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Abstract: 
Den här studien handlar om hur barns naturvetenskapliga utforskande kan ske på 

två förskolor, och hur pedagogerna använder läroplanen i det naturvetenskapliga 

lärandet. I undersökningen användes följande frågeställningar: Hur upptäcker 

barnen naturvetenskap i förskolans miljö? Vilka förutsättningar finns i förskolan 

för barnens naturvetenskapliga lärande enligt observationer och intervjuer? På 

vilket sätt beskriver pedagogerna att de införlivar läroplanen i det 

naturvetenskapliga lärandet? 

 

För att söka svar på frågeställningarna användes metoderna observation och 

intervju vid två olika förskolor i en medelstor kommun. Data från genomförda 

observationer, barn- samt pedagogintervjuer har analyserats för att söka efter 

mönster och nyckelord. 

 

Analyserna visade att barn utforskar naturvetenskap i förskolans miljö i sin lek 

samt genom sin kropp och sina sinnen. Barnen behöver vara aktiva och delaktiga i 

sitt lärande, förklarade de intervjuade pedagogerna. Pedagogerna bör finnas 

tillhands som medforskare för att ta tillvara barnens intressen och ställa frågor som 

väcker deras fortsatta utforskande och nyfikenhet. Det naturvetenskapliga arbetet 

dokumenterades genom bilder som användes för reflektion och som 

diskussionsunderlag för barn och vuxna. 

 

Pedagogernas intresse och engagemang för ämnet naturvetenskap är troligen en 

faktor som påverkar hur förskolorna arbetar med naturvetenskap. En annan faktor 

för barns utforskande är vilken miljö de erbjuds, både närmiljön och den miljö som 

pedagogerna kan påverka och utforma. De studerade förskolorna arbetar med 

läroplanen regelbundet genom att de utvärderar verksamheten mot läroplanens mål 

och riktlinjer. Detta ses som ett ständigt utvecklande av verksamheten för att 

stimulera och väcka barns naturvetenskaplig utforskande. 
 
 

Nyckelord: förskola, lärande, läroplan, naturvetenskap, utforskande 
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1. Inledning 
 

Mitt intresse för det naturvetenskapliga ämnet har alltid varit funnits. Jag tycker 

om att vistas i naturen och är intresserad av hur saker och ting fungerar runt 

omkring mig. Min studietid har varit längre än normalt då jag gjort flera avbrott i 

mina studier. Min förskollärarutbildning hade en naturvetenskaplig inriktning men 

under studietiden har programmet gjorts om till att inte omfattas av någon 

ämnesinriktning. Dock har min utbildning innehållit flera kurser inom det 

naturvetenskapliga ämnet, vilket har stärkt mitt intresse för hur den pedagogiska 

verksamheten jobbar med naturvetenskap. Under min studietid till förskollärare 

har förskolans läroplan reviderats och det naturvetenskapliga ämnet har lyfts fram 

genom strävansmål och riktlinjer. Även detta har ökat mitt intresse för att se om 

och hur förskolan jobbar med naturvetenskap. 

 

Detta examensarbete är den sista punkten i min utbildning hos Högskolan Dalarna, 

där jag genomfört min förskollärarutbildning. I och med detta examensarbete 

önskar jag få en inblick i hur en förskoleverksamhet kan arbeta med 

naturvetenskap. Vägen i min utbildning börjar ta slut och det är dags att börja 

arbeta med allt jag lärt mig. Jag ser fram emot att få använda mig av de kunskaper 

som detta arbete genererat i. Detta är mitt bidrag till den naturvetenskapliga 

forskningen inom förskolan. Jag önskar att denna studie hjälper de aktiva i 

förskolan att få en förståelse för hur lek och samspel, kopplat till utformandet av 

lärmiljöer skapar förutsättningar för barns utforskande av naturvetenskapliga 

fenomen, samt ge de aktiva inom förskolan en insikt för hur arbetet med 

läroplanen kopplat till dokumentation bidrar till en kvalitetshöjning av 

verksamheten. 

 

 
2. Bakgrund 
 
2.1 Vad är naturvetenskap? 
 

Naturvetenskap förknippas ofta med skolans lektioner i biologi, fysik och kemi, 

men det är så mycket mer skriver Sjöberg (2005, s. 188). Även geologi och 

astronomi hör till naturvetenskapen, samt flera kombinationer mellan dessa olika 

ämnen. Genom att mäta, observera och iaktta skaffar vi oss fakta som är grunden 

till kunskap. Sjöberg (2005, s. 196) säger att ju mer fakta vi samlar på oss, desto 

större blir vår kunskap och vi får förklaringar till de naturfenomen som finns 

omkring oss. Naturvetenskap är både en beskrivning och en förklaring av 

verkligheten. Det som kännetecknar naturvetenskapen menar Sjöberg (2005, s. 

386) är själva processen, själva undersökandet, att söka svaret få sin fråga. Vidare 

skriver Sjöberg (2005, s. 71-72) att naturvetenskapliga studier ökar kunskapen om 

omvärlden, samt ökar förståelsen för hur allt hänger ihop. Vetenskapens mål är att 

människan ska försöka förstå omvärlden genom att hitta begrepp, idéer, lagar och 

teorier så att pusslet blir helt utan att någon bit som saknas. Metoderna ska vara 

observerbara och enkla så att människor kan förstå, beskriva och förklara naturliga 

fenomen som finns i sin omgivning. 
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2.2 Vad är naturvetenskap i förskolan? 
 

Genom att observera barns lek samt utforskande av sin omgivning kan man som 

lärare identifiera samt upptäcka flera naturvetenskapliga fenomen. Vid 

rutschkanan utforskar barnen fart, acceleration samt friktion. Genom att låta saker 

falla till marken eller rulla upptäcker barnen tyngdkraften, skriver Elfström, 

Nilsson, Sterner och Godée (2014, s. 92). För små barn är fysisk aktivitet en 

central del av deras sysselsättning. Deras kroppar är redskap att utforska världen 

med. Små barn utforskar, undersöker och experimenterar för att försöka förstå sin 

omvärld, fortsätter Elfström m.fl. (2014, s. 92). Detta kan vi även läsa i den 

gällande läroplanen för förskolan där grunden i verksamheten skall utgöras av ett 

utforskande, en nyfikenhet samt en lust att lära.  I förskolan ska barnen få en 

förståelse för hur vardagsliv och arbete kan kombineras så att det bidrar till en 

bättre miljö både nu och i framtiden (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7). 

 

Thulin skriver om hur pedagoger kan introducera barns förståelse för 

naturvetenskap genom att 

 
(1)… i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material 

och undersökningar vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett 

naturvetenskapligt innehåll, och samband i naturen, (2) i samtal med barn 

sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar, 

men också att (3) uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har 

en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller 

uppmärksamma teknik, vetenskapsmän/kvinnor som yrke eller laboratoriers 

funktion (Thulin 2011, s. 40-41). 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010, s. 13) handlar naturvetenskap om frågor 

som rör människan, djur, växter, klimat och miljö. Naturvetenskap i förskolan 

skall behandla barns utforskande av sin närmiljö. Där tar pedagogen till vara 

barnens intresse och presenterar en miljö som utmanar barnen i deras utforskande. 

Ideland och Malmberg (2010, s. 140) skriver att naturen är en självklar arena för 

små barns lärande, där barnen upptäcker insekter, maskar, växter, stenar, väder, 

årstidernas växlingar, snö och is tillsammans med pedagogerna. Det är inte bara 

upptäckter som görs i naturen, barnen kan även leka, räkna, definiera och 

kategorisera. Svenska förskolor är ofta miljömedvetna och Ideland och Malmberg 

skriver fortsättningsvis att förskolor ofta är profilerade mot att arbeta med 

miljöfrågor eller naturvetenskap. Även Thulin (2011, s. 44) förklarar att 

naturvetenskap i förskolan främst brukar handla om biologi och miljö. I hennes 

avhandling var det främst ekologiska samband som förskolorna och lärarna 

förknippade med naturvetenskap. 

 

2.3 Naturvetenskap och förskolans styrdokument 
 

Den 1 juli 2011 började förändringar i förskolans läroplan Lpfö 98 rev. 2010 gälla. 

Vissa delar av läroplanen har därmed förtydligats och kompletterats. I skriften 

Förskola i utveckling förklaras hur och varför den nya reviderade läroplanen har 

förtydligats. Naturvetenskap och teknik är bl.a. delar som har lyfts fram och 

förstärkts i den reviderade läroplanen och även hur barnens naturliga lust att lära 

ska tas tillvara mer (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4). Naturvetenskap för barn 
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i förskoleåldern handlar mycket om att undersöka vardagsfenomen och att barnens 

omgivning undersöks. Syftet med naturvetenskap i förskolan är att barnen ska få 

förståelse för allt runt omkring sig och få kunskaper om naturen. Genom att barnen 

får arbeta på ett naturvetenskapligt arbetssätt får de möjlighet att iaktta, utforska 

och ställa frågor till pedagogerna och genom det lära sig att söka kunskap om 

omvärlden (Utbildningsdepartementet 2010, s. 14). I förskoleåldern handlar 

Naturvetenskap om att undersöka vardagsfenomen och barnens omgivning. På så 

vis lär sig barnen söka kunskap om omvärlden enligt skriften Förskola i utveckling 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 14). 

 

I förskolans uppdrag ingår att varje barn ska få möjlighet att lägga grunden för ett 

livslångt lärande, där barnen skall stimuleras och vägledas av vuxna för att öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter genom egna aktiviteter (Lpfö 

98, rev. 2010, s. 7). I uppdraget skall stor vikt läggas på miljö – och 

naturvårdsfrågor, där barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till sin natur 

och miljö, samt att de förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska vara utformad så att barnen kan få en förståelse för hur 

vardagsliv och arbete kan utformas för att på sikt kunna bidra till en bättre miljö. 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan finns strävansmål inom naturvetenskap. 

Målet för förskolan är att varje barn skall utveckla ett intresse och en förståelse för 

naturens olika kretslopp, där människor, natur och samhälle tillsammans påverkar 

varandra. Barnen skall utveckla sin förståelse för naturvetenskap, genom att öka 

sitt kunnande om allt från växter och djur till enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. Vidare skall barnen få möjligheten att skaffa sig förmåga att 

samtala och ställa frågor om naturvetenskap, samt kunna urskilja, utforska och 

dokumentera inom ämnet (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10). 

 

I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 11) står även att arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet 

och ge dem en inledande förståelse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska få en möjlighet att lära känna 

sin närmiljö och de funktioner som har en betydelse för det dagliga livet. Det ska 

även finnas möjligheter för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan 

påverka miljön. Det är förskolläraren som ansvarar för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap 

och teknik. Barnen skall uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya 

saker, genom att ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att ta till sig nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper. 

 

2.4 Varför naturvetenskap i förskolan? 
 

Sjöberg (2005, s. 156-157) talar om att naturvetenskap behövs som en 

”allmänbildare”, den ger oss förklaringar till de naturfenomen som finns omkring 

oss. Många av de frågor som ställs inom naturvetenskapen finns det svar på, men 

för det mesta uppstår det nya frågor. Om forskare undersöker vad växter behöver 

för att växa finner de svaret genom att prova sig fram eller studera växterna i 

naturen och under vilka förhållanden de växer. Detta väcker nya frågor t.ex. hur 

mycket vatten växten behöver, ljus och jordens näringssammansättning. Vi måste 

även förstå hur våra handlingar påverkar naturen vi lever i. Det finns bara en 

planet och den måste vi vara rädda om. Människorna måste utforska, och förstå 
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hur utsläpp från industrier och avlopp påverkar miljön. Om man jämför vad som 

internationellt anses vara viktiga kunskaper i skolan står naturvetenskap på tredje 

plats efter de grundläggande språkliga färdigheterna, läsa och skriva samt 

grundläggande siffer- och räknefärdigheter, skriver Sjöberg (2005, s 156). 

Sjöberg använder sig av fyra argument som motiverar varför naturvetenskap bör 

finnas i skolan 

 Ekonomiargumentet: Naturvetenskapliga ämnen som lönsam 

förberedelse för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle. 

 Nyttoargumentet: Naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av 

att bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle. 

 Demokratiargumentet: Naturvetenskaplig kunskap är viktig för 

initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

 Kulturargumentet: Naturvetenskapen är en viktig del av människans 

kultur. (Sjöberg, 2005, s. 163) 
 

Harlén (2004, s. 10) anser att barnen utvecklar sin förståelse för omvärlden genom 

att studera naturvetenskap. Genom att lära sig olika sätt att samla och organisera 

information, och pröva nya idéer skaffar sig barnen begrepp som är nödvändiga för 

deras förståelse för omvärlden. Att studera naturvetenskap ger barnen en 

vetenskaplig metod där de får kunskaper om begrepp, tankeprocesser, reflektion, 

samt hur de kan samla information, pröva idéer och förklaringar. Detta får de nytta 

av när de ska bearbeta och förhålla sig till nya erfarenheter och fatta bra beslut och 

lösa problem.  Det är lika viktigt att studera naturvetenskap som att lära sig läsa, 

räkna och skriva. Thorén (1999, s. 6) hävdar att en av anledningarna till att arbeta 

med naturvetenskap i förskolan är att låta barnen tidigt få tillgång till flera 

tolkningar av vad naturvetenskap är. För att barnens ska ha en möjlighet att gå från 

sina vardagliga begrepp och ta till sig och utveckla en förståelse för de 

naturvetenskapliga förklaringarna krävs det en lång process, skriver Thorén. 

 

Harlén (2004, s. 12) skriver att det finns belägg för att om barnen lär sig 

naturvetenskap och får en positiv attityd till ämnet kommer de fortsätta vara 

intresserade när de blir äldre. Om barnen lär sig begrepp och olika sätt att tänka 

och genomföra idéer på är chansen mindre att de bestämmer sig för att inte gilla 

ämnet på högstadiet där allt det nya upplevs som svårt och konstigt och som då 

leder till en negativ attityd till ämnet. Thulin (2011, s. 36) skriver att det är av stor 

betydelse att barnen redan i förskolan får möta naturvetenskap. På så vis skapas 

det förmodligen positiva attityder till ämnet som kommer att påverka barn och 

ungas självbilder och val som rör intresse, studier och yrkesval senare i livet. 

Sverige behöver liksom många andra länder människor som arbetar inom det 

naturvetenskapliga kunskapsområdet och därför är det angeläget att skolan skapar 

ett ökat intresse för naturvetenskap hos barn och unga. Även Johansson (2004, s. 

18) skriver att det är av stor vikt att barnen i tidig ålder får en positiv känsla för 

naturen. Barn mellan tre och sex år har en stor hjärnkapacitet vilket gör att det de 

lär sig då befästs och sitter kvar resten av livet. Det gäller att barnen inte bara 

skaffar sig kunskaper utan också en känsla för naturen. Om de inte har känsla för 

och omtanke om naturen är de inte heller villiga att visa hänsyn och vårda den, 

skriver Johansson (2004, s. 18). 
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2.5 Barns lärande 
 

Säljö (2000, s. 12) skriver i inledningen att det aldrig kommer att finnas ett 

slutgiltigt svar på frågan om hur människor lär, och hur vi utvecklar intellektuella 

och manuella färdigheter. Inte heller kommer det att finnas bara en 

undervisningsmetod eller teknik som gör att människor tillägnar sig kunskaper. 

Lärandet sker både i skolans instanser men också utanför, i familjen, bland vänner 

och kamrater, arbetsplatsen och vid middagsbordet. På alla dessa ställen sker 

lärande i samspelet mellan människor. Säljö skriver vidare att det är omöjligt att 

undvika att lära sig saker, att all mänsklig verksamhet har med lärande att göra. 

Alltid lär man sig något. Att inte förstå eller misslyckas leder också till kunskaper, 

negativa erfarenheter, som kommer att forma människor på samma vis som de 

med mer positiva erfarenheter.  

 

2.5.1 Genom lek 

 

Platon (427-347 f. Kr.) hävdade att leken var grunden till all utbildning. Han ansåg 

att människan lärde sig lättare under lustfyllda och lekfulla former än genom tvång 

och olust. Detta kan vi även se i dagens läroplan för förskolan som skriver att 

verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt att 

grunden för verksamheten bygger på barnens nyfikenhet, utforskande och lust att 

lära (Lpfö 98 rev. 2010 s. 9). 

 

Vi är Homo Ludens, den lekande människan skriver Huizinga (2004, s. 5). Allt 

som människan tar sig för är en lek och att den mänskliga kulturen uppstår och 

utvecklas genom just leken. Lek är något som både människor och djur gör, menar 

han. Huizinga (2004, s. 9) beskriver leken som en meningsfull verksamhet. Även 

Welén (2003, s. 14-16) skriver om lekens betydelse under feodalismen där den 

ansågs vara en naturlig del av livet. Arbete och lek var integrerade i varandra, 

barnen fanns vid föräldrarnas sida och så fort de hade möjlighet att arbeta fick de 

utföra enklare sysslor som med ökad ålder förändrades till mer betydelsefulla 

arbetsuppgifter. Under 1800-talet och industrialismens intåg började leken som 

fenomen framstå som ett tidsfördriv och en onyttig sysselsättning som barn var 

sysselsatt med. 

 

Welén (2003, s. 35) skriver att lek inte alltid haft någon betydelse för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan, utan att lek som pedagogisk metod har 

inneburit att barn lekt utan inblandning eller styrning från vuxna. I de senaste 

läroplanerna för förskolan kan man se att leken som metod betraktas som viktig för 

barns utveckling och lärande. Där har pedagogerna en viktig roll för att skapa goda 

miljöer och situationer som främjar barns utveckling och lärande. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006, s. 96) skriver att barn i allmänhet föredrar att leka 

utan inblandning av vuxna. När vuxna involveras i förskolebarns lekar handlar det 

till största delen om att skoja och fantisera eller när någon inte följer regler och 

överenskommelser och barnen då behöver hjälpa att lösa konflikten. Samspelet 

mellan lärare och barn är minimalt och barnen föredrar att vända sig till andra 

barn. Lärares gensvar på detta är att de inte vill störa barnen i deras lek. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2006, s. 191) skriver att förskolan ses som en plats där 

leken har en framträdande plats. Deras observationer i studien visar på att 
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samspelet mellan barn och lärare i lek inte är så självklar som pedagogerna i 

intervjuerna vill ge anspråk på. I intervjuerna påtalar pedagogerna hur lek och 

lärande hör ihop men i praktiken skiljer sig lek och lärande där pedagogerna 

genom samspel ska integrera dessa två ämnen.  

 

Lindqvist (1996, s. 62-63) skriver att leken förbereder barnet på livet och gör 

barnets värld förståeligt. I leken skapar barn ett sammanhang, där pedagogerna har 

en stor betydelse. Det är pedagogerna som ska hjälpa barnen att utmana sitt 

lärande och tänkande, genom att skapa olika miljöer med ett varierande innehåll 

och material. I förskolans läroplan Lpfö 98 (rev. 2010, s. 9) kan man läsa att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, samt sin lust och 

förmåga att leka och lära. 
 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I 

förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Lpfö 98 rev. 2010, s. 6). 
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 24) skriver att lust, kreativitet, 

valmöjligheter, meningsskapande samt barnens möjlighet till kontroll och att sätta 

upp mål är viktiga kännetecken för både lek och lärande. Redan små barn kan 

använda sig av symboliskt tänkande i lek, genom att föreställa sig att något 

föreställer något annat. Detta är även av betydelse i lärandet, att förstå att något 

symboliserar eller representerar något annat, anser dessa författare. I Lpfö 98, rev. 

2010 står att läsa under förskolans uppdrag 

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö 98, rev 2010, s. 6). 

 

För de yngsta barnen i Johansson och Pramling Samuelssons studie Lek och 

läroplan (2006, s. 51) tar barnen vardagen för given och har svårt att koppla ihop 

lek och lärande. För dessa barn är leken i förskolan en rolig aktivitet och lärande 

är något som man gör i skolan och då handlar de främst om att läsa, skriva och 

räkna. 

 

2.5.2 Barns lärande inom naturvetenskap 

 

Thulin (2011, s. 39) skriver att lära naturvetenskap bör vara lika självklart som att 

lära sig språk, samhällsvetenskap eller att leka. Skolverket uttrycker i skriften 

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik att leken inte ses som 

självklar i barns lärande inom ämnet naturvetenskap. Lekens innehåll är beroende 

av det material och den utrustning som finns tillgänglig. Lek med 

naturvetenskapligt innehåll kräver att pedagogen har en tanke om vad barnen ska 

lära med koppling till läroplanens mål och syften (Skolverket u. å.). Vidare står det 

att när vuxna deltar i leken kan ett samspel ske där pedagogerna styr barnen mot 

uppsatta mål som är knutna till läroplanen. De vuxna ger barnen nya ord och de 
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kan tillsammans dela erfarenheter och förståelse för det som sker, till exempel i 

sandlådan, former, volym samt vikt och vid gungorna, där man kan känna 

tyngdlöshet. Pedagogen intar ett barnperspektiv och sätter ord på barnens 

erfarenheter. 

 

För att tillägna sig kunskaper inom naturvetenskap använder barnen ett 

naturvetenskapligt arbetssätt, vilket innebär att forska och ställa hypoteser, 

undersöka om det är sant. Små barn är i startgroparna och deras sätt kallas för 

undersökande och utforskande arbetssätt. För att barnen ska få möjlighet till sitt 

utforskande är det viktigt att förskolan erbjuder en undersökande miljö där allt ska 

finnas tillgängligt, såsom material, verktyg, litteratur och instrument samt att även 

gården ska inbjuda barnen till en undersökande och utforskande verksamhet 

(Elfström m. fl. 2014, s. 23). 

 

Ideland och Malmberg (2010, s. 142) skriver om hur normer i förskolekulturen 

samt läroplanen skapar goda förutsättningar för att små barn skall utveckla goda 

kunskaper i naturvetenskap och ett naturvetenskapligt arbetssätt. Där skall 

pedagogen inte svara på barnens frågor, då pedagogen kan ses som en allvetare för 

barnen. Istället anser författarna att pedagogen skall uppmuntra barnen till att själv 

söka svar på sina frågor, genom att pedagogen ställer öppna frågor till barnen. 

Thulins avhandling (2011, s. 98) visar en problematik med pedagogers ställande av 

öppna frågor, där barnens svar sällan leder till fortsatta samtal. Barnens svar, 

skriver Thulin, kan ses som tecken på erfarenheter och kunskaper hos barnen. 

Dessa svar kunde förväntas tas tillvara och leda till ett samtal och en lärande 

situation. Istället skriver Thulin 

 
Resultatet från analysen av lärandets akt visar alltså att lärares frågor får 

företräde i samtalen (Delstudie I) och att barnens frågor besvaras med en 

motfråga från läraren eller inte besvaras alls (Thulin 2011, s. 99). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006, s. 185) har sett att lärare skapar 

sammanhang och inspirerande miljöer för barnen, där de kan undersöka, leka och 

lära. Det karaktäristiska för dessa sammanhang och aktiviteter är att de inbjuder 

barnen att använda sig fantasi och kreativitet. Elm Fristorp (2012, s. 254) skriver i 

sin avhandling om hur en förskola är utformad och vilket material som finns 

tillhands för barnen påverkar vilka barn som har möjlighet att delta i de 

naturvetenskapliga aktiviteterna på förskolan samt hur barnen skapar mening. Hur 

miljöerna är utformade samt hur pedagogerna väljer att utforma lärandesituationer 

skapar villkor och förutsättningar för barnens naturvetenskapliga lärande. Elm 

Fristorp beskriver vidare hur förskollärares använder begrepp som är kopplade till 

naturvetenskapens tradition. Barnen får då tillgång till det naturvetenskapliga 

språket och tillhörande begrepp genom att barn och pedagoger använder dessa ord 

och begrepp tillsammans i olika lärmiljöer. I dessa sammanhang skapas det en 

förväntning på vad barnen ska behandla, hur de ska benämna olika händelser samt 

uttrycka sin förståelse.  

 
Därigenom utvecklar de olika läromiljöerna en tradition av accepterande 

förhållningssätt och aktiviteter där varje aktivitet innebär en prövning och en 

omförhandling av mening och innebörd (Elm Fristorp, 2012, s. 254). 
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2.6 Pedagogens uppdrag 
 

Förskollärarens uppdrag i barngruppen handlar om att arbetet skall bedrivas på ett 

sådant sätt att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 

teknik (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11). Förskolans läroplan (98, rev. 2010, s. 11) betonar 

att förskolläraren ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. De ska ställas 

inför nya utmaningar där lusten att utveckla nya förmågor, erfarenheter och 

kunskaper stimuleras. Arbetslaget ska tillsammans verka för en god lärande och 

utvecklande miljö där leken ska ingå. Tillsammans ska arbetslaget ta tillvara barns 

nyfikenhet och hjälpa barnen i deras språkliga utveckling inom kommunikation, 

dokumentation, återberättande om upplevelser, erfarenheter, idéer och 

tankegångar. Detta ska göras genom att bistå barnen med konkreta ord, material, 

bild och andra olika uttrycksformer. Barnen ska få en möjlighet att lära känna sin 

närmiljö och de funktioner som är av betydelse i deras vardag, samt förstå hur 

egna handlingar påverkar vår miljö (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11-12). 

 

Pedagogerna ska enligt förskolans läroplan kontinuerligt dokumentera varje barns 

utveckling och lärande, arbetslaget ska vidare följa upp och utvärdera hur 

förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära enligt de mål och 

riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Elfström (2013, s. 261) skriver om hur den 

pedagogiska dokumentationen kan ses som en grund för att utvärdera och utveckla 

verksamheten i förskolan. Dock krävs det att personalgruppen har kunskaper inom 

teoretiska och filosofiska perspektiv som sedan ska användas när dokumentationen 

ska analyseras och reflekteras. Detta är saker som tar tid att sätta sig in i och 

genomföra i en personalgrupp, skriver Elfström. För att stötta och utmana barnen i 

deras lärande behövs det kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och 

delaktighet. I arbetslaget behövs det kunskap om hur barns utforskande, frågor, 

erfarenheter och engagemang tas omhand och bearbetas i verksamheten, samt hur 

barnens kunnande förändras och vad barnen upplever intressant, roligt och 

meningsfullt när de är på förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 14). Elfström (2013, s. 

209) beskriver i avhandlingen hur pedagogerna kontinuerligt följde upp den 

pågående verksamheten, vilket ledde till att dokumentationen blev ett hjälpmedel 

till att ställa läroplansteoretiska frågor som varför, vad, när och vem. På så vis blev 

det synligt vad barnen upplevde intressant, roligt och meningsfullt under deras 

vistelse på förskolan.  

 

Utvärdering av verksamheten har för avsikt att göra det synligt om arbetet sker i 

enlighet med målen i läroplanen, samt undersöka vilka åtgärder som behövs för att 

förbättra förutsättningarna för barns lärande och utveckling. 

 
Syftet med utvärderingen är att få kunskap och hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Lpfö 

98 rev. 2010, s. 14). 

 

 

Arbetet inom förskolan bygger på ett samspel mellan barn och pedagoger. 

Pedagogen skall agera som medforskare, skriver Ideland och Malmberg (2010, s. 

145). Genom att ställa produktiva, reproduktiva och resonerande frågor bjuder 
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pedagogen in barnen till att använda sin fantasi och kreativitet. Författarna menar 

att förmågan att formulera frågor är en kompetens som skall ingå i det 

naturvetenskapliga arbetssättet. Att formulera frågor hör ihop med förmågan att 

ställa hypoteser, genomföra undersökningar och dra slutsatser. 

 

Sammanfattningsvis ska pedagogerna inom förskolan ha kunskaper om 

naturvetenskap och barns lärande för att ge barnen, inom ramen för förskolan, 

möjligheten utforska sin närmiljö och de fenomen som sker och finns runt omkring 

barnen. Pedagogerna ska skapa lärmiljöer som stimulerar barnens fantasi och 

kreativitet. Pedagogerna ska även hjälpa barnen i deras utforskande genom att sätta 

ord på deras upplevelser och upptäckter. Pedagogerna ska vara väl förtrogna med 

läroplanen samt regelbundet dokumentera och utvärdera verksamheten. 

 

 

3.  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att få en ökad kunskap om hur barn upptäcker och 

tillägnar sig naturvetenskap i förskolan, samt hur pedagogerna dokumenterar och 

använder sig av förskolans läroplan när de arbetar med ämnet naturvetenskap. För 

att kunna uppnå undersökningens syften formulerades följande frågeställningar: 

 

 Hur upptäcker barn naturvetenskap i förskolans miljö? 

 Vilka förutsättningar finns i förskolan för barnens naturvetenskapliga 

lärande enligt observationer och intervjuer? 

 På vilket sätt beskriver pedagogerna att de införlivar läroplanen i det 

naturvetenskapliga lärandet? 
 

 
4. Metod 
 
4.1 Val av metod 
 

Till denna studie användes två olika metoder för insamling av data. För att besvara 

frågeställningarna genomfördes ostrukturerade observationer som skulle visa vad 

barnen gör på förskolan. Patel och Davidson (2003, s. 87-88) skriver att 

observationsmetoden är användbar då man studerar beteenden och händelser i 

naturliga situationer som sker spontant. Observationer är ett komplement till andra 

insamlingsmetoder t.ex. enkäter och intervjuer. Patel och Davidson (2003, s.94) 

skriver att ostrukturerade observationer är en användbar metod då man ska 

inhämta så mycket information som möjligt för att finna svar på studiens syfte. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 9) beskriver i sin bok om 

barnintervjuer, hur svårt det kan vara och hur det krävs planering, övning och 

reflektion från pedagoger för att lära sig intervjua barn. Att intervjua barn ger 

intervjuaren en inblick i hur dessa små människor tänker och uppfattar världen, 

deras uppfattningar skiljer sig från de vuxnas perspektiv. 

  

Till studien valdes intervjuformen ”strukturerade samtal i grupp”, som metod för 

att intervjua barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 29-30) skriver 

att man vid intervjuer måste ta hänsyn till de mekanismer som styr en grupp. En 
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del barn är tysta och andra är mer pratsamma. Det är viktigt att som intervjuare då 

se till att alla barnen kommer till tals. I en gruppintervju ser man att barnens svar 

inspirerar varandra till nya frågor och funderingar, barnen påverkar varandra. 

Barnen blir också medvetna om kamraternas tankar och reflektioner, och detta ger 

barnen en variation i sitt tänkande. När det gäller det enskilda samtalet ser inte 

författarna något hinder bara för att man inte känner varandra, vuxen och barn. 

Ofta är det de vuxna, pedagogerna, som anser att barn inte ska bli utsatta för att 

ensam ha ett samtal med, i författarnas fall, en lärare. Barnen själva visar ofta en 

positiv attityd till att bli enskilt intervjuade. Det är något spännande och intressant 

att själv få total uppmärksamhet skriver Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012, s. 31-32). Pedagogerna intervjuades enskilt. Detta var det mest naturliga då 

de befann sig på två olika förskolor. Intervjuerna innehöll öppna frågor där de 

intervjuade personerna fick svara efter sina egna tankar. En del frågor var likartade 

i ett försök att ringa in syftet. 

  

För att få möjlighet att vara mer koncentrerad vid intervjuerna ljudinspelades 

samtliga intervjuer av barn och pedagoger. Inspelningarna transkriberades samma 

dag eller dagen efter, för att skapa en bättre överblick av intervjusvaren. Patel och 

Davidson (2003, s. 104) skriver att transkriptionsprocessen påverkar mer eller 

mindre underlaget för analysen. Genom denna process försvinner ofta gester, 

mimik, betoningar och kroppsspråk. Talspråk och skriftspråk skiljer sig åt, skriver 

författarna. Vid denna studie transkriberades intervjuerna så ordagrant som möjligt 

i ett försök att bevara känslan som fanns under intervjuerna. 

 

Den andra valda metoden för insamling av data var observationer. Genom att 

observera barnen i olika miljöer som tillhandahölls av förskolorna var tanken att 

denna metod skulle ge flera exempel på barns utforskande av ämnet 

naturvetenskap. Patel och Davidson (2003, s. 90) skriver att även om 

observationerna är ostrukturerade så krävs det en planering och en del frågor som 

forskaren ska ta ställning till. Det är bland annat viktigt att veta vad som ska 

observeras, hur observationerna skall registreras, samt vilket förhållningssätt som 

observatören skall inta. Observationerna antecknades och kategoriserades utifrån 

aktivitet. De aktiviteter där ett naturvetenskapligt utforskande var synligt, 

kategoriserades och analyserades.  

 

4.2 Urval 
 

Studien har utförts vid två förskolor i en medelstor kommun i Mellansverige. En 

förskola finns i ett äldre bostadsområde med en park och flera flerbostadshus. Den 

andra förskolan är byggd strax utanför den centrala stadskärnan, i ett villaområde 

med skog som närmaste granne. Förskolorna valdes ut av respektive rektorer. De 

intervjuade pedagogerna tillfrågades om att delta i en intervju i samband med den 

första kontakten med dem.  

 

Pedagogerna som kontaktades valde ut de äldsta barnen på respektive förskola till 

intervjuer. De motiverade sitt val utifrån att dessa barn var mest lämpliga att 

intervjua samt att båda dessa grupper arbetade med naturvetenskap. I 

observationerna ingick en åldersgrupp av 5-6 åringar på varje förskola. De barn 

som intervjuades rekommenderades av pedagogerna. Den ena pedagogens val av 

barn utgick från att dessa var duktiga på att prata och svara på frågor.  
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4.3 Genomförande  
 

De två förskolor som anmälde sitt intresse, blev kontaktade och personligt 

informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Informationsbrev och frågor 

till barn och pedagoger formulerades och godkändes i förväg av handledaren vid 

Högskolan Dalarna. 

  

Förskolorna besöktes vid flera tillfällen för att genomföra både observationer och 

intervjuer med både barn och pedagoger. Observationerna och barnintervjuerna 

pågick under en dag vardera. Intervjuerna med pedagogerna skedde en annan dag, 

så att pedagogerna kunde avsätta tid och skaffa ersättare till sina verksamheter. De 

tre observationerna ägde rum på förskolans gård, i en park samt i en närbelägen 

skog. Observationerna fokuserade på de situationer där barnen kunde tänkas 

upptäcka och använda sig av ett naturvetenskapligt utforskande och lärande, detta 

för att få så stor kunskap inom området som möjlig. Denna metod kallar Patel och 

Davidson (2003, s. 89) för ”ostrukturerade observationer”. Genom att använda sig 

av ostrukturerade observationer är det omöjligt att i förväg sätta upp ett 

observationstema, skriver författarna. För att veta vad som ska observeras, vilka 

beteende och situationer som är typiska exempel för studiens syfte, behövs det, 

enligt författarna, dock en del förstudier. Observationerna dokumenterades genom 

anteckningar. 

 

Barnen tillfrågades om de ville delta i en intervju, och de blev informerade om hur 

intervjun skulle gå till samt fick till sist lyssna på inspelningen av sig själva. 

Intervjuerna skedde under olika förhållanden, en del utomhus och andra inomhus. 

 

4.4 Etiska överväganden  
 

Innan studien inleddes diskuterades etiska frågor med handledaren. Då studien 

innefattar barn under 15 år krävdes ett tillåtande från deras målsmän vilket 

inhämtades via ett informationsbrev. Då studien inte omfattades av etiska känsliga 

frågor ansågs studien inte behöva genomgå en etisk prövning. Efter att arbetet 

godkänts av högskolans examinator kommer allt material att förstöras. Målsmän, 

barn och pedagoger blev informerade om de fyra krav Vetenskapsrådet (2002, s. 6) 

konstaterat ska ingå i en vetenskaplig studie som omfattar människor. Dessa krav 

är: 

1) informationskravet – där deltagarna får information om studiens syfte och hur 

studien ska genomföras,  

2) samtyckeskravet - där deltagarna blir medvetna om att deras medverkan är 

helt frivillig och att de när som helst själva avgör om de vill avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering,  

3) konfidentialitetskravet – där inga personuppgifter eller förskolenamn skrivs ut, 

samt att allt material förvaras utom räckhåll för obehöriga  

4) nyttjandekravet - vilket handlar om att studien enbart får användas i 

forskningssyfte, och inte till kommersiellt bruk.  

 

Innan barnens intervjuer ljudinspelades tillfrågades barnens vårdnadshavare om 

tillåtelse för deras barns medverkan. Även barnen blev informerade om att det var 

frivilligt att delta i intervjuerna. Huruvida barnen kände att de deltog frivilligt 
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framkommer inte. Några barn visade att de inte ville delta längre genom att resa 

sig och gå iväg eller så frågade de om vi snart var klara.  Johnsson och Pramling 

Samuelsson (2003, s. 4) beskriver i sin artikel om att barn alltid befinner sig i en 

underordnad position i förhållande till vuxna och att det är viktigt att forskare och 

pedagoger ser till att låta barnen delta på sina villkor i forskning etc. Med tanke på 

detta kan barnens frivilliga deltagande ifrågasättas. Hur de ger uttryck för sitt 

deltagande kan variera och det är viktigt att som forskare och pedagog vara lyhörd 

för barnens olika sätt att visa sin vilja att delta i intervjuer och observationer.  

 

Både vårdnadshavare och de medverkande pedagogerna blev genom brev (se 

bilagor 3 och 4) informerade om sina rättigheter att närsomhelst avbryta sitt 

deltagande utan en närmare motivering. Alla uppgifter fingerades, såsom 

förskolans namn, kommun och barnens namn. 

 

4.5 Tillförlitlighet 
 

Slutsatser från intervjuer och observationer i denna studie är endast representativa 

för de två förskolor studien genomförts på. Med utgång från de två intervjuade 

pedagogerna kan man inte generalisera för hur barns utforskande och 

förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande kan representera förhållanden 

i hela landet. Intervjusvar och observationer speglar enbart arbetet på dessa två 

förskolor. Hade intervjuerna med pedagogerna genomförts med fler pedagoger på 

flera förskolor och observationerna utförts under en längre tid hade resultatet blivit 

rikare och kanske gett en annan bild av hur förskolor lever upp till läroplanens mål 

och riktlinjer för att skapa miljöer som stimulerar barns utforskande för ämnet 

naturvetenskap. 

 

Barnintervjuerna skedde på skilda platser under olika tillfällen vilket kan ha 

inverkan på barnens svar. Barnen intervjuades i grupper om 2-4 stycken. 

Sammansättningen av barngrupperna vid intervjuerna kan även påverka barnens 

svar och hur deras inbördes relation ser ut. Tolkningen av intervjuer och 

observationer är delvis subjektiva och grundas på författarens egna erfarenheter 

och åsikter. Reliabiliteten i denna studie kan anses låg då antalet observationer och 

intervjuer är förhållandevis få. Om studien hade föregåtts av en förundersökning 

torde reliabilitetsfaktorn blivit högre. Inför genomförandet av observationerna och 

intervjuerna är det viktigt att ta reda på vad som ska undersökas och skaffa ett 

underlag som gör studien trovärdig och ger studien validitet (Patel & Davidson 

2003, s. 103). 

 

4.6 Databearbetning och analys 
 

Studiens rådata har bearbetats med en kvalitativ metod. Patel och Davidson (2003, 

s. 118) skriver att kvalitativ bearbetning kan ske på ett stort antal olika 

tillvägagångssätt. Författarna skriver att ”varje forskningsproblem kräver sin unika 

variant av metod”. Observationerna i denna studie dokumenterades genom 

anteckningar som sedan analyserades utifrån en syn hos observatören på vad som 

är och kan tänkas vara ett naturvetenskapligt utforskande. Observationerna har 

genomförts på tre olika ställen i olika miljöer vilket inte gjorde det lämpligt att 

omvandla data till en tabell då varje aktivitet av naturvetenskaplig karaktär endast 

förekom i enskilda fall. 
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Resultatet av genomförda observationer, barn- samt pedagogintervjuer har 

analyserats för att söka efter mönster och nyckelord. Analysen till den första 

frågeställningen resulterade i tre områden som grundar sig i bakgrundslitteraturen 

samt det läroplanen tar upp som grundläggande begrepp i förskolans verksamhet 

och utformande av lärmiljöer 

 

 Lek (informell lek) – vilket här handlar om barns fria handlande utan 

inblandning av vuxna. I leken är det barnen som ansvarar för utformandet 

av lekens form och innehåll. 

 Kropp och sinnen – är verktyg för att upptäcka och utforska sin omgivning. 

Man behöver kropp och sinnen för att kunna leka som sedan leder till 

utforskande. 

 Styrda aktiviteter (formell lek) – vilket här handlar om att pedagogerna är 

delaktiga och/eller har i förväg planerat en lek eller aktivitet. 

 

Analysen av materialet till den andra frågeställningen baseras på pedagogernas 

intervjuer om vilka förutsättningar som finns i förskolan för barnens 

naturvetenskapliga lärande. Genom analysen framkom tre områden 

 Lek 

 Engagemang, tid och material 

 Praktiskt lärande 

 

Den sista frågeställningen är en sammanfattning av de intervjuade pedagogernas 

svar. 

Slutprodukten av denna bearbetning har genererat i en resultatdel där löpande text 

varvats med citat i ett försök att skapa en balans i texten (Patel & Davidson 2003, 

s. 120). Jag har valt denna form då intervjuerna skedde dels i samtalsform och 

svaren skiljer sig åt.  

 

 

5. Resultat 
 

Resultatet under rubrik 5.1 samt 5.2 är indelat enligt de identifierade kategorier 

som beskrivs under rubriken 4.6.  

 
5.1 Hur upptäcker barnen naturvetenskap i förskolans miljö? 

5.1.1 Genom lek 

 

Genom leken upptäcker barnen naturvetenskap i förskolans miljö, som till viss del 

är utformad av pedagogerna, berättade båda de intervjuade pedagogerna. De flesta 

barnen i intervjuerna berättade att de oftast brukar leka när de är på förskolan, de 

gungar, åker rutschkana, har springtävling, cyklar, spelar olika bollsporter, leker 

kurragömma och kiosk, klättrar i klätterställningen, är i sandlådan samt leker med 

kompisar och har kul. 

 

Observationerna visade att när barn leker i naturen använder de sig av det som 

finns runt omkring dem. Barn samlas vid träden i en liten dunge där de gungar på 
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grenarna, ett barn flyttar sig längre och längre ut på en gren. Barnet sitter där en 

stund och gungar innan det hoppar av grenen. Barnen lyfter på stenar för att 

därunder hitta myror som de studerar och pratar om. De går sedan vidare och lyfter 

på fler stenar för att titta om det finns fler insekter. 

 

Observationerna visade att barnen vanligtvis leker enskilt. Är pedagogerna med är 

det en planerad aktivitet som är styrd och på initiativ av en pedagog. Barnen 

berättade i intervjuerna att pedagogerna ibland är med och leker, spelar lite fotboll, 

men oftast står de och tittar på när barnen leker. I alla barnintervjuer framkom att 

barnen föredrar att leka med andra barn, utan inblandning av vuxna. På frågan 

varför de tycker att det är roligare att leka med barn än vuxna svarade ett barn ”För 

att det är roligt att leka med barna för dom kan… dom kan mycket mer grejer än 

vad vuxna kan” (barn 3). 

5.1.2 Genom användning av sin kropp och sina sinnen 
 

Observationerna visade att barnen målar och öser med vatten, de gungar och 

klättrar i träd, de fäktas med pinnar samt undersöker naturen t.ex. rötter, pinnar, 

myror. Barnen provar sig fram, de flyger med pappersflygplan och drakar samt 

kastar ballonger. Ett barn berättade i intervjun att det var lättare att springa nedför 

än uppför backen, när de flög drake. Ett annat barn kunde inte sitta stilla på 

intervju eftersom barnet ville passa på att flyga drake medan det blåste. Barnet 

berättade att det är lättare att flyga drake när det blåser, men man måste vara två 

när man ska flyga drake. ”Man måste springa och sen kastar man den” berättade 

barn 2 i intervju 4. Olika ljud upptäcks vid olika lekar, till exempel lekte barnen 

vid några stora stenar och upptäckte då att ljudet studsade mellan stenarna när de 

skrek. 

 

I intervjuerna med pedagogerna framkom det att barn lär genom att använda flera 

av sina sinnen såväl som hela kroppen, barnen var aktiva i sitt lärande. Pedagog B 

sa att det gäller att presentera olika material för barnen, ställa de rätta frågorna 

samt visa ett intresse när barnen kommer och visar saker de hittat eller gjort. På så 

vis väcks deras intresse och nyfikenheten att lära sig mer. 

 

Pedagog A uttryckte att det är viktigt att kunna skapa möjligheter för barnen att 

skaffa sig erfarenheter och lärdomar inom vissa ämnen.  

Förutsättningarna handlar om en engagerad personal, det är nr 1. Och att man 

som nr 2 har material och att man vet hur man ska göra, alltså utbildning eller 

kunskap (Pedagog A).  

5.1.3 Genom praktiska och styrda aktiviteter 

 

Pedagogerna i intervjuerna uttrycker att för att lära sig så krävs det att barnen har 

ett intresse för det aktuella ämnet. Pedagog B sa att det är leken som är 

framgången till barns lärande, samt att det ska vara ”konkret, och att de får göra 

själva”. Pedagog A anser att barn har fullt upp med att lära sig många saker 

förutom naturvetenskap som anses ganska abstrakt. På grund av att ämnet är så 

abstrakt menar pedagog A att det är av stor betydelse att barnen är med och skapar 

till exempel, ett lufttryck för att det ska bli mindre abstrakt och skapa sig en slags 
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förståelse för ämnet. Genom att experimentera med lufttryck på olika sätt kan 

pedagogen på så sätt hjälpa barnen att förstå olika fenomen som för dem ter sig 

abstrakta. Experiment är ett bra sätt för barnen att utforska naturvetenskap på, 

ansåg båda pedagogerna. Att se vad som händer och prova sig fram. Ställa frågor 

som ”Hur kunde det bli fel? Hur ska vi tänka nästa gång? Kan vi prova igen?” 

 

Pedagog B beskriver att de ofta tar med sig en läsplatta till skogen. Med den får 

barnen dokumentera, knäppa kort på saker de finner intressanta i skogen och sedan 

titta på och reflektera över korten de knäppt. På så vis blir det konkret och barnen 

får beskriva vad korten föreställer. Pedagogen beskrev hur barnen bygger och 

konstruerar på gården med brädor och stubbar som finns i förskolans närmiljö, och 

hur barnen leker med vatten som de häller i stuprör. I skogen bygger barnen 

myrstackar samt fångar insekter av olika slag. Ett framtida projekt är 

människokroppen där barnen skall få se hur kroppen ser ut inuti och vad de olika 

organen gör. Tanken är att de ska börja med hörseln, hur det är att inte höra, och 

hur man kommunicerar när man inte kan höra? 

 

Båda intervjuade pedagogerna ansåg att det är själva resan/vägen till målet som är 

det väsentliga. ”Det behöver inte komma något svar, men vägen dit är oftast det 

som är intressant. Det är själva vägen till målet som är det roliga”, berättade 

pedagog B. Denne talade vidare om att det är barnet som ska var delaktig i sitt 

lärande som utforskare, pedagogen skall vara en medforskare som hjälper barnet, 

och ger det material och olika uppslag som barnet kan använda sig av. Pedagog A 

talade om vikten av att ge barnet möjlighet att vara den som skapar sitt lärande 

själv, genom att börja och vara med från grunden. 

 

Observationer och intervjuer med både pedagoger och barn, påvisade leken som en 

viktig del i lärandet när det handlar om naturvetenskap. I leken använder sig 

barnen av den miljö som finns tillgänglig i deras närhet. Barnen lär naturvetenskap 

genom sina sinnen och att få göra praktiska saker, där de själva är en del av 

lärandet. Pedagogerna ansåg att de ska visa ett engagemang och intresse för barns 

nyfikenhet och vara medforskare som stöttar barnen i deras utforskande med både 

material och olika förslag. 

 

5.2 Vilka förutsättningar finns i förskolan för barnens 
naturvetenskapliga lärande? 

5.2.1 Lek 
 

Leken är en förutsättning för barns lärande, ansåg pedagog B. Även pedagog A 

poängterade att det är genom lek barnen lär sig bäst, då leken är lustfylld och rolig. 

Leker gör barnen varje dag i förskolan, anser pedagogen. Lärandet görs om till lek, 

till exempel ett memory-spel är för barnen en lek, men genom att pedagogen 

anpassar memory-spelet till vad barnen ska lära sig sker lärandet på ett omedvetet, 

lustfyllt och lekfullt sätt, beskrev pedagog A. Pedagog A berättade att det finns en 

tanke med det man gör, att det på något sätt ska bli ett lärande, som barnen bär 

med sig och berättar för andra kompisar samt föräldrar. 
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5.2.2 Engagemang, tid och material 
 

Tid, utbildning, engagemang och material är andra förutsättningar för att skapa ett 

bra lärande för barnen, sade pedagog A. Denne ansåg dock att det kan ta tid och 

ibland vara svårt att få tag i material. Att experimentera och utforska 

naturvetenskap behöver inte kosta mycket pengar, mycket kan man prata om och 

göra själv.  

 

Pedagog A beskrev att verksamheten i förskolan skall utgå från barnens nivå och 

sakta arbeta sig framåt. Detta kan vara en pedagogisk utmaning då barn befinner 

sig på olika nivåer fast de är i samma ålder. ”Det ett barn förstår och vill göra 

kanske inte den andra vill eller kan förstå”, berättade pedagog A. Verksamheten 

skall erbjuda barnen tillfällen och situationer som de kan lägga på minnet, fortsatte 

pedagog A. När det gäller naturvetenskap kan man bygga in historier runt det man 

ska lära barnen, till exempel i arbetet med vattenvirvlar kan man tala om 

Corioliseffekten. Det blir på så vis något spännande som de har lättare att relatera 

till, berättade pedagog A. 

5.2.3 Praktiskt lärande 

”Barn lär sig bäst genom helt… praktiskt. Hands on. Att dom får material, å 

lära sig. Det först och främst men jag tänker också av en kombination av 

olika sinnen. Dom får utöva saker dom får lyssna och se. En kombination. 

Men jag tror ändå att de flesta… de lär sig mest av att få vara en del av det 

dom lär sig” (Pedagog A). 

Pedagog B talade om hur gården, där en monterat diskbänk och stuprör finns, samt 

närheten till naturen, ger bra förutsättningar för barnen att utforska naturvetenskap. 

Att få leka med vatten, konstruera med brädor och stubbar är saker som barnen 

tycker är roligt. I skogen fascineras barnen av myror, maskar och insekter och på 

så vis kommer man in på ämnet på ett naturligt sätt, genom barnens nyfikenhet, 

berättar pedagog B vidare.  På pedagog B:s förskola arbetade de med Grön Flagg, 

som är ett verktyg från Håll Sverige rent, vilket medverkar till att barnen ska få en 

ökad miljökunskap, och att delta i ett positivt och långsiktigt förändringsarbete 

inom miljöfrågor (Håll Sverige Rent). I arbetet med Grön Flagg berättade Pedagog 

B hur pedagogerna lyssnade in vad barnen var intresserade av och sedan valdes ett 

tema utifrån barnens intresse, att arbeta vidare med. Valda teman som de arbetat 

med var till exempel myror, hajar och människokroppen. Pedagog B berättade 

vidare att om förskolan har ett önskemål om något, framläggs en önskan till 

föräldrarna som oftast då hjälper till, som till exempel montering av en diskbänk. 

Pedagog B ansåg sig nöjd med förskolans gård. Den erbjuder mycket då den är 

kuperad, det finns stenar vilket ger barnen möjligheter att träna sin motorik. 

  
Vi har lite små vrår, en dunge, små platser där barnen kan bygga koja eller 

göra såna saker, hänga upp saker, beskrev pedagog B.  

 

Personalen på B:s förskola hade funderingar över ett utrymme på gården som de 

vill göra något med, men de måste då tänka på vilka regler som gäller för bland 

annat säkerhet, samt att det då kommer att kosta pengar. 

  



 

19 
 

5.3 På vilket sätt använder sig pedagogerna av läroplanen i det 
naturvetenskapliga lärandet? 
 

På frågan om hur den planerade verksamheten ser ut när det gäller naturvetenskap 

svarade pedagog A att det är svårt att ha en veckoplanering, den skulle lätt fallera 

och man skulle hamna efter i planeringen. 

 
Där känner jag mer som att man just inom naturvetenskap får gå på barnens 

intressen och situationer. Väder och vind, det blåser och då tar vi med oss 

det här. /../ Jag skulle önska att det kunde vara lite mer uppstyrt men… ofta 

blir det bra ändå. När man sedan reflekterar och ”knyter ihop” ryggsäcken så 

blir det synligt vad som finns med från läroplanens riktlinjer och strävansmål 

samt ser vad man behöver arbeta med nästa gång. (pedagog A). 
 

Läroplanen är mycket tolkningsbar och det innebär både fördelar och nackdelar, 

beskriver Pedagog A. Varje pedagog gör sin egen tolkning utifrån de situationer 

och lärande som sker, berättar pedagogen vidare. Läroplanen innehåller 

strävansmål och riktlinjer, som pedagogerna ska arbeta med och lära barnen. Om 

pedagogerna vill kan de göra egna undersökningar som rannsakar verksamheten 

när det gäller det naturvetenskapliga innehållet. Det blir då synligt vilka mål 

förskolan arbetat med och vilka de nya målen bör vara, berättar pedagog A. 

 

Verksamheten på pedagog A:s förskola dokumenteras genom bilder där barnen får 

berätta och reflektera kring tillsammans med andra. Med olika frågeställningar 

som till exempel Vad händer här? Hur tänkte vi här? får barnen återberätta och 

reflektera, vilket är en muntlig dokumentation som pedagog A säger är ”osynlig” 

då den sker just där och då. Att låta saker barnen gjort stå framme är en annan 

slags dokumentation, där de ser vad andra gjort och blir inspirerade av. Detta 

skapar frågor och funderingar som leder till samtal och reflektion. Genom 

veckobrev till föräldrar försöker pedagog A alltid skriva något om naturvetenskap. 

  
Som barnen gör och reflekterar kring i verksamheten just för att nå ut till 

föräldrarna. Just för att de ska få se vad vi gör och de får ser hur deras barn 

tänker. Vad de pratar om när de kommer hem. Det är viktigt! /…/ Kanske gör 

det att barnen får föräldrarna att reflektera och börjar prata med sina barn och 

de kommer tillbaka till förskolan med nya frågor och funderingar (Pedagog 

A). 
 

Lärandet för barnen sker omedvetet, men dock har pedagogen ett syfte med 

verksamheten, ansåg pedagog B. Pedagog B berättade vidare att verksamheten ska 

utgå från barnen, där barnens intresse ska vara grunden. Verksamheten är inte 

statisk utan det händer alltid saker, barn slutar och nya ansluter, berättade pedagog 

B vidare. Innan en planering kan ske måste man lära känna barnen för att ta reda 

på vad de är intresserade av. I en barngrupp med nitton individer finns det barn 

med olika behov, men pedagogen B talade om att det oftast inte är några problem 

att få till en verksamhet som fungerar för barnen kopplat till Läroplanen. Den är 

mycket ”bred” och tolkningsbar och utformad på ett bra sätt när det gäller 

naturvetenskap, lärande och barns utforskande, tyckte pedagog B. Verksamheten 

på pedagog B:s förskola skall dokumenteras och inom Grön Flagg dokumenterar 

pedagogerna arbetet under året med bilder och skriver en handlingsplan som 

skickas in till Håll Sverige rent, och som sedan godkänner handlingsplanen. Under 
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ett observationstillfälle berättade pedagog B om hur barnen får dokumentera, 

fotografera och reflekterar när de är ute i skogen. 

 

Verksamheten ska utgå från barnens intressen menade pedagogerna. Genom att 

dokumentera på olika sätt kan de analysera och utvärdera verksamheten under året. 

Läroplanen är väldigt tolkningsbar och det går oftast att koppla verksamheten till 

läroplanen anser de båda pedagogerna. 
 

5.4 Sammanfattning av hela resultatet 
 

Resultatet från båda intervjuerna med pedagogerna visade att leken är en 

förutsättning för och en viktig del i barnens naturvetenskapliga lärande. Detta syns 

även i observationerna där barnen lekte, dels på förskolans gård samt ute i naturen. 

Intervjuerna med barnen visade att de oftast lekte när de vistas på förskolan. Dock 

föredrog de att leka utan inblandning av vuxna. Observationerna visade att de 

gånger pedagoger deltog i barnens aktiviteter var det genom en planerad aktivitet, 

styrd och på initiativ av en pedagog. Pedagog A beskrev att lärandet görs om till 

en lek, spel anpassas till det pedagogen har en bakomliggande tanke om att barnen 

ska lära sig. Intervjuerna med pedagogerna visade att en förutsättning för att 

barnen ska tillägna sig ett lärande var att barnen deltog med både sin kropp och 

sina sinnen. Genom praktiskt lärande kan barnen ges hjälp att göra det abstrakta i 

ämnet naturvetenskap mindre abstrakt, beskrev pedagog A. Att experimentera, 

menade pedagog B, gör att barnen kan prova sig fram och genom experimenten får 

barnen fundera och reflektera över vad som kan hända.  

 

De intervjuade pedagogerna berättar att det är av betydelse att presentera ett 

material som väcker ett intresse hos barnet, ställa de rätta frågorna och fånga 

barnets intresse är andra viktiga insatser för barnens naturvetenskapliga lärande. 

Engagerade, utbildade pedagoger som har tid att lyssna och ta reda på vad barnen 

är intresserade av är även det viktigt ansåg de intervjuade pedagogerna. 

 

Pedagogerna berättade i intervjuerna att de ansåg det svårt att genomföra en 

långsiktig planering för det naturvetenskapliga ämnet. Den kan lätt fallera då 

lärande utgår från barnens intresse och situation. Att vara lyhörd och fånga upp det 

barnen visar intresse för och frågar om, är istället det viktiga. Verksamheten på 

förskolan är inte statisk och innan pedagogen kan genomföra en planering, menade 

pedagog B, måste pedagogen lära känna barnen och få en uppfattning om vad de är 

intresserade av. 

 

Pedagog B beskriver att på deras förskola får barnen ofta dokumentera det 

naturvetenskapliga lärandet genom att ta foton med en läsplatta. Sedan kan de 

tillsammans reflektera över och berätta om bilderna. Även på pedagog A:s 

förskola dokumenteras verksamheten ofta med bilder, som barnen kan återberätta 

och reflektera om. Veckobreven från pedagog A:s förskola innehåller ofta något 

om den naturvetenskapliga verksamheten just för att föräldrarna ska prata med sina 

barn, vilket pedagogen hoppas ska leda till en diskussion och nya frågor väcks hos 

barnet. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Genom användning av observation som metod fanns det möjlighet att studera 

barnens beteenden och deras aktiviteter. Detta skriver Patel och Davidson (2003, s. 

87-88) är ett komplement till andra insamlingsmetoder då man studerar människor 

i naturliga situationer.  Då en del av barnen inte fick förekomma på bild 

dokumenterades observationerna genom anteckningar. Detta sätt att dokumentera 

var tidsödande och en del av det barnen gjorde kan ha missats. Om 

observationerna filmats hade det funnits en möjlighet att studera filmen flera 

gånger för att möjligen upptäcka fler lärandesituationer. Patel och Davidson (2003, 

s. 90) framhåller att det är viktigt att innan observationer genomförs, ska forskaren 

veta vad som ska studeras och på vilket sätt observationerna ska dokumenteras. 

Detta visade sig vara svårt då det var många situationer som skedde samtidigt och i 

vilken situation skedde det ett naturvetenskapligt lärande. Vilken situation var värd 

att dokumentera? De ”ostrukturerade observationerna” som ingick i denna studie 

medförde att det var svårt att i förväg konstrukturera ett observationsschema. 

Urvalet av situationer som antecknades baserades på tidigare erfarenheter och 

uppfattningar om vad ett naturvetenskapligt utforskande innebär.  

 

Observationerna skedde på tre olika platser då tanken var att härigenom få ge en 

bredare bild av barns utforskande. Pedagogerna gav upplysning om att barnen 

regelbundet brukade besöka platserna där observationerna ägde rum. Detta kan då 

ses som den miljö där Utbildningsdepartementet (2010, s. 13) samt Ideland och 

Malmberg (2010, s.140) beskriver att barns naturvetenskapliga utforskande sker. 

Thulin (2011, s. 44) skriver att förskolans naturvetenskapliga utforskande främst 

handlar om natur och miljö. Genom att observera på olika platser bör fler 

möjligheter ges att få syn på olika utforskande beteende hos barnen. Det 

naturvetenskapliga utforskandet sker inte bara i natur och miljö, utan handlar även 

om att leka, räkna, definiera och kategorisera (Ideland och Malmberg, 2010, s. 

140). Trots att observationerna genomfördes på olika platser fanns det likheter i 

barnens aktiviteter och utforskande. 

 

Intervjuerna med barnen skedde genom strukturerade samtal. Barnen intervjuades i 

mindre grupper om två till fyra barn. Tanken bakom detta var att barnen skulle 

känna sig trygga i varandras sällskap och då våga tala mer och inspirera varandra. 

När sedan barnen intervjuades var en del barn väldigt intresserade av att delta och 

de övriga barnen som inte tillfrågades visade också en vilja att delta. Det är svårt 

att veta vilken metod av samtal som bör användas när intervjuaren inte har en 

tidigare relation med barnen. Om det funnits en relation mellan 

observatören/intervjuaren och barnen hade hänsyn kunnat tas till de mekanismer 

som styr en grupp som Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 29-30) 

beskriver. För en del barn hade det säkert varit acceptabelt att delta i enskilda 

intervjuer. Valet av gruppintervjuer kan ha gynnat en del barn som annars inte 

ville säga någonting, men genom att de hjälpte och inspirerade varandra eller 

svarade likadant så kom fler med i diskussionerna. 
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Då mina tidigare erfarenheter av barnintervjuer visat hur svårt det är att genomföra 

intervjuer bandades dessa vid denna undersökning. Fördelen med att spela in 

intervjuer är att fokuseringen kan läggas på barnen, vad de svarar och ställa 

följdfrågor för att eventuellt få ytterligare insyn i deras tankar och uppfattningar. 

Frågorna var öppna där barn och pedagoger själva fick besvara frågorna utifrån 

sina egna tankar och erfarenheter. Denna form av frågeställande valdes just för att 

få en uppfattning i hur de intervjuade tänker och uppfattar världen (Doverborg och 

Pramling Samuelsson 2000, s. 9). Efter varje barnintervju uppstod det nya tankar 

och frågor, och även tankar på andra frågeformuleringar. Trots detta fick frågorna 

kvarstå då avsikten var att skapa likartade förutsättningar vid alla intervjuerna. 

Däremot blev följdfrågorna olika beroende på hur barnen upplevde och besvarade 

frågorna. I en del intervjuer besvarade inte barnen de ställda frågorna, vilket ledde 

till att förklaring och omformulering av frågeställningen krävdes i ett försök att få 

reda på barnens tankar.  

 

Genom att urvalet av förskolor skedde genom rektorerna kan dessa förskolor haft 

ett större intresse för naturvetenskap än normalt. De utvalda och intervjuade 

pedagogerna kan därför haft ett större intresse och kunskaper inom ämnet vilket 

sannolikt leder till en verksamhet som har goda förutsättningar att genomföra och 

anordna miljöer som utmanar barnens utforskande och lärande i det aktuella 

ämnet. 

 

Att använda sig av de fyra krav om etiska hänsynstaganden från Vetenskapsrådet 

(2002, s. 6) täcker in de studerandes rättigheter. Även om målsmännen har gett sitt 

tillstånd till barnens medverkan har ändå barnet det slutgiltiga avgörandet om, när 

och hur länge barnet vill delta. Observationerna med barnen gav inga tecken på att 

barnen inte vill delta. Under observationerna upplevdes det som att barnen var 

omedvetna om sitt deltagande. De kom fram och frågade varför jag var där men 

efter att de fått en förklaring fortsatte de med sin lek eller aktivitet. 

 

Under intervjuerna frågade flera barn om vi var klara och om de fick gå. Med 

anledning av Johansson och Pramling Samuelssons (2003, s. 3) artikel är det att 

beakta att barnen befann sig i en underordnad position och inte vågade visa att de 

inte vill delta. Om så var fallet var barnens deltagande inte frivilligt. Barnen fick 

svar att de fick själva välja om vi var klara men att de gärna fick stanna också. 

Detta sätt att svara bör ses som ett fel svar. Då jag som vuxen kan ses som en 

auktoritet och barnet kanske inte ville eller vågade avbryta. Detta är en sak som 

finns kvar som en erfarenhet till eventuellt fortsatta studier. 

 

Resultatet av denna studie går inte att generaliseras på övriga förskolor i landet, 

utan är endast representativt för förskolorna som ingår i denna studie. Resultatet av 

denna studie skulle kunna vara annorlunda om någon annan gjort den. En annan 

person skulle möjligtvis fokusera på andra händelser under observationerna samt 

analysera rådata på sitt unika sätt. Patel och Davidson (2003, s. 118) anser att varje 

forskningsproblem kräver sin unika variation av metod. Likaså tänker jag att 

bearbetningen av rådata är unik då en annan forskare har sina erfarenheter och 

förväntningar under studiens gång. Andra forskare skulle kunna få fram andra 

kategorier och nyckelord baserat på dess erfarenheter och förväntningar. På grund 

av detta, ska denna studie läsas och ses som en inblick och inspiration till hur 

förskolornas arbete kring naturvetenskap kan se ut. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur upptäcker barn naturvetenskap i förskolans miljö? 

 

Genom observationerna och intervjuerna framkom att barn upptäcker 

naturvetenskap i förskolans miljö framförallt genom den fria leken, genom att 

använda kroppen och sinnena samt genom att pedagogerna arrangerar 

lärandesituationer. Barnen berättade i intervjuerna om vad de brukar leka med och 

observationerna visade att barnen leker med de resurser de får, alltså de 

förutsättningar som fanns tillgängliga för barnen. De accepterade till synes den 

miljö som fanns omkring dem utan krav på något som borde tillkomma eller 

försvinna. De intervjuade pedagogerna ansåg att barnens upptäckter till stor del 

skedde genom lek, dels den fria leken, men också genom medvetna styrda 

aktiviteter. Elm Fristorp (2012, s. 254) studie visar just hur förskolans utformande 

och vilket material som finns tillhands påverkar barns naturvetenskapliga 

aktiviteter. Med bakgrund av detta är det av stor vikt att miljöerna och materialet 

har kopplingar till det naturvetenskapliga ämnet så att barnens lekar omfattar 

upptäckter inom naturvetenskap.  

 

Observationerna visade att barnens upptäckter och blivande kunskap till stor del 

berodde på just den miljö som barnen befann sig i, alltså den miljö som 

pedagogerna tillhandahöll, vilket Utbildningsdepartementet (2010, s. 13) också 

beskriver. Det som kännetecknar naturvetenskap enligt Sjöberg (2005, s. 386), är 

själva processen att söka svar på en fråga. Detta gör barnen med sin nyfikenhet 

som observationerna och intervjuerna med pedagogerna visade. Även Säljö har 

kommit fram till att barns nyfikenhet styr deras upptäckter (Säljö 2000, s. 56-57). I 

stort kan det tillämpas på alla människors lärande, men vi kan också förstå att 

lärandet till största del är individuellt. Oavsett hur pedagogerna ger olika barn 

samma möjlighet så kommer alltså inlärandet att se olika ut. Sjöberg (2005, s. 196) 

skriver att naturvetenskap är både en beskrivning och en förklaring av 

verkligheten. Eftersom barnens verklighet och därigenom troligen också barnens 

uppfattning om ”sanning” ser olika ut borde inte barnen kunna upptäcka 

naturvetenskap i förskolans miljö på samma sätt. En pedagog berättade i en 

intervju att det inte är målet som är fokus, utan resan dit.  

 

Förskolans läroplan framhåller att pedagogen ska vara en medforskare till det 

utforskande barnet. En hypotes kring användandet av lek som lärandemetod när 

det kommer till barns naturvetenskapliga lärande, kan tänkas ställa krav på 

pedagogerna att dels utforma miljöer som stimulerar barnens nyfikenhet, men även 

att medverka som en medforskare som hjälper barnen att tillsammans få tillgång 

till ett gemensamt språk. Detta styrks av Elm Fristorp (2012, s. 254) studie som 

visar att förskollärares användande av naturvetenskapliga begrepp ger barnen 

tillgång till ett gemensamt språk. Pedagogerna bör då sannolikt vara den 

medforskare som läroplanen framhåller, som ger barnen tillgång till det 

naturvetenskapliga språket. Även om barn uppfattar och upptäcker naturvetenskap 

på sitt eget personliga sätt har de ändå en sak gemensamt och det är språket som 

består av ord och begrepp som tillhör det naturvetenskapliga ämnet.  
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Genom att sätta ord på det som sker, via ett gemensamt språk, kan barnen 

tillsammans skapa nya arenor för lärande där alla har något att bidra med och de 

kan lära av varandra. Litteraturen beskriver hur det naturvetenskapliga arbetssättet 

bygger på att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära, ställa hypoteser och söka 

svar på dessa. Av bland annat Utbildningsdepartementets, Ideland och Malmbergs, 

Sjöbergs samt Thulins texter från bakgrundslitteraturen kan man urskilja att 

mycket av det som finns runt omkring oss i vardagen handlar om 

naturvetenskapliga fenomen. Genom att pedagogerna finns närvarande runt barnen 

kan de hjälpa barnen att sätta ord på och förstå det som sker. Som att stå vid 

rutschkanan eller gungorna och prata med barnen, ställa frågor som rör tyngdkraft, 

vad tror du händer om du sitter stilla osv. Då får barnen reflektera över olika 

scenarios som sannolikt leder till uppkomst av nya kunskaper i en kommunikation 

och samspel med andra. 

 

Att läsa om leken som en lärandemetod får oss att anta att det inte är, och inte 

alltid har varit, en självklarhet för alla. Att ”bara leka” är ord som hörts flera 

gånger. Varför kallas det då att ”bara leka?” Ett antagande kan vara den syn på lek 

som präglat samhället sedan industrialismen där lek ansågs vara ett tidsfördriv och 

en onödig sysselsättning (Welén 2003, s. 14-16). Pedagogerna berättade i 

intervjuerna att barnen upptäcker naturvetenskap genom lek. Leken sker, för 

barnen som observerats och intervjuats, inte på ett onödigt sätt eller som ett 

tidsfördriv. Utan mer som en självklarhet och en meningsfull verksamhet 

(Huizinga 2004, s. 9) som är av stor betydelse av deras vardag. Observationerna 

visade att barnen hade lätt för att leka. De satt inte ofta stilla eller visade att de inte 

hade något att göra. Vid ett tillfälle när barnen skulle samlas ville barnen fort iväg 

och fortsätta leka. Under en observation frågade barnen pedagogen om de fick gå 

ifrån denna samlingsstund. Detta kan tydas som att leken är en viktig del i barns 

vardag och liv. Och att leken är det som står överst på barnens önskelista. 

Huizinga (2004, s. 5) skriver hur Platon redan 400 år f. kr. ansåg att leken var en 

viktig del i människans lärande och utveckling. Den skulle vara rolig och lustfylld, 

en meningsfull aktivitet som förberedde barnen för livet. 

 

Thulin skriver: 

 
genom att introducera naturvetenskap i meningsfulla sammanhang, låta 

barnen konfronteras med olika material och undersökningar kan barnen öka 

sin förståelse för naturvetenskap (Thulin 2011, s. 40-41).  

 

För att barnen ska upptäcka naturvetenskap är det viktigt att utforma lekmiljöer 

som har ett naturvetenskapligt innehåll, skriver Thulin vidare. Den här 

undersökningen visade hur leken är central i barns vardag och genom att utforma 

lekmiljöer som har ett naturvetenskapligt innehåll kommer barnen att utforska och 

upptäcka naturvetenskapliga fenomen på ett, för barnen, roligt och meningsfullt 

sätt liknande som Thulin beskriver. Att ”bara leka” är inte en onödig sysselsättning 

utan ett utmärkt sätt för barnen att utforska naturvetenskapliga fenomen. I leken 

utforskar barnen flera olika naturvetenskapliga fenomen som acceleration, 

gravitation och tyngdkraft (Elfström m. fl. 2014, s. 92). 
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6.2.2 Vilka förutsättningar finns i förskolan för barns naturvetenskapliga 

lärande? 

 

En förutsättning för barns naturvetenskapliga lärande, baserat på denna studies 

intervjuer och observationer, är den miljö som omger barnen. 

Utbildningsdepartementet (2010, s. 13) beskrev att naturvetenskap i förskolan 

handlar om barns utforskande av sin närmiljö. Elm Fristorps (2012) avhandling 

visar att förskolans utformande och miljöer påverkar barnens meningsskapande 

och lärande inom det naturvetenskapliga ämnet. Elm fristorp (2012, s. 254) 

beskriver miljön som en förutsättning för barnens naturvetenskapliga lärande. 

Faktorer som sannolikt påverkar miljöerna vid förskolorna är dess placering, 

lokalernas utformning, miljön på förskolegårdarna samt tillgång till närnaturen i 

omgivningen. Stenar, träd, redskap, gungor, kuperad terräng, stenläggningar, plan 

mark, bärbuskar, brädor, träd, gräs och asfalt är exempel på faktorer som påverkar 

förutsättningarna för utforskande upptäckter. Närmiljöerna kan tänkas skilja sig åt 

mellan förskolor runt om i landet beroende på placering. I och med detta kommer 

barnens utforskande att se olika ut. Barnen kommer att lära sig olika saker. Barnen 

som lever i stadsmiljö kan antas se och påverkas av hur t.ex. vatten- och 

luftutsläpp påverkar miljön. Dessa barn ser kanske skorstenar som släpper ut 

farliga rökgaser, medan barnen som bor på landet kanske ser hur 

avloppsvattenutsläpp påverkar böndernas skördar. Enligt läroplanen skall barnen 

få en möjlighet att förstå hur deras egna handlingar kommer att påverka miljön 

(Lpfö, 2010, s. 11). Ett antagande kan vara att barns tidiga naturvetenskapliga 

erfarenheter skiljer sig åt beroende på den närmiljö barnet har till sitt förfogande. 

Observationerna visade att barns utforskande angående de naturvetenskapliga 

fenomen så som tyngdkraft, friktion, lutande plan etc. är vardagliga fenomen som 

finns på båda förskolorna. Ett antagande är att dessa fenomen är så vardagliga att 

de glöms bort som viktiga för barnens utforskande. Om pedagogerna är aktiva och 

ställer frågor och sätter ord på barnens upptäckter torde detta leda till att barnen 

blir medvetande om att det vardagliga lekandet är ett utforskande av de 

naturvetenskapliga fenomen som finns i barnens vardag. Det kan ses som helt 

naturligt att vi lär oss olika saker beroende på den miljö vi har runt omkring oss 

men det är av vikt att vi har ett gemensamt språk för våra kunskaper. Likt det Elm 

Fristorp (2012, s. 254) beskriver som att vi genom naturvetenskapliga traditioner 

tillägnar oss ett gemensamt språk genom att pedagogerna använder sig av 

gemensamma begrepp. På så vis kan våra kunskaper förmedlas vidare och barn 

som kommer från förskolor med andra miljöer skapa en förståelse och nya insikter 

genom diskussioner tillsammans med varandra. 

 

För att få ett samhälle som fungerar ger Sjöberg (2005, s. 163) fyra argument till 

att naturvetenskap skall finnas i förskolan. Dessa argument handlar om hur barnet 

som vuxen kan påverka och leva ett liv i ett demokratiskt, högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle. Som sagts tidigare så bygger verksamheten i 

förskolan på ett lustfyllt lärande där barnens intressen tas tillvara. Observationerna 

visade barn som på ett till synes lustfyllt sätt utforskade naturen och vardagliga 

fenomen. Både Harlén (2004, s. 12) och Thulin (2011, s. 36) pekar på hur viktigt 

det är att barnen redan i tidig ålder får en positiv attityd till ämnet för att på så vis 

minska de negativa attityder som finns till ämnet naturvetenskap högre upp i 

skolåldern. 
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Hur kommer det sig då att attityden till ämnet avtar från att i förskoleåldern vara 

stort till att avta med stigande ålder? Hur kan skolan erbjuda miljöer som 

stimulerar barnens lust att utforska ämnet naturvetenskap, att leka och lära? Kan 

det vara så att barnens naturliga upptäckarlust dämpas när de börjar skolan och då 

blir mer stillasittande och undervisningen blir mer teoretisk information och inte så 

mycket praktiskt lärande? Johansson och Pramling Samuelsson (2006, s. 191) 

antyder i sin studie om hur lek och lärande i skolan avtar och samspelet mellan 

barn och pedagoger blir mer formbundet enligt gamla kulturella traditioner. 

Samtalen med studiens pedagoger visar att pedagogerna är medvetna om leken och 

lärandets betydelser för varandra. Detta kan ses som att det är lätt att lära sig om 

vad som är viktiga lärande metoder men däremot är svårare att genomföra i 

praktiken. Elm Fristorp (2012, s. 251) menar att lokalernas utformning inomhus 

påverkar möjligheten att erbjuda miljöer som inbjuder till fantasi- och lustfyllda 

utforskanden. Förskolans lokaler har fler rum att förfoga över vilket kan påverka 

utformningen där pedagogerna kan använda de olika rummen till olika ända mål. I 

skolan finns det färre rum, kanske bara ett klassrum där eleverna ska bedriva 

undervisning inom flera olika ämnen. Detta kan då ses som en av anledningarna 

till att lusten att utforska dämpas när barnen kommer upp i skolans miljö. 

 

Slutsatserna från denna studie visade att tid, engagemang och material är viktiga 

förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande, enligt pedagogerna. Det torde 

således, i motsats till förskolans placering, vara faktorer som pedagogerna till stor 

del kan påverka utifrån barnens intressen, frågor och funderingar. I läroplanen står 

det att barn skall stimuleras och vägledas av vuxna för att tillägna sig 

naturvetenskapliga kunskaper (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7). Det står också i 

läroplanen att pedagogerna ska ta tillvara barnens nyfikenhet och Elfström m. fl. 

(2014, s. 92) framhåller att det är barnens undersökande och utforskande som 

ligger till grund för deras naturvetenskapliga lärande. Det som inte står i 

läroplanen är hur pedagogernas tid ska användas, hur deras engagemang ska se ut 

samt vilket material pedagogen ska använda. Detta borde således vara något som 

pedagogerna i arbetslaget kan komma överens om, precis i överensstämmelse med 

läroplanen som beskriver hur arbetslag ska verka för goda lärande och utvecklande 

miljöer. Det borde betyda att arbetslaget får ”fria händer” och att pedagogernas tid, 

engagemang och material verkligen står till grund för barnens naturvetenskapliga 

lärande. Det går alltså inte att utesluta att barn och pedagogers gemensamma 

intresse och engagemang skapar förutsättningar för barns naturvetenskapliga 

lärande. 

 

Denna studies resultat och bakgrundslitteratur tyder på att intresserade pedagoger 

som har kunskaper om läroplanens innehåll, barns lärande samt ämnet borde 

kunna erbjuda goda förutsättningar för barnens naturvetenskapliga utforskande och 

lärande. Pedagogernas intervjusvar visade en medvetenhet och ett inlyssnande 

förhållningssätt till barnens frågor och funderingar. Genom att utgå från barnens 

intressen, menade de intervjuade pedagogerna, skapar de lärandesituationer och 

miljöer som stimulerar och väcker barnens fortsatta intresse i överensstämmelse 

med läroplanens mål och riktlinjer. Det handlar alltså om ett samspel mellan barn 

och pedagoger där pedagogerna ställer frågor som väcker nya tankar hos barnen. 

Pedagogernas intervjusvar visade att det är viktigt att barnen tar med sig tankarna 

hem till föräldrarna där de kan diskuteras vidare. Pedagogerna delger föräldrarna 
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genom hembrev vad de arbetar med i förskolan, och uppmanar föräldrarna att tala 

med sina barn om vad de arbetar med på förskolan. Barnen kommer då tillbaka till 

förskolan med nya tankar grundat på samtalen tillsammans med föräldrarna, där de 

genom samtalen fått nya erfarenheter. Samspelet handlar om kommunikation och 

samtal där barnens tidigare erfarenheter och upplevelser bearbetas och leder till 

nya sätt att förstå och hantera det som sker, enligt Strömdahl (2002, s. 25).  

6.2.3 På vilket sätt använder sig pedagogerna av läroplanen i det 

naturvetenskapliga lärandet?  

 

Förskolans läroplan föreskriver hur pedagogerna regelbundet ska dokumentera och 

utvärdera barnens möjligheter att utvecklas och lära enligt dess mål och riktlinjer. 

Pedagogernas intervjusvar visade hur den naturvetenskapliga verksamheten 

dokumenterades genom bilder tagna av både barn och pedagoger. Sådan 

dokumentation menar Elfström (2013, s. 261) kan användas som en pedagogisk 

dokumentation som pedagogerna grundar sin utvärdering och utveckling av 

verksamheten av. Bilderna användes sedan till reflektion där pedagoger och barn 

samverkar genom samtal kring olika frågeställningar. Om dessa stunder används 

av pedagogerna som ett tillfälle för samtal och reflektion skapas lärandesituationer 

där barnen delger varandra sina tankar, samt får möjlighet att utveckla sitt sätt att 

uttrycka sig (Johansson och Pramling Samuelsson 2006, s. 23). Genom denna 

kommunikation och detta samspel blir barnens kunskaper synliga för både barn 

och pedagoger. Pedagogerna blir medvetna om barns erfarenheter och kunskaper, 

vilket läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010, s. 14) och Elfström (2013, s. 209) 

föreskriver, för att de ska kunna stötta och utmana barnen i deras fortsatta lärande  

 

Genom att kommunicera och reflektera skapas nya frågor och funderingar som 

leder till fortsatta kunskaper. Elfström (2013, s. 261) skriver att den pedagogiska 

dokumentationen kan vara en grund för pedagogernas utvärdering och uppföljning 

av barns lärande. Detta kräver dock kunskap från pedagogerna inom teoretiska och 

filosofiska perspektiv, fortsätter Elfström. En slutsats kan vara att kommunikation 

och reflektion är viktiga faktorer för att en utvärdering av barns lärande sker. 

Lärande sker hela tiden, på alla platser och i alla situationer. Säljö (2000, s. 12) 

menar att det är oundvikligt att lära sig saker. Och att man även lär sig av sina 

misstag. Han menar att alltid lär man sig något. Förskolläraren har ansvaret för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt 

naturvetenskapliga lärande. I resultatet blir det synligt hur pedagogerna är bekanta 

med sina uppdrag och vad som förväntas av dem enligt läroplanens mål angående 

de mål som handlar om barns lärande och dokumentation inom ämnet 

naturvetenskap. I intervjuerna berättade pedagogerna hur verksamhetens innehåll 

blir synligt, vilka mål de arbetat mot och vilka bör arbeta mer med fortsättningsvis, 

genom sammanställning och utvärdering. I denna utvärdering kunde förväntas att 

pedagogerna ser hur deras arbete har genomförts utifrån läroplanens mål och 

riktlinjer när det gäller naturvetenskap. Arbetet i förskolan bör ses som ett 

långsiktigt arbete, där grunden läggs för barns livslånga lärande (Lpfö 98 rev. 

2010, s. 7). En regelbunden utvärdering torde leda till att pedagogerna dels blir 

medvetna om hur barns kunnande förändras, och dels vad barnen upplever som 

intressant, roligt och meningsfullt i enlighet med Elfström (2013, s. 209) samt 

Lpfö 98 (rev. 2010, s. 14). Detta ger en insikt om hur förskolans kvalitet, innehåll 
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och genomförande utvecklas så att barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande den tid de är på förskolan.  

 

Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7) strävar efter att förskolorna erbjuder 

lärandemiljöer som lägger stor vikt på miljö- och naturvårdsfrågor, där barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till sin natur och miljö och där barnet 

förstår sin delaktighet. Detta går att utläsa av intervjusvaren från pedagogerna där 

ett arbete sker med hållbar och långsiktigt utveckling av miljö- och naturfrågor 

enligt ett tema inom Grön Flagg. En resonerande tanke till varför förskolan valt att 

arbeta med just Grön Flagg är att man därigenom kan fastställa en kvalitet på 

arbetet som är kopplat till läroplanens mål och riktlinjer. Detta kan även ses som 

ett hjälpmedel för att få till en lärandemiljö inom ämnet naturvetenskap på 

förskolan som ger ökad kunskap och positiv inställning till undervisning av ämnet 

från arbetslaget och pedagogerna. Har pedagogerna en positiv inställning tordes 

denna smitta av sig till barnen vilket Harlén (2004, s. 12) anser vara viktig för att 

barnen skall fortsätta sitt naturvetenskapliga lärande när de blir äldre. Är någonting 

roligt vet vi väl var och en att det är lättare att ta till sig kunskaper. 

Observationerna visade att pedagogerna tar med sig barnen utanför staketet på 

förskolan och låter dem utforska den närbelägna miljön, det kan vara skogen eller 

parken. Oavsett var, syns det att barnen utforskar miljön under lekfulla former, 

både fritt och under planerade aktiviteter där pedagogen agerar som en 

medforskare och ställer frågor till barnen. Genom att pedagogerna agerar som 

medforskare, där de bistår barnen med konkreta ord, material och bilder etc. 

stimulerar de barnens språkliga utveckling inom kommunikation och 

återberättande om sina upplevelser, tankar och idéer enligt gällande mål och 

riktlinjer för det naturvetenskapliga lärandet (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11). Thulins 

(2011, s. 98) studie visar dock att pedagogernas frågor oftast inte leder till fortsatta 

samtal. Detta är en lärdom som jag bär med mig att ställer pedagogen en fråga är 

det viktigt att det leder till ett samtal. Att pedagogen tar sig tid att lyssna till 

barnens svar och funderingar. Det blir ett samtal mellan två parter, vilket jag anser 

vara viktigt i lärandet. Pedagogerna får syn på vad barnet kan uttrycka och 

förmedla. Och barnen får tillgång till pedagogens naturvetenskapliga begrepp och 

kan på så vis sätta ord på sina upptäckter. Resultatet borde bli att både pedagoger 

och barn tillsammans skapar nya lärdomar. Sammantaget av både intervjuer och 

observationer förefaller barnens utforskande av naturvetenskap som lekfullt, där 

lärandet är osynligt för barnen, så länge som inte pedagogerna uppmärksammar 

barnen om det naturvetenskapliga lärandet. För pedagogerna förefaller däremot 

verksamhetens utformande av innehåll och miljö vara grundat på de mål och 

riktlinjer som finns i gällande läroplan.  

 

Läroplanen beskriver strävansmål som pedagoger och arbetslag ska försöka arbeta 

mot i sitt uppdrag. Uppdraget går ut på att få till en verksamhet som ger barn 

möjlighet att utveckla förmågor, erfarenheter och kunskaper. Pedagogerna bör se 

läroplanen som ett verktyg för utvecklandet av verksamheten.  Allt eftersom 

barnen blir äldre kommer de att förstå, och ta till sig nya tankesätt och kunskaper 

(Sjöberg 2005, s. 281-284). 
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7. Sammanfattande slutsats 
 

Barns naturvetenskapliga utforskande påverkas av olika faktorer, bland annat den 

miljö barn tillhandahålls på förskolan, dels närmiljön och dels den miljön som 

pedagogerna kan skapa. Genom pedagogernas inlyssnande förhållningssätt tas 

barnens intressen tillvara för att skapa en intressant och utmanande miljö för 

barnens utforskande.  Barnintervjuerna visade hur barnen föredrar att leka. Även 

observationerna visade hur barnen ständigt leker och utforskar när tillfälle ges. De 

intervjuade pedagogerna talade om vikten av lek som lärandemetod och för att 

barn skall förstå naturvetenskapliga fenomen, krävs det att barnen är aktiva i sitt 

lärande. Dokumentation och utvärdering av verksamheten, kopplat till läroplanens 

mål och riktlinjer, är redskap till att ständigt utveckla förskolans möjligheter till att 

stimulera och väcka barns naturvetenskapliga utforskande.  

 

8. Förslag på fortsatta studier 
 

Genom arbetets gång har nya frågor väckts att fördjupa sig inom barns 

naturvetenskapliga utforskande. Att studera hur pedagoger använder sig av 

barnens inflytande över sitt lärande bör kunna ge viktig information om hur 

”barnens tidigare kunnande” kan tas till vara. Hur mycket av det som barnen är 

intresserade av går att förverkliga genom de resurser som pedagogerna har till sitt 

förfogande? Ett annat område att studera är hur läroplanen finns med i utformandet 

av verksamheten. Är läroplanen anpassad till den verkliga verksamheten som 

påverkas av pedagogernas tid, engagemang och kunskaper? 
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Bilaga 1.  Barnfrågor 

1. Hur lär du dig saker? 

 
2. Om du vill ta reda på någonting, hur gör du då? T ex hur saker 

fungerar, finns, ser ut 

 
3. Finns det flera sätt att ta reda på saker? 

 
4. Vet du vad en forskare är? 

 
5. Vad gör en forskare? 

 
6. Vad tror du ordet naturkunskap betyder? 

 
7. Kan du berätta för mig vad ni brukar göra i skogen? Utomhus?  I 

parken? 

 
8. Vad har du lärt dig när du varit i skogen? 

 
9. Vad brukar fröknarna tala med er om när ni är ute? 

 
10. Vad tror du fröknarna vill lära er när ni går iväg till ex skogen, ute, 

ängen, parken? 

 
11. Vad brukar du leka med när du är på gården? 

 
12. Vad brukar fröknarna göra när ni är ute på gården? 

 
13. Vad brukar fröknarna tala med er om när ni är på gården? 

  



 

 

 

Bilaga 2.  Pedagogfrågor 

1. Hur anser du barn lär bäst? 
 
 

2. Vad tänker du på när du hör ordet naturvetenskap? 
 
 

3. Hur tror du barn lär sig naturvetenskap i förskolan? 
 
 

4. Hur ser du på lek och lärande? Tror du att de hör ihop och i så fall hur? 
 
 

5. Vilka förutsättningar finns för barnen att utforska naturvetenskap i er 
förskola? 

 
 

6. Hur upplever du styrdokumentens riktlinjer för hur verksamheten kan 
utformas när det gäller naturvetenskap, lärande och utforskande? 

 
 

7. Vilka förutsättningar och resurser har du som pedagog tillgång till för 
att skapa miljöer som stimulerar barnens utforskande? 

 
 

8. Hur ser den planerade verksamheten ut på er förskola när det gäller 
naturvetenskap? 

 
 

9. I vilken grad har ni möjlighet att påverka planeringen av miljön 
utomhus på den egna gården? 

 
 

10. Hur dokumenterar ni barnens utforskande inom naturvetenskap på 
förskolan? 

 
 

11. I förskolans läroplan beskrivs leken som viktig i barnens utveckling. 
Hur anser du att man kan integrera lek och lärande för att nå de 
naturvetenskapliga målen i Lpfö98? 
 

  



 

 

    Datum  

Bilaga 3. 
 
Till dig förälder med barn i förskolan   
Förfrågan om deltagande i undersökning om naturvetenskap 
Mitt namn är Ulrica Staffas och jag läser sista terminen på Förskollärarprogrammet 
vid Högskolan Dalarna. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som kommer handla 
om naturvetenskap i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur barn 
kommunicerar naturvetenskap i förskolan och vilka förutsättningar det finns för 
naturvetenskapliga upptäckter inom den miljö som förskolan erbjuder. Jag är nyfiken 
på hur barn uppfattar och lär sig naturvetenskap både enskilt och tillsammans med 
andra. Även hur pedagoger medverkar vill jag lära mer om. 
Härmed tillfrågas du som förälder om ditt barns deltagande i studien. 
Under vecka 18 önskar jag att genomföra observationer i förskolans verksamhet 

under olika situationer, både planerade och oplanerade. Observationerna kommer att 

dokumenteras med hjälp av ljudinspelning samt anteckningar.  

En del barn kommer jag att intervjua/prata med i små grupper om vad de gör och 

hur de tänker om sådant som kan räknas till naturvetenskap. Även då dokumenterar 

jag med hjälp av ljudinspelning samt anteckningar.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Barnens och förskolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken 

kommun undersökningen är gjord. I det fall det är relevant att utförligare beskriva 

specifika situationer kommer alla namn vara fingerade. När examensarbetet är 

godkänt förstörs allt insamlat material. Uppsatsen kommer att finnas på förskolan så 

att du kan ta del av den. 

 

För att veta om du godkänner att jag observerar och pratar med just ditt barn, ber jag 

dig vänligen att fylla i nedanstående ruta eller lämna ett muntligt svar till personalen. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att utan närmare motivering avbryta 

barnets deltagande när ni vill. 

 

Ja, mitt barn får medverka i studien  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Med vänliga hälsningar  
Ulrica Staffas 
Student    Handledare 

Ulrica Staffas    Anders Claesson 



 

 

    Datum  

Bilaga 4. 
 
Till dig som pedagog inom förskolan   
Förfrågan om deltagande i undersökning om naturvetenskap 
Mitt namn är Ulrica Staffas och jag läser sista terminen på Förskollärarprogrammet 
vid Högskolan Dalarna. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som kommer handla 
om naturvetenskap i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur barn 
kommunicerar naturvetenskap i förskolan och vilka förutsättningar det finns för 
naturvetenskapliga upptäckter inom den miljö som förskolan erbjuder. Jag är nyfiken 
på hur barn uppfattar och lär sig naturvetenskap både enskilt och tillsammans med 
andra. Samt hur pedagogerna medverkar och tänker kring naturvetenskap och 
lärande. 
Härmed tillfrågas du som pedagog att delta i studien. 
Under vecka 18 önskar jag att genomföra observationer i förskolans verksamhet 

under olika situationer, både planerade och oplanerade. Observationerna kommer att 

dokumenteras med hjälp av ljudinspelning samt anteckningar. För att skapa mig en 

djupare förståelse behöver jag intervjua några pedagoger. Vid intervjuerna använder 

jag mig av ljudinspelning samt anteckningar. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Inga identiteter kommer att framgå i studien. I det fall det är relevant att 

utförligare beskriva specifika situationer kommer alla namn vara fingerade. När 

examensarbetet är godkänt förstörs allt insamlat material. Uppsatsen kommer att 

finnas på förskolan så att du kan ta del av den. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att utan närmare motivering avbryta ditt 

deltagande när du vill. 

 

Ja, Jag vill medverka i ovanstående studie:  

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Med vänliga hälsningar  

Ulrica Staffas 

 

Student    Handledare 

Ulrica Staffas    Anders Claesson 

 

 
 
 
 


