
 

 

 

 

 

 

Att skapa lärtillfällen utifrån 

barnens naturvetenskapliga frågor 

En intervjustudie med åtta förskollärare 

Creating opportunities to learn based on childrens’ questions of science 
 
An interview study with eight preschool teachers  

Sara Mäenpää 

 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Kemi, Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: 15hp 

Handledarens namn: Sara Wahlberg 

Examinators namn: Getahun Yacob Abraham  

Datum: 2018-06-27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 – Sara Mäenpää – (f. 1989) 

Att skapa lärtillfällen utifrån barnens naturvetenskapliga frågor 

[Creating opportunities to learn based on childrens’ questions of science] 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Sara Mäenpää, has made an online version of this work available under a Crea-

tive Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv   



Att skapa lärtillfällen utifrån barnens naturvetenskapliga frågor Sara Mäenpää 

II 

 

Abstract 

The aim of this study is to bring knowledge of how preschool teachers think 

about responding to children´s questions about science to create learning op-

portunities. Eight preschool teachers in the same city but working on different 

preschools were interviewed. With the approach of variation theory, an analy-

sis was based on the responding preschool teachers answers and a variety of 

critical features could be found.  

The result shows that the preschool teachers consider teaching science based 

on children´s questions as critical features. The preschool teachers said that the 

choice of learningobject should be based on children´s questions and thoughts. 

An allowing and co-researching adult is needed for the children´s science 

learning. In preschool activities this result becomes important as science in 

preschool can be something that many find difficult, with these critical features 

being given a better chance of reaching your preschool curriculum strives. 

Keywords: Preschool, learning object, children´s questions, science.  
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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att bidra med kunskap om hur förskollärare tänker 

kring att bemöta barns naturvetenskapliga frågor för att skapa lärtillfällen. Åtta 

förskollärare intervjuades på några olika förskolor i en kommun. Med ett vari-

ationsteoretiskt synsätt analyserades informanternas svar och en variation av 

kritiska framgångsfaktorer kunde ses.  

Resultatet visar på att förskollärare ser det som en kritisk framgångsfaktor att 

utgå ifrån barnens frågor och funderingar för att skapa naturvetenskapliga lär-

tillfällen och välja lärandeobjekt. Även vikten av en tillåtande och medfors-

kande vuxen ansågs som en kritisk framgångsfaktor för barnens naturveten-

skapliga lärande. För förskolans verksamhet blir detta resultat viktigt då natur-

vetenskap i förskolan kan vara något som många tycker är svårt, med dessa 

framgångsfaktorer ges en bättre chans till att nå dit läroplanen för förskolan 

strävar. 

Nyckelord: förskola, lärandeobjekt, barns frågor, naturvetenskap.  
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1 INLEDNING  

I barnens vardag på förskolan finns mycket som kan kopplas till naturveten-

skap. Förskollärarnas utmaning blir då att uppmana och utveckla barnens in-

tresse för det som sker runtomkring dem. Mycket som sker fångar barnens in-

tresse vilket leder till spontana frågor och funderingar. Som personal på för-

skolan gäller det att ta tillvara på detta och skapa positiva attityder till naturve-

tenskap (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är det förskolepersonalens ansvar att 

skapa lärtillfällen. Begreppet lärtillfälle används flitigt både på förskollärarut-

bildningen och i litteratur men ingen tydlig definition finns att läsa, så hur tol-

kar förskollärare detta? 

Dialogen mellan barn och vuxna är viktig för allt lärande och då blir även frå-

gorna från både barn och vuxna viktiga. Thulin (2010) menar att barnens frå-

gor är ett tecken på att de försöker förstå sin omvärld vilket vuxna bör hjälpa 

dem med. Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) anser att för 

att barnen ska vilja och våga ställa frågor behöver de få känna att deras frågor 

är viktiga och att de tas på allvar. Frågorna behöver också bemötas av den 

vuxna på ett sätt så att barnen känner att frågorna är välkomna vilket gör att 

barnen ställer fler frågor och även frågar när de inte förstår. 

I en sammanfattning av ett större forskningsprojekt beskriver Ekström (2017) 

hur pedagoger som jobbar aktivt med naturvetenskap i förskolan känner att de 

har kunskap och självförtroende att jobba med detta. Tidigare forskning har 

visat på motsatsen då flera studier visat att förskollärarna tyckt att naturveten-

skap är svårt och att de inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa inom 

det. Dock har forskningen Ekström (2017) sammanfattar visat att pedagogerna 

har svårt att hålla lärandeobjektet i fokus då barnen ofta intresseras och ställer 

frågor som leder vidare in på andra saker.  

Barn är nyfikna och har frågor vilket med ett tillåtande och utforskande arbets-

sätt skulle kunna leda till oanade resultat. Med min studie vill jag ta reda på 

hur förskollärare tänker kring naturvetenskap i förskolan och hur de bemöter 

barnens nyfikna frågor och uppmuntrar deras utforskande och upptäckande för 

att skapa lärtillfällen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Naturvetenskap i förskolans styrdokument 

1998 fick förskolan sin första läroplan och blev den första länken i utbildnings-

kedjan. I den stod att förskolan ska sträva efter att varje barn ”tillägnar sig och 

nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 

sin omvärld,” samt ”utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om 

växter och djur” (Sverige & Utbildningsdepartementet, 1998, s. 13). Läropla-

nen reviderades 2010 och även 2016 (Skolverket, 2016). I samband med revi-

deringen 2010 gjordes ett tillägg där man även lyfte in att barnen ska få kun-

nande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. I samband med 

revideringen släpptes också dokumentet – Förskola i utveckling, bakgrund till 

förändringar i förskolans läroplan - med förtydliganden kring de förändringar 

som gjorts och förklaringar av de olika strävansmålen. I den står hur det är 

tänkt att förskolan ska arbeta med bland annat naturvetenskap.  

” Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och 

miljö och har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behovet att veta mer om 

samband mellan sig själv och sin omvärld.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 

13–14). 

2.1.1 Utforskande arbetssätt med barn 

Enligt Eshach & Fried (2005) är det viktigt att förskolan introducerar naturve-

tenskap för barnen så tidigt som möjligt. Författarna menar att barn är av natu-

ren nyfikna och vill förstå sin omvärld och detta ska tillvaratas. Genom att 

introducera barnen för naturvetenskap tidigt får de erfarenheter av ämnet vilket 

gör att de får en positiv attityd till naturvetenskap och att de får bättre förståelse 

för olika fenomen. Det finns dock en svårighet med att introducera barnen ti-

digt för naturvetenskap enligt författarna. Barn är fyllda av förundran om hur 

omvärlden är vilket gör att de som möter barnen måste göra det med samma 

förundran eller genom att bevara denna förundran, annars finns en risk för att 

de tappar intresset (Eshach & Fried, 2005). Detta är precis vad Bodil Sundberg 

uttrycker i en intervju att förskollärare inte får glömma bort att naturvetenskap 

måste få vara spännande och magiskt för barnen. Samtidigt måste de även våga 

undervisa, allt detta för att följa det som står i läroplanen för förskolan (Sten-

dahl, 2017). 
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2.2 Förskollärarens uppdrag 

Ärlemalm-Hagsér (2008) anser att det är viktigt att förskolläraren måste veta 

vad dennes uppdrag innebär för att barnens ska få möjlighet att lära om natur-

vetenskap i vardagen. Det krävs också en naturvetenskaplig kunskap hos förs-

kolläraren som måste se omvärlden med ett barns ögon för att se vad de är 

intresserade av och kunna utveckla dessa intressen i förskolans vardag. Genom 

att se vad barnen intresserar sig för och bemöta barnens frågor, både de frågor 

som barnen faktiskt ställer och de som de skulle kunna ställa kan lärtillfällen 

skapas.  

I en granskning som Skolinspektionen (2018) gjort under en treårsperiod fram-

går det att läroplanen för förskolan används på ett reaktivt sätt istället för som 

ett stöd i verksamheten. Med detta menas att personalen i förskolan först gör 

en aktivitet för att sedan gå till läroplanen och hänvisa till strävansmålen istäl-

let för att planera aktiviteter utifrån läroplanen. Man ser även att det som är att 

tänkt undervisas (lärandeobjektet), ofta tenderar att bli något flyktigt och inte 

alltid hålls kvar. 

”Granskningen visar att arbetet inom områdena teknik, naturvetenskap och 

matematik behöver utvecklas på många förskolor. Det innebär att förskolorna 

behöver tillämpa ett målinriktat arbetssätt i såväl spontana situationer som pla-

nerade aktiviteter, så att de här lärandeområdena blir en naturlig del av hel-

heten i förskolans undervisning.” 

(Skolinspektionen, 2018. s.23) 

 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2015) visar på att förskollä-

rarna som möter barnen måste vara kunniga inom ämnet som ska undervisas. 

Genom att läsa på inför ett tänkt arbetsområde/tema eller inför en samling om 

lärandeobjektet förstår läraren bättre barnens teorier och frågor och kan på så 

sätt besvara dessa och hålla kvar lärandeobjektet i fokus. 
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2.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare tänker kring 

att bemöta barns naturvetenskapliga frågor för att skapa lärtillfällen. 

2.4 Frågeställningar 

1. När anser förskollärare att lärtillfällen uppstår? 

2. Hur bemöter förskollärarna barns naturvetenskapliga frågor för att 

skapa lärtillfällen? 

3. Hur arbetar förskolan för att ta tillvara på barns naturvetenskapliga frå-

gor och skapa lärtillfällen av dessa? 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Barn har frågor om allt som sker runtomkring dem, att arbeta utifrån detta för 

att skapa lärtillfällen är något som det finns en del forskning kring. Hansson, 

Löfgren & Pendrill (2014) har tittat på hur lärandet blir om förskollärarna utgår 

ifrån barnens frågor och situationer i förskolans vardag när man undervisar i 

naturvetenskap, främst inom kemi och fysik. Författarna kom fram till att för-

skollärare kan eller kan lära sig att uppmärksamma barns frågor och vardags-

situationer där kemi och fysik skulle kunna undervisas. Det som krävs är att 

förskollärarna sätter fokuset på naturvetenskapen. I deras studie kan man tyd-

ligt se att barnen har många frågor och funderingar, så många att det faktiskt 

inte går att fånga upp alla frågor och skapa lärtillfällen av dem. Det gäller att 

välja ut och fundera på hur man ska bemöta frågorna, teoretiskt genom att läsa 

i en bok eller på internet, eller praktiskt genom experiment och undersök-

ningar. De frågor förskollärarna bör välja bort är de som hamnar för långt ifrån 

vardagssituationen eller den ställda frågan i undersökandet. Författarna menar 

att detta kan göra att barnen tappar intresset om de inte känner att undersökan-

det besvarar deras ursprungsfråga. Vidare problematiserar författarna hur be-

greppen om kemi och fysik skrivs fram i läroplanen (Skolverket, 2016) och 

menar att betydelsen av kemiska processer och fysikaliska fenomen kan behö-

vas tolkas för att det ska vara lättare att arbeta med dessa ämnen utifrån barnens 

frågor eller vardagssituationer (Hansson m.fl., 2014).  

I arbetet med barnen väljs ett lärandeobjekt ut, vad barnen ska få möjlighet att 

undersöka närmare, detta kan vara ett objekt eller ett tema som sedan får små 

lärandeobjekt i sig. Thulin (2006) menar att genom att pedagogerna var enga-

gerade, och hade en tydlig plan med vad de vill åstadkomma lyckas de hålla 

intresset för lärandeobjektet, men att detta leder till att de även väljer bort en 

del av barnens frågor som inte rör temat. Hon kunde i sin studie se att det främst 

var förskolläraren som ställer frågornas för att uppmuntra och utmana barnen 

i deras utforskande.  

Ekström (2017) sammanfattar en större studie som kommit fram till att det är 

viktigt att pedagogerna har en gemensam syn för vilket lärandeobjektet är och 

hur det är tänkt att undersökas tillsammans med barnen för att det inte ska bli 

flyktigt. Samtidigt är det av förskolans tradition att arbeta temainriktat vilket 

gör att barnen får utforska lärandeobjektet på så många olika sätt (Areljung, 

Ottander, & Due, 2017). De kom fram till att förskolan som från början var en 

verksamhet för omvårdnad nu mer och mer har blivit en plats för utbildning 

allt eftersom att styrdokumenten revideras. Författarna ser hur förskolans per-

sonal använder sig av både omvårdnad och utbildning då de skapar intresse för 
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naturvetenskap och menar att båda sätten behövs. Detta kan kopplas till Thu-

lins (2006) data där förskolläraren använder sig av lekröster för att göra natur-

vetenskapen lättare för barnen att ta till sig. Barn behöver utmanas i sitt sätt att 

reflektera kring omvärlden och det är viktigt att uppmärksamma dem på natur-

vetenskapliga fenomen, inte bara visa dem på vad de ser menar Areljung m.fl. 

(2017). 

 

Thulin (2010) har även tittat på barnens frågor under en naturvetenskaplig ak-

tivitet, det jag kallar en planerad aktivitet. Här ses tydligt att barnen ställer mer 

frågor ju längre tid de fått arbeta med ett lärandeobjekt, med kunskap kommer 

nya frågor. Barnens frågor var främst innehållsrelaterade vilket innebär att bar-

nen frågar för att förstå och se samband kring lärandeobjektet. De frågor bar-

nen ställde som inte alls rörde lärandeobjektet var inte många och handlade 

främst om att barnet ville få till en förändring eller att en förändring skedde i 

rummet, exempelvis när en förskollärare lämnade rummet eller ett barn sakna-

des.  
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4 TEORI 

Denna studie utgår ifrån ett variationsteoretiskt perspektiv där variationer i det 

insamlade materialet söks. Mer specifikt variationer i det förskollärare berättar 

om hur de arbetar med att bemöta barns naturvetenskapliga frågor och vad som 

kan tolkas att förskollärarna ser som kritiska framgångsfaktorer urskiljs och 

variationen sätts i fokus. Vikström (2005) beskriver hur variationsteorin kom-

mer utifrån fenomenografin där man ser på variationen på sätt att erfara något. 

Författaren menar att man för att kunna lära något måste veta vad det är som 

ska läras och att sättet att få den erfarenheten kan variera men att man också 

måste få se på vad något är eller inte är för att förstå. Genom att belysa de 

kritiska framgångsfaktorerna eller de kritiska aspekterna hittar man nyckeln 

till kunskapen. Vad behövs för att barnen ska lära sig detta? Begreppet läran-

deobjekt utifrån variationsteorin innebär det som är tänkt att studeras, vilket 

kan vara ett objekt eller ett område (Vikström, 2005). Lo (2014) lyfter skillna-

den på lärandeobjekt och lärandemål då lärandemålet är vad som är tänkt att 

barnen ska ha för kunskaper när målet är nått. Ett lärandeobjekt är satt för att 

visa på vad det ska undervisas om, vad barnen kommer att ta till sig kan vara 

en annan sak.  

Lärandeobjektet kan också undervisas genom att prata med barnen på ett visst 

sätt, inom variationsteorin handlar det om att visa på variationen inom området 

(Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). I min studie eftersöks hur förskol-

lärare berättar att de får barnen intresserade av lärandeobjektet och hur de ar-

betar för att hålla kvar intresset hos barnen. Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2009) menar att förskollärare inte alltid måste ha ett förutbestämt lärandeob-

jekt för att kunna undervisa i förskolan de kan likväl utgå ifrån det barnen in-

tresserar sig för och presentera fenomenet på olika sätt för barnen för att ge 

barnen en bredare förståelse av fenomenet.  
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5 METOD 

Genom semistrukturerade intervjuer har jag sökt svar på mina frågor. Nedan 

kommer jag att beskriva hur jag gick tillväga för att nå mitt resultat. 

5.1 Urval 

Enbart verksamma förskollärare har använts som informanter vilket gör det 

lättare för informanterna att tänka hur de arbetar och hur de tänker i bemötandet 

av barnens frågor. Studien har också avgränsats geografiskt då det insamlade 

materialet annars skulle kunna bli för stort för att hinna analysera på den utsatta 

tiden. Bryman (2016) menar att intervjuaren inte bör ha en för god relation till 

informanterna då detta kan leda till felresultat. Därför gjordes inga intervjuer 

med en informant som har en närmare relation till mig som forskande student. 

De åtta utvalda informanter jobbar alla i samma kommun under samma för-

skolechef på fyra olika förskolor. Förskolorna har valts ut med vad Bryman 

(2016) kallar en typ av bekvämlighets val då det var enklare rent geografiskt 

att genomföra intervjuerna i samma kommun. Då förskolechefen kontaktades 

först fick jag sedan tillgång till olika förskolor. Det blev en sorts snöbollseffekt 

vilket innebär att en kontakt leder till fler kontaktervid då valet av förskolor 

gjordes. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Christoffersen & Johannessen (2017) menar att man genom intervjuer kommer 

åt människors erfarenheter och uppfattningar, man kan också finna en mer 

komplexitet och fler nyanser i det insamlade materialet jämfört med till exem-

pel enkäter där du inte har möjlighet att be informanten att utveckla eller ställa 

följdfrågor. Bryman (2016) kan dock se svårigheter med att ställa följdfrågor 

då dessa kan påverka informantens svar. Han menar att det är viktigt hur man 

ställer följdfrågor för att inte påverka resultatet. Detta går att förebygga genom 

en medvetenhet hos intervjuaren. Vidare anser författaren att det är viktigt att 

bygga förtroende mellan informatör och intervjuare men att de inte bör ha en 

för god relation då informatören kan vilja vara till lags vilket kan leda till fel-

resultat. Även Löfgren (2014) ser intervjuer med förskollärare som en viktig 

kunskapskälla då  förskollärarnas erfarenheter delges vilka  sedan kan använ-

das för att förbättra professionen. Genom semistrukturerade intervjuer med 

några få frågor att prata runtomkring får informanten inga givna svar vilket ger 

möjlighet att ge djupare svar.  
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5.3 Genomförande 

Efter ett godkännande från förskolechef i det berörda området kontaktades ut-

valda förskolor och det informerades om studien. Till sist skickades ett mail 

till berörda förskolor med informationsbrevet (bilaga 1) där informanterna om-

bads se ut en tid som passade för dem. Intervjun startade med en kort presen-

tation av studien och av mig som student, därefter gick samtyckesprotokollet 

(bilaga 3) igenom och skrevs på. Återigen informerades om syftet med under-

sökningen, informantens rätt att avbryta deltagandet och informanterna fick 

frågan om det var okej att ljudupptagning gjordes. Informanterna hade enbart 

innan intervjutillfället fått information om syftet och ämnet vi skulle prata om. 

Detta för att de inte skulle haft möjlighet att i förväg tänka ut vad de skulle 

svara. Alla informanter godkände att ljudupptagning gjordes och ljudinspel-

ningen slogs på. Utifrån bifogad intervjuguide (bilaga 2) ställdes första frågan 

”Vad är naturvetenskap i förskolan för dig?” och därefter ställdes frågorna i 

intervjuguiden så som det passade beroende på vad informanten berättade. Då 

semistrukturerade intervjuer genomfördes fanns möjligheten att följa infor-

mantens berättande och ställa frågorna i den ordning det passade. När alla frå-

gor i intervjuguiden var besvarade fick informanten chansen att tillägga något 

vilket alla informanter valde att göra. När informanten inte hade mer att berätta 

tackades det för genomförd intervju.  

5.4 Databearbetning och Analys 

Ljudinspelningarna transkriberades till skriven text direkt efter varje genom-

förd intervju. Den insamlade datan i form av transkriberade intervjuer katego-

riserades och analyserades med ett variationsteoretiskt perspektiv. Med inspi-

ration av Thulin (2006, 2010) och Vikström (2005) som använt sig av variat-

ionsteorin har variationer sökts i intervjusvaren som sedan samlats i teman eller 

kategorier för att hitta likheter och skillnader. Utifrån frågeställningarna söktes 

variationer i en induktiv analys för att kategorisera svaren och för att hitta kri-

tiska framgångsfaktorer. Kategorierna skapades utifrån de variationsmönster 

som kunde ses i informanternas svar utifrån studiens frågeställningar. De svar 

som var snarlika hamnade i en kategori och de som inte var det fick en egen 

kategori. Lo (2014) menar på att genom att analysera vilka kritiska aspekter 

som kan ses skapas en variation och ett variationsmönster uppstår. De olika 

informanterna har tilldelats nummer 1-8 för att kunna följa enskilda informan-

ters svar och kunna se eventuella samband. 
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5.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

För att tillförlitligheten skulle bli så stor som möjligt har en intervjuare genom-

fört alla intervjuer med de olika informanterna utifrån en och samma intervju-

guide. De öppna frågorna som ställdes påverkade inte informanten att ge ett 

visst svar vilket också ger resultatet bättre tillförlitlighet (Bryman, 2016). 

Om samma studie hade genomförts i en annan kommun eller i flera kommuner 

i Sverige skulle resultatet kunna bli det samma då förskollärarna som deltog 

var relativt eniga. Dock intervjuades enbart några få förskollärare vilket gör att 

inte några generella slutsatser dras utifrån resultatet. Resultatet är generaliser-

bart såvida att förskollärarna var relativt eniga om hur man arbetade med na-

turvetenskap i förskolan vilket också stämmer överens med tidigare forskning, 

exempelvis Thulin (2010). Dock kunde en liten variation ses i hur de som ut-

tryckte att de arbetade med små barn ansåg att naturvetenskap skulle upplevas 

i jämförelse med de som inte uttryckte att de jobbade med yngre barn. De som 

arbetade med yngre barn menade på att upplevelsen var viktig och att det kräv-

des mycket av den vuxne för att se barnets utforskande och vidareutveckla 

detta. De som jobbade med lite äldre barn menade att det var barnens visade 

intresse och frågor som styrde hur de arbetade med naturvetenskap och att för-

skollärarna hade en vilja att ta sig tid för att bemöta frågorna på de ovan 

nämnda sätten. Om studien hade varit en jämförande studie hade det varit vik-

tigt att intervjua ett flertal som arbetar med de yngre barnen och ett flertal som 

arbetar med de äldre barnen för att kunna generalisera, men så var inte fallet i 

denna studie. 

 

5.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets (2017) fyra krav som finns att hålla sig till när man forskar, 

oavsett vilken nivå man forskar på har efterföljts. Informationsbrev har lämnats 

ut och samtyckesblanketter har skrivits på. Informanterna har fått information 

om rätten att avbryta och konfidentialitet och nyttjande av det insamlade 

materialet. Under varje intervju behövde intervjuaren vara uppmärksam på hur 

informanten reagerade på frågorna som ställdes och vara beredd att backa om 

det behövdes. Vid valet av metod gjordes ställningstagandet att inte genomföra 

observationer då det kan vara svårt att få barnens reella samtycke då det krävs 

något som Lovisa Skånfors (föreläsning 29 januari 2018) kallar för etisk radar. 

Detta innebär att forskaren känner av hur barnen reagerar och om de på något 

sätt med ord eller handling visar att de inte vill deltaga måste forskaren avbryta. 

I urvalsfasen gjordes ställningstagandet att det inte var lämpligt att be att få 

göra en intervju med de förskollärare som jag har en god relation till då de dels 

kunde ha gett förskönade svar för att göra mig som forskare nöjd men och för 
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att de kanske skulle kunna gå med på att bli intervjuade trots att de egentligen 

inte ville det. Vid analysen av det insamlade datamaterialet behövdes reflekt-

ioner om det var något känsligt material som framkom och om det var något 

som inte kunde vara med i den publicerade texten av etiska orsaker.  
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6 RESULTAT  

6.1 När uppstår ett lärtillfälle?  

Två kategorier kunde konstateras som kritiska framgångsfaktorer av de inter-

vjuade förskollärarna, att det krävs en vuxen medforskare eller att det kan ske 

även mellan barn. Alla informanter var eniga om att det var något som skedde 

hela tiden i allt barnen gör. 

Med hjälp av en medforskande vuxen 

Fem av de intervjuade ansåg att det krävdes en vuxen medforskare för att ett 

lärande skulle ske. De menade dock inte att det krävdes planering utan enbart 

en vuxen som uppmärksammade det som skedde och satte ord på det.  

 

(5) ”Lärtillfälle är ju när man samspelar med barnen så att man ser att de får något.” 

 

Mellan barnen 

Informant 1, 3 och 8 menade att ett lärtillfälle även kunde vara mellan 

barnen då de besitter olika erfarenheter och kunskaper och då kan lära av 

varandra i samspelet i olika situationer i vardagen. 

(3) ”Lärtillfällen sker i varje möte med varje barn, och mellan barnen.” 

6.2 Hur bemöta barnens frågor för att skapa lärtillfällen? 

Tre variationer av bemötandet av barnens frågor kunde konstateras och 

har kategoriserats: Väcka fler frågor, Ett rakt svar, Vilja ta reda på/Att 

prova. Informanternas svar har analyserats till att de ansåg det som en kri-

tisk framgångsfaktor att förskolläraren tar barnens frågor på allvar och vi-

sar att frågorna är viktiga att söka svar på.   

Väcka fler frågor 

De flesta svar innehöll någon form av innebörd att förskolläraren ville väcka 

fler frågor hos barnet men även för att få barnet att reflektera och själva ställa 

hypoteser. Att utmana barnen i deras sätt att tänka och reflektera var centralt 

och att uppmuntra dem till att ställa fler frågor. Oftast lyfte informanterna att 

detta skedde genom motfrågor till barnen. 

(4) ”Vad tror du?” 

(3) ”Oj! Varför sprack bubblan?” 
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Ett rakt svar 

Informanterna 4,5 och 7 lyfte även att barnen ibland kan vara ute efter ett rakt 

svar, och menade då att det var viktigt att ge barnet det. De menade att om 

barnen undrar något kan man inte lämna dem med fler frågor utan en chans att 

få ett svar.  

Söka svar/ Att prova 

Många av informanterna svarade också att de tillsammans med barnen sökte 

svar på frågorna genom att prova olika lösningar eller genom att söka svar i 

böcker eller på internet. Informanterna menade att man inte kan allt och det 

gäller att visa barnen att även vuxna inte har alla svar men att ge barnen verk-

tygen att kunna söka svar på sina frågor.  

(7)”Ska vi prova?” 

(5) ”När ett barn frågar om en val har mens, jag har fått den frågan! Då blir lösningen 

ofta att vi googlar. Men det är bra för då kan man lära barnen att vara lite källkritiska 

också.” 

6.3 Lärtillfällen utifrån barnens frågor 

Två kategorier kunde konstateras, att förskollärarna jobbar med teman utifrån 

barnens frågor och att de tar tillvara barnens frågor i vardagen. 

Tema utifrån barnens frågor 

Hälften av informanterna berättade att de arbetade med teman som lärandeob-

jekt, valda utifrån barngruppens frågor och intressen. De ansåg att när de arbe-

tade med teman fick de med stora delar av det som står i läroplanen att man 

ska arbeta med och undervisa om, jämfört med om man ska göra varje ”ämne 

för sig”.  

(5) ”Många bitar får man med ur läroplanen, när vi samsas runt vattenbordet. Vi 

placerar barnens flaskor med vatten under stolen, på bordet. Lägesord. I arbetet 

med vårt vattentema.”  

Fånga upp barnens frågor i vardagen 

Alla informanter var eniga om att den största delen naturvetenskap i förskolan 

finns i vardagen, men det handlade om att uppmärksamma det. När barnen 

upptäcker lyfter informanterna att förskollärare behöver benämna och sätta ord 

på det som sker. En kritisk framgångsfaktor som lyfts är också att förskollärare 

måste vara tillåtande så att barnen kan utforska som informant 8 lyfter i citatet 

nedan. 

(8) ”Det gäller att inte stoppa barnen i deras utforskande, även om det de gör kanske 

egentligen strider mot reglerna. Till exempel när de ställer stolar på varandra för att 
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nå upp till vattenkranen. Istället för att stoppa då får jag som vuxen vara med och se 

till att de inte skadar sig.” 

Exempel på naturvetenskap i vardagen enligt respondenterna kunde vara i 

rutschkanan med friktion, hastighet och lutning, eller när barnen tvättar hän-

derna med mycket tvål utan vatten, eller lite tvål och vatten, vad händer?  

Informanterna 3,6 och 8 lyfte att det inte var så viktigt att kunna förklara vad 

som hände när de visade på naturvetenskapliga fenomen för de yngre barnen. 

Det handlade mer om att barnen skulle få en upplevelse och gärna en wow-

känsla för att väcka intresset hos barnet att vidareutforska fenomenet. Infor-

manterna menade att det kunde vara att se apelsinen med skal flyta och den 

skalade apelsinen sjunka.  

(6) ”Då behöver jag inte förklara det i detalj för de yngsta utan det blir mer att ge dem en 

förklaring de kan relatera till. Det blir som när du har flytväst på dig, skalet blir apel-

sinens flytväst. Med små luftbubblor i.” 

 

 

6.4 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras är att förskollärarna i studien menar att lärtillfällen är 

någon som sker hela tiden då barnen lär sig saker hela tiden. Några tycker att 

det krävs en vuxen för att det ska bli ett lärtillfälle då det gäller att ta tillvara 

tillfället och vidareutveckla detta för att ett lärande ska ske. Andra menar att 

barnen även besitter kunskaper och erfarenheter som de delar med varandra 

och att även detta är ett lärtillfälle. 

De strategier förskollärarna i studien använder sig av för att bemöta barnens 

naturvetenskapliga frågor är att bemöta med motfrågor, ge raka svar och en 

vilja att söka svar. Slutsatsen blir att alla strategier utgår ifrån att förskollärarna 

vill väcka barnens nyfikenhet och ge möjlighet till större kunskapande.  

När förskollärarna berättar hur de arbetar med att skapa lärtillfällen utifrån 

barnens frågor ses en variation på arbetssätt. Slutsatsen som kan dras är trots 

variationen att förskollärarna ser det som den viktigaste kritiska framgångsfak-

torn att utgå ifrån barnens frågor och funderingar för att välja lärandeobjekt.  

Alla respondenter svarade också att hur de bemötte barnens frågor ofta hand-

lade om tid, samtliga lyfte stora barngrupper som ett återkommande problem 

då de inte hann bemöta alla barnens frågor så som de skulle vilja.  

(5) ”När man står där med 24 barn i hallen så kanske man inte kan bemöta frågan 

så som man hade önskat.” 
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Förskollärarnas syn på när ett lärtillfälle uppstår stämmer överens med vad 

Sundberg m.fl. (2016) kommit fram till då de intervjuade förskollärarna menar 

att det gäller att agera medforskare med barnen, att stanna upp och vara upp-

märksam på vad barnen upptäcker. De olika rubriker som används av Sundberg 

m.fl. (2016) är också de kategorier som framkommit i resultatet av denna stu-

die, exempelvis att förskollärare utgår från barnens frågor och att de arbetar 

genom att undersöka och experimentera. Informanterna håller med om att barn 

är nyfikna och vill förstå sin omvärld genom att fråga och undersöka. Precis 

som Eshach & Fried (2005) lyfter visar även denna studies resultat att barnen 

är fyllda av förundran och informanterna menar att man måste bygga vidare på 

detta. Förskollärarna som intervjuades menade till skillnad från Ärlemalm-

Hagsér (2008) att man behöver visa för barnen att även vuxna inte vet allt men 

visa barnen verktygen för att söka kunskapen. Att kommunicera och föra en 

dialog med barnen anser informanterna vara viktigt vilket även både Thulin 

(2010) och Sundberg m.fl. (2016) hävdar. Informanternas svar stämmer över-

ens med Hansson m.fl. (2014) då de anser att lärandeobjektet ska väljas utifrån 

barnens frågor i deras vardag. På så sätt menar informanterna att de kan hålla 

lärandeobjektet i fokus, vilket alltså ses som en kritisk framgångsfaktor.  

7.2 Metoddiskussion 

Då studien syftade till att ta reda på förskollärares uppfattningar och erfaren-

heter kring barns naturvetenskapliga frågor var det relevant att använda inter-

vjuer som metod då Christoffersen & Johannessen (2017) menar att det då är 

möjligt att få fram en komplexitet och nyanser i det insamlade materialet. Detta 

var viktigt då det variationsteoretiska synsättet användes och variationer var av 

intresse. Intervjumetoden valdes då det krävdes en mindre mängd informanter 

än exempelvis enkäter samtidigt som insamlat data fick ett djupare innehåll. 

Med de semistrukturerade intervjuerna fick också informanterna större möjlig-

het att berätta det de ville och påverkades inte av intervjuaren vilket ger en 

större tillförlitlighet. Om observationer istället hade gjorts hade resultatet istäl-

let visat hur förskollärarna gör när de bemöter barnens frågor och inte som i 

denna studie då istället förskollärarnas tankar fokuserats. Hade enkäter använts 

hade en större mängd informanter kunnat användas och resultatet hade blivit 

lättare att generalisera. Dock hade inte förskollärarnas tankar framkommit lika 
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tydligt då en enkät med slutna svarsalternativ hade tvingat informanterna att 

välja ett förutbestämt svar som denne egentligen kanske hade velat utveckla.  

7.3 Implikationer för verksamheten 

Resultatet är relevant för yrkesutövningen då det visar på att de som arbetar i 

förskolan behöver ha ett naturvetenskapligt tankesätt då de bemöter barnens 

frågor. Det kan också öppna upp synen på hur man kan arbeta utifrån barnens 

frågor med naturvetenskap. Resultatet kan ses som en inspiration för förskol-

lärare som känner att de fastnat i gamla rutiner men också som ett stöd när ett 

lärandeobjekt ska väljas i planeringsfasen.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning skulle observationer kunna göras för att se om hur förs-

kollärarna tänker angående att bemöta barnens frågor stämmer överens med 

hur de faktiskt gör. Det skulle också kunna studeras om det finns någon skill-

nad på hur förskollärare bemöter barnens frågor i jämförelse med barnskötare 

och outbildad personal som jobbar i förskola. Påverkar förskollärarutbild-

ningen sättet som personalen väljer att bemöta barnens naturvetenskapliga frå-

gor på? 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev  

Bilaga 2. Intervjuguide 

Bilaga 3. Samtyckesbrev 

  



 

 

 

Information om deltagande 
i intervjustudie 
 

I mitt examensarbete har jag valt att göra en intervjustudie 

där syftet är att öka kunskapen om hur förskollärare anser att 

de bemöter barnens naturvetenskapliga frågor i förskolan. Varje intervju be-

räknas ta ca. 20 min. 

Innan intervjun genomförs får du skriva på ett samtyckesbrev där 

du samtycker till ett deltagande i studien.  

Under intervjun kommer jag att spela in ljudet för att inte behöva notera allt 

som sägs, jag kommer dock att göra stödanteckningar. 

Jag som student lovar full konfidentialitet vilket innebär att ingen deltagare, 

kommun eller förskola kommer att kunna identifieras i mitt publicerade ar-

bete. Det insamlade materialet kommer att förstöras direkt då examensar-

betet är godkänt.  

 

 

 

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att delta!  

 

Sara Mäenpää 

Förskollärarstuderande, Karlstad Universitet 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjuguide 

Bygga förtroende 

Presentera mig och informera om syfte och fråga om det är okej att jag kommer 

att spela in ljudet. Samtyckesbrevet skrivs på! Berätta om konfidentialitet och 

nyttjande. 

 

Uppvärmning/ introduktion 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Naturvetenskap i förskolan, vad är det för dig? 

Huvuddel 

Hur tolkar du att arbeta utforskande? 

Hur upplever du att barngruppen tar sig an detta? 

Vilken typ av frågor ställer de? 

Spontana naturvetenskapliga aktiviteter? Vad gör ni då? 

Barnens naturvetenskapliga frågor – hur bemöter du dem? Vid olika tillfällen 

Planerade aktiviteter, barns frågor 

Kemiska processer och fysikaliska fenomen – jobbar ni med det, hur då? Lä-

roplanen 

 

Avslutande 

Är det nåt mer du vill tillägga? Nåt du funderar på? 

Tacka för mig och för tiden de gett mig! 

Reflektion 

Gjorde jag något som påverkade informanten? Reagerade informanten på nåt 

särskilt? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Medgivande/ej medgivande till deltagande i 

studien 

 

Namn: ………………………………………………………… 

 

                          Ja, jag ger mitt medgivande till att delta.  

     Nej, jag ger inte mitt medgivande till att delta.     

 

 

Plats:…………………………………….  Datum:       /     2018 

 

………………………………………………………  

Deltagares underskrift 

 

 

Om ni har några frågor så kontakta gärna mig!  

076-******* 

***********@hotmail.com 

Sara Mäenpää 

 

 


