
 

  

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

Huvudområde: Pedagogik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ja, men det är ju mycket roligare och 

enklare än vad det låter” 

– Förskollärares uppfattningar om samt skapande av ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap för barn 

 

 

 

 

Linn Söderberg och Ellinor Wångstedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolepedagogik V, självständigt arbete 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2014



 

  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskollärare uppfattar samt skapar ett lekfullt 

lärande inom naturvetenskap för barn. Det har gjorts via kvalitativa intervjuer med sex 

förskollärare från skilda förskolor utan särskild pedagogisk inriktning. För att få en större 

inblick angående pedagogernas uppfattningar kring det lekfulla lärandet inom naturvetenskap 

har vi även frågat hur de ser på naturvetenskap i förskolans verksamhet.  

 

Bakgrunden till den här studien bygger på att naturvetenskap historiskt har ansetts som svårt 

att förstå samt arbeta med. Enligt Lpfö 98/2010 ska förskollärarna arbeta med naturvetenskap 

tillsammans med barnen men det står inte hur. Det finns även lite forskning på det området. 

Vi var intresserade av begreppet lekfullt lärande eftersom vi stött på det under vår 

förskollärarutbildning men inte berört det. Forskning om det lekfulla lärandet visar bland 

annat att leken kan bidra med mycket till lärandet. Det framgår även att lek och lärande hör 

ihop. Därför valde vi att undersöka pedagogers tankar om det lekfulla lärandet inom 

naturvetenskap för barn. 

 

Vår metod är fenomenografi där vi strävar efter variationer angående förskollärarnas 

uppfattningar. Genom vår empiri har följande tre kategorier gällande synen på naturvetenskap 

analyserats fram: Ett brett ämne, en naturlig del i verksamheten samt framtidsutsikter. Sedan 

har följande fem kategorier angående det lekfulla lärandet samt skapandet av det arbetas fram: 

Förhållningssätt, utforskande arbetssätt, följa barnen, lära genom att leka samt 

meningsskapande. Studiens resultat visar på att samtliga fem kategorier inkluderas i 

förskollärares uppfattningar om och skapande av ett lekfullt lärande inom naturvetenskapliga 

sammanhang för barn. 

 

Nyckelord: Lekfullt lärande, naturvetenskap, förskollärare, förskola 
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1 Inledning  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) har lek, lärande och naturvetenskap ett stort 

utrymme. Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner och Christina Wehner-Godée 

(2008) skriver att barn kan undersöka och lära naturvetenskapliga fenomen via lek. Historiskt 

sett har naturvetenskap ansetts som faktabaserat och komplicerat men när barn utforskar och 

experimenterar på sin nivå liknar det ett naturvetenskapligt arbetssätt anser Malin Ideland och 

Claes Malmberg (2010). Även Elfström m.fl. (2008) och Utbildningsdepartementet (2010) 

menar att leken kan ses som central i barns undersökande arbetsprocess eftersom de samlar, 

arrangerar, sorterar samt identifierar fenomen i lek och gestaltande. Genom att iaktta, utforska 

och ställa frågor drar barn lärdomar som kan vara till hjälp i sökandet av kunskap om 

omvärlden. Wynne Harlen (1996) menar att barn börjar utforska tidigt i livet, exempelvis 

genom att via leken undersöka vad som händer när sand silas genom handen. Elfström m.fl. 

(2008) skriver att det är betydelsefullt för barn att få undersöka samt utforska vad ting kan 

användas till. Konkreta handlingar som att ta reda på vilken smak, ljud samt lukt sakerna har 

kan göra att barn bildar sig begrepp och ord. 

 

Målet med naturvetenskap i förskolans verksamhet beskrivs vara att barn ska få enkla och 

förberedande kunskaper om naturen samt ”förståelse för allt liv” (Utbildningsdepartementet 

2010, s 14). Dessutom ska förskolan behandla miljö- och naturvårdsfrågor samt bidra till att 

barn får kännedom kring människans delaktighet i naturens kretslopp. Lek och lärande i 

förskolans verksamhet skildras i sin tur enligt Lpfö 98/2010 (s 6) som att: ”Leken är viktig för 

barns utveckling och lärande”. Anette Sandberg (2002) menar även i sin avhandling att leken 

är betydelsefull för lärandet och att varje lärotillfälle som förekommer i leken bör tas tillvara. 

Elfström m.fl. (2008) menar att pedagoger inte alltid kan följa sin egen planering i 

verksamheten utan ibland bör de fånga det barnen är intresserade av i stunden och sedan 

bygga ett projekt utifrån det. 

 

Kunskaper i naturvetenskap beskrivs ha stor betydelse för samhällets utveckling inom olika 

områden anser Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman (2013) eftersom 

samtliga nivåer av lokala, nationella och internationella styrdokument och uppgörelser 

betonar barns tidiga kunskapsutveckling och lärande. De pekar exempelvis på att det 

förstärkta fokus som riktats mot exempelvis naturvetenskap och teknik i Lpfö 98/2010 har 
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influerats av de utbildningsstrategiska mål som EU har antagit. Oavsett ämnesinnehåll går det 

att se att samhället har fått ökade förväntningar på förskolan angående dess möjlighet att 

främja barns utveckling och lärande menar Pramling Samuelsson och Tallberg Broman 

(2013). Vidare anser de att ytterligare förväntningar även har riktats mot verksamhetens 

förmåga att verka för barns framtida skolframgång.  

 

Eftersom Ideland och Malmberg (2010) skriver att naturvetenskapen historiskt betraktats som 

svår, skulle det kunna anses som en komplicerad uppgift att lära ut ämnet till barn på ett 

förståeligt vis. Problemet blir således att det står tydligt i Lpfö 98/2010 att verksamheten ska 

skapa förutsättningar för att barn ska kunna utveckla kunskap inom naturvetenskap, men inte 

hur. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2006) skriver i sin avhandling att 

förskollärare förväntas att integrera lek och lärande samt att förskolans utmaning ligger i att 

relatera leken och lärandet till läroplanen. Susanne Thulin (2011) menar i sin avhandling att 

forskning har bedrivits i en liten skala angående barns lärande i naturvetenskap samt hur det 

kan främjas. Samtidigt står det i Lpfö 98/2010, som vi tidigare påpekat, att förskollärare 

förväntas att arbeta med naturvetenskap.  

 

Genom vår kvalitativa studie med fenomenografisk ansats vill vi belysa hur förskollärare 

uppfattar fenomenet lekfullt lärande samt hur de upplever att de kan skapa det inom 

naturvetenskapliga sammanhang för barn. Anledningen till att vi valde ett lekfullt lärande är 

att vi är nyfikna på begreppet eftersom vi har stött på det i olika sammanhang under vår 

utbildning. Det förekommer i en rad offentliga sammanhang som exempelvis i politiska 

debatter om förskolans verksamhet (Nylander 2008) samt i försök från förskolor att via 

information på webben lyfta fram varför deras förskola är ett bra val för just ditt barn 

(Wessman 2014 & Kjellander 2014). Vidare påträffas lekfullt lärande i reportaget Lekfullt 

lärande skapar nya naturvetare som menar att det ska vara roligt att lära naturvetenskap och 

teknik (Celsing 2003). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) finner även att lek och 

lärande går hand i hand. Regeringen satsade på naturvetenskap för barn i ett projekt via 

Karlstad universitet, för att försöka bevara ett intresse för ämnet under barns hela skolgång 

(Celsing 2003). Gällande naturvetenskap skriver Börje Ekstig (2002) att det finns en negativ 

attityd gentemot ämnet hos elever i skolan och det kan tänkas att det är en syn som kan leva 

kvar samt prägla pedagogers inställning mot ämnet senare i livet. Det skulle i sin tur möjligen 

kunna leda till svårigheter när naturvetenskap ska appliceras i verksamheten. Att skapa 

kunskap om hur förskollärare uppfattar samt skapar ett lekfullt lärande inom 
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naturvetenskapliga sammanhang för barn blir därför av vikt i yrket. Vår uppsats bidrar på så 

sätt med kunskap om hur ett lekfullt lärande inom naturvetenskap kan bedrivas inom 

förskolan. Vår hypotes är att ett lekfullt lärande kan göra att förskolans personal kan få ökad 

kännedom om hur naturvetenskap lättare kan läras samt förstås av barn. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett lekfullt lärande kommer till uttryck inom 

naturvetenskapliga situationer i förskolan. Det undersöks genom att intervjua sex förskollärare 

från olika förskolor angående deras uppfattning om vad ett naturvetenskapligt lekfullt lärande 

för barn innebär samt hur förskollärarna säger sig skapa ett sådant. Hur fenomenet 

naturvetenskap uppfattas av förskollärarna är av vikt för att förstå vad förskollärarna menar 

när de talar om naturvetenskap. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar kan förskollärare ha gällande naturvetenskap i förskolan? 

2. Hur kan förskollärare uppfatta samt skapa ett lekfullt lärande inom naturvetenskapliga 

sammanhang för barn? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Vi har valt lekfullt lärande och naturvetenskap som centrala begrepp i uppsatsen eftersom det 

är av relevans för denna studie att få en djupare förståelse för deras innebörd. I det följande 

kapitlet kommer de därför att introduceras. 

 

1.2.1 Lekfullt lärande 

Ordet lekfull/t definieras i Svenska ordboken (1999, s 587) ”som gärna leker och skämtar”. 

Vidare förklarar Åsa Harvard (2004, s 2) att lekfullt lärande kan definieras som: 

”lekaktiviteter med lärandesyften initierade av andra än de lekande själva”.  
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Länder kan se olika på lek som lärande, informerar Harvard (2004). I England och Frankrike 

är inte leken lika central i lärandet utan lärandet sker mer via undervisning av barnen. I Norge 

bygger dock lärandet på lek och förskolan samt hela grundskolan ska genomträngas av lek. 

Intresset gällande lärande i förskolans verksamhet kan baseras på det livslånga lärandet, där 

vikten av att redan som barn få en positiv bild att utgå ifrån är stark.  

 

Harvard (2004) hänvisar till den norske forskaren Lillemyr som arbetat med lekfullt lärande 

inom lärarutbildningen i många år och han menar att leken kan bidra med mycket till lärandet. 

Bland annat det som väcks i leken: drivkraften, barns känsla av kontroll, kommunikation samt 

ett större utrymme till att misslyckas eftersom det sker på ett lekfullt vis. Lillemyr anser att 

pedagoger bör utgå från barnens intresse och bygga vidare på det barnen vill göra. Det finns 

dock kritik i både Sverige och Norge angående lek som lärande. Harvard (2004) refererar till 

Charlotte Tullgren som i sin avhandling har undersökt hur personal i förskolan styr barns lek 

mot lärande. De påverkar lekens innehåll och avleder våldsamma leker och försöker locka 

barn till familjelekar.  

 

Sedan refererar Harvard (2004) till Pramling Samuelsson som menar att synen på lek har gått 

från en individuell aktivitet till ett lärande. Lekfullt lärande kan ses på skilda vis. Antingen 

kopplas det ihop med att barnen får vara aktiva, uppfinningsrika samt fantasifulla eller att 

barns fria lek styrs för mycket av pedagoger. Det går även att se att det hänger ihop med 

synsättet på barn, barndom samt människo- och samhällsyn menar Harvard (2004). 

 

Vidare påpekar även Sandberg (2002) som refererar till Pramling Samuelsson och Mauritzson 

samt Pramling Samuelsson och Sheridan att lek och lärande har liknande utmärkande 

egenskaper, vilket visas i citatet nedan: 

 

Det finns ingen ren utveckling utan yttre påverkan och det finns inget lärande (ingen lek) utan inre 

grund. Barn lär sig från omgivningen, och lärandet (lek) påverkar utvecklingen på samma sätt som 

utvecklingen ger förutsättning för lärandet (lek). Att lära (leka) är att utvecklas! (Pramling citerad i 

Sandberg 2002, s 23). 

 

Sedan hänvisar Sandberg (2002, s 23) till Johnson, Christie och Yawkey samt Pramling 

Samuelsson och Sheridan som menar att ”det som är giltigt för lärande avser även lek”. 

Människan utvecklas via leken då en lärandeprocess sker. Leken kan således vara ett redskap 

för lärande, för via leken blir barn intresserade av att utforska ting. I leken sker även social 
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gemenskap och samarbete. Sammanfattningsvis kan lärande och lek bidra till utveckling av 

nya kunskaper. Lekfullt lärande kommer i den här uppsatsen därför att definieras som en 

lekaktivitetet som utgår från barnen där pedagoger har en övergripande roll att vägleda 

lärandet.  

 

1.2.2 Naturvetenskap 

Ekstig (2002) skriver att naturen är komplex och att människans tänkande kring den bör 

organiseras i olika discipliner eller ämnen om vi ska kunna närma oss en förståelse av den. 

Naturvetenskapen beskrivs i Utbildningsdepartementet (2010) på följande vis: 

 

Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och miljö och har sitt 

ursprung i människans nyfikenhet och behovet att veta mer om samband mellan sig själv och sin 

omvärld. Naturvetenskap är den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar 

naturen, dess delar eller verkningar. Hit kan räknas fysik, kemi och biologi 

(Utbildningsdepartementet 2010, s 13-14). 

 

 

Ekstig (2002, s 10) påpekar vidare att ”Naturvetenskap är inte bara en sammanställning av 

fakta; den är i lika hög grad ett sätt att förhålla sig till världen och ett sätt att tänka”. 

Människan besitter förmågan att kunna tänka, det vill säga, hon kan bland annat fantisera, 

uppmärksamma mönster, uppfatta sammanhang och förutse händelseförlopp. Dessa förmågor 

har i sin tur lett till att människan kan skapa en alltmer förståelig, tillförlitlig och praktisk 

kunskap om världen runt omkring.  

 

Ekstig (2002) försöker ge en kortfattad beskrivning av vad naturvetenskap, teknik och 

matematik kan innebära för att klargöra skillnaderna mellan de tre ämnena. Trots att 

matematiken kan ses som ett redskap i naturvetenskapliga sammanhang är det en legitim 

vetenskap som står stadigt på egna ben och som inte måste anpassa sig efter några andra 

regler än matematikernas egna. Naturvetenskap är däremot alltid reglerad av naturens villkor. 

Matematiska teorier har visat sig brukbara inom naturvetenskapen trots att matematiken 

enskilt inte kan säga något om världen vi lever i. Tekniken gränsar till naturvetenskapen och 

har utrustat den med användbara redskap. Syftena är dock något annorlunda menar Ekstig 

(2002, s 23) då ”Teknik är människans metoder som syftar till att tillfredsställa hennes 

önskningar genom att använda föremål. Naturvetenskapens syfte är däremot att förklara 

fenomen i naturen”. Vår definition i den här uppsatsen blir således att naturvetenskap inte 

bara handlar om växter, djur och natur utan det är även ett förhållningssätt till världen 
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omkring samt tankesätt som grundar sig i människans behov av att veta mer om fenomen och 

företeelser i sin omgivning. 

 

1.3 Disposition 

Vår uppsats innehåller sex kapitel. Inledningsvis introduceras inledning, syfte och 

frågeställningar samt våra två centrala begrepp. I kapitel två presenteras bakgrund och tidigare 

forskning angående ämnet. Vår metodologiska ansats är fenomenografi och den beskrivs i det 

tredje kapitlet. Bland annat metod, tillförlitlighet och etiska överväganden redovisas i kapitel 

fyra. Kapitel fem redogör för vårt resultat som grundar sig på sex kvalitativa intervjuer samt 

innehåller en resultatsammanfattning. Slutligen följer metod- och resultatdiskussion och 

förslag på vidare forskning i kapitel sex.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Sökningen av den tidigare forskningen har gjorts via databaserna Libris, Diva samt NB-

ECEC. Våra sökord har varit lekfullt lärande, lek, lärande, naturvetenskap, natur, pedagog, 

förskollärare samt förskola. Vi har funnit lite forskning om lekfullt lärande (se centrala 

begrepp) men dock ingen som behandlar lekfullt lärande inom naturvetenskap för små barn. 

Sedan har vi även hittat forskning om barns lärande och meningsskapande i naturvetenskap, 

lek och lärande samt pedagogers förhållningssätt. I detta kapitel kommer tidigare forskning 

som vi anser har relevans för vår studie att presenteras. 

 

2.1 Barns lek och lärande 

Johansson och Pramling Samuelssons (2006) syfte med sin avhandling är att ge ökad 

kännedom om sambandet mellan lek och lärande samt framhålla relevansen av detta för lärare 

och barn inom pedagogisk verksamhet. Resultatet i studien visar på att lek och lärande kan 

samverka på varierade sätt och att pedagogen ställs inför en utmaning gällande att bibehålla 

fokus kring ett visst ämne samtidigt som hen försöker ge plats åt barns kreativitet, fantasi och 

lust att leka. Författarna hänvisar till Merleau-Ponty som menar att individer upplever världen 

genom kroppen samt att kroppen och själen inte kan separeras från varandra. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) menar därmed att lek och lärande blir kroppsliga fenomen som 

förekommer i barnens värld. De två begreppen skapar tillsammans en interaktiv helhet. ”Barn, 

liksom vuxna är situerade i världen, i leken, liksom i lärandet” (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006, s 15). De två fenomenen lek och lärande kan för vuxna framstå som lite 

annorlunda eftersom vi skolas in i en allt större klyfta mellan lek och lärande och leken 

förflyttas ofta till särskilda sammanhang eller vissa skeden i livet menar författarna. Enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) går detta att få syn på även i den pedagogiska 

verksamheten det vill säga att leken hör till en viss tid och plats. För att lek och lärande ska 

kunna förenas till en helhet måste läraren på nytt återvända till lekens värld och därmed 

utforska det lekfulla som barn tar för givet. Med hänvisning till Bae poängterar Johansson & 

Pramling Samuelsson (2006) att en kvalifikation för att en lekfull dialog ska uppstå är att 

läraren är riktad mot barns erfarenheter och upplevelser samt kan se barnet som en individ och 

sin egen påverkan på barnets utvecklings- och lärandeprocess. Vidare menar Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) att lust och engagemang ofta framhålls som villkor för att 

lärande ska kunna ske. Lust associeras med något som är roligt och när något fångar barns 
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intresse och engagemang samt gör att omvärlden upphör antas barn lära sig bäst. Således blir 

lekens värld en bidragande faktor till lärande samt att lust och engagemang blir en gemensam 

nämnare mellan de två olika fenomenen lek och lärande menar Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006). Kreativitet, meningsskapande och valmöjlighet är några av de andra 

förutsättningarna som karaktäriserar både lek och lärande. 

 

Med hänvisning till en studie gjord av Skolverket menar Ekstig (2002) att det förekommer en 

negativ attityd hos elever i skolan till naturvetenskap. Ett alltför omfattande kunskapsområde 

samt för hög nivå kan väcka tankar kring att ämnet känns svårt och avlägset samt att ett 

deltagande är ouppnåeligt, menar författaren. Men samtidigt anser han att man inte ska ge upp 

hoppet. ”Se bara på små barn. Deras nyfikenhet känner inga gränser, de deltar med full 

entusiasm i upptäckter av sammanhang som de förstår på sitt eget sätt och som skänker dem 

upptäckandets glädje” (Ekstig 2002, s 17). 

 

Naturvetenskap finns ofta i barns vardag och de söker ständigt mening kring olika fenomen i 

sin omvärld samt övar på att kunna hantera dessa skriver Susanne Klaar (2013) i sin 

avhandling. Klaars (2013) syfte är att analysera och åskådliggöra hur meningsskapande 

processer och innehåll kommer till uttryck i små barns möten med natur i förskolans 

verksamhet. Resultatet visar på att meningsskapande inom natur sker på olika sätt, i vilket 

kognitiva, kroppsliga, moraliska och estetiska aspekter medräknas. Naturinnehållet omfattar i 

sin tur kunskap om naturvetenskapliga fenomen och förlopp samt att bry sig om och ta hand 

om naturen.  

 

Thulin (2011) har i sin avhandling kommit fram till att de barn som får arbeta med 

naturvetenskap i förskolan bland annat får ökad lust att lära sig mer samt eventuellt utvecklar 

ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden. Thulins (2011) avhandling behandlar hur lärare och 

barn talar om naturvetenskap i förskolan. Den bygger på tre empiriska studier där 

naturvetenskapliga processer samt fenomen studeras. Resultatet tyder på att den attityd läraren 

har till sitt uppdrag blir styrande för agerandet angående nya uppdrag. Thulins (2011) 

avhandling hänvisar till Zetterqvist och Kärrqvist som fastställer att det har forskats väldigt 

lite på naturvetenskap för barn. Internationellt sett har det forskats på ämnesdidaktik och 

naturvetenskap mer än det gjorts i Sverige, dock inte på hur yngre barn lär naturvetenskap 

eller hur ämnet kan läras ut på ett bra sätt. Forskningsöversikten går ut på att ge en ökad 
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kännedom om skilda forskningsresultat i en verksamhet för att få barnen att utveckla positiva 

förhållningssätt, kritiskt tänkande samt lära sig mer om naturvetenskap.  

 

Annika Elm Fristorps (2012) syfte med sin avhandling är att redogöra för samt analysera 

naturvetenskapliga inlärningsmiljöer. Fokus ligger på hur barn kan skapa mening och lärande 

via de undervisningsmaterial som ges i naturvetenskapliga aktiviteter som pedagoger ordnar i 

pedagogisk verksamhet. Elm Fristorp (2012) menar att naturvetenskapliga färdigheter kan 

vara viktigt för barn att införskaffa sig. Resultatet visar att lärare och barn strävar efter att 

tillsammans genom tolkande och meningsskapande processer göra naturvetenskapliga 

fenomen begripliga. Elm Fristorp (2012) förklarar att arbetssätt såsom exempelvis 

experimenterande, bildar tankesystem som på olika sätt påverkar tankar om naturvetenskap 

samt handlingar som utövas i naturvetenskapliga sammanhang. I det praktiska arbetet med 

naturvetenskapliga fenomen arbetar sig barn igenom olika stadier av meningsskapande som 

till viss del består av ett praktiskt- och analytiskt lärande. Resultatet i avhandlingen är att barn 

använder tidigare kunskaper för att lära sig något nytt i ett annat sammanhang. Barnen i 

studien konstruerade på så vis sitt eget lärande och utvecklade förståelse för varierade 

naturvetenskapliga fenomen. 

 

2.2 Pedagogers förhållningssätt 

Sandbergs (2002) avhandling handlar om att uppfatta, undersöka samt redogöra för vuxnas 

lekerfarenheter. Resultatet pekar på att vuxna har en stor variation av lekerfarenheter som 

baseras på sociala, fysiska samt kreativa upplevelser. Avhandlingen visar även på att leken är 

aktuell genom hela livet samtidigt som den skildrar vuxnas syn på leken. Sandberg (2002) 

refererar till Chick som likställer vetenskap med lek och han menar att forskare och barn har 

lekfullhet gemensamt. Forskare leker med idéer och barns lärande sker via leken. Forskare 

behöver vara lekfulla och barnen blir forskare i leken när de exempelvis utforskar och 

upptäcker saker. Sandberg (2002) anser att lekfullhet är en viktig kompetens hos förskolans 

personal för att hjälpa barnen att utforska samt utvecklas.  

 

Marita Lindahls (2002) syfte i avhandlingen är att undersöka pedagogers kompetens att 

förändra samt öka kvalitén på sitt arbets- och förhållningssätt med små barn i förskolans 

verksamhet. Det görs via ett interventionsprogram som är baserat på forskning om barns 

lärande och utveckling. Studien visar att arbets- och förhållningssättet förbättrades samt att 
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det är av vikt för pedagoger att reflektera över sitt yrke för att kunna möta barnen på ett 

utvecklande vis. Marita Lindahl (2002) anser att barn bör vara delaktiga i sitt lärande och att 

pedagoger ska stödja barnets kunskapsprocess. Vidare skriver Lindahl (2002) att pedagogen 

bör skapa ett samtal med barnet och reflektera kring barnets lärande. Angående reflektion har 

pedagogen en betydelsefull uppgift i att handleda, skapa tillfällen samt att använda situationer 

som kan utmana barnens funderingar och antaganden. Lindahl (2002) hänvisar i sin 

avhandling till Kärrby som pekar på att pedagogernas utbildning, vidareutbildning samt 

kompetensutbildning är viktiga för att få en god pedagogisk kvalité i förskolans verksamhet. 

Även pedagogers lust och intresse är av vikt för att alstra tankar, idéer och utveckling i 

förskolan.  

 

Agneta Jonsson och Susanne Thulin (2013) skriver att barn ständigt söker efter sätt att finna 

mening samt förstå sin omvärld. Carina Hermansson och Elisabeth Jennfors (2013, s 127) 

skriver i samma antologi att ”Det är angeläget att förskollärare och lärare tar tillvara på de 

situationer som uppstår genom leken och utforskandet”. Jonsson och Thulin (2013) framhåller 

att pedagoger kan ha skilda förhållningssätt angående barns lärande och utveckling. De menar 

att lärarens rådande barnperspektiv utgör utgångspunkten till hur barns perspektiv kommer till 

uttryck i verksamheten. När ett barn kommer till tals och ger ett bidrag av sina egna tankar 

och åsikter är detta utifrån ett barns perspektiv skriver Jonsson och Thulin (2013) med 

hänvisning till Halldén. Ett barnperspektiv handlar däremot om att vuxna strävar efter att 

komma så nära ett barns perspektiv som möjligt, något de aldrig riktigt kan lyckas med utan 

egentligen visar det här på en tolkning av vad som betraktas vara barns bästa. De perspektiv 

som barn ger uttryck för kan uppfattas som en didaktisk premiss för lärandet, då läraren kan få 

syn på barnets erfarenheter kring lärandeobjektet och utifrån det få en idé om hur de kan 

arbeta vidare (Jonsson & Thulin 2013). Vikten av att ta del av barns uttryck, erfarenheter och 

intresse samt samtalets betydelse för lärandet synliggörs även i citatet nedan: 

 

Med stöd av medvetna vuxna kan barn ges möjlighet att utrycka och utveckla sina intryck, teorier 

och föreställningar i lek och olika uttrycksformer. Utgångspunkten ska vara barnens tidigare 

erfarenheter, intresse, behov och engagemang. Genom att uttrycka sin egen förståelse och att olika 

barn utrycker olika förståelse, utmanas barnens föreställningar vilket kan leda vidare till nya frågor 

och utforskningar. En viktig faktor för barns lärande om ett innehåll är samtal. Genom att föra 

samtal på olika nivåer och reflektera över vad de observerar och kunna jämföra sina observationer 

med andra kan innehållet synliggöras i riktning från det konkreta till det abstrakta och generella 

(Utbildningsdepartementet 2010, s 15-16). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning och relevans för vår studie 

Sammantaget har den här tidigare forskningen betydelse för vår uppsats eftersom det har 

konstaterats att lek och lärande går hand i hand och att pedagogens utmaning kan vara att 

balansera lärande med kreativitet, fantasi och lust att leka. Vidare har det framkommit att 

naturvetenskap ofta finns i barns vardag och att barn ständigt söker mening kring olika 

fenomen i sin omvärld. De barn som får arbeta med naturvetenskap i förskolan får bland annat 

en ökad lust att lära sig mer samt utvecklar eventuellt ett kritiskt förhållningssätt till 

omvärlden. Avslutningsvis poängteras det att lekfullhet är en viktig kompetens hos förskolans 

personal för att hjälpa barnen att utforska och utvecklas.  
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3 Metodologisk ansats 

I vår uppsats har vi tillämpat den fenomenografiska ansatsen och i följande kapitel kommer en 

presentation av vår metodologiska ansats att ske.  

 

3.1 Fenomenografi 

Lars Ove Dahlgren och Kristina Johansson (2009) menar att den fenomenografiska 

forskningsansatsen inriktar sig på att skildra människors sätt att uppfatta fenomen och 

företeelser i sin omvärld. Ansatsen utgår från tanken att människor förstår fenomen på olika 

sätt och uppmärksamheten riktas mot de variationer som finns, snarare än likheter. 

Fenomenografin vill även komma närmare det mänskliga lärandet och omvärlden för att få en 

djupare förståelse för dessa, vilket vi kan se i citatet nedan: 

 

Vårt sätt att förstå omvärlden är ett resultat av lärande som fortgår hela livet och som leder till att 

vi då och då kommer att förändra innebörden i hur vi förstår den. Fenomenografin söker bidra till 

en fördjupad förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är 

ett resultat av lärandet (Dahlgren & Johansson 2009, s 122).  
 

 

Även Staffan Larsson (1986, s 12) skriver att fenomenografi handlar om att beskriva 

uppfattningar. Det primära i fenomenografi är skillnaden ”… mellan hur något är och hur 

något uppfattas vara”. Larsson (1986) hänvisar till Marton som skriver om första och andra 

ordningens perspektiv. Den första ordningen beskriver hur någonting förhåller sig i 

verkligheten rent faktamässigt medan andra ordningens perspektiv handlar om hur någonting 

kan uppfattas förhålla sig. Vidare kan kvalitativa studier innehålla båda dessa perspektiv men 

fenomenografi utgör endast andra ordningens perspektiv, där uppfattningar ligger i fokus. På 

så sätt är det av vikt att förstå att deltagarnas uppfattningar inte behöver stämma väl med den 

verkliga uppfattningen av något. Det eftersträvas innebörder och inte klargöranden, 

förhållanden samt frekvenser.  

 

Dahlgren och Johansson (2009, s 123) menar att:  

 

”Uppfattningar är således kvalitativt skilda sätt att erfara något i omvärlden. Om man frågar ett 

antal människor om hur de uppfattar något kommer man med stor säkerhet att kunna urskilja ett 

antal olika sätt att förstå denna företeelse. Denna uppsättning av uppfattningar benämns 

utfallsrummet för företeelsen i fråga”. 
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Vårt utfallsrum blir således de tre gemensamma skilda uppfattningarna 

(beskrivningskategorierna) Ett brett ämne, en naturlig del i verksamheten samt 

framtidsutsikter som förklarar förskollärares syn på naturvetenskap. Gällande ett lekfullt 

lärande utgör beskrivningskategorierna förhållningssätt, undersökande arbetssätt, följa 

barnen, lära genom att leka samt meningsskapande de sex förskollärarnas gemensamma 

skilda uppfattningar angående fenomenet, det vill säga ytterligare ett utfallsrum. Vidare 

poängterar Dahlgren och Johansson (2009) att det inte går att försäkra sig om att samtliga 

skilda uppfattningar angående ett fenomen, kommer att kunna synliggöras i en studie. Genom 

att välja fler eller andra deltagare i undersökningen kan eventuellt ytterligare uppfattningar 

komma att urskiljas. För att arbeta fram beskrivningskategorier bör man vara väl insatt i 

empirin för att finna gemensamma variationer i deltagarnas svar. Det andra centrala angående 

kategorierna är att de bör åtskiljas och inte övergå i varandra.  

 

Larsson (1986) menar att fenomenografin är grundad på empiri. Dahlgren och Johansson 

(2009) påpekar att det empiriska materialet ofta är insamlat genom halvstrukturerade 

intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer följer ofta ett tema samt innehåller färre frågor. 

Frågorna ställs utifrån de teman eller fenomen som intervjun ska kretsa kring och det är 

betydelsefullt att få ett så grundligt svar som möjligt då deltagarnas uppfattning av fenomenet 

måste framgå i svaret. Fenomenografiska intervjuer bör spelas in och sedan skrivas ut för att 

kunna analyseras på ett noga och trovärdigt vis. Det empiriska materialet ligger i sin tur till 

grund för analysen och beskrivningen av människors sätt att uppfatta sin omvärld (Larsson 

1986). Dahlgren och Johansson (2009) påpekar att frågeställningarna fordrar en viss karaktär 

inom fenomenografin, det vill säga att de efterfrågar informanternas uppfattningar om 

fenomen och företeelser och blir således avgörande för en lyckosam analys. Med tanke på att 

våra frågeställningar och intervjufrågor är inriktade på att ta reda på hur förskollärarna 

uppfattar fenomen samt att vi har genomfört inspelade halvstrukturerade intervjuer, tolkar vi 

det som att den fenomenografiska metodansatsen passar bra in i vår uppsats. 
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4  Metod  

I detta kapitel kommer metoden i studien att presenteras. Även en genomgång av urval, 

intervjuerna, analysarbetet, tillförlitlighet och trovärdighet samt etiska överväganden 

redovisas. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Vår studie utgår ifrån en fenomenografisk ansats, vilket är en sorts kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden handlar om hur något gestaltas, det vill säga: ”hur man kan göra en så god 

beskrivning av ett sammanhang som möjligt” (Larsson 1986, s 12). Robert K. Yin (2013) 

beskriver kvalitativ forskning utifrån fem utmärkande drag. Den kvalitativa forskningen 

undersöker mänskliga livs mening, skildrar människors uppfattningar samt omfattar de 

sammanhang som studiens deltagare lever i och uppmärksammar begrepp som kan klargöra 

socialt beteende. Om du gör en kvalitativ studie eftersträvar du dessutom att samla in data 

från en mängd källor som sedan kan sammanställas och presenteras. Enligt Larsson (1986) 

hör sökandet efter de kategorier eller beskrivningar som presenterar ett fenomen eller 

sammanhang på bästa sätt till det centrala inom kvalitativa metoder. Robert Thornberg och 

Andreas Fejes (2009) informerar om vad som krävs av den som arbetar med kvalitativ 

forskning: 

 

Kvalitativ forskning ställer krav på att forskaren hela tiden har ett reflexivt förhållningssätt, det vill 

säga reflekterar över sina tillvägagångssätt och metodval, sina perspektiv och teoretiska 

utgångspunkter, sin förförståelse och sina värderingar samt över hur han eller hon influeras av de 

aktörer som ingår i studien (Thornberg & Fejes 2009, s 221). 

 

Det här har vi hanterat genom att hela tiden ha en reflekterande dialog över de val vi har gjort 

genom hela uppsatsen.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att inrikta oss på kvalitativa intervjuer för att få mer ingående och djupa svar samt 

att det enligt Yin (2013) är den mest vedertagna intervjumetoden i kvalitativ forskning. 

Genom kvalitativa intervjuer planerar intervjupersonerna att ställa öppna frågor men håller sig 

inte till ett strikt manus. Dessutom kan de som intervjuar i större utsträckning ta vara på 

deltagarens svar och ställa följdfrågor utefter dessa. På så sätt eftersträvas ett mer samtalslikt 

klimat, där den sociala relationen samt deltagarna är i fokus (Yin 2013). Syftet med 
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kvalitativa intervjuer är att förstå deltagarnas perspektiv angående ämnet. Den kvalitativa 

intervjun passar även med vår fenomenografiska ansats eftersom Dahlgren och Johansson 

(2009) menar att halvstrukturerade intervjuer är lämpade för fenomenografin där syftet är att 

ta reda på hur informanten uppfattar olika fenomen i omvärlden. 

 

4.3 Urval 

Gällande empiriinsamling gjordes en kvalitativ studie via sex ljudinspelade intervjuer med 

förskollärare från sex skilda förskolor i en stad i Sverige. Cato R.P. Bjørndal (2005) menar att 

vårt minne lätt kan glömma vad som sagts men informationen i en inspelad intervju kan inte 

missas på samma vis som om bara papper och penna används. Bjørndal (2005) poängterar 

därför att ljudinspelning är effektiv att använda sig av för att kunna lyssna på materialet flera 

gånger och på så sätt få ut mer av det.  

 

Förskolorna valdes medvetet genom ett avsiktligt urval som Yin (2013) menar är att arbeta 

med den empiri som är mest relevant för studien. Specifikt för förskolorna var att de inte hade 

någon profil samt att de arbetade eller nyligen hade arbetat med naturvetenskap. Intentionen 

är att vi vill få mer information om hur förskolor utan profil arbetar med ett lekfullt lärande 

inom naturvetenskap eftersom alla förskolor enligt Lpfö 98/2010 förväntas arbeta med 

naturvetenskap oavsett pedagogisk inriktning. Därmed är det av större intresse hur ”vanliga” 

förskolor arbetar eftersom de kanske inte är lika insatta i hur man kan arbeta med 

naturvetenskap med små barn som förskolor med naturinriktning kan antas vara.  

 

Att välja förskollärare är ett medvetet val av oss för att försäkra oss om att de vi intervjuar är 

utbildade samt insatta i läroplanen och förskolans verksamhet. Vi valde totalt sex intervjuer 

för att kunna uppnå en ökad tillförlitlighet. Att vi har valt deltagare från olika förskolor 

överensstämmer även med Yins (2013) åsikter om att det är viktigt att eftersträva ett brett 

spektrum av uppfattningar angående studiens ämne. Vårt ställningstagande är att det 

medvetna valet av olika förskolor går hand i hand med den fenomenografiska ansatsen 

eftersom den efterfrågar variationer. Förskolorna valdes utifrån deras verksamhetsbeskrivning 

på internet där det framgick att de arbetade med naturvetenskap. På så sätt har vi ingen 

personlig koppling till varken förskolorna eller intervjupersonerna.  
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4.4 Genomförande av empiriinsamling 

Första kontakten med förskollärarna togs per telefon varav bland annat en presentation av 

ämnet samt bokning av tid för intervjun genomfördes. Efter telefonkontakten skickades en 

blankett med våra kontaktuppgifter ut till förskolorna samt ytterligare information om bland 

annat anonymitet, konfidentialitet och att deltagandet var frivilligt och att förskollärarna när 

som helst kunde välja att avbryta intervjun eller avstå från att delta. Vid alla intervjutillfällen 

satt vi i ett ostört rum på respektive förskola och intervjuerna pågick i ca 30 minuter. 

Deltagaren satt oftast mitt emot oss. Diktafonen som tog upp ljudinspelningarna låg antingen 

på ett bord eller en stol mellan oss och förskolläraren. En av oss intervjuade och den andra 

satt med och antecknade och fokuserade på att intervjun följde en röd tråd. Eftersom vi hade 

sex intervjuer totalt kunde vi även göra en jämn fördelning av intervjuerna där båda rollerna 

fick provas på. Vid något enstaka tillfälle ställde även den som satt med, en följdfråga för att 

få ännu mera uttömmande svar. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) skriver att det i 

intervjusituationer kan uppstå ett ofrivilligt maktutövande mellan intervjuaren och deltagaren. 

Vi är medvetna om att en potentiell maktposition skulle kunna upplevas av förskolläraren då 

hen sattes i ett eventuellt underläge eftersom vi var två som närvarade under intervjun. 

Anledningen till att vi båda ville delta vid varje intervju var att vi tillsammans fann 

intervjuandet intressant och roligt samt att vi ville försäkra oss om att vi fick svar på alla 

frågorna. Dessutom kan det även vara svårt att arbeta med empiri om inte båda har tagit del av 

alla intervjuerna på ett tillräckligt djupt vis. 

 

4.5 Bearbetning och analys av empiri 

Den kvalitativa analysmetod som vi har valt är fenomenografi. Fokus ligger främst på att 

finna skillnader men även likheter i intervjusvaren via analysen (Dahlgren & Johansson 

2009). För att genomföra analysmodellen har vi gått igenom sju steg och de stegen interagerar 

med varandra under hela analysen. Det första steget går ut på att läsa in sig på materialet och i 

vårt fall handlar det om intervjuerna. Analysen påbörjas genom att den mest betydelsefulla 

empirin väljs ut. Att urskilja delar av intervjuerna är att föredra och framförallt på utskrivna 

papper. Varje liten passage ska på så sätt kunna ge en återblick av större stycken i materialet. 

Därefter görs en jämförelse där man försöker finna skillnader och likheter mellan olika 

passager. Det gäller att läsa mellan raderna för att verkligen förstå vad individerna uppfattar 

och inte bara ta fasta på vilka ord de använder. Nästkommande steg handlar om att fördela 

skillnader och likheter i olika grupper. Det här följs sedan av att ställa likheter i centrum 
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genom att hitta likheter hos de olika grupperna. Slutligen ska kategorierna namnges för att 

förtydliga vad de handlar om samt jämföra om materialet exempelvis kan passa in i flera 

kategorier (Dahlgren & Johansson 2009). På det här viset har vi analyserat vår empiri i 

studien. Eftersom vi har följt de här stegen och bland annat läst in oss på samt skrivit ut 

materialet har det varit lätt att urskilja variationer i svaren. Dock framgår det fler likheter än 

skillnader. Kategorierna är skilda åt men de nämns ofta tillsammans i förskollärarnas 

intervjusvar och på så sätt kan de se ut som att de överlappar varandra mer än vad de 

egentligen gör. Utifrån ett antal beskrivningskategorier har de slutgiltiga åtta kategorierna i 

vårt resultat analyserats fram. 

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Yin (2013) menar att kvalitativ forskning behöver vara offentligt tillgänglig och det är ett 

kriterium för att den ska kunna bli tillförlitlig samt trovärdig.  Forskningsprocessen ska vara 

genomskinlig, det vill säga lätt att följa, förstå samt granska. Alla procedurer behöver 

beskrivas och dokumenteras ordentligt och på ett tydligt vis. Yin (2013) hänvisar till Yardley 

som menar att genom att exempelvis en kollega får titta igenom och granska studien bör sedan 

den slutgiltiga versionen vara redo att granskas grundligt av andra.  

 

Reliabilitet handlar om resultatets sammansättning samt hur tillförlitligt resultatet är i en 

studie skriver Kvale och Brinkmann (2009). Resultatet bör kunna återges vid andra tider samt 

av olika forskare. Med det menas ifall intervjupersonerna ändrar sina svar under intervjuerna 

samt om de ger varierade svar till skilda intervjuare. En hög reliabilitet bland intervjusvaren är 

eftersträvansvärt dock bör det tilläggas att den inte bör vara så pass god så att intervjuarens 

personliga prägel, skaparförmåga samt variationsrikedom försvinner.  

 

Validitet syftar till att mäta det som är avsett att mätas. Det kan handla om i vilken mån 

undersökningen återspeglar fenomenen som är av intresse att undersöka. Validitet kan 

förknippas med riktighet, sanning, giltighet samt styrkan i ett uttalande. En godtagbar slutsats 

är förklarad på ett korrekt vis utifrån sina förutsättningar. Ett lämpligt argument är hållbart, 

styrkt, försvarbart samt mycket trovärdigt menar Kvale och Brinkmann (2009). 

 

Generaliserbarhet inom intervjustudier avser att titta på om resultatet går att generalisera, det 

vill säga överföra till andra undersökningspersoner och situationer och inte bara fungera som 
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ett lokalt intresse informerar Kvale och Brinkmann (2009). Detta beror på om resultaten anses 

tillräckligt reliabla (tillförlitliga) samt valida (giltiga). Yin (2013) talar om att många 

undersökningars värde ökar om deras iakttagelser och slutsatser har resultat som går att 

generalisera. För att skapa tillfället att kunna generalisera sin studie bör man poängtera att 

varje undersökning bara kan bygga på en mängd införskaffad empiri utifrån ett visst antal 

datainsamlingsenheter. Vidare påpekas det att det även gäller studier som endast har en 

datainsamlingsenhet. Desto mer forskningen kan generaliseras ju högre blir den värderad. 

 

Avslutningsvis har vi hanterat tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet på följande 

vis. Vi har varit noga med att på ett tydligt sätt skriva ut hur vi har gått tillväga under 

undersökningen. Under studiens gång har vår handledare samt en så kallad kritisk vän läst 

igenom vår uppsats och bekräftat samt givit förslag på förbättring. För att kunna få en så pass 

trovärdig och tillförlitlig studie som möjligt har vi följt den vägledning och tänkvärda råd som 

ges i Att skriva en bra uppsats av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen (2008). På så sätt 

upplever vi att vår uppsats har blivit tydligare. För att undvika oberäknelighet och snedvridna 

tolkningar har vi dubbelkollat våra tillvägagångsätt, empiri samt litteraturen vi använt oss av. 

Våra slutsatser i uppsatsen är grundade på vårt insamlade empirimaterial. Angående validitet 

har vi försökt att mäta det undersökningen har utformats för att mäta, det vill säga att vi har 

försökt hålla intervjuerna till det ämne vi har studerat och på så sätt tagit del av hur 

förskollärarna uppfattar fenomenen. Genom valet att intervjua sex förskollärare från skilda 

förskolor har vi uppnått en större generaliserbarhet än vad som vore möjligt för exempelvis 

två förskollärare från samma förskola.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) redovisar fyra krav inom det huvudsakliga individskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Katrine 

Fangen (2005) skriver om konfidentialitet som innebär att man inte får offentliggöra 

information i en undersökning, som skulle kunna spåras till specifika deltagare. Att inte uppge 

dessa uppgifter benämner Vetenskapsrådet (2002) som en del av konfidentialitetskravet. Om 

information som skulle kunna förknippas med en specifik individ tillkännages offentligt krävs 

det ett skriftligt samtycke från deltagaren skriver Kvale och Brinkmann (2009). Detta är även 

av vikt eftersom samtyckeskravet syftar till att individen själv ska få besluta över sin 

delaktighet i studien.  
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Vidare menar Fangen (2005) att namn på personer, ort med mera bör ändras för att säkerställa 

att konfidentialitet följs. Det här benämns även av Vetenskapsrådet (2011) som anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär att enskilda individers uppgifter endast får brukas i syfte till 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna bör informeras om att materialet bara 

finns till hands för de som intervjuar och att det handskas med konfidentialitet samt att det 

kommer att förstöras, på så sätt har ett löfte getts till deltagarna skriver Fangen (2005). Vårt 

empiriska material kommer därför att förstöras när uppsatsen är bedömd som godkänd. 

Informerat samtycke betyder att deltagarna bör informeras angående uppsatsens syfte och 

vilka eventuella för- och nackdelar som kan finnas med att deltaga menar Fangen (2005). Det 

här är något som vi har haft i åtanke under kontakten med förskollärarna. På så sätt sker en 

strävan att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) informationskrav, vilket handlar om att 

informera deltagarna om studiens syfte. Samtidigt kan det enligt Fangen (2005) vara svårt att i 

förväg veta exakt hur empirin kommer att analyseras och det är därför inte möjligt att fullt ut 

berätta vad uppsatsen kommer att leda till. För att uppnå konfidentialitetskravet har inte någon 

information angående förskolorna eller förskollärarna angetts förutom intervjusvaren. Således 

har anonymitet eftersträvats. Svaren är i sin tur omarbetade för att inte kunna spåras till en 

specifik individ men svarsinnehållen kvarstår. Vi visar anonymitet genom att endast benämna 

intervjupersonerna som förskollärare. Nyttjandekravet anser vi har uppnåtts genom att 

uppgifterna om deltagarna ej har använts till något annat syfte än till undersökningen samt att 

vi inte har givit någon obehörig tillgång till vårt empirimaterial. Samtliga intervjupersoner har 

fått information samt skrivit under en blankett angående anonymitet, konfidentialitet samt 

sekretess i och med deltagandet i vår studie (se bilaga 2). Vi har även informerat om de fyra 

kraven och deras innebörd. Vi har skrivit under blanketterna och deltagarna har delgetts en 

kopia. I och med dessa ifyllda blanketter har förskollärarna fått ge sitt eget godkännande till 

att deltaga i studien i enlighet med samtyckeskravet.  
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5 Resultat 

I följande kapitel redovisas det resultat som framkommit i analysen av empirin. Resultatet 

kommer att presenteras under olika kategorier, enligt den fenomenografiska ansats den här 

studien grundar sig på. De två övergripande beskrivningskategorier: Naturvetenskap i 

förskolan och ett lekfullt lärande utgår från våra två frågeställningar. Underrubrikerna till de 

två kategorierna bildar svar på vilken syn förskollärare kan ha på naturvetenskap respektive 

hur förskollärare kan uppfatta samt skapa ett lekfullt lärande inom naturvetenskapliga 

sammanhang för barn.  

 

5.1 Naturvetenskap i förskolan 

Gällande naturvetenskap har vi via förskollärarnas intervjusvar arbetat fram följande tre 

kategorier: Ett brett ämne, en naturlig del i verksamheten samt framtidsutsikter.  

 

5.1.1 Ett brett ämne 

När vi frågade förskollärarna vad de ansåg innefattade naturvetenskap i förskolan framkom 

det att naturvetenskap sågs som ett ämne med flera olika områden. Dels förknippade de flesta 

förskollärarna det med att det handlade mycket om naturupplevelser, växter och djur.  

 
Förskollärare 1: Jag tänker på när man går ute i skogen, tittar på natur och växter och djur och så. 

Alltså själva naturupplevelsen. Sen tänker jag också på experiment, som vi har hållit på med. Som 

är både teknik och sen har det lite med naturvetenskap att göra när man kommer in på de 

områdena också, tänker jag. Som lufttryck och sådana saker. Det är väl, odla som man gör ibland, 

inne.  

 

Dels uttryckte några av förskollärarna att det även associerades till särskilda ämneskategorier 

som biologi, kemi, fysik och teknik. Även experiment, sortering, miljö, miljövård och 

kretslopp nämndes som delar i ämnet. Naturvetenskap ses som ett brett ämne från flera av de 

intervjuade förskollärarna.  

 

Förskollärare 4: Naturvetenskap är många olika saker om man tänker efter. Naturvetenskap är 

alltifrån att, det här att upptäcka saker, den här nyfikenheten. Naturkunskap kanske man tänker på 

bara djur och natur men det är så många andra saker. 

 

Nyfikenheten till att upptäcka saker verkar således vara en drivande kraft inom 

naturvetenskapen, enligt några av förskollärarna. Det skulle även kunna knytas an till det en 

av förskollärarna uttryckte kring att ämnet hör samman med ett undersökande arbetssätt och 
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ett förhållningssätt. Yttranden förekom på olika vis om att naturvetenskapen är ett sätt att 

bekanta sig med och ta reda på mer om sin omvärld och hur den fungerar. En omvärld som vi 

människor även är en del av, påpekade några av de intervjuade. Naturvetenskapen verkar 

följaktligen, för de flesta intervjuade förskollärarna, kunna ses som en naturlig del i förskolan. 

 

Förskollärare 6: Egentligen vistas vi i en naturvetenskaplig miljö hela tiden, så känner jag det. 

 

 

5.1.2 En naturlig del i verksamheten 

Några av förskollärarna framhöll att naturvetenskap kunde ses som avancerat antingen i egen 

bemärkelse eller i förhållande till kollegor. Någon uttryckte en tanke om att personalen på 

förskolan ibland kunde behöva hjälp att ”plocka ner” naturvetenskap till barnens nivå. Att få 

tips och hjälp föreföll dessutom kunna verka för att synen på naturvetenskap eventuellt 

förändrats: 

 

Förskollärare 1: Ja men det är ju mycket roligare och enklare än vad det låter… Så fort man får 

input och material så finns det massor man kan hitta på.  

 

Flera av de intervjuade förskollärarna menar att utflykter till skogen och upptäckande alltid 

varit en del av förskolans verksamhet men att uppmärksamheten har börjat riktas mot andra 

delar inom naturvetenskap. Någon talade till exempel om experiment och att det verkligen är 

något som passar barn eftersom de där får testa och pröva sig fram. Dessutom kunde vi i 

intervjuerna se att vissa förskollärare blivit mer medvetna om att saker de gjort förut också 

kunde innefatta naturvetenskap trots att detta inte var något som kanske reflekterats över 

tidigare.  

 

Förskollärare 1: Bara det här med vattenlek egentligen, där finns det ju naturvetenskap. Sådana 

saker som vi har gjort förut. 

 

Vidare talades det i ett fåtal intervjuer om att det krävs reflektion och kritisk granskning av 

det som görs. Någon uttryckte till exempel att när revideringen av läroplanen nyligen hade 

gjorts kunde det uppfattas som att naturvetenskap skulle vara ytterligare en del som skulle 

innefattas i verksamheten trots att det egentligen inte stämde. Reflektion och kritisk 

granskning av det som sker i förskolan verkar alltså ha väckt en medvetenhet om att 

verksamheterna har arbetat med naturvetenskap tidigare trots att den benämningen kanske inte 
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använts förut. En förskollärare påpekade att det är något naturligt som man har inombords, ett 

sätt att vara nyfiken på sin omgivning.   

 

Förskollärare 3: Det är någonting som bara ingår i ens liv på nått sätt att man har frågor och att 

det… Den drivkraft på något sätt, att man har natur och den här problemformuleringen nära. Svårt 

att förklara. Det är i alla fall en del av mig, just det här att man är nyfiken, vill lära sig om sin 

omvärld, hur det fungerar med mera. 

 

Intresset som fanns hos de flesta förskollärarna verkade ha funnits där sedan långt tillbaka i 

tiden och de hade förståelse för att andra kanske inte tycker att det är lika lätt att arbeta med 

naturvetenskap. Samtidigt påpekade en förskollärare att man måste arbeta extra mycket med 

de nya målen för att finna sin egen väg att tillämpa dem. Naturvetenskap är en del av 

förskolans uppdrag som inte får försummas menar flera av förskollärarna samt att det handlar 

om att som pedagog bli medveten: 

 

Förskollärare 6: (Syftar på naturvetenskap) Det ligger ju hela tiden i det man gör fast att man 

kanske inte riktigt tänker på det! 

 

En förskollärare menade att det kan ha att göra med vilka kollegor man arbetar med. En del 

brinner för naturvetenskapliga ämnen, vilket kan göra att man själv kan se vinsten med det i 

och med den uppskattning som kan ses hos barnen, påpekade hen. Vidare ansåg hen att det 

gäller att uppdatera sig på alla plan inom förskolläraryrket eftersom det hela tiden utvecklas.  

 

5.1.3 Framtidsutsikter 

Under intervjuerna framfördes vissa tankar kring att förskolan lägger grunden för ett 

naturvetenskapligt intresse som sedan kan ha betydelse för barns fortsatta lärande och 

framtida skolgång:  

 

Förskollärare 5: För mig är naturvetenskap viktigt, dels tror jag att det historiskt har setts som svårt 

och lite jobbigt. Jag tänker att vi lägger grunden i förskolan och att barnen här blir intresserade av 

naturvetenskap – av att gå till skogen, att vara rädd om miljön runt omkring.  

 

Som det går att se i ovanstående citat uttrycktes även föreställningar om att barn lär sig att ta 

hand om miljön genom att vistas i den och skapa sig en relation till den. En förskollärare 

påpekade även att barn i förskolan vill så mycket och att de är öppna, nyfikna och 

intresserade. Ibland kan det räcka med att barnen får ”smaka på” naturvetenskap, det vill säga 

att prova på att uppleva eller arbeta med det menar hen eftersom ämnet på så sätt kanske blir 
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mer bekant för dem när de sedan kommer till skolan. Att man sätter ord på vad man gör blir 

därför viktigt. En annan förskollärare var inne på samma spår då hen talade om att de 

naturvetenskapliga erfarenheterna som görs i förskolan kan bilda ”aha-upplevelser” i skolan 

och senare i livet. En tredje nämnde att det viktigaste uppdraget låg i att uppmuntra och stärka 

barnen i ämnet, särskilt flickor eftersom det generellt har setts som och fortfarande ses som ett 

maskulint område. Sammantaget verkade den allmänna uppfattningen vara att det bli lättare 

längre fram i skolan om barnen har fått vänja sig vid att undersöka, studera och upptäcka 

naturvetenskapliga fenomen redan i förskolan. 

 

Förskollärare 5: För sen rent krasst, är det så i mellan- och högstadiet, det blir kanske avancerat 

och svårt.  En del barn tycker det är jättesvårt med kemi, biologi eller fysik men har man lagt 

grunden här och visat att man kan göra det på ett roligt sätt och att det är ett intressant ämne så 

tänker jag att man kanske har hjälpt de barnen lite på traven. 

 

Sammanfattningsvis kan vi således se att det handlar mycket om att ge barn positiva 

erfarenheter kring naturvetenskap för att väcka ett framtida intresse.  

 

5.2 Ett lekfullt lärande 

Gällande det lekfulla lärandet har vi via förskollärarnas intervjusvar arbetat fram följande fem 

kategorier: förhållningssätt, undersökande arbetssätt, följa barnen, lära genom att leka samt 

meningsskapande. Dessa kategorier baseras på förskollärarnas svar angående hur de uppfattar 

samt skapar ett lekfullt lärande inom naturvetenskapliga sammanhang för barn. 

 

5.2.1 Förhållningssätt 

Det gick att utläsa att en del av förskollärarna nämnde att ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap har med pedagogens förhållningssätt att göra. En förskollärare sa till exempel 

att det är jätteviktigt med vilket förhållningssätt pedagoger i förskolans verksamhet har. 

Vidare framkommer det att det är betydelsefullt att pedagoger uppmuntrar, är tillåtande och 

säger ja för det får barnen att våga prova själva. 

 

Förskollärare 2: Det här är jätteviktigt, att vårt arbetssätt och förhållningssätt det styrs ju mycket 

av vilken barnsyn jag har.  

 

En annan pedagog nämnde att utgå från ett barnperspektiv för att nå barns intresse, vilket 

också verkar innefatta en typ av förhållningssätt. Fortsättningsvis påpekade en tredje 
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förskollärare att pedagoger kan ha skilda förhållningssätt. Hen tror att det beror på att 

individer har olika personligheter. En del ser arbetet med lekfullt lärande inom naturvetenskap 

som något naturligt eftersom natur kanske har präglat individens uppväxt eller fritid. De 

pedagogerna arbetar med det på ett enkelt och självklart vis medan andra pedagoger som inte 

har eller har haft det lika centralt i livet får anstränga sig mycket och tänka till för att få ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt. Hen poängterar att som pedagog bör man själv vara 

nyfiken, öppen och medforskande för att få med sig barnen. En annan pedagog menade att:  

  

Förskollärare 6: Vi måste ha ett väldigt öppet tänk inför att man tänker på olika saker och det är 

viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt här. Man måste prata om att man tänker olika.  

 

Det är även viktigt att tillämpa ett reflekterande och kritiskt granskande förhållningssätt i allt 

man gör som pedagog för att få en vetenskaplig grund att stå på, menade en annan. 

 

Förskollärare 2: Det är viktigt att man sätter ord på det man gör, att man har reflektion kring 

naturvetenskap.  
 

Barnen bör även erbjudas en inbjudande miljö som bjuder in till ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap påpekade en förskollärare. Barn kan lära sig på olika vis och som pedagog 

behöver man inse det och se till hur varje barn lär sig på bästa sätt.  

 

5.2.2 Undersökande arbetssätt 

Under intervjuerna framkom det, som tidigare nämnts, att ämnet naturvetenskap sågs som ett 

brett ämne med flera olika områden där det även talades om ett undersökande arbetssätt. En 

förskollärare sa:  

  

Förskollärare 4: Just den här processen att undersöka saker, kanske inte komma fram till att såhär 

fungerar det, utan man får prova sig fram. Och sen att man som pedagog är med och bekräftar eller 

tittar och kanske ställer frågor och så. 

 

Det som snart gick att se var att undersökande i intervjuerna beskrevs både som ett 

naturvetenskapligt arbetssätt men också att det var en del av ett lekfullt lärande samt att det är 

något som sker naturligt hos barn. 

 

Förskollärare 4: Lekfullt lärande är när man… upptäcker saker, att tillsammans med kompisar och 

i samspel med andra kompisar få undersöka saker. 
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En förskollärare uttrycker även att ett lekfullt lärande hänger ihop med naturvetenskap 

genom det undersökande arbetssättet eftersom frågor kan väckas i eller genom lek. 

Vidare menar hen att ett lekfullt lärande och naturvetenskap inte går att plocka isär utan 

att de två fenomenen bildar en helhet som ingår i sättet att leva och att förstå sin 

omvärld. Likheter som framkommit i intervjusvaren verkar vara att leken kan föra 

vidare barnen till att vilja veta mer om saker och ting. Att låta barnen testa själva och se 

vad som händer återkommer i flera av förskollärarnas svar. Det handlar inte om att ge 

barnet svaret påpekar några av förskollärarna, utan att barnen själva och tillsammans 

med andra ska kunna forska eller utforska samt reflektera över det som händer genom 

ett undersökande arbetssätt. Hur det undersökande arbetssättet kan komma till uttryck 

beskrevs på varierade sätt. Flera förskollärare tog upp exempel där de bland annat 

pratade om att barnen får prova på olika experiment, går på upptäcktsfärd eller via leken 

undersöker något. En förskollärare menade att det är viktigt att fånga barns frågor kring 

naturvetenskapliga fenomen samt att använda alla tillgångar vi har idag, vilket en annan 

av de intervjuade personerna verkade vara överens om. Hen menade även på att det inte 

är lika viktigt att ge barnen fakta som de ska kunna utantill, utan att det är mer 

betydelsefullt att ge barnen upplevelser och lust att fortsätta att utveckla ett intresse att 

uppskatta natur och miljö. Det poängterades att fakta exempelvis går att söka sig fram 

till via internet. Detta verkar även ses som en del i ett undersökande arbetssätt då det 

handlar om att visa barnen vägar till att erövra kunskap snarare än att överföra den: 

 

Förskollärare 5: På något sätt känner jag att jättemycket faktakunskaper kring någonting – nej det 

är inte så viktigt. Något roligt om… Så visar man barnen och tar fram iPaden: Titta här kan vi 

skriva och läsa om det. Alltså visa på vilket sätt man kan ta reda på kunskap istället för att ge 

kunskap hela tiden. 

 

 

Utifrån citatet visar det här på att pedagogen kan bli en medforskare eller 

medupptäckare, vilket kan tänkas vara betydelsefullt i ett undersökande arbetssätt. Det 

här skulle även kunna vara en underlättande faktor i förskollärarens uppdrag att följa 

barnens intresse.  

 

5.2.3 Följa barnen 

Följa barnen har blivit en egen kategori eftersom samtliga förskollärare uttryckte att det alltid 

är viktigt att utgå från barnen i förskolans verksamhet. De menar att det är av vikt att utgå från 
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barnens intresse och att det ska vara lustfyllt och roligt för barnen gällande ett lekfullt lärande 

inom naturvetenskap. Om barns tankar och idéer inte fångas upp kan det hända att de tappar 

intresset. En förskollärare sa att:  

 

Förskollärare 5: Barnens lust, vilja och nyfikenhet att utforska. För mig finns det inget annat sätt 

att arbeta! 

 

En annan förskollärare påpekade något liknande då hen sa att förskolans uppdrag enligt 

läroplanen är att följa barnens nyfikenhet och att det bildar en sorts knytpunkt. I en intervju 

nämndes att barn bör få prova vad som exempelvis händer i ett experiment. Om barnen 

kommer på någonting själva som de gärna vill undersöka bör pedagogen tillåta det och på det 

viset blir det ett lekfullt lärande. Vidare talade någon om att ämnena lätt går in i varandra och 

speciellt när barn undersöker och ställer frågor om naturvetenskap. Några av pedagogerna 

påpekade att det är a och o att möta barnen utifrån deras intresse för att undvika att pedagogen 

styr alltför mycket.  

 

Förskollärare 2: Det är ju barnen som ska få visa och känna och också utvecklas i leken. 

 

En annan förskollärare poängterade att det är viktigt att tänka ur ett barnperspektiv och 

nämnde att de arbetar projektinriktat utifrån barnens intresse. Flera förskollärare nämnde även 

att pedagogernas planering inte alltid stämmer med barnens intresse men att man som 

pedagog då får ge upp sina planer och låta barnens intresse leda projektet åt ett annat håll. En 

förskollärare menade att det är det som är lekfullt lärande.  

 

5.2.4 Lära genom att leka 

Pedagogernas svar angående hur de skapar ett lekfullt lärande inom naturvetenskap sker på 

olika vis. En förskollärare sa att det finns mycket som går att leka och lära samtidigt ute i 

skogen. Vidare talar hen om att man kan använda skog och natur till vad som helst i alla 

områden i förskolan. Samma förskollärare nämnde även att:  

 

Förskollärare 1: Ordet lekfull, då tänker man på att det är spontant, det kan ofta vara som en lek 

när man provar någonting eller upplever någonting ute i skogen. När man ser ett frö växa, det har 

på nått sätt med lekfullhet att göra. Och då vet man att barnen tar till sig det bättre, det man ska 

lära sig, om de får lära sig utifrån leken.  

 

En annan förskollärare var inne på ett liknande spår då hen uttryckte att: 
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Förskollärare 3: Lekfullt lärande för mig är nära förknippat med leken för det är ju naturligt för 

barn att leka. Med leken som redskap kan man liksom locka barnen till nästan vad som helst. 

 

En tredje pedagog påpekade att genom leken blir det ett lärande samt att lek och lärande hör 

ihop. Samma person nämnde att de är ute väldigt mycket och använder iPads som barnen får 

ta kort med och framhöll även att det är viktigt att barn får upptäcka med alla sinnen. Korten 

tar de sedan med in och barnen får reflektera, utforska och ställa frågor kring dem. Att olika 

uttrycksformer så som drama, sång, musik, dans och rytmik kan underlätta lärandet framgick i 

några intervjuer. En förskollärare menar att man får fånga de tillfällen som ges till att prata 

om olika naturvetenskapliga fenomen som till exempel när barn lyfter på stenar, tittar och 

undersöker vart insekter tar vägen. En annan yttrade att ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap exempelvis kan skapas när man är ute och promenerar och barnen upptäcker 

saker samt att det då blir som en lek. Fortsättningsvis menade hen att barn även kan leka och 

lära genom barnprogram och tar upp ett exempel där ett barn hade sett ett program som 

handlade om en figur som bodde i ett vattenrör. Barnet började genom leken intressera sig för 

förskolans vattenledningar. Leken förde enligt pedagogen på så sätt barnet vidare till att vilja 

veta mer om vad det var för rör, vad som fanns i dem samt var vattnet kom ifrån. Ytterligare 

en pedagog nämnde att barnprogram kan fungera som ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap. Med inspiration från ett barnprogram hade barnen i flera månader byggt sina 

egna hinderbanor av det material som fanns på förskolan.  

 

Vidare talar två förskollärare om att lära genom att leka. Båda menade att det finns en stor 

tillgång på olika lekar som kan ha koppling till naturvetenskap. Som exempel togs förslag 

upp, som sol möter is och att leka ormar. Sol möter is handlar om att någon får rollen som sol 

och en annan får rollen som is samt att de båda får tina upp, respektive frysa sina kamrater till 

is. När barnen leker ormar kan pedagogen till exempel säga att de ska vara huggormar och då 

får de gå i sicksack eftersom det mönstret kännetecknar huggormens utseende. Genom sådana 

lekar kan barnen återkoppla samt komma ihåg lättare menade båda två. Några förskollärare 

ansåg att faktakunskaper inte var så viktigt utan att det mer handlade om att låta barnen 

uppleva natur, experiment etcetera. Fakta går alltid att få tag i och som pedagog har man inte 

alla svar menar de, utan vissa saker får man ta reda på tillsammans med barnen.  

 

Förskollärare 6: Det är den processen som är den intressanta i det naturvetenskapliga. Vi klättrar, 

experimenterar, tittar och går på äventyr, följer vägar, följer spår med mera. 
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På förskolan finns det också mycket man kan upptäcka ansåg en av förskollärarna. Just nu är 

det hur kul som helst att hitta myror och att få luppar att titta i. Det framgick att två av 

förskollärarnas arbetsplatser även arbetade med grön flagg som handlar mycket om miljö och 

kretsloppstänkande. Frågor som: Vad är det som händer och sker? ställs kontinuerligt.  

 

Förskollärare 4: Vi komposterar även den mesta av maten och där händer det jättemycket när man 

börjar gräva i komposten. Där finns gråsuggor, att få undersöka närmare hur de ser ut. Ja, just att 

det bygger mycket på lek. 
 

Andra förskolor arbetade med projekt av olika slag. En pedagog framhöll vikten av att 

ha roligt och att leken kan användas som en lärsituation. Samtliga pedagoger talade om 

att lek och lärande går hand i hand: 

 

Förskollärare 1: Ja, alltså lek och lärande hör väl ofta ihop när det handlar om barn och ska väl 

höra ihop också, tycker jag. Fast det känns som att just lekfullt lärande är väl det som är det bästa 

sättet att lära sig på. 

 

Några förskollärare uttryckte även att ett lekfullt lärande kan skapa mening för barnen. 

 

5.2.5 Meningsskapande 

I analysen av det insamlade empirimaterialet framkom det att meningsskapande uppfattas vara 

nära förknippat med pedagogens förhållningssätt samt uppdraget att följa barnen. Det handlar 

till exempel om att genom reflektion med arbetslaget och tillsammans med barnen utgå från 

vad barnen vill, känner och är intresserade av samt göra en koppling till läroplanens 

strävandemål: 

 

Förskollärare 2: Då blir det ju också ett meningsskapande, ett lekfullt lärande. 

 

 

Några av förskollärarna påpekade att det är personalens förhållningssätt som ofta kan sätta 

stopp för barns meningsskapande samt att det i sådana lägen är mycket viktigt att vara en 

lyhörd och tillåtande pedagog: 

 

Förskollärare 6: Det är vårt förhållningssätt till vad vi tillåter. Att de ska få flytta saker hit och dit, 

att de får bära bord, flytta på saker – de ska inte ha sina fasta positioner eller någonting därför att 

man måste. Och inte det här med städmanin heller… Då måste vi förstå, vi pedagoger, att det här 

är meningsskapande lek som är väldigt viktig i deras utveckling.  
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Vidare beskrev en förskollärare att det är av vikt att man knyter an till barns referensvärld – 

vad kan barnen sedan tidigare, vad har de för erfarenheter? Om kunskapsnivån blir för hög 

och barnen inte kan koppla det till sin omvärld eller erfarenheter kanske det inte heller skapas 

någon mening för dem och risken för att de tappar intresset samt inte lär sig ökar: 

   

Förskollärare 5: Speciellt i ämnen som framstår som lite tuffa eller tunga framöver (syftar på 

skolan), så tror jag att det är extra viktigt. När man jobbar mer undersökande och praktiskt med 

mer material så blir det meningsfullt för barnen. Det är nog extra viktigt att leka in för att det ska 

bli roligt och meningsfullt.  

 

En annan förskollärare menar även att pedagogen bör hjälpa barnen att bli medvetna om 

vad de upptäcker. Att få dem att reflektera kring lärandet samt att sätta ord på vad som 

sker och på så vis blir det meningsskapande. Flera av förskollärarna ansåg även att när 

barnen har roligt blir det meningsskapande och på så sätt verkar det ha sin utgångspunkt 

i leken samt ett lekfullt lärande. Meningsskapandet blir en koppling till barns nyfikenhet 

inom naturvetenskap, det blir en röd tråd. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att synen på naturvetenskap grundar sig i tankar om att 

det är ett brett område som ingår naturligt i verksamheten. Dessutom anses kunskaper i och 

erfarenheter av naturvetenskap ha betydelse för barns framtida skolframgång om ämnet 

introduceras redan i förskolan. Gällande lekfullt lärande talade förskollärarna om att barn lär 

genom lek samt att det är viktigt att följa barnen för att lärandet ska bli meningsskapande. 

Vissa förskollärare menade att ett lekfullt lärande kan utgöra ett förhållningssätt där det bland 

annat handlar om att vara en tillåtande pedagog. Ett undersökande arbetssätt var också en 

central del i ett lekfullt lärande. Samtliga delar inkluderades även i hur förskollärare kan skapa 

ett lekfullt lärande inom naturvetenskapliga sammanhang för barn, dock via skilda aktiviteter.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel sker en diskussion kring vårt resultat. Under metoddiskussionen diskuteras 

bland annat för- och nackdelar gällande undersökningens metodval och i nästa del förs 

resonemang angående studiens resultat. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Vår metodologi som är fenomenografi har både varit användbar som analysmetod men även 

fungerat väl som en metodologisk ansats genom hela arbetet eftersom vi har undersökt hur 

förskollärare kan uppfatta fenomenen lekfullt lärande och naturvetenskap. Angående 

beskrivningskategorierna som vi har analyserat fram ser vi dem som separata, dock kan 

problemet vara att förskollärarna nämner dessa kategorier tillsammans i svaren på många av 

våra frågor. Det skulle kunna tänkas att förskollärarna precis som vi tycker att dessa 

kategorier tillsammans förklarar naturvetenskap och lekfullt lärande. Det här nämner vi 

eftersom Larsson (1986) menar att beskrivningskategorierna inte bör överlappa varandra, 

vilket vi tycker har varit svårt i vår uppsats eftersom svaren ofta har inkluderat många av 

kategorierna samtidigt. 

 

I den här kvalitativa studien har vi intervjuat sex förskollärare från skilda förskolor vilket kan 

kopplas till Yins (2013) tankar om vikten av att eftersträva ett brett spektrum av synsätt 

angående studiens ämne. Vi är dock medvetna om att det kan vara en svaghet att vi endast har 

sex förskollärares uppfattningar eftersom de inte kan generaliseras och tala för alla 

förskollärares uppfattningar angående hur de uppfattar samt upplever att de skapar ett lekfullt 

lärande inom naturvetenskapliga sammanhang för barn samt ser på naturvetenskap. 

Förskollärares uppfattningar kan nämligen präglas av skilda synsätt samt arbetsmetoder. Trots 

detta ger sex förskollärares svar en större generaliserbarhet än exempelvis två förskollärares, 

vilket även Yin (2013) nämner. Angående reliabiliteten som Kvale och Brinkmann (2009) 

talar om är det svårt att uttala sig om andra intervjuare skulle kunna få likartade svar i en 

liknande undersökning. Samtidigt kan vi se att förskollärarna gav liknande svar trots att de var 

från skilda förskolor, vilket kanske skulle kunna tolkas som att det handlar om ett 

förhållningssätt som eftersträvas utifrån Lpfö98/2010. För att stärka vår uppsats vill vi 

däremot påpeka att vi i våra frågeställningar skriver ordet ”kan” eftersom endast den här 

studiens resultat och deltagares svar finns tillgängliga. Att ta bort ordet ”kan” från våra 
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frågeställningar skulle kunna tolkas som att vi inkluderar alla förskollärares uppfattningar i 

vår studie. 

 

Vårt mål var att genomföra så pass seriösa intervjuer som möjligt och därför intervjuade vi 

förskollärare som vi inte hade någon personlig koppling till. Fördelen med det är att intervjun 

sker mellan en förskollärare och två lärarstuderande och förhåller sig mer professionell än om 

intervjuerna skett med förskollärare som man känner privat. Genom att inte ha någon 

personlig anknytning finns dessutom inga förutfattade meningar mellan parterna. En nackdel 

med att inte ha någon anknytning kan dock vara att den intervjuade personen inte känner sig 

lika trygg i situationen. På så sätt kanske det lättare uppkommer ett ofrivilligt maktutövande, 

som det Kvale och Brinkmann (2009) talar om.  

 

Vi fick bra och tydliga ljudinspelningar eftersom vi satt i ostörda rum och intervjuandet gick 

väldigt bra eftersom vi turades om att i varannan intervju ha en övergripande roll som 

intervjuare. På så sätt blev det en jämnare balans samt ett lugn under intervjuandet eftersom 

både vi och förskolläraren visste vem som skulle ställa frågorna och ha den mest överordnade 

rollen under intervjun. Angående våra ljudinspelningar ser vi dem som styrkor i arbetet 

eftersom det mest signifikanta materialet har kunnat väljas ut på grund av att vi har haft 

möjlighet att lyssna på samt transkribera materialet i lugn och ro. Bjørndal (2005) poängterar 

även att ljudinspelning är effektivt att använda sig av för att kunna lyssna på materialet flera 

gånger och på så sätt få ut mer av det. Vi känner att via våra ljudinspelningar har vi blivit 

extra insatta i det empiriska materialet och därmed skapas enligt oss en större tillförlitlighet i 

uppsatsen.  

 

Eftersom vi inte skickade ut intervjufrågorna innan utan eftersträvade spontana svar från 

förskollärarna undveks inövade svar. I blanketten som vi skickade angav vi därför endast 

syftet med vår uppsats samt information om konfidentialitet med mera utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) individsskyddskrav. Eftersom vi valde förskollärare från sex skilda 

förskolor och ingen av förskollärarna hade någon koppling till varandra hade det möjligtvis 

kunnat vara en fördel att skicka ut frågorna innan för att eventuellt få en större variation 

angående svaren. I så fall hade de exempelvis kunnat läsa in sig mer på ämnet samt eventuellt 

diskuterat det med kollegor. Fördelen med att välja sex förskollärare från skilda förskolor var 

att få ett större urval samt en större variation av uppfattningar än om vi endast hade intervjuat 

sex förskollärare på exempelvis totalt två förskolor. Vi var även intresserade av hur 
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förskollärare som arbetar på förskolor utan särskild inriktning, kan uppfatta samt skapa ett 

lekfullt lärande inom naturvetenskapliga sammanhang för barn. Detta på grund av att alla 

förskolor enligt Lpfö 98/2010 förväntas arbeta med naturvetenskap oavsett pedagogisk 

inriktning. Angående validitet som Kvale och Brinkmann (2009) talar om har vi varit noga 

med att mäta det vi avsett att mäta, nämligen hur förskollärare kan uppfatta fenomen, genom 

att se till att intervjuerna följde studiens ämne. Samtidigt är vi medvetna om att en eventuellt 

ännu större variation hade kunnat nås om vi exempelvis valt tre förskolor med 

naturvetenskaplig profil samt tre förskolor utan profil. På så sätt hade vi även kunnat jämföra 

förskolorna med varandra. Det kan dock tänkas att vår studie är lättare att generalisera 

förutsatt att det finns fler förskolor utan specifik inriktning än med. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att diskutera förskollärares uppfattningar angående hur de ser på 

naturvetenskap, ett lekfullt lärande samt hur det kan skapas inom naturvetenskapliga 

sammanhang för barn. 

 

6.2.1 Naturvetenskap i förskolan 

Likt Utbildningsdepartementet (2010) och Ekstig (2002) kan vi se att förskollärarnas 

uppfattningar om naturvetenskap i förskolan handlar om naturupplevelser, kretslopp, miljö, 

djur och växter. Vidare går det även att se likheter mellan dessa tre parter då samtliga menar 

att det handlar om ett undersökande arbetssätt och ett förhållningssätt – en nyfikenhet att vilja 

ta reda på mer om sin omvärld. Kemi, biologi, fysik är även de gemensamma nämnare bland 

det som uttrycks vara naturvetenskap. Till skillnad från Ekstig (2002), som ser teknik som ett 

självständigt ämne som kan fungera som ett redskap inom naturvetenskap, ansåg 

förskollärarna att de två ämnena hörde ihop.  

 

Både Ideland & Malmberg (2010) samt Ekstig (2002) menar att naturvetenskap kan ses som 

ett svårt ämne, något som även vissa förskollärare nämnde. Samtidigt kan vi se att ämnet ses 

som en naturlig del i verksamheten. Vissa har ett naturligt intresse, andra inte. Vad vi förstår 

är det personliga intresset en betydelsefull faktor för vilken inställning förskollärarna har till 

naturvetenskap. Finns inte det personliga intresset kan det kanske, likt det Ekstig (2002) talar 

om, bildas en negativ attityd till ämnet som därav uppfattas vara svårt. De flesta av 

förskollärarna vi intervjuade hade ett intresse för naturvetenskap sedan långt tidigare och 
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frågan vi ställer oss är om intresset för naturvetenskap kan växa fram på senare år eller om ett 

genuint intresse fanns hos dem redan från början? Utifrån intervjusvaren kan vi dra slutsatsen 

att det inte bara handlar om ett tidigare intresse utan några förskollärare nämner att ett 

engagemang för ämnet kan väckas via inspirerande kollegor. Att ha ett utbud av material samt 

genom tips och idéer kan det vara lättare att anta ett naturvetenskapligt arbetssätt. Reflektion 

och kritisk granskning av det man gör som pedagog kan leda till att en medvetenhet väcks och 

på så sätt kan förskollärarna få syn på att det de gjort tidigare såsom till exempel vattenlek 

innefattas i naturvetenskap. En av förskollärarna uttryckte att de nya målen i läroplanen måste 

arbetas extra med för att finna en egen väg att applicera naturvetenskapen i förskolan. Det 

verkar stämma överens med Johansson och Pramling Samuelssons (2006) uttalande om att 

förskolans utmaning ligger i att relatera leken och lärandet till läroplanen. Med det menar vi 

att det kan tänkas att de som anser att naturvetenskap är ett avancerat ämne kan ha svårt att 

tillämpa det i verksamheten. Vi funderar över om det förekommer förskolor som inte arbetar 

medvetet med naturvetenskap trots att det förespråkas i Lpfö 98/2010 eller om de förskolorna 

kanske bara inte arbetar lika aktivt med naturvetenskap. Konsekvensen skulle kunna bli att de 

förskollärarna inte riktigt når upp till Lpfö 98/2010s mål och att barnen i sin tur inte får 

samma chans att arbeta med naturvetenskap och därmed utveckla ett intresse. Som tidigare 

nämnts är naturvetenskap en del av förskolans uppdrag, där syftet är att barn ska få 

grundläggande kännedom om naturen samt ”förståelse för allt liv” (Utbildningsdepartementet 

2010, s 14). På så vis är det ett ämne förskolans verksamhet inte bör försumma! 

 

Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2013) poängterar samhällets ökade förväntningar 

på förskolans förmåga att verka för barns senare skolframgång. I vår studie kan vi se att även 

förskollärarna funderar över framtidsutsikterna. De menar att man bör ta vara på barns 

nyfikenhet, öppenhet och intresse, vilket skulle kunna kopplas till Ekstigs (2002) uttalande 

om att vi inte ska ge upp hoppet om elevers inställning till naturvetenskap eftersom små barns 

upptäckarglädje inte känner några gränser. I enlighet med Thulin (2011) menar förskollärarna 

bland annat att det handlar om att ge barnen positiva erfarenheter av naturvetenskap i 

förskolan. Det kan underlätta längre fram i skolan om barnen fått vänja sig vid att undersöka, 

studera och upptäcka naturvetenskapliga fenomen redan i förskolan. Det kan även göra att 

barnen utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin omvärld påpekar Thulin (2011).  

 

Sammanfattningsvis uppfattar förskollärarna att naturvetenskap är ett brett ämne som är en 

naturlig del i förskolans verksamhet och att det är av vikt för ett livslångt lärande. 
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6.2.2 Ett lekfullt lärande 

Uppfattningarna om ett lekfullt lärande visar på att det handlar om att lärandet är nära 

förknippat med leken och att det för barn är naturligt att leka. Likt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) som nämner att lek och lärande interagerar och formar en helhet menar 

förskollärarna att det genom leken bildas ett lärande. Barn uppfattas ta till sig kunskaper bättre 

om de får lära på ett lekfullt vis. Det upplevs som att de har en naturlig nyfikenhet att vilja 

utforska. Vidare talar förskollärarna om vikten att få upptäcka med alla sinnen som i sin tur 

kan tänkas ha sin koppling till Johansson och Pramling Samuelssons (2006) uttalande om att 

barn lär med hela kroppen. Olika uttrycksformer sägs kunna användas i skapandet av ett 

lekfullt lärande inom naturvetenskap såsom exempelvis drama, sång, dans och bild. Det 

upplevs även underlätta lärandet för barnen. I enlighet med Hermansson och Jennfors (2013) 

menar förskollärarna även att det är viktigt att fånga de lärotillfällen som uppstår i leken, i det 

här fallet naturvetenskapliga situationer. Harvard (2004) menar utifrån forskning att ett 

lekfullt lärande gör att barnen får vara aktiva, uppfinningsrika samt fantasifulla. Det här 

verkar även vara något som förskollärarna tar vara på i skapandet av ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap bland annat genom att följa barns intresse men också genom att låta barnen 

leda vägen vidare i aktiviteter eller projekt.  

 

Under intervjuerna var det ett fåtal förskollärare som uttryckte att ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap kan ses som ett förhållningssätt. Det kan dock tolkas som att uppdraget att 

följa barnen samt att vara en lyhörd, tillåtande pedagog och medforskare också kan hamna 

under kategorin förhållningssätt. Precis som Johnson och Thulin (2013) framhåller menade en 

förskollärare att olika individer kan ha skilda förhållningssätt. En del ser arbetet med lekfullt 

lärande inom naturvetenskap som något naturligt, som kanske är präglat av individens 

uppväxt eller intresse. Andra måste som tidigare nämnt kanske arbeta lite extra för att kunna 

applicera ämnet i verksamheten. Vidare verkar förhållningssättet även bero på personlighet 

men också barnsyn. Harvard (2004) talar om att synsättet på barn även påverkar hur ett 

lekfullt lärande kan uppfattas. Dessutom menar Johnsson och Thulin (2013) att det rådande 

barnperspektivet utgör utgångspunkten för hur barns perspektiv kommer till uttryck. Samtliga 

förskollärare talade om att utgå från barns intresse samt att fånga deras tankar och idéer för att 

kunna planera lärsituationer, projekt och dylikt. På så sätt blir barns perspektiv den didaktiska 

förutsättning Johnsson och Thulin (2013) talar om. Med det menar vi att pedagogerna utifrån 
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barnens intressen och erfarenheter formar en plan om hur de kan arbeta vidare i exempelvis 

ett projekt samtidigt som det knyts an till läroplanen. Reflektion krävs för att kunna möta 

barnen på ett utvecklande vis menar Lindahl (2002) och genom den kan pedagogen handleda, 

skapa samt använda tillfällen som kan utmana barns funderingar och antaganden. Det här talar 

även Harvard (2004) om då hon menar att ett lekfullt lärande handlar om att pedagoger på ett 

övergripande vis leder barnen åt ett visst håll gällande lärandet i sina lekaktiviteter.  

 

Genom att reflektera, utforska och ställa frågor samt genom att följa barns intresse och koppla 

det till Lpfö 98/2010s strävandemål upplever förskollärarna att det blir ett lekfullt lärande, 

men det blir också ett meningsskapande. Elm Fristorp (2012) menar att barn använder tidigare 

kunskaper för att lära sig något nytt i ett annat sammanhang. I enlighet med det kan 

förskollärarnas tankar om att utgå från barnens kunskapsnivå och tidigare erfarenheter 

uppfattas som ett meningsskapande eftersom det inte hamnar alltför långt bort från barnens 

referensvärld.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att den vuxne måste återvända till lekens 

värld och utforska det lekfulla som barn tar för givet, för att lek och lärande ska förenas till en 

interaktiv helhet. Är det detta förskollärarna talar om när de uttalar sig om att vara en 

medforskare? Om vi ska lyssna till Sandberg (2002) så är lekfullhet hos pedagogen en av de 

förutsättningar som är av vikt för att hjälpa barnen att utforska och utvecklas. Harvard (2004) 

hänvisar till Lillemyr som menar att fördelen med ett lekfullt lärande är att leken kan bidra 

mycket till barns lärande. Via leken föds deras motivation, de upplever att de har kontroll, de 

kommunicerar samt har ett större spelrum att på ett avslappnat vis prova sig fram och där 

misslyckanden inte tas på lika stort allvar. Utifrån vad vi kan se i vår studie ger en tillåtande 

pedagog som har rollen som medforskare samtidigt som hen följer barns intresse, 

förutsättningar för att lärandet ska bli lustfyllt och roligt, det vill säga det ger kvalifikationer 

för att skapa ett lekfullt lärande. Även Svenska ordboken (1999) visar att ordet lekfullt 

associeras med lek och skämt.  

 

Vidare går det utifrån resultatet se att ett utforskande arbetssätt anses vara en del av både ett 

lekfullt lärande och av ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det verkar handla om att inte överföra 

kunskap utan att skapa förutsättningar för att barn själva ska få erfara kunskap. Genom 

Sandbergs (2002) hänvisning till Chick kan vi se att vetenskap kan jämföras med lek eftersom 

forskare och barn har lekfullhet gemensamt. Eftersom frågor kan väckas genom lek eller 
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besvaras genom ett lekfullt undersökande blir det tydligt att barns lärande sker via leken. 

Trots att leken kan fungera som ett redskap för lärande betyder det dock inte att lärande i sig 

är lekfullt. Däremot påpekar flera av förskollärarna att ett lekfullt lärande är det bästa sättet att 

lära på. Lust, engagemang och kreativitet verkar i denna studie vara delar i både lek och 

lärande vilket stämmer överens med Johansson och Pramling Samuelssons (2006) forskning. 

Dessa delar kan även upplevas vara komponenter i barns naturliga upptäckarglädje och 

naturvetenskapliga undersökande och bör tas tillvara på i skapandet av ett lekfullt lärande 

inom naturvetenskap. På så sätt anser vi, precis som samtliga förskollärare i den här studien, 

att ett lekfullt lärande och naturvetenskap verkar höra ihop på ett naturligt vis.  

 

6.3 Sammanfattande diskussion 

Trots att ett lekfullt lärande inte är ett vedertaget begrepp i förskolans läroplan har 

förskollärarna ändå lyckats ge snarlika svar på hur de uppfattar ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap samt hur det skulle kunna skapas. Det skulle först kunna tänkas att 

pedagogerna skulle kunna ha en större variation på deras uppfattningar men den här studien 

visar att de har liknande tankar kring det. En annan tanke som har slagit oss är att de likartade 

svaren kan ha präglats utifrån en osäkerhet av vad ett lekfullt lärande skulle kunna innefatta 

för något. Dock är inte det speciellt troligt eftersom ingen ifrågasatte vad det var eller såg 

frågande eller osäkra ut, de verkade istället tycka att det var ett spännande ämne vi valt och att 

lekfullt lärande inom naturvetenskap ligger i tiden. Några bad även att få läsa uppsatsen för att 

de var så pass intresserade av resultatet.  

 

Det är viktigt att poängtera att ett lekfullt lärande kan ses på skilda vis påpekar Harvard 

(2004). Det går bland annat att se eftersom leken har en mer central roll i lärandet, i Sverige 

och Norge gentemot England och Frankrike, där lek och lärande ses mer som separata. Att 

barnen får vara aktiva, uppfinningsrika samt fantasifulla genom ett lekfullt lärande är en syn 

medan en annan handlar om att barns fria lek styrs för mycket av pedagogernas intentioner. 

En förskollärare nämnde att det går att ”locka” barn till nästan vad som helst genom leken 

men bortsett från det framgår endast den första synen i våra intervjuer och ingen av de sex 

pedagogerna har nämnt att de skulle kunna uppfattas som alltför styrande gällande barns 

lekfulla lärande inom naturvetenskap. Det kan kanske bero på att de inte var medvetna om att 

de själva möjligtvis kan upplevas som styrande i leken och lärandet. I vissa fall kanske 

pedagoger utgår från ett barnperspektiv snarare än ett barns perspektiv. I spontana situationer 
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där beslut ska fattas snabbt kan det tänkas att det är lättare att anta vad barnen vill göra än att 

faktiskt fråga. Men samtidigt behöver pedagogens styrande i det lekfulla lärandet, som 

Harvard (2004) talar om, inte vara enbart negativt utan det leder även barn vidare i ett fortsatt 

lärande. Genom att uppmärksamma barn om vad som händer och sker samt sätta ord på saker 

och ting skapar samt vägleder pedagogen det lekfulla lärandet. Om vi hade intervjuat fler 

förskollärare samt haft ett ännu större urvalgrupp skulle kanske en medvetenhet angående det 

andra alternativet framgått. Det är även viktigt att poängtera att lek och lärande är nära 

förknippat i den svenska förskolans läroplan. Det kan påverka pedagogernas uppfattning samt 

skapande angående ett lekfullt lärande inom naturvetenskap, till skillnad från om studien hade 

genomförts i England eller Frankrike där lek och lärande inte är lika nära förknippade med 

varandra.  

 

Vi vill även tillägga att begreppet lekfullt lärande med fördel skulle kunna stå intill 

naturvetenskap i Lpfö 98/2010 eftersom båda begreppen innefattar många liknande aspekter 

samt att begreppet lekfullt lärande bland annat förkommer både i politiska sammanhang, 

förskolors informationsblad samt i våra intervjuer. Lpfö 98/2010 skriver, som tidigare nämnts, 

att leken är betydelsefull för barns lärande och utveckling. Vår slutsats utifrån den här studien 

är att förskollärares uppfattningar om ett lekfullt lärande samt hur det kan skapas inom 

naturvetenskapliga sammanhang för barn, bland annat bygger på förskollärares 

förhållningssätt och att de ska utgå från barnen. Barn lär genom leken och via ett 

undersökande arbetssätt. Genom samtliga kategorier blir det ett meningsskapande och på så 

sätt ett lekfullt lärande.  

 

Avslutningsvis kan vi se att vår hypotes om att ett lekfullt lärande kan göra att förskolans 

personal kan få ökad kännedom om hur naturvetenskap lättare kan läras samt förstås av barn 

verkar stämma. En förskollärare nämnde att naturvetenskap är mycket roligare och enklare än 

vad det låter. Att höra ordet naturvetenskap kan göra att det verkar skrämmande, man kanske 

inte anser sig själv kunna så mycket ämnet. Vi tror att det är av relevans för yrket att bli 

medveten om vad som faktiskt kan vara naturvetenskap, vilket denna uppsats bidrar till. Om 

det finns material samt tips och idéer om hur naturvetenskap kan läras ut på ett lekfullt sätt 

behöver det inte vara så avancerat. Det kan handla om att i vattenleken låta barnen reflektera 

över varför vissa saker flyter och andra inte. Det vi vill bidra med till våra blivande 

yrkeskollegor är att genom ett lekfullt undersökande arbetssätt där pedagogen deltar som 

medforskare kan barn och vuxna på förskolan utforska ämnet naturvetenskap tillsammans. 
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Våra deltagare har visat på att pedagoger inte behöver ha alla svaren. Slutligen vill vi knyta an 

till vår titel i arbetet som vi tycker talar för hur förskollärarna i studien bland annat uppfattar 

fenomenen naturvetenskap och lekfullt lärande: ”Ja, men det är ju mycket roligare och enklare 

än vad det låter”! 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Då det endast finns forskning på en liten skala om hur barn lär naturvetenskap kan det vara av 

vikt att forska vidare inom området eftersom det kan ses som ett svårt ämne där förskolans 

anställda kan behöva tips och idéer att utgå från. Samhället lägger dessutom stor vikt vid 

naturvetenskap och att det ska utvecklas ett intresse för ämnet redan i förskolan, vilket gör 

forskningen kring barns naturvetenskapliga lärande än mer betydelsefull. Vi tror även att det 

utöver forskning kring lek och lärande kan vara signifikant att forska mer om begreppet 

lekfullt lärande för att få ytterligare kunskap om vad detta innebär. Begreppet förekommer i 

både politiska debatter och presentationer av förskolor, men vad innebär det för barns 

lärande? Under vår studie har vi kommit fram till att ett lekfullt lärande och naturvetenskap 

består av liknande aspekter. Till exempel beskrevs båda fenomenen som ett förhållningssätt 

och ett undersökande arbetssätt. Vi upplever därmed att det borde forskas mer om ett lekfullt 

lärande inom naturvetenskap av den anledningen att det kan bidra till en mer positiv syn på 

naturvetenskap samt att i och med det utveckla ett större intresse för ämnet. 
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Bilaga 1: 

Intervjufrågor 

1. Vad tycker du innefattar naturvetenskap i förskolan? 

2. Vad anser du är ett lekfullt lärande inom naturvetenskap i förskolan? 

 Upplever du någon skillnad på lärande och ett lekfullt lärande? 

 Hur ser du på meningsskapande i relation till ett lekfullt lärande inom 

naturvetenskap?  

 Har du någon erfarenhet av att ett lekfullt lärande skulle kunna påverka barns 

meningsskapande inom naturvetenskap? 

 Hur tror du att ett lekfullt lärande kan uppfattas av barn? 

3. Anser du att det är viktigt att tillämpa ett lekfullt lärande i verksamheten och i så fall 

varför? 

 Hur arbetar ni för att skapa ett lekfullt lärande i naturvetenskapliga sammanhang 

för barn? 

4. Naturvetenskap har historiskt betraktats som ett svårt och faktabaserat ämne, finns det 

något som du tycker är viktigt att tänka på när naturvetenskap lärs ut till barn i 

förskolan? 

 Hur ser du på naturvetenskap? 

 Tror du att ett lekfullt lärande inom naturvetenskap kan ha någon betydelse för 

barns lärande i det långa loppet, om man börjar redan i förskolan? 

5. Naturvetenskap har fått en större plats i den senaste läroplanen Lpfö 98 reviderad 

2010. I och med att den infördes är vi nyfikna på om ni har fått någon utbildning eller 

fortbildning angående naturvetenskapligt arbete med barn?  

 Har din syn på naturvetenskap förändrats i och med att ämnet har fått en större 

plats i läroplanen? (Samt även fråga om den ändrats efter ev. 

utbildning/fortbildning). 
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Bilaga 2: 

Intervjuinformation 

Tack för att du vill delta i vår intervju!  

Vi, Linn Söderberg och Ellinor Wångstedt läser vår sjätte termin på förskollärarprogrammet 

på Örebro Universitet. För tillfället skriver vi en c-uppsats i kursen ”Förskolepedagogik V”, 

”självständigt arbete 15hp” där vi önskar att genomföra en intervju med en förskollärare i max 

30 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill. En av oss 

kommer att genomföra intervjun och den andra kommer att närvara och föra anteckningar. 

Intervjun bör ske ostört. Med hjälp av en diktafon kommer intervjuerna att spelas in. Efter 

avslutad intervju kommer ljudfilen att transkriberas och användas som underlag för resultat i 

uppsatsen. I resultatet kan citat från intervjun förekomma men inget transkriberat material 

medföljer som bilagor. Endast vi kommer att ha tillgång till materialet och det kommer att 

förstöras när uppsatsen är färdig. Anonymitet, konfidentialitet samt sekretess vidtas gällande 

allt som rör intervjun som exempelvis intervjupersonen samt intervjumaterialet. Vårt syfte 

med uppsatsen är att undersöka hur ett lekfullt lärande kan komma till uttryck i 

naturvetenskapliga sammanhang i förskolan. Intervjufrågorna kommer att handla om hur du 

som förskollärare kan uppfatta vad ett naturvetenskapligt lekfullt lärande för barn kan 

innebära samt hur förskollärare säger sig skapa ett sådant. 

Vi intygar härmed att anonymitet, konfidentialitet samt sekretess följs:  

……………………………………………………  

Linn Söderberg 

……………………………………………………  

Ellinor Wångstedt  

Jag godkänner härmed min medverkan, samt intygar att jag tagit del av informationen kring 

etiska aspekter såsom exempelvis anonymitet och frivilligt deltagande. 

……………………………………………………  

Namnförtydligande:……………………………... 
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Tack på förhand! Vi ser fram emot intervjun! 

Med vänliga hälsningar/ Linn Söderberg och Ellinor Wångstedt 

 

Våra kontaktuppgifter 

Mejl: exempel@mail.com  

Telefon: 070- XXXXXXX 

Vår handledare är Karin Allard, Universitetslektor på Örebro Universitet. 
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