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Abstract 

I den här studien är fokus på förskollärares resonemang kring naturvetenskap till skillnad från 

hur det arbetas med ämnet vilket forskning vi tagit del av framförallt varit inriktad på. Syftet 

med studien var att undersöka förskollärares resonemang kring naturvetenskap som helhet i 

förskolans verksamhet. De forskningsfrågor som ställdes för att närma oss syftet var:   Hur 

resonerar förskollärare kring naturvetenskap i förskolans vardag? samt:  Hur resonerar 

förskollärare kring barns möjligheter till kunskapsutveckling inom naturvetenskap i relation 

till läroplanen?. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism. För att 

lyfta fram förskollärarnas resonemang valdes semistrukturerade intervjuer som metod vilka är 

utförda på två svenska förskolor. Resultatet av studien pekar på att det trots en variation i 

förskollärarnas uttryck syns tydliga diskurser bakom deras resonemang. Studiens slutsats är 

att förskollärare uttrycker en osäkerhet kring innehållet av naturvetenskap som helhet samt 

hur undervisningen av ämnet ska ske i en förskolekontext. Vidare framskrivs att det 

framförallt är barnens intressen som styr arbetet med naturvetenskap i de berörda förskolorna 

vilket ger varierade förutsättningar för barn på olika avdelningar eller förskolor. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de medverkande förskollärarna för era kloka tankar om 

naturvetenskap, utan er hade vi inte kunnat bygga arbetet på mer än forskning. Ett stort tack 

till människor i vår omgivning som stått ut med oss under processen med studien, att ni 

funnits där och stöttat oss när det har känts svart. Det största tacket vill vi ge till varandra för 

att vi orkat med varandra både i med- och motgång, när flowet har funnits där eller när vi 

turats om att tappa allt och bara vill slänga datorn i väggen, TACK! Det har varit en period 

med alla känslor som går att känna och humörsvängningar gånger tusen men skrattet har alltid 

funnits runt hörnet även oavsett om det har varit i ren panik eller av glädje.  

 

Under arbetets gång med studien har vi stöttat och hjälpt varandra men även diskuterat kring 

materialet som framkommit, såsom den skrivna texten, forskningen samt datan från 

intervjuerna. Vi har tagit gemensamt ansvar och varit lika delaktiga i framställningen av vårt 

examensarbete.  

 

Kram  

Annika Grufman & Matilda Oldin  

Högskolan i Halmstad  
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1. Inledning  

 

Bilden av den medforskande förskolläraren som står och ser på en nyckelpiga som 

sitter på en hand eller tillsammans med barnen plockar höstlöv i olika färger för att 

samtala om samt pyssla med är en bild som kanske de flesta människor kan se framför 

sig. Det är även en bild som forskning (Elm, 2008; Thulin, 2006, 2011; Thulin & 

Gustavsson, 2017) lyfter kring naturvetenskap i förskolan. Arbetet med djur och natur 

framställs av forskare som Elm (2008), Thulin (2011) samt Thulin och Gustavsson 

(2017) som det område där huvudfokus av det naturvetenskapliga arbetet inom 

förskolans verksamhet ligger. Dock lyfter läroplanen för förskolan (vilket hädanefter 

kommer förkortas Lpfö) fler naturvetenskapliga mål än biologi med en bredare 

inriktning såsom kemiska processer och fysikaliska fenomen (Skolverket, 2016). 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver naturvetenskap som en sammanfattning av 

de vetenskaper som lär om naturen såväl i delar som i helhet och utveckling samt 

verkningar därtill. Det betyder att både biologi och kemi räknas hit men även fysik. 

Målen i Lpfö (Skolverket, 2016) är skrivna för att vägleda förskollärare till att kunna 

ge barnen en helhetssyn och en förståelse för omvärlden samt utveckling och lärande.  

 

Under senare år har vi som författare uppmärksammat att diskussionerna samt 

medvetenheten kring hållbar utveckling ökat och förskolan har ett ansvar att medverka 

till ett varsamt förhållningssätt gentemot djur, natur samt miljö. För att barnen ska 

kunna få det förhållningssättet är det enligt Lpfö (Skolverket, 2016) förskolans uppgift 

att synliggöra hur människors val påverkar såväl nutid som framtid. 

Utbildningsdepartementet (2010) för fram att det kan göras genom ett fortlöpande 

arbete och att succesivt finna samt utforska såväl samband i naturen som förändringar 

och avvikelser däri. Identifiering av problem, samlandet av bevis, problemlösandet, 

finna svar och framförallt att delta i processen är det som Dejonckheere, De Wit, 

Keere och Vervaet (2016) i sin rapport för fram som grundläggande för att lägga en 

vetenskaplig grund hos barnen och föra deras lärande framåt. Forskare som Thulin 

(2006, 2011) samt Watts, Salehjee och Essex (2016) framskriver att det i förskolans 

praktik ska skapas ett intresse samt läggas en vetenskaplig grund hos barnen istället 

för att förenkla skolans naturorienterande ämnen vilket är något de menar är vanligt 

förekommande. Förskollärare kan genom eget utforskande och nyfikenhet samt 
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formulerandet av frågor vara efterföljansvärda exempel och därigenom uppmuntra 

detsamma hos barnen (Utbildningsdepartementet, 2010). Personalens förhållningssätt 

är något som Watts et al (2016) lyfter som avgörande för hur arbetet med 

naturvetenskap i förskolan utformas vilket de i sin tur menar är beroende av den egna 

inställningen till ämnet. 

 

Sammanfattningsvis ska alltså naturvetenskap i förskolan innehålla biologi, kemi samt 

fysik (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt Lpfö (Skolverket, 2016) ska förskolan 

skapa intresse och helheter för att därigenom medverka till att barnen lägger grunden 

till ett varsamt förhållningssätt gentemot djur och natur samt ett lärande för hållbar 

utveckling. Dock belyser forskning (Elm, 2008; Thulin, 2006, 2011; Thulin & 

Gustavsson, 2017) att så inte alltid är fallet då det är framförallt biologi som skapar 

såväl temaarbeten som spontant lärande. Med grund i hur forskning (Ibid) lyfter 

arbetet med naturvetenskap i förskolans verksamhet gentemot hur 

Utbildningsdepartementet (2010) och Skolverket (2016) skriver fram vad 

naturvetenskap borde vara i densamma har vi formulerat syftet med det här 

examensarbetet. Syftet är att belysa förskollärares resonemang kring naturvetenskap 

som helhet i förskolans verksamhet. 

 

För att närma oss syftet ställer vi följande forskningsfrågor: 

• Hur resonerar förskollärare kring naturvetenskap i förskolans vardag? 

• Hur resonerar förskollärare kring barns möjligheter till kunskapsutveckling inom 

naturvetenskap i relation till läroplanen? 

 

2. Forskningsläge 

Under den här rubriken redovisas för den forskning som vi finner relevant samt aktuell för vår 

studie. För att tydliggöra samt underlätta läsbarheten för läsaren har vi valt att dela upp 

innehållet i forskningen och den framförs med hjälp av kategoriseringar vilka utgår ifrån 

innehållet. 

 



3 

 

 

2.1 Forskning kring naturvetenskap i förskolan 

Nedan redovisas först den del av forskningsläget som behandlar vad naturvetenskap är i 

förskolan. Därefter redovisas den forskning vi funnit om när och hur undervisningen borde 

ske. 

2.1.1 Vad är naturvetenskap i förskolan? 

Precis som det beskrivits i inledningen ska naturvetenskap i förskolan skapa helheter och 

intresse hos barnen vilket såväl Watts et al (2016) för fram i en forskningsöversikt gjord i 

Storbritannien, som Thulin (2006, 2011). Dock framhåller forskare att naturvetenskap i 

förskolan ofta innebär temaarbeten inom framförallt biologi eller planerade kemiexperiment 

(Areljung, 2017; Elm, 2008; Thulin, 2011; Thulin & Gustavsson, 2017). Det här menar 

Thulin (2011) kan bli en förenkling av skolans kursplaner för naturorienterande ämnen och 

ska hållas isär från förskolan då det där ska skapas intressen samt inte undervisas utifrån 

uppnåendemål. Författarens avhandling är baserad på videoobservationer av 33 barn i 

åldrarna tre till sex år på två förskolor i Sverige. Thulin (2006) framför i sin avhandling, som 

är baserad på observationer av 21 barn på en förskoleavdelning i Sverige, hur förskollärare 

och barn på en förskola arbetat med just temaarbete kring livet i en stubbe. De täckte under 

arbetets gång, under en termin, allt från djur och småkryp till växtlighet samt 

förmultningsprocesser. Det antropomorfistiska uttryckssättet framhålls då som det mest 

använda vilket innebär att metaforer och lekröster används samt att det relateras till att djur 

och natur har mänskliga känslor vilka därmed sätts i andra sammanhang (ibid). Barnen får då 

en bild av biologins värld som är skapad utifrån förskollärarnas barn- och lärandesyn istället 

för baserad på fakta och naturvetenskaplig forskning (ibid). Areljung (2017) för i sin 

avhandling idéer kring ett arbete utanför experimentlådan. Resultatet är baserat på fem års 

studier, från femton svenska förskolor, bestående av såväl individuella samt gruppintervjuer 

och fokusgruppsdiskussioner som videoobservationer, inspelningsmaterial samt 

reflektionsanteckningar (ibid). Författaren för fram att det i förskolan finns ett behov av ett 

arbete där barnen är såväl fysiskt deltagande i lärandet som tankemässigt med idéer och 

tankeprocesser. Ett naturvetenskapligt arbete i förskolan ska pågå samt tas tillvara i vardagen 

och därmed vara ständigt närvarande istället för enbart genom de experiment med inriktning 

på kemi vilka författaren lyfter som mest förekommande (ibid).  
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2.1.2 När ska undervisning av naturvetenskap ske i förskolan? 

Forskning kring när undervisning av naturvetenskap och dess fenomen ska börja pekar på att 

ämnet ska introduceras redan i yngre åldrar för att kunna ta tillvara på den naturliga 

nyfikenhet som barnen menas inneha (Bulunuz, 2013; Dejonckheere et al 2016; Eshach & 

Fried, 2005; Guo, Piasta & Bowles, 2015; Haraldsson Sträng, 2013; Siry, 2013; Thulin, 2006; 

Watts et al, 2016). Att barn i yngre åldrar är kapabla till ett vetenskapligt resonemang och 

därmed ett naturvetenskapligt lärande förs fram av Eshach och Freid (2005), som gjort en 

forskningsöversikt kring frågan, samt Siry (2013) som hävdar att barnen tidigt klarar 

resonemang kring abstrakta koncept. Sirys resultat är baserat på observationer av fyra till 

sexåringar under en månads tid med projektarbete med vatten i Luxemburg. Dejonckheere et 

al (2016) observerade fyra klasser med fyra till sexåringar under sju veckor i Belgien samt 

ställde därtill före- och efterfrågor kring kunskaper i ämnet. De stöder efter sin studie tidigare 

teorier och för fram tanken att barn är naturliga vetenskapsmän, då de är födda som frågvisa. 

Dock lyfter Spektor-Levy, Kesner Baruch och Mevarech (2013) efter intervjuer samt 

enkätundersökningar på 146 förskollärare i Israel att undervisningen av naturvetenskap är 

beroende av förskollärarnas kompetens och att det därmed skulle kunna vara lämpligt att 

avvakta. Även Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf och Thulin (2016) lyfter att det kan bli 

ojämn undervisning då det finns förskollärare som väljer att enbart dela vissa av sina 

kunskaper. Författarna baserar resultatet i sin studie på nio och en halv timmes 

videoobservationer av 65 barn i svenska förskolan. 

  

Akerson, Buck, Donnelly, Nargund-Joshi och Weiland (2011) skriver efter sina observationer, 

i tre olika amerikanska skolmiljöer med barn mellan sex och nio år, fram att ju tidigare 

naturvetenskapen introduceras till barnen desto mer underlättas lärandet i ett långsiktigt 

perspektiv. Dock trycker författarna på att återkopplingar och regelbundenhet samt ständiga 

utforskningar är en förutsättning för att ge barnen djupare insikter och kunskaper (ibid). 

 

2.1.3 Hur ska undervisning av naturvetenskap ske i förskolan? 

Att undervisningen av naturvetenskap ska vara mångsidig för att ge bästa resultat är flera 

forskare överens om (Bulunuz, 2013; Caiman, 2015; Guo et al 2015; Klaar & Öhman, 2012; 

Spektor-Levy et al, 2013; Vandermaas-Peeler & McClain, 2015; Watts et al, 2016). De lyfter 

även att om undervisningen byggs på en grund av lek har det betydande resultat för barns 
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lärande inom ämnet. Genom leken ges barnen chansen att utveckla allt från kreativt tänkande, 

problemlösning och initiativtagande, till reflekterande ifrågasättande samt förutsägande 

tankesätt (ibid). Leken ger barnen möjligheter att se relationella helheter där det kognitiva 

lärandet blandas med estetiska uttrycksformer (Caiman, 2015; Klaar & Öhman, 2012; 

Spektor-Levy et al, 2013; Vandermaas-Peeler & McClain, 2015). Genom leken ges barnen 

möjlighet till olika infallsvinklar och material som i sin tur skapar möjligheter för barnen att 

använda såväl sinnen som känslor för att uppleva naturvetenskapen (ibid). Å ena sidan menar 

Bulunuz (2013), baserat på intervjuer och experiment ibland de äldre barnen på en förskola i 

Turkiet samt Dejonckheere et al (2016) att användningen av lek samt att experimentera på ett 

lekfullt sätt över tid både befäster som ökar barnens kunskaper och lägger grunden till ett 

vetenskapligt tänkande. Å andra sidan menar Fleer (2013), Gülay Ogelman (2012) samt 

Wiegerová och Navrátilová (2016) att när naturvetenskapen implementeras i leken, dramat 

samt sagorna binds fantasin och den vetenskapliga verkligheten ihop vilket då underlättar 

barnens förståelser av helheter redan i tidig ålder. Slutsatsen i Fleers (2013) studie är baserad 

på videoobservationer av 53 barn, tre till fyra år i Australien och Gülay Ogelmans (2012) på 

resultatet av tester och experiment gjorda på 180 barn, fem till sex år under två veckors tid i 

Turkiet. Vidare lyfter Wiegerová och Navrátilová (2016) att när barnen själva får skapa till 

exempel serier baserade på fakta ger det dem möjlighet till sökandet av fakta, intag av 

kunskap samt en möjlighet att argumentera för och vidarebefordra kunskapen. Det här är 

något som författarna, genom ett års regelbundna observationer av förskolans äldre barn i 

Tjeckien, menar inte enbart är grundläggande utan leder till ett befästande av kunskap. 

 

Ovan nämndes att mångsidighet är en förutsättning för bästa resultat (Bulunuz, 2013; Caiman, 

2015; Guo et al, 2015; Klaar & Öhman, 2012; Spektor-Levy et al, 2013; Vandermaas-Peeler 

& McClain, 2015; Watts et al, 2016). En annan förutsättning som flertalet forskare lyfter är att 

miljön, såväl inne som ute, är utformad på ett sådant sätt att den skapar möjligheter för 

utforskande, upptäckande samt experimenterande aktiviteter och som inte bara utmanar 

barnens nyfikenhet utan även deras språk (Brenneman, 2011; Eshach & Fried, 2005; Fleer 

Gomes & March, 2014; Guo et al, 2015; Klaar & Öhman, 2012; Siry, 2013). Barnens 

delaktighet är något som också lyfts i flera studier som centralt för lärandet, att arbeta 

tillsammans såväl barn och barn som förskollärare med barn lyfts som något som skapar 

möjligheter samt utrymmen för just inkludering och delaktighet (Andersson & Gullberg, 

2012; Larsson, 2016; Siry, 2013). Genom att stanna upp och lyssna in varandra under hela 

processer och låta barnens intressen, erfarenheter och tankar kring dessa göras hörda och 
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synliga skapas intressen och grunder för fortsatt arbete med naturvetenskap i såväl förskola 

som skola (Andersson & Gullberg, 2012; Caiman, 2015; Larsson, 2016; Siry, 2013). Att 

arbetet med naturvetenskap i förskolan inte i något avseende ska sätta barnen på prov eller 

utsätta dem för negativa känslor och måsten till att prestera, utan det ska vara utforskande och 

roligt är något som Brenneman (2011) trycker på i sin diskuterande forskningsöversikt gjord i 

USA. 

2.2 Förskollärarens betydelse 

 

I den här delen lyfts forskning kring förskollärarens kompetens, förhållningssätt och 

betydelsen de har i barns möten med naturvetenskap. 

 

2.2.1 Förskollärarens kompetens och förhållningssätt 

 

Skolinspektionen (2017) har uppmärksammat att det förekommer brister i arbetet med 

naturvetenskap i svenska förskolor. I rapporten kopplas bristerna samman med den osäkerhet 

som de framskriver finns bland förskollärare kring hur det ska arbetas med naturvetenskap. 

Rapporten är en sammanfattning av den kvalitetsgranskning med inriktning på 

naturvetenskap, matematik och teknik som utförts på 22 förskolor runt om i Sverige (ibid).  

 

Flera forskare lyfter i sina studier fram resultat där förskollärare uttryckt en osäkerhet i sin 

kunskap kring naturvetenskap och hur lärandesituationer kan möjliggöras för barnen 

(Brenneman, 2011; Elm, 2008; Larsson, 2016; Thulin & Gustavsson, 2017). Thulin och 

Gustavsson (2017) har vidare i sin studie uppmärksammat att förskollärares kunskap 

utvecklas om de får möjlighet till kompetensutveckling inom ämnet. Det handlar inte endast 

om kunskap inom ämnet utan även den didaktiska kompetensen, det vill säga kunskapen om 

hur det kan läras ut, samt att ha kännedom hur barnen kan göras delaktiga i lärandesituationer 

(Caiman, 2015; Gustavsson et al, 2016; Larsson, 2016). Fleer et al (2014) lyfter i sin rapport 

fram att beroende på vilken kunskap förskolläraren besitter kan lärandet hos barnen antingen 

begränsas eller ges möjlighet till att utvecklas. Även en medvetenhet hos barnen kring ämnet 

har möjlighet att skapas enligt Gülay Ogelman (2012) om förskolläraren har kunskap i det.  

 

Både Spektor-Levy et al (2013) och Thulin (2011) har i sina studier lyft förskollärarens 

kunskap samt förhållningssätt gentemot ämnet naturvetenskap som bidragande delar för hur 
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lärandesituationer möjliggörs. Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf och Thulins (2016) artikel 

utgår videoobservationer som spelat in naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan med syfte att 

synliggöra hur det kan arbetas med. Ett resultat som framkom är vikten av att förskollärare är 

medvetna om sitt förhållningssätt till lärandet, barnet samt naturvetenskap, för att kunna 

konstruera lärandemöjligheter. Fleer (2009) ställer sig kritisk till att det är förskollärarnas 

kunskap som styr och lyfter i sin studie att förhållningssättet har mer betydelse i barnens 

möten med naturvetenskap. Författaren uttrycker vidare att inställningen avgör hur 

förskollärarna tar till vara på barnens nyfikenhet och intressen vilka i sin tur kan ge 

motivation för vidare utveckling.  

 

2.2.2 Förskollärarens betydelse i barns möten med naturvetenskap 

 

I barnens möten med naturvetenskap framskriver Elm (2008), Spektor-Levy et al (2013) samt 

Thulin och Gustavsson (2017) att förskollärarna bör vara stöttande och uppmuntrande. 

Caiman (2015), Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf och Thulin (2016) samt Larsson (2016) för 

i sina studier fram förskollärarnas betydelse som medforskare till barnen i möten med 

naturvetenskap men även att inneha kompetens att lära ut och skapa möjligheter för barnen att 

delta. Förskollärarna har en betydande roll i hur barnen får möta naturvetenskap i förskolans 

verksamhet (Spektor-Levy et al, 2013; Thulin, 2011). 

 

Gustavsson et al (2016) lyfter i sin studie fram synen på förskollärare som grindvakter, vilket 

innebär att de styr vilken kunskap som förmedlas till barnen. Det kan vara kunskaper som hör 

samman med en specifik aktivitet vilket gör att barnen inte får möta helheten av ämnet då en 

del stannar hos förskolläraren, bland annat begreppsanvändningen inom naturvetenskap men 

även hur barnen bjuds in som delaktiga i arbetet. Hur förskollärarna använder sig av 

begreppen och det naturvetenskapliga språket hävdar Thulin (2011) har en framstående roll 

för barnens förståelse för naturvetenskap både som område men även för att förklara sin 

omvärld. Dock lyfter Skolinspektionen (2017) fram att det är variation bland Sveriges 

förskolor hur naturvetenskapliga begrepp används beroende på vilken kompetens 

förskollärarna besitter. Kunskap om samt användandet av begreppen anser Spektor-Levy et al 

(2013) är betydelsefullt för hur barnen bjuds in och har möjlighet att skapa sig en helhetssyn 

om ämnet.  
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Andersson och Gullberg (2012) samt Larsson (2016) lyfter att ett samarbete mellan barn och 

förskollärare är av vikt för att barnen ska få uttrycka sig men även bli delaktiga i arbetet. 

Dock för Larsson fram att förskollärarna har ansvar för att barnen får möta naturvetenskap i 

helhet och inte bara de delar barnen är intresserade av även om förskollärarna ska vara 

öppensinnade att ta in deras tankar. I Andersson och Gullbergs (2012) aktionsforskningsstudie 

uppmärksammades skillnader mellan de barn som hade erfarenhet av deltagande medforskare 

gentemot barn som endast fick delta genom att observera. Hos barn som var deltagande 

medforskare utvecklades kunskapen vidare medan de som fick delta som observatörer 

feltolkade aktivitetens syfte, både med begrepp och innehåll.  

 

I Caimans (2015) avhandling som bygger på hennes tidigare artiklar lyfter hon dokumentation 

som en metod att synliggöra barnens tankar och samtal om naturvetenskap inte bara i 

planerade aktiviteter utan även i leken. Det konstruerande barn gör i sin lek är början på vägen 

till en förståelse för vetenskapen. Watts et al (2016) uttrycker att vetenskapen är allvarlig lek 

och utifrån det bör förskollärare forma miljön i förskolan på ett sådant sätt så att ett lärande 

inom vetenskap är möjligt. Dock ser Brenneman (2011) på lärande i förskolan som något 

roligt att möta samt utforska för barn och ingen allvarlig lek där det ska presteras bra. 

 

2.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Sammanfattningsvis kan det utifrån forskningsläget utläsas att naturvetenskap i förskolan ska 

lägga grunder samt skapa intresse och helheter (Andersson & Gullberg, 2012; Bulunuz, 2013; 

Caiman, 2015; Dejonckheere et al, 2016; Larsson, 2016; Siry, 2013; Thulin, 2006, 2011; 

Watts et al, 2016; Wiegerová & Navrátilová, 2016). Det diskuteras hur samt när 

undervisningen ska ske i förskolan och viss diskrepans finns kring det.  

Förskollärare har en betydande roll för hur och när barnen möter naturvetenskap i förskolans 

verksamhet (Spektor-Levy et al, 2013; Thulin, 2011). Inom forskningen finns skilda åsikter 

kring om det är förskollärarnas kompetens eller förhållningssätt som är avgörande för arbetet 

med naturvetenskap i förskolan.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Studien utförs med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, vars innebörd kommer att 

förklaras i kapitlet nedan. Den här teoretiska utgångspunkten valdes för att få en ny vinkel på 

naturvetenskap i förskolan då det mesta av forskning vi tagit del av inom ämnet är gjort ur 

sociokulturellt eller fenomenografiskt perspektiv (Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf & 

Thulin, 2016; Thulin, 2006). Vi som författare till studien är väl medvetna om de 

motsättningar som finns mellan det valda ämnet och den teoretiska utgångspunkten då 

naturvetenskapen är baserad på fakta samt regelbundenheter och socialkonstruktionism utgår 

från en föränderlig verklighet samt tolkningar av densamma genom språket. Dock är 

socialkonstruktionism en teori som ger möjlighet att se till språket, dess uppbyggnad och 

innebörd vilket är passande för den här studien då det är förskollärares resonemang som 

undersöks. 

3.1 Socialkonstruktionism 

Inom socialkonstruktionism ses verkligheten som en social konstruktion och språk som en 

handling i ständig rörelse, en pågående process där nya erfarenheter samt sociala möten 

skapar nya diskurser och därmed nya sätt att uttrycka sig på (Börjesson, 2003; Potter, 1996). 

Burr (2003) beskriver att människan enligt socialkonstruktionism ska inta ett kritiskt 

förhållningssätt till den förståelse av världen, inkluderat oss själva, som tas för givet som 

sanning. Kunskap är enligt det här perspektivet föränderligt och påverkas av sociala processer 

där den är en konstruerad händelse som ständigt skapas på nytt genom omförhandlingar 

(Börjesson, 2003). Det innebär i den här studien att förskollärare förstår och formar sin 

omvärld utifrån tolkningar av språkliga uttryck. Med det menas att språk precis som kunskap 

är i en ständig process och att tolkningar samt förståelser är beroende av vilken tidskontext 

människor befinner sig i (Börjesson, 2003). Språket är alltså det som är centralt och som 

konstruerar förskollärarnas verklighet kring naturvetenskap i förskolan. Det här skulle 

innebära att ingenting finns eller egentligen är verkligt, ännu mindre sant, dock kan det 

upplevas som verkligt som då i sin tur skapar en verklighet genom konsekvenser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Alla kategoriseringar och förklaringar går igenom människans individuella förståelse för att 

sedan tolkas på nytt vilket genom sociala sammanhang skapar människans 
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verklighetsuppfattning, en social verklighet (Potter, 1996). Den fysiska verkligheten förnekas 

inte av socialkonstruktionister men det menas att även den får sitt värde genom tolkning i den 

sociala verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). All kunskap förmedlas och 

konstrueras genom språket oavsett om det är den fysiska eller sociala verkligheten det talas 

om. Människan och därmed förskollärarna i den här studien omskapar hela tiden sina sociala 

relationer samt skapar nya kategorier genom observerande av andra, deras handlingar och 

tolkningar därav (Alvesson & Sköldberg, 2017) vilket ger uttryck i deras resonemang kring 

naturvetenskap i förskolan. Alla sociala handlingar har enligt Börjesson (2003) ett syfte, så 

även kategorisering av människor, vilket blir tydligt när vi som individer till och med tänker i 

kategorier samt har svårt att tänka utanför vår egen konstruerade verklighet. Om människan 

helt konstruerar sin egen verklighetsuppfattning skulle det innebära att vi, för att söka svar på 

våra forskningsfrågor och försöka uppfylla vårt syfte, kommer att undersöka förskollärarnas 

verklighetsuppfattningar och inte ”verkligheten i sig”. 

3.2 Begreppet diskurs 

Begreppet diskurs har en bred betydelse, dock utgås det i den här studien från Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) beskrivning att det är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (s. 7). Samhället vi lever i består av både makro- och mikrodiskurser, där det i den 

här studien utgås från mikro. Enligt Burr (2003) samt Börjesson och Palmblad (2007) är det 

vardagliga diskurser som råder på individnivå, i det här fallet förskollärare samt 

förskoleverksamheten. Diskurser har olika gränser för vad som är accepterat eller inte att 

samtala eller skriva om inom den diskurs som råder vid tillfälligt sammanhang (Bergström & 

Boréus, 2000; Börjesson, 2003). 

 

3.3 Diskursanalys 

Diskursanalys är ett verktyg för att analysera de mönster som konstrueras med språk inom en 

diskurs (Bloor & Wood, 2006; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För att diskursanalys ska 

vara meningsfullt och ge perspektiv på ett fenomen krävs det en teoretisk grund (Börjesson, 

2003), i den här studien utgör socialkonstruktionism den grunden. 

 

Fokus inom diskursanalys är inte att analysera om något är rätt eller fel utifrån det som 

uttryckts såväl verbalt som skriftligt utan att studera hur språket konstruerar ett aktuellt 

fenomen inom den diskurs som råder (Alvesson & Sköldberg, 2017; Bloor & Wood, 2006; 
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Börjesson, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det finns inom diskursanalys tre 

grenar eller angreppssätt; Diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt författarna är diskurspsykologi lämpligt för 

vardagsdiskurser på mikronivå, vilket i den här studien innebär förskollärare samt 

förskoleverksamheten kring fenomenet som är naturvetenskap. 

 

3.4 Diskurspsykologi 

 

Inom diskurspsykologi ligger fokus på hur människor använder språket i samtal och skrift i 

olika sociala sammanhang (Burr, 2003). Utifrån det undersöks det hur människor konstruerar 

verkligheten och dess relevans i sociala interaktioner (Hepburn & Wiggins, 2005). Winther 

Jörgenssen och Phillips (2000) för vidare fram att diskursanalys kan berätta hur en människas 

identitet konstrueras genom vilken position den besitter i varierade diskurser. Inom 

diskurspsykologin används begrepp som Variation, Konstruktion och Effekt vilka kommer att 

förklaras under analysverktyg. 

4. Metod 

I den här delen av studien redovisas vårt metodval, urval av respondenter samt hur processen 

mot ett resultat gått tillväga. Här diskuteras även kring tillförlitligheten i studien samt etiska 

ställningstaganden varefter metoddiskussion kommer att föras. I metoddiskussionen granskas 

och diskuteras val, urval samt process. 

  

4.1 Metodval 

Nedan framförs de val som gjorts under arbetet med studien såsom intervju och 

dokumentationsmetod. 

 

4.1.1 Intervju 

Vi har valt att använda oss av intervjuer, vilket Ahrne och Svensson (2015) beskriver är en 

kvalitativ metod. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär en intervju ett samtal med 

struktur. Genom en intervju får respondenterna samtala och konstruera sin egen verklighet 

(ibid) vilken i den här studien är verkligheten kring naturvetenskap i förskolan. Författarna 
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lyfter vidare att diskursiva intervjuer är som att föra ett samtal och att respondenten ska ses 

som en medforskare. Det här öppnar enligt Kvale och Brinkmann för möjligheten att få syn på 

de diskurser som finns samt konstrueras under samtalets gång. En intervju ger även möjlighet 

att studera språket på en djupare nivå vilket Boréus (2015) menar inte hade kunnat nås med 

till exempel observation. 

 

Till studien användes semistrukturerad intervju vilket enligt Bryman (2011) samt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) innebär att intervjuns struktur är lös samt öppen för fler frågor 

än de som skapats i förväg. Bryman (2011) lyfter även att det ger utrymme för intervjuaren att 

ställa följdfrågor och att ordningsföljden på frågorna kan varieras för att på så sätt kunna 

fånga det som uppfattas som viktiga svar. Inför intervjuerna förbereddes en grunduppsättning 

av frågor relaterade till studiens syfte och forskningsfrågor, utöver huvudfrågorna finns även 

förslag till följdfrågor vilka kunde tänkas vara aktuella (Bilaga 1). En semistrukturerad 

intervju hävdar vi kvalificerar och är likvärdig med den diskursiva intervjun då den är öppen 

och inte bara konstruerar ett samtal utan även nya diskurser. Som intervjuare finns då enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) möjligheten att under intervjuns gång stimulera eller 

konfrontera de diskurser som finns eller uppkommer.  

 

4.1.2 Dokumentationsmetod  

För att dokumentera intervjuerna användes ljudinspelning på mobiltelefoner. Bjørndal (2005) 

hävdar att användningen utav ljudinspelning är ett konserverande av observationer där det går 

att återkomma för att finna fler detaljer eller förtydliga minnet av den information som finns 

där. Då människans minne är begränsat öppnar ljudinspelningen för möjligheten att registrera 

sådan information som annars hade gått förlorad (ibid). Dock upplevde vi problem med 

transkriberingen av det inspelade materialet då ljudinspelningen tagit upp bakgrundsljud 

såsom dörrar som öppnades och telefonsignaler vilket till viss del överröstade intervjun. Det 

här diskuteras mer i kapitlet för metoddiskussion.  

 

4.2 Urval 

Eftersom syftet med den här studien är att undersöka förskollärares resonemang kring 

naturvetenskap som helhet i förskolans verksamhet låg fokus på förskollärarna i intervjuerna. 

Det var enligt Bryman (2011) ett målinriktat urval som gjordes vilket innebär att vi valde ut 
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den yrkesgrupp som var relevant för att få svar på våra forskningsfrågor. Å ena sidan skulle 

det kunna ses som diskriminerande att enbart ställa en yrkesgrupp i centrum då det är fler som 

arbetar med barnen. Å andra sidan är det, enligt arbetsfördelningen, förskollärarna som i 

huvudsak ansvarar för planeringen av verksamheten (Skolverket, 2016). En annan anledning 

är det faktum att det är förskollärare som vi själva utbildar oss till och kommer att arbeta som.  

 

Förskollärarna som intervjuades var fyra stycken, fördelade på två förskolor och valet är gjort 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär bekvämlighetsurvalet att det 

redan finns en etablerad kontakt eller kännedom om varandra sedan tidigare. 

Antalet intervjuer är en följd av diskussioner och reflektioner mellan författarparet då det 

beslutades att fyra respondenter skulle utgöra grunden för empirin. I diskussionerna fastslogs 

att färre kunde ge ett för tunt material dock avvaktades det med att boka fler. När de första 

fyra intervjuerna transkriberats samt analyserats upplevde vi författare att de svar som 

framkom var upprepningar av tidigare respondenternas svar vilket ledde till valet att inte gå 

vidare med fler intervjuer.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

I nedanstående avsnitt kommer processen från förberedelserna inför intervjuerna till 

analysarbetet med empirin redovisas.  

 

4.3.1 Semistrukturerad intervju med förskollärare 

Vi kontaktade sedan tidigare kända förskollärare via mail och telefon, där vi förklarade vårt 

syfte och bokade tider för intervjuer. Vid tiden för intervjuerna åkte vi enskilt ut till 

förskolorna där respondenterna befann sig. På förskolan genomfördes intervjuerna 

individuellt i ett avskilt rum där studiens syfte förklarades mer ingående och 

samtyckesblanketter (Bilaga 2) lämnades till förskollärarna för påskrift. Vi förklarade även 

vilken dokumentationsmetod vi valt och lade efter godkännande upp våra telefoner mitt på 

bordet för bästa ljudupptagning. Intervjuerna tog 17 till 19 minuter och det totala inspelade 

materialet uppgår till 70,15 minuter fördelat enligt tabellen nedan. Efter avslutade intervjuer 

upprepades kontaktuppgifter för eventuella frågor varefter vi tackade för deras medverkan. 
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Översiktstabell för intervjuer 

Intervju Tid (minuter) 

1 18.32 

2 17.07 

3 17.57 

4 17.19 

Summa:  70.15 

 

  

4.3.2 Transkribering 

Då vi utfört intervjuerna enskilt gick den andra av oss igenom den insamlade datan. Vi 

lyssnade på inspelningarna från de olika intervjuerna i flera omgångar för att fånga allt som 

sades. Datan nedtecknades sedan ord för ord med hjälp av dator samt papper och penna för att 

sedan färgkodas efter synbara teman (Bryman, 2011). Kodningen utfördes genom 

färgmarkeringar för gemensamma samt återkommande begrepp eller kategorier och på så sätt 

urskilja mönster som förekommer inom diskursen. Mönstren markerades i sin tur med 

ytterligare färger för att få en god översikt av den data som insamlats vilken sedan 

reducerades samt sammanställdes för relevant empiri inför analys (Rennstam & Wästerfors, 

2015).  

 

4.3.3 Analysprocess  

Efter transkriptionen lästes materialet igenom flertalet gånger och det ställdes i relation till 

studiens syfte samt forskningsfrågor. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att all data från 

en intervju inte är relevant som grund för analys och därför användes färgkodning för att 

urskilja mönster som ansågs vara relevanta för studien. Tre teman framkom tydligt ur vår 

empiri är namngivna utifrån förskollärarnas resonemang kring naturvetenskap, vilka är; Vad 

är egentligen naturvetenskap?, Mestadels naturen samt Läroplanen?. Bakgrunden till varje 

tema beskrivs under respektive rubrik i resultatsdelen där även empirin framskrivs och 

analyseras.  
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Datan som samlats in och empirin därifrån har analyserats utifrån våra egna 

verklighetsuppfattningar samt förståelser och sedan återgivits skriftligt för att läsare i sin tur 

kan skapa sig en egen förståelse av studien utifrån deras individuella verkligheter.  

 

4.3.4 Analysverktyg 

När empirin valts ut användes utvalda begrepp till att analysera den, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) benämner som en induktiv analys. Begreppen som använts i analysen är: 

Variation, Konstruktion och Effekt. 

 

När förskollärare konstruerar sin verklighet kring naturvetenskap utgår de enligt Wetherwell 

och Potter (1992) från de erfarenheter som skapat deras verklighet. När de utgår från sin egen 

verklighet skapas en variation på grund av att de samtalar på olika sätt om samma område. 

Utifrån förskollärares varierade konstruktioner kan effekten utläsas vilket enligt Potter och 

Wetherwell (1987) innebär vilka konsekvenser förskollärarnas resonemang kan få för barnens 

möte med naturvetenskap i förskolan.  

 

4.4 Studiens tillförlitlighet  

Då studien är baserad på en kvalitativ ansats används enligt Bryman (2011) inte begreppen 

validitet och reliabilitet utan istället nyttjas trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. För att 

en studie ska vara trovärdig behöver det nedtecknas samt framställas på ett sådant sätt att 

litteratur och teorier samt övriga relevanta val för det som studerats är tydligt för läsaren 

(Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Pålitligheten för en studie är beroende av dess utformning, metodval samt forskarens förmåga 

att det i syftet och forskningsfrågorna givna objektet är det som undersöks (Malterud, 1998). 

Pålitligheten i den här studien kan å ena sidan kvalificera sig till hög då alla respondenterna är 

förskollärare samt att frågorna som ställts i intervjuerna alla har en relation till naturvetenskap 

och är utformade på ett sådant sätt att deras resonemang framträdde i den insamlade datan. Å 

andra sidan har Kvale och Brinkmann (2009) utvecklat begreppet till att innefatta huruvida 

studien kan upprepas vid andra tidpunkter, av andra forskare och ändå nå samma resultat. I 

den här studien skulle det innebära en försvagning av pålitligheten då den är skriven ur ett 
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socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär egna förståelser av respondenternas 

diskurser. 

 

Överförbarhet innebär att en studie ska gå att göra om under liknande förutsättningar i en 

annan kontext än den där studien är utförd (Kvale & Brinkman, 2009; Svensson & Ahrne, 

2015). Studien ska på så sätt kunna överföras från en förskola eller ort till en annan (ibid)  

Den aktuella studien är utförd på två förskolor vilket å ena sidan visar på viss överförbarhet 

men å andra sidan utgör de här två enbart en tiotusendels procent av Sveriges förskolor. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Vi har sedan start av vår studie använt oss av vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) fyra 

huvudkrav för individskydd inom forskning vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det finns numera en reviderad upplaga av kraven 

vid forskning (Vetenskapsrådet, 2017) dock används den äldre versionen i den här studien då 

det inte framgår med samma tydlighet i den nyare vad som krävs för individskyddet i 

forskning. För att uppfylla de fyra kraven och hålla god sed i forskningen har vi informerat 

respondenterna om studiens syfte samt hur deras svar kommer att användas, de blev även 

informerade såväl skriftligt som muntligt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

helst de själva ville. Respondenterna fick ett skriftligt informationsblad (Bilaga 2) där de även 

skrev under att de fått informationen samt för sitt samtycke att delta. På vårt informationsblad 

klargjordes även hur dokumentationen av intervjun skulle gå till samt att alla uppgifter enbart 

skulle användas för studiens syfte och att alla respondenternas identiteter skyddas genom till 

exempel fingering av namn.  

 

För att säkra att vi tänkt igenom alla punkter samt kunna försvara vår studie utifrån etiska 

ställningstaganden använde vi oss av Kvale och Brinkmanns (2014) översikt med frågor 

(Bilaga 3). Översikten ger en möjlighet att fundera och diskutera kring problem som kan 

uppstå inom de fyra ovan nämnda områdena från vetenskapsrådet (2002). 
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4.6 Metoddiskussion 

I studien har vi utgått från en socialkonstruktionistisk utgångspunkt där vi undersökte 

förskollärares resonemang kring naturvetenskap som helhet i förskolans verksamhet. Hade vi 

valt en annan teoretisk utgångspunkt hade studiens vinkling och resultat antagligen blivit 

annorlunda genom att fokus då skulle vara på en annan del än förskollärarnas resonemang. 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju för att kunna ställa följdfrågor på det 

som respondenten svarade, vilket vi inte hade haft samma möjlighet till om vi använt oss av 

enkäter. Något som vi reflekterat över är valet av respondenter, då de är bekanta med oss 

sedan tidigare, ett så kallat bekvämlighetsurval. Å ena sidan kan det vara till fördel då 

intervjuerna blev naturliga samtal, å andra sidan kan det ha givit konsekvenser för 

reflexiviteten vid analysen. Reflexivitet handlar om att vara självreflekterande samt 

värderingsfri för att i så liten mån som möjligt inverka på studiens resultat (Bryman, 2011). 

Även bakomliggande faktorer hos respondenterna såsom ålder, utbildning, intresse och år 

inom yrket kan ha påverkan på de svar som gavs. Dock kan faktorerna skapa en variation i 

respondenternas svar, vilket kan bidra till en bredare bild om ämnet. Vi är även medvetna om 

att studiens empiri kan ses som för tunn då antalet intervjuer inte var fler och att det inspelade 

matrealet inte uppgick till mer än 70,15 minuter men menar ändå att vår studie pekar på ett 

tydligt resultat. 

 

Inför intervjutillfällena bestämde vi att vi skulle intervjua enskilt med ljudupptagning och den 

andra skulle transkribera materialet. Valet gjordes för att undvika tolkningar i det som sades i 

intervjuerna utifrån miner och kroppsspråk vilket även bibehöll reflexiviteten vid analysen. 

Något som ställde till transkriberingen var olika dialekter men vi använde då oss av varandra 

för att få helheten om vad som sades. Användningen av enbart ljudupptagning var ett 

medvetet val även det för att undvika tolkning av kroppsspråk och miner. Vårt fokus låg i hur 

förskollärarna resonerar och då är det inte relevant vad resterande kropp eller omgivning 

uttrycker. Ett annat problem som uppstod vid transkriberingen var som vi nämnt i kapitlet 

dokumentationsmetod att bakgrundsljud till viss del överröstade intervjun. Effekten av det 

blev att det i transkriberingen saknas något ord som ersatts med ett ? då det inte gick att uttyda 

vad som sagts. Även vid flera andra tillfällen under transkriberingen uppstod problematiken 
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vilket dock löstes genom extra avlyssningar. De här problemen hade till viss del kunnat 

undvikas genom att inte utföra intervjuerna enskilt då en intervjuare hade kunnat lägga fokus 

på intervjun och den andre på att anteckna vad som sades. Med hjälp av anteckningar hade då 

de försvunna orden kunnat fångas upp. 

Vi författare är även medvetna om att de teman som framkom genom analysprocessen och 

som ligger till grund för uppdelningen av resultatet inte var helt överraskande då våra 

intervjufrågor till stor del var inriktade mot de här ämnena. Dock menar vi att frågorna och 

därmed de teman som framkom formulerades för att i största mån nå svar kring det studien 

ämnade undersöka. 

5.Resultat 

I resultatdelen förs utdrag från den insamlade datan, så kallad empiri, fram under tre olika 

teman; Vad är egentligen naturvetenskap?, Mestadels naturen och Läroplanen?. Även 

analyser av empirin redovisas under tematiseringarna. 

 

5.1 Vad är egentligen naturvetenskap? 

Det här temat framkom genom förskollärarnas resonemang kring vad naturvetenskap är för 

dem. Något som framträdde via färgmarkeringarna i analysprocessen var förskollärarnas 

osäkerhet på vad naturvetenskap egentligen är och därav frågetecknet efter rubriken. Nedan 

följer sex utdrag från transkriberingen med analys.  

 

5.1.1 Empiri och analys 1 

 

”Hmm det är allt, det är livet asso det är allt som vi har runt oss …. Då tänker jag hur allting hänger ihop ”                  

-Anna 

 

När Anna resonerar kring vad naturvetenskap är för henne framgår att hon innefattar ”livet” 

och ”allt som vi har runt oss”. Det förstås som att Anna ser helheter och sammanhang i det 

som sker omkring henne samt att allt på något sätt hör eller sitter ihop. Vidare förstås att 

naturvetenskapen för henne, precis som verkligheten ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, är i rörelse samt en ständig process som kontinuerligt konstrueras och 

omkonstrueras såväl i som runt om oss. Å ena sidan är ovanstående en konstruktion av hur 

verkligheten ter sig för Anna själv. Å andra sidan kan uttalandet på grund av ordet ”tänker” 
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ses som filosofiskt och tyder därmed på en osäkerhet samt att Anna söker en bekräftelse kring 

sina tankar. 

 

5.1.2 Empiri och analys 2 

 

”Jaa, det är ju ganska mycket tänker jag, jag tänker ju det är mycket uteverksamhet e det ju, ehh kan ju vara att 

man går till kanske skogen å upptäcker massa småkryp till att prata om  ehh vattnets kretslopp åh ja ,asso det är 

det är ett brett område får jag säga” - Kalle 

 

Här kan förstås att Kalle inte bara valt att svara utifrån den diskurs han använder i sin 

professionella yrkesroll utan även att det finns en osäkerhet i den. Att han “tänker” 

tillsammans med ”ehh” och ”ganska” ger effekten att han inte ger ett direkt svar på frågan 

han fått. Han avslutar sitt svar med att det ”är ett brett ämne” vilket således styrker 

osäkerheten i uttalandet då han inte konstruerar ett svar med ett specificerat innehåll av 

naturvetenskap. Det som framhålls av naturvetenskapens innehåll ger en förståelse av att de 

på Kalles avdelning arbetar med såväl biologi, kemi samt fysik. 

 

5.1.3 Empiri och analys 3 

 

”Nej det är ju att upptäcka saker i naturen tillsammans med barnen att vara en medupptäckare i allt från minsta 

småkryp till en ljusskugga till hur de blir skuggor att det är solens men att verkligen medupptäckande 

barnperspektiv att det är deras intressen som vi spinner vidare på mm. …. ohh jag tycker det är jättestort 

område tycker jag oh i vissa bitar är jättesvåra också när man kommer ja när man kommer in på ljusskuggor oh 

fysiologiska fenomen oh vad är naturvetenskap ja”- Lisa 

 

När Lisa ska föra fram vad naturvetenskap är för henne svarar hon utifrån sin roll som 

förskollärare och det framgår i citatet att det finns en osäkerhet kring vad ämnet 

naturvetenskap egentligen innebär. Hon uttrycker att ”det är jättestort område” vilket kan 

förstås som helheter samt en bredd i ämnet. Uttrycket kan även förstås som ett sätt att inte 

svara på frågan då osäkerheten är med och konstruerar svaret vilket även syns när Lisa ger en 

motfråga som svar i slutet. Det faktum att Lisa uttrycker att ”vissa bitar är jättesvåra“ kan ge 

effekten att barnen inte får möta hela spektrumet av naturvetenskap under sin tid i förskolan 

på grund av utmaningen det innebär för förskollärarna. Dock förstås att det på Lisas avdelning 

arbetas med en bredd inom naturvetenskapen då hon uttrycker ”allt från minsta småkryp till en 

ljusskugga”. 
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5.1.4 Empiri och analys 4 

 

”*suck*Jaa de e ju de e ju så himla mycket de innefattar de eju allt från naturen till enkel teknik åe ehh ja på 

barn på våra barns nivå så handlar det ju om att ta reda på allt möjligt asså det kan ju va allt från e enkla 

expriment till asså en undersökande pedagogik handlar de om för mig både natur å eh en viss teknik får ja in i 

naturvetenskapen också m. …. naturvetenskap aa mm a men de e ju allt från för mig e de om ja tänker på dessa 

barnen så e de eh naturen eh miljön asså å sen e de enkel teknik får jag in också, vardagstekniken enkla 

*smack* ja enkla expriment och jaa en under framförallt en undersökande verksamhet känner jag” - Linus  

 

De upprepningar som förekommer i Linus svar ovan kan förstås som en effekt av att han har 

viljan att konstruera ett längre och innehållsrikt svar dock uttrycks en osäkerhet kring ämnets 

egentliga innehåll. Det kan å ena sidan förstås som att viljan att ge barnen en bredd inom 

ämnet finns samt att upplevelserna är av vikt. Effekten av den förståelsen öppnar möjligheter 

för barnen att kontinuerligt få möta naturvetenskap i förskolans kontext. Å andra sidan kan 

den osäkerhet som förstås i Linus resonemang genom upprepningarna stjälpa barnens möten 

med naturvetenskapen då effekten av osäkerheten kan bli att Linus undviker att arbeta med 

ämnet.  

 

5.1.5 Empiri och analys 5 

 

”Det är ju det är ju mycket utifrån barns intresse som vi vi har ju valt att gå till skogen en gång i veckan men sen 

ja det är ju det är blandat vi har ju valt att gå och se vad barnen intresserad av ja vi tar ju med påsar och 

samlar vi säger bara att vi ska gå till skogen och se vad vi kan hitta för nånting men där som här som för någon 

vecka sen så upptäckte dom skuggorna där ute att det var solen oh det fick dom det fick dom ju också ett intresse 

för så vi kan spinna vidare på men nu har vi börjat gå till skogen och börjat samla på och tyckte det var 

jättespännande med gråsuggorna under stocken ja” -Lisa 

 

Här förstås att arbetet med naturvetenskap i verksamheten konstrueras efter barnens intressen. 

Det kan ge effekten av variation i undervisningen vilket förstås genom att Lisa talar om allt 

från ”skogen” och ”skuggorna” till ”gråsuggorna under stocken”. Vidare förstås även att 

förskollärarna tar tillvara på barnens intressen för att sedan ”spinna vidare på” vilket å ena 

sidan kan leda till en planerad verksamhet där barnen barnens intressen utgör grunden dock 

planerar förskollärarna fortsättningen vilket ger barnen möjlighet till bredd och djup inom 

ämnet. Å andra sidan så är ”skogen” och ”gråsuggorna under stocken” båda inriktade på livet 



21 

 

i skogen även om arbetet med ”skuggorna” till viss del kan väga upp så får inte barnen varken 

full bredd eller djup. 

 

5.1.6 Empiri och analys 6 

 

”M jamen de e nog både och eeh  *suck* de har vart mycket det spontana när det föds en fråga som barnen har 

så vill man ju ta reda på det eeh å då har man ju vart en elle ja som vi kallar det för den här medforskande 

pedagogen hur ska vi ta reda på det man googlar man göör ja undersöker” - Linus 

 

Utifrån citatet ovan kan det förstås att Linus konstruerar lärsituationer inom naturvetenskap 

vid spontana tillfällen då barnen ställer frågor och lyfter den ”medforskande pedagogen” som 

undersöker tillsammans med barnen. Om förskollärare enbart konstruerar lärsituationer 

spontant utifrån barnen kan effekten bli att alla delar inom naturvetenskapen inte vidrörs utan 

kunskap uteblir. 

5.1.7 Sammanfattning av analys  

 

Utifrån de sex citaten ovan kan vi se att det finns en variation i förskollärarnas val av diskurs i 

samtalet kring vad naturvetenskap innebär för dem. Tre av dem valde att ge sina svar utifrån 

sina yrkesroller medan den fjärde utgick från sin personliga diskurs. Ovanstående kan förstås 

genom att de först nämnda konstruerade sina svar utifrån verksamheten och den sistnämnde 

talar om helheter och hur hon ”tänker”. Utifrån analyserna ovan kan det förstås att 

förskollärarna tycker att ämnet naturvetenskap är ”mycket” dock finns en osäkerhet i hur 

mycket. Gemensamt för förskollärarna är att de alla på något sätt kopplar ihop 

naturvetenskapen med världen runt om dem. Dock förstås det genom svaren att barnen inte 

möter ”mycket” utan framförallt den spontana del de själva har intresse av.  

 

5.2 Mestadels naturen 

 

Nedan följer fyra utdrag från transkriptionen med efterföljande analys. Utdragen är från 

förskollärarnas resonemang kring vilken naturvetenskap barnen får möta i förskolan. I 

analysen syntes ett tydligt mönster bland förskollärarnas resonemang kring vilken 

naturvetenskap barnen får möta där det trots variationen i formuleringarna kunde ses en tydlig 

diskurs, naturen. Rubriken är ett citat ur empirin. 
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5.2.1 Empiri och analys 1 

 

”... man går till den här gläntan och tar med sig lite material som aa så här ser löven ut nu åh pinnar åhh aa lite 

djur oså ut eh och så kan man fortsätta vidare på det så kan man se vad som händer under dem olika årstiderna 

där, det är ett exempel på vad vi gör  i naturvetenskap.” - Kalle 

 

I Kalles resonemang om vilken naturvetenskap han låter barnen möta förstås att naturen och 

därmed biologin är det fokus ligger på. Han lyfter fram begrepp som ”gläntan”, ”löven”, 

”pinnar”, ”djur” och ”årstiderna” för att beskriva vad de arbetar med för naturvetenskap. 

Effekten av Kalles resonemang blir att barnen får möta en begränsad del av naturvetenskapen 

dock får barnen möjlighet att skapa en djupare förståelse kring Kalles diskurs och lägger 

därifrån grunden till sin egen. 

 

5.2.2 Empiri och analys 2 

 

”Det är ju den dom har runt omkring sig och den dom lite upptäcker tycker väl jag att det ger jag. …. Nja det är 

ju de är ju mycket utifrån barns intressen … gå till skogen” - Lisa 

 

När Lisa resonerar att naturvetenskap är ”den dom har runt omkring sig” kan det förstås som 

att hon inte har en klar bild av vad för naturvetenskap hon låter barnen möta mer än den de 

upptäcker själva. Å ena sidan kan effekten av Lisas resonemang bli ett oändligt möte med 

naturvetenskapen i en ständig process. Å andra sidan kan det dock bli en ensidig undervisning 

eller ingen alls vilket uttrycken ”utifrån barns intressen” och ”gå till skogen” indikerar är 

gällande på Lisa avdelning. 

 

5.2.3 Empiri och analys 3 

 

”Dom får ju exprimentera asso de är mycket    oh va ute mycket utforska saker   asso det är naturvetenskap för 

mig det är ju inte oh matematiken gå också in där allting går ju in i naturvetenskap  men vad gör vi? Allt dom är 

ute, dom plockar upp saker, vi undersöker, luppar oh tar reda på att dom liksom får dom frågar ju o vi letar rätt 

på det ju på ett ungefär det är ju inte lektioner jag är ju dom går inte i skolan säger jag dom leker fram det dom 

ska leka fram det” – Anna 

 

Anna lyfter att hon låter barnen möta naturvetenskap genom experiment samt att vara ute och 
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utforska. Dock för hon även fram barnens egna utforskande, med henne som medforskare, 

som en för henne viktig del när barnen möter naturvetenskap.  

Hon lyfter att naturvetenskapen ska läras genom lek och inte genom undervisning som i 

skolan vilket å ena sidan kan förstås som att Anna lyfter vikten av lek samt att barn ska 

utvecklas i egen takt. Å andra sidan kan det förstås som om Anna här förminskar barnens 

kompetens genom att inte konstruera möjligheter för undervisning mitt emellan skolans 

alternativ och lek. Det i sin tur ger en effekt som innebär att barnen inte får möta 

naturvetenskapen i helhet.  

 

5.2.4 Empiri och analys 4 

 

”Eh ii första hand e de nog naturen eftersom vi har naturen ganska nära inpå förskolan också sååe eh tycker jag 

att vi använder oss av skogen och den miljön runtomkring ööh sen e de ju om naturvetenskapliga fenomen vi 

pratar ju om allt från åska hur det blir till tillee aa eh å expriment eh vatten dom olika elementen eeehh som vi 

använder oss utav så att dee nog så. …. …  mestadels naturen …  å dom elementen ja en del experiment tycker 

dom ju e jättespännande också där vad händer när man gör vissa saker å mm” – Linus 

 

När samtalet kommer in på vad Linus låter barnen möta för naturvetenskap på förskolan 

uttrycks ”ehh” flertalet gånger vilket kan förstås som att han känner en viss osäkerhet kring 

vad som arbetas med. I resonemanget kopplar han arbetet med naturvetenskap direkt till ”ii 

första hand e de nog naturen” för att sedan föra vidare det till andra delar med en viss 

osäkerhet i sitt resonemang. Det kan vara en effekt av antingen osäkerhet inom ämnets 

innehåll, vad det arbetas med på avdelningen eller en rådvillhet inför intervjun och 

ljudinspelningen. Kopplingen till naturen kommer igen när han uttalar att det är ”mestadels 

naturen”.  

 

5.2.5 Sammanfattning av analys 

I citaten ovan resonerar förskollärare på ett sätt som ger liten variation mellan hur de 

konstruerar lärsituationer för barnen inom naturvetenskap. Alla fyra har en tydlig diskurs med 

inriktning på att vara ute i naturen för att sedan gå in på kemiska experiment eller teoretisk 

biologi. Två av de fyra förskollärarna resonerar även kring vissa fysiologiska fenomen. Det 

förstås att den naturvetenskap barnen får möta i förskolans verksamhet är ensidig. Å ena sidan 

kan den ensidigheten bero på att förskollärarna har en pedagogisk grundsyn i att barnen ska 

välja själva och konstruerar verksamheten därefter. Å andra sidan kan det förstås att 
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förskollärarna väljer den här diskursen utifrån att de inte har tillräcklig kunskap i ämnet 

naturvetenskap, vad det är och hur det kan undervisas i, för att kunna ge barnen helheter. En 

tredje aspekt är förskollärarnas egna intresse av ämnet då det kan förstås att osäkerhet och 

eventuell bristande kunskap beror på ointresse. 

 

5.3 Läroplanen? 

Genom intervjuerna uttrycker förskollärarna att det finns en osäkerhet kring uppfyllandet av 

läroplanen och en tydlig diskurs framträder där förskollärarna lägger ifrån sig sitt ansvar för 

detsamma. Rubriken är baserad på förståelsen av att strävansmålen inte uppfylls och 

frågetecknet antyder den underliggande frågan; vad är läroplanen? Här nedan förs fyra utdrag 

fram följt av analyser.  

 

5.3.1 Empiri och analys 1 

 

”Ehhh kanske inte fullt ut som det aa om man ser till dagsläget så kanske det inte är fullt ut det är höst, mycket 

inskolningar oh övrigt så nej inte fullt ut nu Det kan vi bli mycket bättre på” - Kalle 

 

Här kan förstås att Kalle har en önskan att uppfylla läroplanens mål men att de inte gör det. 

Kalle startar sitt resonemang med ”ehhh” vilket som dels kan förstås som en osäkerhet dels 

som ett sätt att ta sig tid att fundera på formuleringen av svaret. Dock resonerar Kalle vidare 

om varför de inte arbetat efter målen under hösten och motiverar det med att det har varit 

”inskolningar och övrigt”. Det här kan förstås som att Kalle använder omständigheterna som 

ursäkt, dock konstruerar han med sitt uttryck ”Det kan vi bli mycket bättre på” en förståelse 

av viljan att uppfylla målen. Oavsett vilket så blir resultatet av Kalles resonemang att de på 

avdelningen inte arbetat med strävansmålen vilket ger effekten att barnen inte får möta en 

helhet av naturvetenskap i förskolan.  

 

5.3.2 Empiri och analys 2 

 

”Ahh asso nje det tycker jag väl asso inte enligt läroplanen för dom är ju så nej det kan jag tycka att vi inte gör 

man kan inte resonera föra ett resonemang med dom här små kanske isåfall om man ser till förskolan men med 

dom här små kan man ju inte” - Lisa 

 

Att Lisa inleder med ”ahh asso nje” kan ge en förståelse av målen i läroplanen inte uppnås. 
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Hon uttrycker sedan att ”man kan inte resonera … med dom här små” och hänvisar till 

”isåfall … förskolan” vilket kan förstås som att Lisa antingen inte ser de yngre barnen som 

kompetenta nog eller att hon ser naturvetenskap som ett ämne att undervisa om först i äldre år. 

Oavsett vilket Lisa syftar på så blir effekten av hennes uttalande att de yngre barnen inte 

borde undervisas i naturvetenskap och att hon därmed lämnar ansvaret för måluppfyllandet till 

förskollärarna för de äldre barnen. 

 

5.3.3 Empiri och analys 3 

 

”Asso man har ju dom går ju på förskola från det att dom är ett till fem år oh under den tiden mellan asso det är 

ju olika avdelningar olika saker dom är med om då ska dom ju kunna när dom vid fem ska dom ha fått med sig 

vad naturvetenskap är” - Anna 

 

Annas resonemang kring arbetet med strävansmålen kan å ena sidan förstås som att barnen får 

med sig hela spektrumet inom naturvetenskap som finns i läroplanen under helheten av sin 

förskoletid. Annas resonemang om att de uppnår målen bygger dock på en tillit till de övriga 

avdelningarna dock nämns ingenting som tyder på att hon egentligen vet vad som arbetas med 

där. Å andra sidan kan det genom de ”asso” som används samt att hon talar om ”olika 

avdelningar” ge en effekt av att det finns en osäkerhet i vad som uppnås eller inte. Att Anna 

inte svarar på vad som uppnås på den egna avdelningen kan förstås som att målen inte uppnås 

vilket skulle, om alla avdelningar resonerade likadant, ge effekten av att målen inte uppnås 

någonstans och att barnen har varierande kunskaper då de lämnar förskolan.  

 

5.3.4 Empiri och analys 4 

”Joo asså utifrån läroplanen så jobbar vi ju med alla strävansmålen såklart ska vi ju göra men från vår eh 

*smack* samverkan som ? här ute ... chef våra chefer ger oss eehhm fokusmål kan vi väl kalla det för där e då 

dom väljer ut ett par tre olika mål från läroplanen som dom vill att vi ska fokusera på” – Linus 

Här förstås först att det på Linus avdelning arbetas ”med alla strävansmålen” dock lägger han 

till att ”ska vi ju göra men …” vilket skapar förståelsen av att det egentligen inte görs. Vidare 

beskriver Linus hur de får ”fokusmål” ifrån sin chef att arbeta efter vilket i praktik ger 

effekten att övriga mål bortprioriteras. Förståelsen av att fokusmålen tar över arbetet i 

förskolans verksamhet innebär att det under en längre tid arbetas kring de specifika målen 

vilka kan vara inom vilket område som helst. Effekten för barnen kan då bli en avsaknad av 
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läroplansmål och därmed kunskaper oavsett det är inom naturvetenskap eller inte. 

 

5.3.5 Sammanfattning av analys 

Analyserna av empirin gällande huruvida förskollärarna menar att de arbetar eller uppfyller 

läroplanens mål i naturvetenskap kan sammantaget förstås som att det finns en osäkerhet 

kring de två. Dock förstås att de har en önskan att arbeta efter målen och att uppfylla dem. 

Även om det finns en variation i svaren så ger uttrycken ”isåfall … förskolan” samt ”olika 

avdelningar” samma effekt för lyssnaren eller läsaren, det vill säga att förskollärarna 

förelägger delar av måluppfyllelsen på övriga avdelningar samt förskolan i helhet. Dock finns 

förståelsen av att förskollärarna inte kommunicerar med varandra inom förskolan vilket 

förstås genom den osäkerhet som uttrycks i svaren. Att en förskollärare svarar ”nej” en annan 

fördelar ansvaret över förskolan, den tredje förelägger ansvaret på avdelningarna för de äldre 

barnen och den fjärde lägger ansvaret för det ej uppfyllda målarbetet på förskolechefen skapar 

en osäkerhet för vilken naturvetenskap barnen får möta under sin tid i förskolan. Effekten av 

de svaren skapar en diskurs ibland förskollärarna vilken innebär att ansvaret för uppfyllandet 

av läroplansmålen och arbetet med naturvetenskap läggs på någon annan än sig själv eller sin 

egen avdelning. 

6. Diskussion 

Nedan diskuteras analys och resultat från studien i relation till dess syfte, forskningsfrågor, 

forskningsläge samt styrdokument. Syftet med studien var att undersöka förskollärares 

resonemang kring naturvetenskap som helhet i förskolans verksamhet och frågorna som 

ställdes var: Hur resonerar förskollärare kring naturvetenskap i förskolans vardag? samt: Hur 

resonerar förskollärare kring barns möjligheter till kunskapsutveckling inom naturvetenskap i 

relation till läroplanen? För att tydliggöra samt underlätta läsbarheten för läsaren har vi valt 

att dela upp innehållet i diskussionen och den framförs med hjälp av underrubriker vilka utgår 

ifrån resultatet av studien. 

6.1 Vad är egentligen naturvetenskap? 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ingår både biologi, kemi och fysik i naturvetenskap 

dock framskrivs det inte lika tydligt i Lpfö (Skolverket, 2016) för området. I resultatet av 

innestående studie framgår att de deltagande förskollärarna är osäkra på vad som ingår i 

naturvetenskap som helhet. De väljer under intervjuerna att svara på frågorna utifrån två olika 
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diskurser, den personliga och den professionella. Den gemensamma diskurs som framgår i 

resultatet är att de alla med viss variation i uttrycken lyfter att naturvetenskap är ”ett brett 

område, ”mycket” samt ”jättestort” och de alla på något sätt kopplar ihop den med världen 

runt om dem. Dock framträder även den gemensamma diskursen i hur de arbetar med 

naturvetenskap i förskolan. I svaren kring arbetet med naturvetenskap ses att det stora och 

breda området till viss del försvinner samt att förskollärarna låter barnen möta det de själva 

visar intresse för. I resultatet lyfts även att arbetet framförallt sker spontant vilket motsäger 

tidigare forskning som lyfter att det i förskolan arbetas med naturvetenskap genom 

temaarbeten och planerade projekt (Areljung, 2017; Elm, 2008; Thulin, 2006, 2011; Thulin & 

Gustavsson, 2017). Linus talar om den ”medforskande pedagogen” och Lisa om att ta tillvara 

på barnens intressen samt att ”spinna vidare på” dem. Lisas resonemang skulle å ena sidan 

kunna leda till en planerad naturvetenskaplig verksamhet men å andra sidan så är det 

ingenting hon själv talar om och kan därför inte ses som en del av studiens resultat. 

 

Angående förskollärarnas osäkerhet så lyfts densamme av flertalet forskare dock som en 

kombination av osäkerhet i ämnet och hur undervisningen samt lärandet kan skapas. Dock 

indikerar resultatet av innestående studie att osäkerheten finns kring vad naturvetenskap är 

och inte kring hur det ska undervisas. Lisa uttrycker till exempel att ”vissa bitar är jättesvåra” 

och avslutar meningen med förtydligandet ”fysiologiska fenomen”. Det här beror antingen på 

att det är svårt att undervisa inom det valda området eller på att hon egentligen inte vet vad 

som ska undervisas utan använder istället ett citerat uttryck från Lpfö (Skolverket, 2016). Å 

ena sidan ger ingen av förskollärarna ett säkert svar på vad naturvetenskap är dock så talar de 

om att vara medforskare. Å andra sidan kan Lisas uttryck förstås som att hon vet vad 

naturvetenskap är enligt Lpfö (Skolverket, 2016) och att det egentligen inte spelar någon roll 

vad hennes egen definition är eller om hon har någon. Andersson och Gullberg (2012) samt 

Larsson (2016) lyfter just det att samarbetet mellan förskollärare och barn är av vikt för att 

barnen ska bli delaktiga i arbetet och trots att det är precis det förskollärarna resonerar kring 

så uteblir effekten. Ett scenario med en medforskande förskollärare såsom i exemplet i 

studiens inledning menar vi är en anledning att skapa en säkerhet istället för osäkerhet, det här 

genom att kunna vara det nyfikna exemplet som enligt Utbildningsdepartementet (2010) 

åläggs dem.  

 

6.2 Mestadels naturen 
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I respondenternas resonemang om vilken naturvetenskap det arbetas med i förskolan lyfts en 

tydlig diskurs med inriktning mot natur som det område barnen främst får möta. Även 

forskare som Elm (2008), Thulin (2011) samt Thulin och Gustavsson (2017) lyfter natur som 

det område förskolan arbetar mest med. Skolinspektionen (2017) är kritisk till att arbetet till 

största del är inriktat på natur i förskolan och de lyfter att barnen inte får möta naturvetenskap 

som helhet utan enbart som en begränsad del. 

 

Enligt flera forskare bör mötet med naturvetenskap ske mångsidigt både miljö- och 

situationsmässigt (Bulunuz, 2013; Caiman, 2015; Guo et al 2015; Klaar & Öhman, 2012; 

Spektor-Levy et al, 2013; Vandermaas-Peeler & McClain, 2015; Watts et al, 2016). Det här 

utläses av studiens resultat att det inte sker i berörda förskolors verksamhet då mötet med 

naturvetenskap där sker mestadels i utemiljön. Dock framgår att material utifrån tas med in 

och arbetas vidare med genom samtal. 

 

Forskningen lyfter att miljön bör vara anpassad för att möta naturvetenskap, såväl inne som 

ute (Brenneman, 2011; Eshach & Fried, 2005; Fleer et al, 2014; Guo et al, 2015; Klaar & 

Öhman, 2012; Siry, 2013). Då den här studien inte fokuserat på miljöns utformning kan vi 

inte svara för hur det ser ut på de berörda förskolorna utan enbart att det arbetas med ämnet 

såväl ute som inne. Rörande mångsidigheten i undervisningen kan det genom studiens resultat 

att förstås att variationen är liten då till exempel experiment utförs som enskilda planerade 

aktiviteter eller fysikaliska fenomen undersöks när barnen visat intresse för dem utöver de 

spontana mötena med naturen. Att ta tillvara på barnens intressen och att vara en medforskare 

är något majoriteten av respondenter lyfter som det huvudsakliga arbetssättet kring 

naturvetenskap i förskolan. Det här är ett arbetssätt som skrivs fram och har stöd i forskning 

(Andersson & Gullberg, 2012; Caiman, 2015; Gustavsson et al, 2016; Larsson, 2016; Siry, 

2013).  

 

De diskurser som i den här studien framträder kring arbetet med naturvetenskap kan ge 

barnen oändliga möten med ämnet som helhet. Dock förstås genom resultatet att det är 

barnens intressen som kommer främst vilket kan ge kan ge en motsatt effekt och att 

helheterna därmed uteblir. Även forskare som Areljung (2017) , Elm (2008), Thulin 2006, 

2011) samt Thulin och Gustavsson (2017) har tidigare uppmärksammat liknande resultat som 

innevarande studie. Dock är Areljung (2017) kritisk till att experiment sker som en enskild 
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aktivitet då arbetet med naturvetenskap bör implementeras i verksamhetens vardag. I relation 

till innevarande studie kan det förstås som att arbetet ska ske spontant och oplanerat vilket är 

det framskrivna resultatet av hur förskollärare resonerar kring arbetet med naturvetenskap i 

förskolans vardag.  

6.3 Läroplanen? 

I förskollärarnas resonemang kring barnens kunskapsutveckling inom naturvetenskap i 

relation till Lpfö (Skolverket, 2016) framgår en tydlig diskurs av att det är barnens intressen 

som styr hur det arbetas med ämnet. Här som i tidigare diskussion vill vi lyfta, som 

framskrivet i resultatet, att effekten av ett sådant resonemang kan leda till att barnen under sin 

förskoletid inte får möta naturvetenskapens helheter. I kontrast till innevarande studies 

resultatet så framskriver forskare som Areljung (2017), Brenneman (2011), Caiman (2015), 

Elm (2008) Thulin, (2006, 2011) samt Thulin och Gustavsson (2017) att det är mest 

förekommande med planerade temaarbeten samt experiment. Dock lyfter flera av dem i sina 

resultat att de är kritiska mot arbetssättet då naturvetenskap ska implementeras i vardagen 

(Areljung, 2017; Brenneman, 2011; Caiman, 2015). En av respondenterna uttryckte att ”det är 

ju inte lektioner [....] dom går inte i skolan säger jag dom leker fram det dom ska leka fram 

det” vilket kan förstås som att naturvetenskapen ska mötas i leken. Det är även något som 

lyfts av Fleer (2013), Gülay Ogelman (2012) samt Wiegrová och Navrátilová (2016). 

Författarna menar att när naturvetenskapen integreras med barnens fantasi i leken kan det 

skapa möjligheter att få en förståelse för naturvetenskap i helhet.  

 

Resultatet i studien framskriver även att förskollärarna uttryckte en osäkerhet huruvida de på 

deras respektive avdelningar arbetar efter eller uppfyller läroplanens strävansmål i 

naturvetenskap, enbart en respondent svarade med ett säkert ja gällande uppfyllandet av 

målen. Dock förstås en allmän önskan att såväl arbeta efter strävansmålen som att uppfylla 

dem finns. Två av fyra respondenter uttryckte att om målen uppfylls så är det ”isåfall … 

förskolan” samt genom ”olika avdelningar”, en respondent svarade ”nej inte fullt ut nu”. 

Skolinspektionen (2017) lyfter att det finns en osäkerhet ibland förskollärare gällande såväl 

ämnet naturvetenskap som kring hur de ska arbeta med det vilket även forskare som 

Brenneman (2011), Elm (2008), Larsson (2016) samt Thulin och Gustavsson (2017) lyfter i 

sina studier. Även om det finns en variation i uttrycken så förstås genom tre av fyra 

respondenternas svar att de av olika anledningar inte uppfyller strävansmålen samt att de 
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förelägger delar av ansvaret på på övriga avdelningar samt förskolan i helhet. Den fjärde 

respondenten uttryckte att de på avdelningen arbetar ”med alla strävansmålen” dock läggs ett 

”men” till i meningen följt av att de får ”fokusmål” ifrån sin chef att arbeta efter vilket i 

praktik kan ge samma effekt som de övriga respondenternas uttalanden. Genom de fyra 

respondenternas resonemang syns trots variationen en övergripande diskurs vilken enligt 

studiens resultat är att ansvaret för uppfyllandet av målen i Lpfö (Skolverket, 2016) och 

arbetet med naturvetenskap läggs på någon annan än sig själv eller sin egen avdelning. 

6.4 Sammanfattande diskussion 

Genom resultatet i innevarande studie kan det förstås att de berörda förskollärarna resonerar 

kring naturvetenskap som ”mycket”, ”stort” samt ”det som finns omkring oss”. Dock förstås 

vidare att den naturvetenskap de låter barnen möta i förskolans vardag främst är spontana 

samt består av möten med naturen vilka framförallt är baserade på barnens intressen. Att 

arbetet med naturen är mest förekommande som naturvetenskap inom förskolans verksamhet 

framskrivs även av forskare som Elm (2008), Thulin (2006) samt Thulin och Gustavson 

(2017). Dock beskrivs naturvetenskap enligt Utbildningsdepartementet (2010) som en 

sammanfattning av de vetenskaper som lär om naturen såväl i delar som i helhet där såväl 

biologi, kemi samt fysik ingår. 

 

Även om det enligt studiens resultat finns viss variation kring vad barnen får möta så förstås 

det att delar av naturvetenskapens helheter försvinner om enbart barnens intressen styr arbetet. 

Att ta tillvara på barnens intressen samt de spontana undervisningstillfällena genom att vara 

medforskare är ett arbetssätt som lyfts i studiens resultat som en gemensam diskurs bland de 

berörda förskollärarna. Den medforskande förskolläraren som genom lek fångar barnens 

intressen framskrivs som betydande för vilken grund som läggs för barnens 

kunskapsutveckling (Andersson & Gullberg, 2012; Caiman, 2015; Gustavsson et al, 2016; 

Larsson, 2016; Siry, 2013). 

 

Förskollärarnas resonemang kring vad naturvetenskap är framskrivs i resultatet som att de inte 

riktigt vet vad som ingår där om än en utav dem svarar utifrån Lpfö (Skolverket, 2016). Vad 

som skapar osäkerheten i uttrycken går inte att uttyda dock lyfts den i resultatet gällande såväl 

ämnets innehåll som kring uppfyllelsen av strävansmålen vilket vi som författare av studien 

menar är förståeligt. Enligt strävansmålen i Lpfö (Skolverket, 2016) nyanseras ämnet som 
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”naturvetenskap och samband i naturen” utöver ”växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen”. Det här menar vi kan förstås som att det då ingår sex delar i 

helheten inom naturvetenskap istället för de tre övergripande som beskrivs av 

Utbildningsdepartementet (2010). Dock vill vi lyfta den gemensamma diskurs som kunde 

förstås genom förskollärarnas resonemang där de trots uttrycken av osäkerhet även uttrycker 

viljan att såväl uppfylla läroplansmålen som att ge barnen helheter. 

7. Slutsats  

Utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor i relation till de analyser och resultat som skrivits 

fram är studiens slutsats följande: Förskollärarna uttrycker en osäkerhet kring naturvetenskap 

som helhet, vad som ingår där och hur det ska implementeras i verksamheten. De är dock 

överens om att naturvetenskap är ett stort och brett ämne samt att de såväl har ett intresse att 

lära sig mer som att finna möjligheter till att uppfylla strävansmålen. Arbetet med 

naturvetenskap i förskolans vardag består på de berörda avdelningarna framförallt av 

medforskande, spontana tillfällen och genom att ta tillvara på barnens intressen. En effekt av 

det här arbetssättet kan då bli att det finns strävansmål som inte berörs och att helheter uteblir 

på grund av variationen av förskolor, förskollärare, barn samt intressen. Det här leder i sin tur 

till att barn på olika förskolor får varierade förutsättningar till kunskapsutveckling i relation 

till läroplanen. 

 

7.1 Didaktiska implikationer  

Den här studien har givit en förståelse av hur förskollärare resonerar kring naturvetenskap i 

förskolans vardag. Utifrån resultatet kan det förstås att det uttrycks en osäkerhet kring såväl 

vad naturvetenskap är som hur det kan arbetas med. Effekten av den förståelsen skapar i sin 

tur en förståelse att det arbetas ojämnt med läroplanens strävansmål vilket behöver 

uppmärksammas av såväl ansvariga förskollärare som förskolechefer. Om det 

uppmärksammas och anammas kan det konstrueras möjligheter för barnen att under sin 

förskoletid få ta del av de kunskaper av naturvetenskap i helhet som finns genom 

strävansmålen i Lpfö (Skolverket, 2016). Att uttrycken av osäkerhet hos förskollärarna 

uppmärksammas kan skapa en förståelse för att riktlinjerna för förskolan behöver tydliggöras 

och vikten av att arbeta med helheter i förskolan bör lyftas. Även förskollärarnas kompetens 
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inom ämnet lyfts här som en utvecklingsmöjlighet då det genom studien har förståtts att 

förskollärarna behöver ha såväl den kompetensen som kunskap om läroplanen för att kunna 

implementera naturvetenskapen i förskolans vardag och låta barnen ta del av ämnets helheter. 

 

7.2 Vidare forskning 

Under studiens gång har det förståtts att förskollärare talar på ett sätt kring naturvetenskap 

dock ser praktiken annorlunda ut. Här skulle vidare forskning ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv behövas för att uppmärksamma förskollärare och förskolechefer vilka effekter 

deras resonemang kan ge. Att utföra en mer omfattande studie där såväl enkät, 

fokusgruppsdiskussioner och observationer som fler intervjuer såväl individuella som i grupp 

skulle kunna ge en större trovärdighet samt generaliserbarhet för förskolor i Sverige. En sådan 

studie skulle inte enbart ge säkrare förskollärare på såväl individuell som professionell nivå 

utan även kunna leda till en jämnare undervisning och starkare grund i naturvetenskap för 

barnen. Ytterligare ett forskningsområde som upptäckts genom arbetet med studien är att 

studera den planerade gentemot den spontana verksamheten gällande undervisning av 

naturvetenskap i förskolans vardag. 
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9. Bilagor 

Här nedan följer studiens bilagor såsom frågorna som var underlag i intervjun, 

samtyckesblanketten och etiska frågor vi diskuterat inför intervjun.  

 

9.1 Bilaga 1  

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vad är naturvetenskap för dig? 

Vad tänker du på när du hör ordet naturvetenskap? 

Vad ingår i naturvetenskap? 

Vilken naturvetenskap undervisar/låter du barnen möta i verksamheten? 

-          Varför? 

-          Hur? Temaarbeten eller spontant? 

-          Hur kommer du fram till vad ni ska arbeta med inom naturvetenskap? 

-          Tror du att barnen tycker det är roligt att arbeta med? 

-          Vad utgår du ifrån när du planerar in naturvetenskap i verksamheten? 

-          Hur synliggör du naturvetenskap för barnen? 

-          Vet barnen att det är naturvetenskap de arbetar med? 

Samtalar ni om naturvetenskap när ni 

-          Är ute 

-          Är inne 

-          Har fri lek 

-          Planerade aktiviteter 

-          Måltid 

-          Övriga 
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Vid vilka tillfällen 

Vad samtalar ni om? 

Vem tar initiativet till samtalet? 

 

Vad tycker du om att arbeta med naturvetenskap? 

-          Roligaste inom ämnet – varför? 

-          Mindre roligt inom ämnet. – varför? 

-          Har du något personligt intresse eller enbart professionellt? 

Tycker du att ni på din avdelning uppnår alla mål för naturvetenskap i läroplanen? 

-          Täcker målen hela området i naturvetenskap? För mycket för lite? 

-          Saknar du något mål? 

-          Vad tycker du barnen bör kunna/ ska få möta inom naturvetenskap? 

-          Varför? 

      -      Får alla barn på din avdelning möta samma? 

     -     Får alla barn på er förskola möta samma? 

 

Får alla barn i förskolan samma möjlighet att möta naturvetenskap?  

• Varför/varför inte? 

• Finns det för/nackdelar med att barnen möter olika? 

• Är det viktigt att ni som förskollärare ser naturvetenskap på samma sätt? 

• Varför/varför inte? 

 

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

förskolan? 
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9.2 Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i 

Halmstad och har påbörjat vårt examensarbete med inriktning på naturvetenskap. Syftet med 

vårt arbete är att undersöka förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i förskolans 

verksamhet. Vi vill genom vårt arbete skapa oss en förståelse för bakomliggande faktorer till 

hur arbetet med ämnet konstrueras och skulle därför gärna vilja ha din hjälp utifrån den 

erfarenhet och de tankar du besitter. Vi kommer under intervjun att dokumentera samtalet 

genom ljudupptagning och det material vi får in kommer endast att användas för att uppnå 

vårt examensarbetets syfte. Självklart kommer vi behandla alla uppgifter på ett sådant sätt så 

ingen identifiering av person kan ske. Vid eventuella empiriutrdrag kommer alla namn att 

fingeras. 

Tack för hjälpen på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Annika Grufman och Matilda Oldin 

 

Vid frågor så hör av er till någon av oss. 

Annika Grufman: anngru14@student.hh.se 

Matilda Oldin: matold14@student.hh.se 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag vill delta i intervju som dokumenteras och används som underlag för 

examensarbete ht 17. 

□   NEJ, jag vill inte delta i intervju som dokumenteras. 

.................................................................................................................................................. 

Underskrift                                                              

................................................................................................................................................. 

Namnförtydligande                                                                    Datum 
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9.3 Bilaga 3 

Etiska frågor i början av en intervjuundersökning 

 

• Vilka goda effekter får undersökningen? 

• Hur kan undersökningen bidra till att förbättra situationen för de deltagande 

intervjupersonerna? För den grupp de representerar? För människan i allmänt? 

• Hur kan man erhålla informerat samtycke från de deltagande intervjupersonerna? 

• Hur mycket information om undersökningen behöver man ge i förväg, och vad kan 

man vänta med tills efter intervjun? 

• Vem ska ge samtycket - intervjupersonerna eller deras överordnade? 

• Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas? 

• Hur viktigt är det att undersökningspersonerna förblir anonyma? 

• Hur kan man dölja intervjupersonernas identitet? 

• Vem kommer att få tillgång till intervjuerna?  

• Kan man förvänta sig några rättsliga problem kring skyddet av intervjupersonernas 

anonymitet? 

• Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den? 

• Kommer den potentiella skada som drabbar undersökningspersonerna att uppvägas av 

de potentiella fördelarna med undersökningen? 

• Kommer intervjuerna att närma sig terapeutiska relationer, och vilka 

försiktighetsåtgärder kan man i så fall vidta? 

• Vilka konsekvenser kan en publicering av undersökningen få för intervjupersonerna 

och för de grupper som de representerar? 

• Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? 

• Hur kan forskaren säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet och bevara 

forskningens oberoende? 

• Hur kan forskaren undvika otillbörliga påtryckningar från dem som finansierat ett 

projekt eller undvika att identifiera sig för mycket med sina intervjupersoner och 

därigenom förlora sitt kritiska perspektiv på den kunskap som produceras? 

 

 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105) 
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