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Sammanfattning 
Vi upplever att förskollärare finner naturvetenskapen svår och därmed undviker den. Därför 

har vi valt att göra en studie där syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt till 

naturvetenskap i inomhusmiljön. För att få en bredare uppfattning har vi utifrån syftet skapat 

frågeställningarna: Hur framställer förskollärare sitt arbete kring naturvetenskap i 

inomhusmiljön, på vilket sätt är naturvetenskapliga ämneskunskaper av betydelse för att 

upptäcka naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön samt i vilka situationer anser 

förskollärare att naturvetenskapliga fenomen i inomhusmiljön uppmärksammas. 

Förskollärarna har i uppdrag att stimulera barnens intresse i naturvetenskap genom att utgå 

från barnens erfarenhetsvärld för att göra det roligt. 

 

Tidigare forskning framställs genom olika studier som redogör bland annat för förskollärares 

naturvetenskapliga utbildning, förskollärares attityder gällande naturvetenskap samt hur 

förskollärare arbetar på ett närvarande sätt för att väcka barns intressen i naturvetenskap. Vi 

vill belysa förskollärares förhållningssätt i vår studie genom att utgå från ett pragmatiskt 

perspektiv då det i ett sådant perspektiv är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt.  

 

Kvalitativa intervjuer har tillämpats i vår studie för att få en djupare förståelse av 

förskollärarnas synsätt på naturvetenskap i inomhusmiljön. Ett urval som gjordes var att välja 

ut fyra för oss bekanta förskollärare då vi ansåg att de skulle ge oss genuina svar.  

 

Resultatet av studien visar att svar på frågan gällande hur förskollärare framställer sitt arbete 

kring naturvetenskap i inomhusmiljön innebär att vara närvarande och medveten. Som svar på 

frågan om på vilket sätt naturvetenskapliga ämneskunskaper är av betydelse för att upptäcka 

naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön visar resultatet att ämneskunskaper är viktigt, 

det förutsätter en självsäkerhet för att kunna fullfölja barnens intressen och frågor. Som svar 

på frågan i vilka situationer förskollärare anser att naturvetenskapliga fenomen i 

inomhusmiljön uppmärksammas visar resultatet att matsituationer, ateljé och samling 

uppmärksammas. Däremot visar resultatet att en förskollärare belyser att naturvetenskap 

inomhus borde bli en naturlig del där plats inte spelar någon roll.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att förskollärare behöver förändra sin 

attityd gällande naturvetenskap för att nå ett utforskande arbetssätt som leder till ett öppet 

förhållningssätt. 
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INLEDNING  
Naturvetenskap är en del av vår vardag och finns runt oss. Att få tillfällen att tillsammans 

utforska världen och experimentera är därför väldigt värdefullt för barnen. Förskollärare 

behöver därför upptäcka lärandesituationer i naturvetenskap i inomhusmiljön på ett sätt som 

är både roligt samt spännande för barnen. Om förskollärare gör naturvetenskapen till något 

spännande, lekfullt, utforskande och levande för barnen kan förskollärare kanske utveckla 

naturvetenskap till ett ämne som upplevs positivt i vårt samhälle i framtiden. 

 

  

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2016, ss. 6-11) framhävs det att barn behöver utveckla 

en förståelse gällande naturvetenskap, se samband i naturen men även utveckla en förståelse 

kring kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vidare behöver barnen stimuleras för att 

lära sig att både urskilja och utforska samt prata om och ställa frågor gällande naturvetenskap. 

Förskollärares uppdrag är att utmana och stimulera barnen i deras intresse för 

naturvetenskap.  Verksamheten behöver dessutom ta utgångspunkt i barnens erfarenhetsvärld 

för att barnen ska uppleva att saker är roligt. Förskollärare behöver därför med andra ord 

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse i naturvetenskap. I förskolan behöver 

förskollärare se verksamheten med naturvetenskapliga glasögon för att upptäcka 

naturvetenskapen inomhus. Det kan vara viktigt för att kunna möta barnens olika idéer och 

teorier som många gånger är naturvetenskapliga.  Vidare är det viktigt att ha ett utforskande 

arbetssätt då naturvetenskapen kan finnas i det som ligger barnen varmast om hjärtat, 

nämligen leken och det är viktigt att möta barnen där. Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-

Godée (2014, s. 143) understryker att det är viktigt med ett utforskande arbetssätt som 

förskollärare och verkligen lyssna på vad barnen har för teorier och frågor kring olika 

naturvetenskapliga fenomen. Men hur arbetar förskollärare med naturvetenskap inomhus när 

det gäller kemi, fysik och biologi? 

  

Uppsatsen är relevant för vår yrkesroll eftersom studien ger oss en inblick i hur förskollärare 

förhåller sig till naturvetenskap i inomhusmiljön. Studien ger oss även en inblick i hur 

förskollärare intar ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen genom att se situationer 

där barnen upptäcker naturvetenskap. Vi kan även bli bättre på att upptäcka hur vi kan göra 

naturvetenskap till en rolig upplevelse för barnen. Uppsatsen bidrar därmed till en större 

förståelse för hur förskollärare kan förhålla sig till naturvetenskap inomhus. 

 
När vi pratar om naturvetenskap i inomhusmiljön talar vi om biologi, kemi och fysik. Vidare 

har vi valt inomhusmiljö som fokusområde, eftersom vår uppfattning är att naturvetenskap 

oftast uppfattas som utomhusrelaterad genom biologiska fenomen som exempelvis djur och 

natur. Genom att välja inomhusmiljö som fokusområde inom naturvetenskap vill vi sträva 

efter det som inte är självklart. Vi upplever naturvetenskap i utomhusmiljö som någonting 

självklart och den väsentliga platsen för förskollärare att utforska naturvetenskapen med 

barnen. Vi tror att förskollärare som känner en viss osäkerhet kring ämnet väljer att utforska 

ämnet utomhus men då lätt väljer endast biologiska fenomen att utforska. Ett problem med det 

skulle kunna vara att kemiska processer och fysiologiska fenomen glöms bort, vilket påvisas i 

Lpfö att förskollärarna ska utforska med barnen. Därför upplever vi att vår tredje fråga i 

frågeställningen om vilka situationer förskollärarna anser att naturvetenskap uppmärksammas 

i inomhusmiljö blir relevant för studien.  Det som nämns ovan kan ge oss en uppfattning om 

vilka specifika ämnen som uppmärksammas av förskollärarna i inomhusmiljön. 

Naturvetenskap för oss är något som är föränderligt inom ovan benämnda ämnen och med det 
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menar vi att forskning på olika fenomen kan variera samt förändras över tid och plats. Att inta 

ett naturvetenskapligt förhållningssätt innebär för oss att upptäcka processer och involvera 

naturvetenskapen i verksamheten på ett liknande sätt som matematiken samt språkämnen. Det 

innebär att förskollärarna gör naturvetenskapen till en del av vardagen. Exempelvis används 

matematiken ofta när barnen målar och barnen ber om en penna, kanske två pennor eller att 

förskolläraren frågar om hur många pennor barnen vill ha. Ett liknande exempel kopplat till 

naturvetenskap hade kunnat vara att förskolläraren ställer frågor om vad som händer om de 

tillsammans blandar två olika färger. Naturvetenskapen blir därmed ett förhållningssätt som 

utövas naturligt. Vi har valt att bara fokusera på förskollärare då det är vår blivande yrkesroll. 

Vi har även valt att genomföra intervjuer då vi känner en viss tidsbrist till att genomföra andra 

val av metod. 
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i 

inomhusmiljön. 

Frågeställningar 
I vår studie utgår vi från följande frågeställningar: 

 

• Hur framställer förskollärare sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljön?  

• På vilket sätt anser förskollärare att naturvetenskapliga ämneskunskaper är av 

betydelse för att upptäcka naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön?  

• I vilka situationer anser förskollärare att naturvetenskapliga fenomen i inomhusmiljön 

uppmärksammas? 
 

Nyckelord 
Inomhusmiljö, förskollärare, ämneskunskaper, medvetenhet, attityd 
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BAKGRUND OCH TDIGARE FORSKNING 
Texten beskriver forskningen kring hur förskollärare förhåller sig till naturvetenskap och 

kopplas till undersökningens syfte samt frågeställning. Avsnittet avslutas med en teoretisk 

utgångspunkt. 

 

Ett utforskande och närvarande arbetssätt  
Elfström et al. (2014, s. 143) understryker att det är viktigt med ett utforskande arbetssätt som 

förskollärare och lyssna på vad barnen har för teorier och frågor kring olika 

naturvetenskapliga fenomen. För att utveckla ett utforskande arbetssätt behöver förskollärare 

reflektera över vad barnet försöker komma på. Sedan är det viktigt att förskollärare kan lyssna 

på barnens tankar gällande naturvetenskap för att sedan ge barn idéer på saker de kan 

utforska. Westman och Bergmark (2014, ss. 72,79) har med syfte att ta reda på hur 

förskollärare arbetar med och utforskar naturvetenskap i förskolan. Studien genomfördes i 

norra Sverige. I studien intervjuades tio förskollärare från två olika förskolor. Studien visar på 

att det var av betydelse att närvara som förskollärare för att utforska barnens naturliga relation 

med naturvetenskapliga fenomen. En deltagare i studien berättade om ett exempel där barnen 

upptäckt en vattenpöl som frusit till is och hur det lät när barnen hoppade på isen samt hur det 

lät när isen plötsligt gick sönder. Vad hände när isen gick sönder? Varför landade fötterna 

istället i vattnet? Barnen började sedan kasta stenar i vattenpölen vilket gav ifrån sig ett annat 

ljud. Det framkom i studien att förskollärare såg barnen upptäcka naturvetenskapliga fenomen 

naturligt och inte i planerade aktiviteter.  

 

Barnen upplevde naturvetenskapliga fenomen som ljud, ljus, volym och densitet. En annan 

förskollärare i studien berättade om en situation där barnen upptäckte volym när de lekte med 

klossar samt försökte få alla klossar att få plats i en kub. Förskollärare behöver se barnens 

naturvetenskapliga stunder samt barnens problemlösningar och därav fånga upp samt ta till 

sig av de naturliga stunderna i barnens lek. Det bör ses som det viktiga i den 

naturvetenskapliga läran istället för de planerade aktiviteterna som exempelvis 

samlingssituationer (Westman och Bergmark 2014, s. 79). Även Elfström et al. (2014, s. 143) 

framhäver att förskollärare behöver upptäcka samt vara medvetna om att barn kan ha olika 

fantasier kring saker som kan vara naturvetenskapliga naturligt i leken. Westman och 

Bergmark (2014, s. 79) framhåller i studien att förskollärare många gånger framhäver 

naturvetenskap i deras planerade aktiviteter men glömmer samtidigt att den naturliga 

naturvetenskapen som exempelvis klossarna och situationen där barnen hoppade på isen är det 

viktigaste vilket är relevant i vår studie eftersom en av frågeställningarna lyder hur 

förskollärare arbetar med naturvetenskap som Westman och Bergmark tydligt framställer.  

 

 

Förskollärares intresse för naturvetenskap brister 
I förskolan väljs naturvetenskapen ofta bort och ersätts med pyssel och många gånger har barn 

teorier och en begynnande förståelse i naturvetenskap utan att förskollärare stimulerar den på 

grund av bristande ämneskunskaper (Elfström 2014, s. 143). Författarna menar att detta leder 

till att barns tankar och begynnande förståelse i naturvetenskap inte tas tillvara på. I detta 

sammanhang har Liang (2009, ss. 123-124,130) genomfört en studie om how a science 

education course can influence early childhood teachers’ attitudes toward science. Syftet 

med studien var att ta reda på varför många förskollärare känner sig obekväma i användandet 

av naturvetenskap. Studien visar att det blir svårt att framhäva naturvetenskap när 
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förskollärarna själva inte visar ett intresse samt upplever naturvetenskap som svårt. 

Undersökningen är relevant i studien eftersom Liang påtalar ämneskunskapers betydelse och 

berör studiens frågeställning om ämneskunskaper är av betydelse för förskollärare.  

 

Liangs (2009, s. 127) studie belyser att många förskollärare är begränsade i sin egen vilja att 

utöva naturvetenskap samt har en negativ syn eller missförstår ämnet. Det visade sig 

dessutom att förskollärare inte var medvetna kring att de hade en missförståelse vilket var 

förklaringen till varför förskollärarna inte kunde bidra med förklaringar och begrepp inom 

naturvetenskap för barn. Andra orsaker som påverkar förskollärarnas förståelse för 

naturvetenskap är självförtroende, kollegialt stöd genom att exempelvis dela idéer och vara 

nyfikna på varandras utveckling sinsemellan. Vidare avgör självförtroendet i många fall hur 

förskollärare lär ut naturvetenskap. Med andra ord är ett lågt självförtroende i naturvetenskap 

därför nära associerat med begränsad kunskap i naturvetenskap. Däremot menar Gustavsson 

och Pramling (2014 se Fleer 2009, s.61) att förskollärares inställning har större betydelse än 

förskollärares självförtroende samt kunskaper i naturvetenskap.  

 

Nilsson (2015, s. 296) genomförde en studie år 2015 om hur förskollärare kan utveckla sitt 

eget lärande och självförtroende inom naturvetenskap. Studien ger en tydlig beskrivning på 

hur förskollärares självförtroende brister. Projektet pågick under en två års period där syftet 

var att utveckla förskollärares attityder och självförtroenden i naturvetenskap i deras möte 

med naturvetenskap. Studien gjordes genom observationer samt intervjuer. Projektet gav 

förskollärare tankar på hur de kan utveckla sina idéer för att kunna stimulera barns nyfikenhet 

kring naturvetenskap. Nio förskollärare från tre olika förskolor deltog frivilligt med eget syfte 

att utvecklas inom naturvetenskap. En förskollärare som deltog i projektet beskriver en 

situation på dennes förskola som synliggör hur det kan kännas för en förskollärare att uppleva 

en osäkerhet i naturvetenskap som många förskollärare känner idag. Förskolläraren berättade 

att en dag kom ett barn vid fyra års ålder till förskolan med ett magnethalsband runt halsen. 

Barnet sprang runt inne på avdelningen för att utforska om magneten fastnade på väggen, 

skafferiet, bordet, stolen och slutligen på kylskåpet. Barnet blev väldigt lycklig när hen 

upptäckte att magneten fastnade på kylskåpet. Vidare beskriver förskolläraren att det var 

fantastiskt att se men att det enda som förskolläraren tänkte på var oron ifall barnet skulle 

fråga varför halsbandet fastnade på kylskåpet då förskolläraren inte visste hur hen kan 

förklara vad en magnet är.  

 

Kallery (2004, ss. 156-157) har utrett varför förskollärare är osäkra i naturvetenskap. Syftet 

med Kallerys studie var att undersöka vilka faktorer som hindrar förskollärare till att använda 

naturvetenskap tillsammans med barnen enligt förskollärarna. Studien genomfördes i 

Grekland genom en enkät och två gruppintervjuer där elva stycken lärarinnor deltog som i 

snitt hade femton års erfarenhet. Förskollärarna själva ansåg att det största problemet till deras 

oro kring ämnet är brist på kunskaper hos lärare i naturvetenskap. Eftersom Kallerys studie tar 

upp hinder som förskollärare upplever med att arbeta gällande naturvetenskap skapas relevans 

för studiens frågeställning om hur förskollärare framställer sitt arbete kring naturvetenskap.  

 

Naturvetenskaplig utbildning för förskollärare 
I Liangs (2009, ss. 123-124) studie visade det sig att förskollärare känner sig generellt mer 

bekväma med samhällsinriktade ämnen som exempelvis matematik och läsning än med 

naturvetenskap. Vidare visar Liangs (2009, s. 124) studie att förskollärare känner sig mindre 

förberedda för att lära ut naturvetenskap jämfört med andra ämnen. I detta sammanhang 

påtalar Elfström et al. (2014, s. 12) att naturvetenskapliga situationer ofta uppstår i förskolan 
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men bortses av förskollärare utan naturvetenskaplig utbildning. Därför behöver förskollärare 

erbjudas exempelvis fortbildningskurser eftersom det kan skapa en medvetenhet samt 

trygghet hos förskollärarna. I jämförelse till ämnen som språk och matematik menar 

Liang(2009, ss. 124-125) att lärarutbildning har betydligt mindre naturvetenskap i 

utbildningsplanen, därav framhävs det att naturvetenskap inte är en lika stor prioritet. En 

annan slutsats som drogs ur Liangs undersökning som genomfördes i Taiwan var att de som 

deltog i fortbildningskursen visade en mer utvecklad positiv attityd efter avslutad kurs jämfört 

med de som inte deltagit. Förskollärarna utvecklade bättre strategier för att framhäva 

naturvetenskap samt vågade utforska naturvetenskapen mer än tidigare. Liangs (2009, ss. 124-

125) studie tar även upp i resultatet att utbildningsorganisationer har gjort en undersökning 

som påvisat att cirka tjugosex procent av universiteten erbjuder kurser i naturvetenskap som 

kan användas i förskolan. 53 % erbjuder enbart en valbar kurs vilket innebär att hela 79% av 

universitetens studenter saknar naturvetenskapliga ämneskunskaper i slutet av utbildningen. 

Utan ett fullgjort program minimeras lärares förutsättningar i att kunna framhäva 

naturvetenskap. Det resulterar i att förskollärare läser naturvetenskapliga läromedel som 

böcker, däremot skapar exempelvis experimentböcker inte alltid meningsfulla situationer i 

naturvetenskap för barnen eftersom det ofta leder till allt för inläst förskollärare.  

 

Utbildningens betydelse för förskollärare  
Liangs (2009, ss. 123-124,130) studie påvisade att det fanns olika orsaker till varför 

förskollärare känner sig obekväma med naturvetenskap. Det framkom tre huvudsakliga 

orsaker, den första orsaken är mindre erfarenhet av naturvetenskap som också kan grunda sig i 

att förskollärare under deras uppväxt inte fick tillräckligt med möjligheter att lära sig om 

naturvetenskap. Andra orsaken studien tar upp är att lärarprogram idag erbjuder ytterst få 

kurser inom naturvetenskap med barn. Den tredje orsaken är att bara några få fortbildningar i 

naturvetenskap är kopplade till ett naturvetenskapligt förhållningssätt, därav är det största 

hindret för att barn inte får möjligheter till att utforska naturvetenskap förskollärarnas egna 

brister i ämnet. Liang menar att förskollärare många gånger istället använder en bok som 

beskriver tillvägagångssättet samt vilket material som behövs för att utföra experiment 

tillsammans med barnen på grund av att förskollärarna inte känner att de hanterar 

ämneskunskapen tillräckligt. 

 

Kallerys (2004, ss. 154-157) studie belyser därför tre anledningar till varför det är viktigt att 

utforska naturvetenskap. För det första innebär det att uppmuntra till frågor, kommunicera, 

mäta, experimentera, konstruera samt göra barns frågor till något som utreds tillsammans. För 

det andra bör förskoleverksamheten utvecklas från faktabaserande lärare vilket innebär 

förskollärare med större fokus på det litterära där förskollärarna exempelvis använder sig av 

böcker i sitt arbete med barnen. Istället bör förskollärare utveckla en medforskande lärarroll i 

naturvetenskap och för att göra det möjligt behövs lärarstrategier i förskollärarutbildningen, 

alltså inte enbart faktabaserade kurser. Till sist, behöver förskollärare ökad förståelse om att 

naturvetenskap ska relateras till barnens vardag och att barnen inte nödvändigtvis växer upp i 

en sådan miljö, därav fungerar det inte enbart att förlita sig på läroböcker när ämnet ska 

introduceras. Naturvetenskap bör involveras i det pedagogiska förhållningssättet, vilket 

symboliseras i tre dimensioner som är kunskap, metoder och attityder. Erfarenheter hos 

förskollärare är av betydelse för att barn ska få möjligheten att utforska ett fenomen på olika 

sätt, exempelvis om fenomenet löv ska undersökas så bör det inte diskuteras innan barnen har 

utforskat och observerat lövet.  Vidare är metod av betydelse eftersom det lär barn hur 

naturvetenskap utforskas, i detta fall själva processen. Attityd är väsentligt eftersom 

förskollärare bör aktivt vara nyfikna när de utforskar tillsammans med barnen. 
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Ett positivt förhållningssätt till naturvetenskap 

Förskolan bör ha fokus på metod och attityd eftersom det är nära sammankopplat med 

observation samt frågor (Liang 2009, s. 130). Naturvetenskap bör vara en prioritet samt något 

som värderas högt då det är en grund till att barn ska kunna förstå och utforska upplevelser 

samt intressen i deras vardag, djur, plantor, årstider och färger. Vidare kan negativa attityder 

förebyggas om barn kommer i kontakt med naturvetenskap i tidig ålder. Studien belyser att 

naturvetenskapen bör grunda sig i barnens intressen och på deras nivå av förståelse kring 

naturvetenskap eftersom kvalitén i naturvetenskapen kan öka om den blir meningsfull för 

barnen (Liang 2009, s. 130 se Resnicks 1983 & Inagaki 1992). För att undervisa i olika 

former av naturvetenskap behöver förskollärare dessutom fundera över vad de har för attityd 

gällande naturvetenskap samt vad de besitter för ämneskunskaper (Nilsson 2015, s. 297 se 

Fleer 2009). För att exempelvis fånga ögonblicket som citerades ovan med flickan och 

magnethalsbandet behöver förskolläraren därför både självförtroende och engagemang för vad 

naturvetenskapen kan erbjuda. Förskolläraren i exemplet med magnethalsbandet 

kommenterade om hur osäker hon var över att barnet skulle fråga vad en magnet är vilket 

beskriver en komplexitet över hur det kan vara att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Med 

andra ord kan det vara utmanande att fånga naturvetenskapliga ögonblick. Förskollärare 

behöver därför känna sig självsäkra och stimulerade, både om ämnet naturvetenskap och att 

kunna fånga situationer som uppstår i vardagen som innehåller naturvetenskap (Nilsson 2015, 

s. 297).  

Dimenäs (2007, s. 16) beskriver betydelsen av att se utbildningens innehåll relaterat till 

kunskapsområden vilket också blir en utmaning då det innebär att förskollärare behöver 

använda deras ämneskompetens för att upptäcka olika kunskapsområden som i sin tur kan bli 

tematiska eller tvärvetenskapliga. Ett tematiskt arbete kring att integrera ämneskunskaper kan 

exempelvis vara att under en kemistund ha ett moment kring ljud, vilket handlar om örat 

vilket kan kopplas till biologi. Att förskolläraren ser dessa mönster tyder på en medvetenhet. 

Av ljudet kan förskollärarna också väva in kemi då ljudet kan ha olika konsekvenser på 

miljön. Det innebär att olika ämneskunskaper blir som en röd tråd där ämneskunskaperna 

behövs för att upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen i vardagliga saker. Det här blir 

därför ett annat perspektiv att se på det istället för att låta ett barn möta det specifika 

ämnesområdet kemi och biologi vid exempelvis ett planerat moment i verksamheten 

Teoretiska utgångspunkter 

John Dewey undersökte konsekvenser av olika idéer och fenomen. Dewey ägnade sig även åt 

pedagogiska frågor och menade att det är viktigt att vara intellektuellt och emotionellt 

förberedd på att möta världen tillsammans med andra människor i tanke och handling. Dewey 

utgick från individen och det sociala sammanhanget. Pedagogiska frågor ses enligt Dewey 

utifrån samspelet mellan utbildning och personliga erfarenheter eftersom människor utvecklas 

i samspel med sin omvärld. "Intelligent action" och "Learning by doing" är två begrepp som 

innebär att människan är aktiv gentemot sin omvärld där utveckling ses som en arbetsuppgift 

för människan. Dewey anser dessutom att det är av betydelse att barn ges möjligheter till att 

prova sig fram samt experimentera och utforska. Vidare behöver utbildning utgå från varje 

individs intresse där lärare samtidigt stimulerar barnen och hjälper dem att utvecklas. Dewey 

hade därför höga krav på lärarens kunskaper inom det specifika ämnesområdet. Deweys 

främsta strävan är att tanke och handling blir som ett, vilket innebär att människan ska leva 

som de lär men även reflektera över handlingar. När det gäller pedagogik förespråkade han att 

lärare bör gå ifrån att ha ett ämnesindelat lärostoff för att barn enklare ska kunna möta 

samhället de lever i. Dewey menade att skolan måste vara närmare samhället då barnen i 
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skolan är samhällets framtid. Uppdelningen mellan saker som teoretiskt sätt lärs ut och 

praktiken behöver föras samman (Dewey 2004, ss. 15-19).  

 

Dewey (2014, s. 19) menade för att förhålla sig till ett ämne behöver det kopplas samhället 

vilket vår studie tar utgångspunkt i eftersom naturvetenskapen finns runt om oss. Som vi tar 

upp i inledningen tror vi att det är viktigt med ett naturvetenskapligt förhållningssätt för 

förskollärare, detta eftersom naturvetenskapen utforskas i sociala sammanhang och ett i 

samspel mellan vuxen och barn. Genom att ta reda på hur förskollärare i vår studie framställer 

sitt arbete i naturvetenskap, kan det framkomma på vilket sätt de aktiverar barnen vilket vi 

kopplar till studiens syfte om hur förskollärare berättar om sitt förhållningssätt. Dewey 

förespråkar förhållningssätt som något viktigt och det kan därmed ses som en ram inom vår 

studie. Det är även väsentligt för studien att se om tanke och handling hör ihop då det är nära 

sammankopplat till hur en lärare förhåller sig till ett ämne. Ett öppet förhållningssätt tror vi 

kan leda till utveckling eftersom vi kopplar det till att våga mer och prova sig fram.  

 

Naturvetenskap är ett sätt att förstå sin omvärld och därför kan denna utgångspunkt i Deweys 

pragmatism vara till hjälp. Dewey menade att ämneskunskaper skulle kopplas till samhället 

som exempelvis naturvetenskapliga fenomen och även koppla det till vad barnen intresserar 

sig för. I studien intar vi ett pragmatiskt perspektiv eftersom syftet är att belysa förskollärares 

förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljö. Ur ett pragmatiskt sätt att se på lärande 

betonas betydelsen av ett öppet förhållningssätt samt vad exempelvis experiment kan leda till. 

Det handlar i vår studie om att konstruera och våga omkonstruera eftersom vi tror det ger en 

tydlig väg till att utgå från barnens intressen som även ofta förändras, vilket kopplas till vår 

frågeställning om hur förskollärare framställer sitt arbete kring naturvetenskap i 

inomhusmiljön. Genom att konstruera och omkonstruera tänker vi att förskollärare reflekterar 

över sina handlingar för att exempelvis utveckla ett moment. Vi tror också att ett öppet 

förhållningssätt och breda ämneskunskaper hos förskollärare kan förenkla arbetet med att 

finna barnens intressen samt våga sig på sådant som för en själv känns obekvämt. Elfström et 

al. (2014, s. 33) belyser att för att kunna inta ett pragmatiskt sätt att se på lärande behöver 

förskollärare vara uppmärksamma på sidospår som kan upptäckas genom att förskollärare är 

närvarande när det gäller att lyssna på barnens frågor och funderingar. För att se lärande ur ett 

pragmatiskt perspektiv behöver förskollärare vara uppmärksamma på olika saker som kan 

dyka upp under exempelvis ett experiment då frågor och funderingar kan utveckla momentet. 

Vidare kan det vara till fördel att förskollärares förhållningssätt är öppet för att experimentera 

på ett fritt och tillåtande sätt där barnen kan prova sig fram. Nya begrepp hos barnen kan 

också utvecklas enklare genom ett öppet förhållningssätt då barnen fått uppleva dem med alla 

sina sinnen. Det handlar därför om att konstruera för att sedan omkonstruera begrepp samt 

kunskap tillsammans för att se lärande på ett pragmatiskt sätt. Vi hoppas studien präglas av ett 

intresse för utveckling och ett optimistiskt synsätt på utmaningar som förskollärare möter i 

vardagen. Studien bygger på en tro att alla förskollärare är ett socialt bollplank som hjälp för 

barnen att upptäcka, uppleva och utforska det som barnen inte klarar av helt själva.  
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METOD 
Under avsnittet presenteras studiens utgångspunkt i en kvalitativ metod. Vidare redogör 

texten för urval, genomförande, forskningsetik samt analys och bearbetning.  

Kvalitativ analys och intervju som metod 
Kvalitativ analysmetod redogörs för att förstå något på djupet samt se en sak genom olika 

perspektiv. Bryman (2011, s. 413) säger att kvalitativa intervjuer är anpassbara till det 

respondenten belyser och där forskaren får möjlighet att formulera följdfrågor utefter dess 

svar. Som forskare är det till fördel att vara kreativ och smalna av resultatet genom vald 

metod som passar studien (Fejes & Thornberg 2009, ss. 32-33). I denna studie är det passande 

att utgå från kvalitativ metod eftersom det ger studien en djupare och ett mer tolkningsbart 

resultat genom intervjuer vilket nyanser vår studie. Bryman (2011, s.413) menar att genom 

kvalitativa intervjuer vill forskarna få djupare och bredare kärnfulla svar eftersom fokus ligger 

på respondenternas tankar och förståelser. Intervju är relevant för vårt syfte eftersom det är av 

betydelse att förstå respondenterna på djupet för att skapa större validitet. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014, ss. 13-14) framhäver också att de som genomför studien bör 

belysa varför studien är viktig genom aktuell forskning. I studien har semistrukturerade 

intervjuer använts vilket Bryman (2011, s. 415) framhäver är när forskarna har med sig 

förberedda frågor. Frågorna behöver inte ställas i den ordning de skrivs men oftast bearbetar 

intervjuaren sig igenom frågorna i samma ordning. En semistrukturerad intervju är föränderlig 

eftersom fokus ligger på hur respondenten funderar och förstår frågorna som ställs i 

intervjuen.  I vår studie följdes semistrukturerade intervjuer genom en följd av planerade 

frågeställningar men däremot en variation av följdfrågor beroende på om en respondent tagit 

upp något som vi intervjuare fann väldigt kärnfullt och intressant för studiens syfte och 

frågeställningar. 

Urval 
I vår studie om hur förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön har vi 

valt att avgränsa detta endast till naturvetenskapliga situationer inomhus för att studien inte 

skall bli allt för bred. Studien inriktar sig endast till fyra förskollärare på fyra olika förskolor 

eftersom vi vill få en insikt i vår kommande yrkesroll. Förskollärarna är valda genom tidigare 

bekantskapskretsar vi är väl medvetna om vilken kompetens förskollärarna besitter i den 

vardagliga verksamheten. Vi ser det även till en fördel i intervjuerna eftersom vår bekantskap 

kan skapa en trygghetskänsla för respondenterna. Förskolorna som förskollärarna jobbar på 

har medvetet valt att jobba omkring naturvetenskap vilket kommer bli en intressant aspekt i 

vår studie.  

Genomförande 
Vi hade tidigt specifika förskollärare i åtanke att intervjua eftersom den begränsande 

tidsramen för studiens genomförande. Detta innebär att deltagarna informerades i ett tidigt 

skede och missivbrev skickades därefter. Förskollärarna fick själva bestämma plats och 

tidpunkt vi kunde komma för att intervjua. Intervjuerna genomfördes i arbetsrummet där 

förskollärarna vanligtvis planerar, vilket vi upplevde som en fördel eftersom förskollärarna 

var inne i sina pedagogiska tankar och inte hemma i sitt privata tankesätt. Eftersom vi är två 

stycken som skriver studien valde vi att genomföra intervjuerna var för sig, vilket innebar att 

vi intervjuade två förskollärare var. Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt är för 

att tillmötesgå förskollärarnas schemaläggningar i deras verksamheter. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer vilket vi upplevde som en fördel eftersom intervjufrågorna kunde 

förändras beroende på respondentens svar och tolkning av våra intervjufrågor. Vi fann det 

även värdefullt att vara enskild intervjuare för förskollärarnas bekvämlighet då vi båda 
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upplevde en stor nervositet hos förskollärarna trots vår bekantskap vilket de också uttryckte 

efter intervjuerna var färdiga. En reflekterande tanke vi diskuterat är om förskollärarna hade 

varit mer bekväma om vi hade valt att skicka frågeställningarna innan intervjuerna 

genomfördes. Anledningen till att vi inte skickade frågeställningarna i förväg var på grund av 

att vi ville ha spontana svar som inte var genomtänkta och reflekterade. Ytterligare en 

anledning till att vi inte skickade frågorna i förtid var för att vår semistrukturerade intervjuer 

hade kunnat bli styrda och mindre flexibla genom att respondenterna hade kunnat tänka ut 

förberedda svar. Där hade vi möjligtvis missat deras spontana tankar och reflektioner som är 

en stor fördel med semistrukturerade intervjuer och även förskollärarnas spontana tankar 

kring deras naturliga förhållningssätt. Med det menar vi att förskollärarna hade fått tid att 

reflektera hur deras förhållningssätt är och kanske även förskönat deras vardagliga arbetsliv.   

 

Eftersom metodvalet är väldigt rörligt skapade detta en stor variation på intervjuarnas svar 

vilket Bryman (2011, s. 413) menar är av betydelse eftersom kvalitativa intervjuer stärks om 

intervjun framhäver olika perspektiv ur olika synvinklar. Det är respondenternas svar som 

präglar intervjuns handling därför blev ingen intervju den andra lik. Att få en stor variation av 

svar är en fördel för vårt syfte eftersom olika tankar och värderingar skapar en större 

reliabilitet genom olika tolkningar. Reliabilitet berör det som i studien är tillförlitligt och 

trovärdigt. Bryman (2011, s. 352) säger att intern reliabilitet är när forskarna tillsammans 

disskuterar kring aktuellt ämne och kommer fram till hur svaren skall tolkas i en intervju. Att 

endast genomföra intervjuerna enskilt kan därav blivit en svaghet för vår studie. Detta 

eftersom det blir svårare för oss som intervjuare att uppfatta respondenternas uttryck och 

samtidigt få ner detta på ett papper. Däremot fick vi möjligheten att återberätta intervjun och 

tillsammans tolka svaren ur olika perspektiv beroende på våra egna uppfattningar.   

 

Innan intervjuerna startade informerade vi återigen om missivbrevet och att det är tillåtet att 

avbryta intervjun närsomhelst, därefter startade vi inspelningarna. Att vara intervjuare 

upplevde vi som svårt eftersom rollen som intervjuare innebär att inte nämna sina egna tankar 

och funderingar angående förskollärarens svar då det möjligtvis hade förändrat 

förskollärarens svar samt kanske skapat en osäkerhet (Widerberg 2002, s. 114). Även att veta 

när det var dags att gå vidare till nästa fråga upplevde vi svårt, delvis för att en del frågor inte 

kändes besvarade men också för att svaren blev såpass långa att det var svårt att tyda när 

förskolläraren kände sig färdig med sitt svar.  Det tog ungefär 20 minuter att genomföra varje 

intervju genom ljudinspelningar och respondenterna kommer presenteras som respondent 

1,2,3 och 4 i resultat och resultatdiskussionen. När vi i resultatdelen skriver /…/ menar vi att 

respondenterna sagt något som inte för studien är betydelsefull, harklar sig eller ”hummar”. 

 

Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2017, ss. 6-7) framhäver de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskarna 

ska alltså informera de tillfrågade om vad undersökningen berör och vad som gäller för de 

deltagande. Undersökningen ska delge så pass mycket information att deltagarna själva kan 

bestämma om de vill deltaga eller inte. Bland annat ska deltagarna ha all rätt till att avbryta 

när de vill både innan eller under undersökningens gång. Forskarna ska även informera om 

deras namn och undersökningens syfte. Det är viktigt att belysa att undersökningen är frivillig 

att delta i. Det är även viktigt att informera om hur undersökningen ska användas och i vilket 

syfte det skall användas i. I vår studie har deltagarna blivit informerade muntligt om vad 

studien handlar om samt att de fått information kring i vilket syfte studien görs. Deltagarna 

har även blivit påminnda kontinuerligt att deltagandet är frivilligt och att det alltid går att 
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tacka nej. Eftersom vi är bekanta till de som deltagit i vår studie har vi även kunnat svara på 

frågor innan missivbrev skickats ut. Missivbrevet leder oss in på samtyckeskravet att 

deltagarna har fått ta del av skriftlig information och därmed bestämma om de vill medverka 

eller inte (Vetenskaprådet 2017, s. 9). Genom muntlig information och missivbrev har vi fått 

muntliga godkännande på att deltagarna velat delta i vår studie. Vetenskaprådet (2017, s. 10) 

menar även att forskarna skall informera deltagarna om att undersökningarna får avbrytas 

även mitt i undersökningen. Detta skall forskarna respektera och inte få deltagarna att känna 

sig som en besvikelse eller utsättas för press. Även detta har vi respekterat i vår studie genom 

att precis innan inspelningarna återupprepat att det är okej att avbryta intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet framhävs genom Vetenskapsrådet (2017, s. 12) att anonymitet råder 

samt att obehöriga inte skall ha tillgång till materialet. Eftersom vi i vår studie valt att göra 

inspelningar genom mobiltelefoner har inspelningarna bearbetats direkt och därefter raderats 

för att minimera risken att mobiltelefonen faktiskt kan bli stulen och hamna någon annans 

händer. Resterande material har kodats och bevarats väl gömt för utomstående (Bryman 2017, 

s. 95). Namnen har aldrig behandlats i studien varken i intervjuer eller behandlat material 

eftersom Vetenskaprådet belyser vikten av att deltagarna skall få behålla sin anonymitet och 

därav blir en tystnadsplikt relevant för oss i studien. Vetenskapsrådet (2017, s. 14) belyser att 

det som framkommer i studien endast får användas i studiens syfte. I vår studie innebär det att 

resultatet endast får användas i syfte till vårt examensarbete vilket också berörda parter blivit 

informerade om som vi tidigare påtalat i informationskravet.   

 

Reflekterande tankar kring de forskningsetiska principerna i relation till vår studie kan vara att 

deltagarna känt en viss press att delta i vår studie. Däremot har deltagarna uttryckt sig att 

deltagandet av intervjuerna varit roligt och inspirerande. De uttryckte även att intervjuerna 

utvecklat deras eget tankesätt kring naturvetenskap i inomhusmiljön och även hur de ser på 

sina egna ämneskunskaper. En nackdel kan också vara att deltagarna varit osäkra på om de 

vågar avbryta intervjun eller hoppa över en fråga eftersom de kan fått en känsla av att göra oss 

intervjuare besvikna trotts att vi informerat om att det är okej. Ytterligare en aspekt vi 

reflekterat kring kan vara att deltagarna försvinner ifrån den röda tråden och samtalet svävar 

ifrån det professionella vilket kan göra att vi som intervjuare får mycket irrelevanta svar och 

därmed väldigt mycket att analysera.   

Analys och bearbetning 
Följande avsnitt presenterar hur det empiriska materialet av intervjuerna analyserades. Det 

kommer även beskrivas hur det kärnfulla i materialet valdes ut samt varför det valdes. Vidare 

kommer texten förklara hur bearbetningen av materialet gick till och därför kommer analysen 

ta utgångspunkt i koncentrering och kategorisering som också förklaras i texten nedan.  

 

När intervjumaterialet skulle analyseras lyssnade vi på varje inspelad intervju två gånger för 

att inte gå miste om något kärnfullt som kan ha missats när vi lyssnade på intervjun för första 

gången. Bearbetningen gjorde vi direkt efter intervjuerna genomförts för att minimera risken 

av att inspelningarna bevittnas av utomstående (Bryman 2011, s. 95). Att lyssna på 

intervjuerna fler gånger kan ha varit en fördel när vi sedan skulle kategorisera och koncentrera 

svaren utifrån kärnfulla meningar som utmärkte sig i intervjun då vi får en tydligare bild efter 

att ha lyssnat på samma intervju två gånger. För att inte missa något och för att enklare kunna 

hitta kärnfulla saker i vårt material började vi med att anteckna hela meningar från 

förskollärarnas svar på stora vita papper medan vi lyssnade på inspelningarna. Fejes och 

Thornberg (2009, s. 33) redogör för koncentrering som metodval vilket innebär att ta fram det 
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kärnfulla i en text genom viktiga meningar. I studien används koncentrering eftersom studien 

är i behov av att finna kärnfulla meningar som kan redovisas i resultat. 

 

Efter vi hade gjort en koncentrering av vårt empiriska material användes därefter en 

markeringspenna för att enklare bearbeta svaren, detta genom att stryka under nyckelord ur de 

meningar som förkom ofta i de olika intervjuerna. Vi påbörjade därmed kategoriseringen av 

vårt empiriska material. När vi hade våra papper med kärnfulla meningar samt de kärnfulla 

orden ur svaren understrukna började vi diskutera vad som kommit fram och gick därmed 

över till att skapa olika teman av vårt material. Vi skapade därefter en kodning med hjälp av 

papper i olika färger för att enklare strukturera vårt intervjumaterial. Varje papper utgjorde en 

kategori som vi tillsammans bestämde. Vi ville tänka ur ett tematiskt perspektiv för att koda 

fram likheter eller skillnader där varje kategori var skapad utifrån kärnfulla ord från antingen 

studiens frågeställningar, intervjufrågorna eller saker som förskollärarna hade tagit upp under 

intervjuns gång samt vår teorietiska utgångspunkt. Bryman (2011, s. 514) belyser kodning 

som en betydelsefull process som innehåller anteckningar kring det betydelsefulla. Koder är 

till fördel för att strukturera ett sammanställt resultat och när materialet skall organiseras. Vi 

placerade de understrukna orden eller de koncentrerade meningarna under en passande 

kategori. Fejes och Thornberg (2009, s. 33) belyser kategorisering som en metod. Genom 

kategorisering kan likheter och skillnader framställas vilket skapar en struktur av insamlad 

data. De olika kategorierna förtydligar också mönster som har bildats genom förskollärarnas 

svar samt att materialet från studien kan presentera det viktigaste som framgår. Bryman 

(2011, s. 514) framhäver öppen kodning som den process när forskaren fördelar materialet för 

att enklare se skillnader och likheter samt reflekterar kring resultatet. Kärnafulla ord som 

framställs delas därefter upp under särskilda kategorier vilket i vår studie framkommer genom 

våra kategoriserade papper i olika färger.  

 

RESULTAT 

I kapitlet redogörs för ett sammanställt resultat som uppkommit under intervjuerna med 

förskollärarna. Resultatet kopplas till studiens syfte vilket är förskollärares 

förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön.   

Intervjuresultat 

Texten nedan visar förskollärarnas intervjuresultat utifrån studiens tre frågeställningar: 1) 

Hur framställer förskollärare sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljön? 2) På 

vilket sätt är naturvetenskapliga ämneskunskaper av betydelse för att upptäcka 

naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön? 3) I vilka situationer anser förskollärare 

att naturvetenskapliga fenomen i inomhusmiljön uppmärksammas? 
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Naturvetenskapligt förhållningssätt i inomhusmiljön 
Texten redogör för första frågeställningen där resultatet av hur förskollärare framställer 

sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljön presenteras.  

Intressen och frågor 
Förskollärarna menar att det är viktigt att vara närvarande i barnens lek för att uppfatta 

barnens intressen samt följa upp barnen med utvecklande frågor för att skapa ett utforskande 

arbetssätt. Detta klargörs på följande vis:  

 

(R1): Aa men det är ju lite grann det här att man tar tillvara på barnens intressen och försöker 

spinna vidare på det. Sen är man ju för snabb många gånger och ger svaret så att det är ju där man 

får hålla tillbaka lite bara, det blir ju så mycket bättre om man kan upptäcka tillsammans med 

barnen och försöka ta reda på det eller utforska tillsammans.  

Citaten ovan visar betydelsen av att vara närvarande med barnen för att upptäcka och 

kommunicera kring barns funderingar gällande naturvetenskap men att det kan vara svårt 

för förskollärarna att göra ett svar till en utvecklande fråga istället. Nilsson (2015, s. 296) 

beskriver även en liknande situation i sin studie, där förskolläraren upplever en osäkerhet 

att bemöta barnets utforskande. Kanske fanns inte kunskapen kring just magneter i det 

fallet men det finns alltid möjligheter att som förskollärare utforska tillsammans med 

barnen och sedan göra en djupare eftersökning kring det barnen intresserar sig för. Vi 

tolkar respondent 1:s kroppsspråk och tonläge som att entusiasmen i hens arbete gör 

processerna svåra att vänta ut. Med det menar vi att förskollärarna kan vara för snabba 

med att svara och därmed förminska barnens tid att reflektera över nya spännande frågor 

och funderingar. Mycket aktiviteter på förskolan är roligt och spännande även för 

förskollärarna, speciellt när även barnen visar stora intressen. Någonstans i allt det roliga 

kan det dock vara betydelsefullt att stanna upp och reflektera själv kring sin egen 

pedagogiska roll i situationen eller aktiviteten. Att ställa frågor och visa intresse för 

barnens upptäckter är ett sätt för förskollärare att arbeta på. Att använda sig av öppna och 

tolkningsbara frågor kan vara en fördel att väva in i sitt förhållningssätt eftersom det kan 

utmana barnen mer än endast slutna frågor. 

Förskollärares uppdrag 
Läroplanen för förskolan synliggör ofta att arbeta aktivt kring naturvetenskap. Nedan 

presenteras förskollärares tankar gällande deras uppdrag gällande naturvetenskap utifrån 

LPFÖ vilket togs upp genom planerad intervjufråga:  

 (R3): Det tänker jag att vi pratar om, vi pratar om miljöförstöring, nu plockar vi till exempel bort 

alla giftiga plaster på förskolan.  

(R1) I dagarna nu så har vi haft en konsult för en giftfri förskola, det är inget som vi har börjat med 

men det är ju något som man ska ha en, giftfri förskolan. /.../vi har letat efter glitter /…/ vi har inte 

hittat det någonstans och då berättade konsulten att dom här giftiga, glitterströssel följer med i 

vattnet och spolas ner och följer med ut i havet, och eftersom dom är gjorda av plast så bryts dom 

inte ner och då får fiskarna i sig det. /.../  

Respondenternas svar kan tolkas som att det pratas om miljöförstöring men i vår studie 

drar vi tolkningen att det inte är säkert att det går fram till barnen endast för att det talas 
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om det. Det kan vara så att respondenterna talar om det men ingen av respondenterna 

nämner något naturligt tillfälle där barnen faktiskt visat en förståelse kring 

miljöförstöring det talats om. Även om barnen kanske är fascinerade i stunden när något 

berättas kan vi inte vara säkra på om det faktiskt blev meningsfullt för barnen, hur vet 

man som förskollärare att det blir meningsfullt för barnen? Vår tolkning är att ett tecken 

på att dessa samtal har blivit meningsfulla skulle kunna vara om barnen uppmärksammar 

eller kommer ihåg det som deras förskollärare talat om eller om det  framkommer som en 

naturlig del i deras lek och utforskande. Ett exempel hade kunnat vara att om barnen 

uppmärksammar under en utflykt exempelvis burkar som ligger slängda i skogen eller om 

barnen leker någon lek med djur, kanske berättar att vissa sköldpaddor har fått plast i 

munnen, det hade kunnat vara ett tecken på att barnen utvecklat ett visst konsekvenstänk. 

En annan tolkning vi drar av exempelvis respondent 1 svar är att även om förskollärarna 

själva förstår det som sker i naturen är det av mer betydelse hur de lyfter det för barnen. 

Vi tänker därför att olika strategier behövs för att lyfta ämnet och i vår studie framhävs 

endast samtal och film. Vår tolkning av respondenternas svar blir därmed att arbetet 

kring miljöförstöring är en planerad aktivitet/stund och inte en naturlig del som 

uppkommer då och då när det passar i stunden.  

Självförtroende 
En förskollärare påvisar att självförtroende inom naturvetenskap är av betydelse för att våga 

lyfta det i verksamheten vilket förskolläraren påtalar genom nedanstående uttalande:  

 (R2): Mer ämneskunskaper hade gett mig större självförtroende, man vågar inte alltid 

använda rätt begrepp just nu. Vi måste bli bättre på att sätta ord på naturvetenskap för att 

känna oss säkrare i det.  

Respondenternas svar tolkas i vår studie att förskollärarna känner en osäkerhet kring 

ämnet. Däremot belyser respondenterna inte mer än en huvudsaklig anledning till varför, 

vilket är att de inte vågar använda rätt begrepp på grund av bristande självförtroende. 

Respondenternas svar och orsaker till varför de är osäkra kan tolkas som att de har en 

negativ syn på ämnet då vi tänker att naturvetenskap är mer än att enbart använda rätt 

begrepp. Att använda begrepp tolkar vi det som att förskollärarna är inriktade på att de 

behövs en del kunskaper för att framhäva ämnet. Vi tolkar det även som att 

förskollärarna i vår studie kanske känner som Liang (2009, s. 127) framhäver i sin studie 

om att många förskollärare missförstår ämnet och har en negativ syn på det men är även 

medvetna om sin egen missförståelse. Det kan göra att ett lågt självförtroende kopplas till 

lägre kunskaper inom ämnet, vilket vi tolkar som att förskollärarna i vår studie 

framhävde genom att beskriva en osäkerhet kring att använda rätt begrepp. 

Vi drar även tolkningen att respondenterna som berättade om deras självförtroende har 

jobbat flera år i verksamheten, det är därmed inte säkert att de har fått gå en kurs i 

naturvetenskap. En annan tolkning kan också vara att förskollärarna känner en viss 

osäkerhet och vill inte göra fel inom ett ämne som känns jobbigt för dem. Däremot kan 

respondenternas svar även upplevas som att det är för mycket fokus på deras 

vuxenperspektiv. Med det menar vi att förskollärarna belyser att de känner en osäkerhet 

men ingen nämner hur de trots sin osäkerhet finner tillfällen att utforska 

naturvetenskapen. Kan det vara för mycket fokus på att förskollärarna upplever ämnet 

som svårt? Och att de därför pratar kring ämnet som att det behövs en självsäkerhet för 

att framhäva ämnet? Vi tolkar därför respondenternas svar som att ämnen förskollärare 
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inte är självsäkra i försvagas. Ytterligare en aspekt är att vi funderar på om deras 

uttalanden gällande självförtroende kan vara en bortförklaring till varför de inte 

framhäver naturvetenskap. En anledning skulle exempelvis kunna vara att förskollärarna 

är för fokuserade på använda rätt begrepp.  

Ämneskunskapers betydelse  
I detta avsnitt presenteras resultat från frågeställning två där studien eftersöker på vilket sätt 

naturvetenskapliga ämneskunskaper är av betydelse för att upptäcka naturvetenskapliga 

situationer i inomhusmiljön.  

Medvetenhet och begrepp 
Förskollärarna talar om vikten att bli medveten själv för att enklare kunna lyfta 

naturvetenskap i förskolan samt använda sig av naturvetenskapliga begrepp som citaten nedan 

påvisar: 

(R1): En som hade placerat sin gaffel på kanten och så sa barnet kolla den är lika, vad är det som 

är lika sa jag. Då balanserade hon den på kanten. Aha du balanserar. Då fick jag hjälpa till med 

begreppet balansera.  

 

(R1): Nä men jag tror väl att det är väldigt viktigt egentligen för att du ska kunna sätta ord på vad 

du får syn på och vad du gör 

 

 

Respondenternas svar kan tolkas som att begrepp är något som förskollärare behöver sätta in i 

ett samanhang på ett naturligt sätt för barnen. Vi tolkar också deras svar som att 

ämneskunskaper behövs för att kunna använda rätt begrepp. Vidare upplever vi 

respondenternas svar som att det behövs ämneskunskaper för att kunna se naturvetenskapen 

som uppstår spontant, detta eftersom bristande ämneskunskaper kan leda till att det blir svårt 

att fånga den naturliga naturvetenskapen. Vi tolkar det även som att respondenterna ser den 

naturliga naturvetenskapen som betydelsefull och att bristande ämneskunskaper kan leda till 

att den naturliga naturvetenskapen hämmas. Westman och Bergmark (2014, s. 79) framhäver 

att det är av betydelse att se den naturliga naturvetenskapen. Vi tolkar därför respondenternas 

svar om att de är medvetna kring den naturliga naturvetenskapen som uppstår spontant. Vi 

tolkar därmed respondenternas svar som att det behövs en viss kunskap kring olika begrepp, 

detta för att upptäcka naturvetenskapen som uppstår exempelvis vid ett matbord som i 

exempelet ovan.  

 

Förskollärares förkunskaper 
Eftersom förskollärarna ska utgå ifrån barnens intressen är det inte alltid säkert att 

förskollärarna själva har kunskap om ämnet i just den stunden, citaten nedan åskådliggör hur 

förskollärare beskriver ett exempel att arbeta med barnens intresse utan förkunskaper i 

ämnesområdet.  

 
 

(R3): Jag tror att det kan vara viktigt för att du ska lättare kunna fånga barnens intresse, sen är det 

inte så att vi är vandrande lexikon utan vi ska ju ställa frågor och undersöka tillsammans man 

behöver inte veta allt men man behöver väl ändå kunna ställa dom där frågorna 

 
Även om förskollärarna talar om betydelsen av ämneskunskaper belyser de även att 

ämneskunskaper inte alltid är någonting nödvändigt, det vill säga att förskollärarna inte 

behöver vara experter utan att det handlar mycket om att våga och se vad som händer utifrån 
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den kunskap förskollärarna besitter. Respondenternas svar kan tolkas som att det handlar om 

ens egen inställning när det gäller förkunskaper. Med det menar vi att respondenternas svar 

upplevs som att de kan ha ett självförtroende eftersom de har inställningen att de kan 

framhäva naturvetenskapen utan att känna till allt. Liang (2009, s. 127) belyser att 

självförtroendet är en avgörande faktor till hur en förskollärare lär ut naturvetenskap. Vidare 

tolkar vi deras svar som att de är fokuserade på barnens intressen och inte tillåter deras egna 

förkunskaper vara ett hinder om fallet är så att förkunskaperna är mindre. Däremot upplever 

vi respondenternas svar som att förkunskaper är ett bra verktyg att ha eftersom det hjälper 

förskolläraren att ställa intressanta frågor kring det som barnen intresserat sig av. Vi känner 

också att förskollärarna intar ett pragmatiskt sätt att se på lärande då de påtalar att de följer 

med barnen i deras utforskande, genom att följa med barnen tänker vi att sidospår enklare kan 

uppmärksammas. 

 

Naturvetenskaplig utbildning 

I studiens bakgrund framkommer det genom forskning att utbildning inom naturvetenskap 

gällande förskollärare/lärare inte finns eller endast framställs som valbart vilket då ofta väljs 

bort av förskollärarna. Nedan beskriver förskollärarna deras upplevelser av utbildning i 

naturvetenskap 

 

(R3): Lite fel att fråga mig jag kanske eftersom jag har läst lärarutbildningen(F-3), och jag har ju 

det i min utbildning. Följdfråga av intervjuaren: Var det en valbar kurs? Aa den har jag valt. Jag 

hade kanske inte kunnat undervisa om det då men.. Följfråga av intervjuaren: Om du tänker kurser 

du gått när du varit ute i yrket har det funnits möjlighet till att gå naturvetenskapliga kurser då? 

Nää inte vad jag har sett, matte och teknik har jag sett men inte naturkunskap.  

 

 

Vi tolkar respondenternas svar som att de vill ha mer kurser i naturvetenskap via 

fortutbildning. Vidare upplever vi respondenternas svar som att naturvetenskapskurser oftast 

är något som förskollärarna själva får söka till eller efterfråga av chefen. En tolkning kan 

därmed vara att naturvetenskap inte är av en hög prioritet och därför kan bli ett ämne som 

upplevs som svårt. Liang (2009, s. 124) beskriver att förskollärare känner sig generellt inte 

lika förberedda med att lära ut naturvetenskap. Vår tolkning av respondenternas svar är 

därmed att det kan finnas en viss känsla hos dem att de inte känner sig bekväma med 

naturvetenskap då alla är överens om att det behövs fler fortutbildningskurser. När frågan 

ställdes under intervjuerna fick respondenterna tänka efter länge innan vi fick något svar hur 

vida utbildningen respondenterna gått inkluderat naturvetenskap. Endast en av fyra 

respondenter hade alltså haft naturvetenskap som obligatoriskt ämne under sin utbildning 

varav den respondenten som läst naturvetenskap valt detta under terminens valbara kurser. 

Eftersom respondenternas alla gav samma resultat gjorde vi en egen eftersökning och såg att 

många universitet runt om i Sverige har en naturvetenskaplig kurs på 7.5 högskolpoäng.  
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Naturvetenskapliga inomhusmiljöer/situationer 
Här redovisas resultatet kopplat till den tredje frågeställningen: I vilka situationer anser 

förskollärare att naturvetenskapliga fenomen i inomhusmiljön uppmärksammas?  

 

 
(R3): När vi delar frukt vid frukost och mellanmål då vi sorterar frukt i en påse. Vid 

maten så är det mycket att man prata om maten, vart kommer den ifrån, växer de 

under jord eller över jord exempelvis.   

 

Förskollärarna menar här att det finns stora möjligheter att tala om biologiska fenomen i 

vardagliga situationer som förekommer ofta i barnens liv. Vi tolkar därmed respondenternas 

svar som att matsituationer är en plats där främst naturvetenskapliga samtal uppstår, vi tolkar 

det som att respondenterna i vår studie använder matsituationer som en plats att samtala om 

naturvetenskap. Elfström (2014, s. 143) talar om barnens begynnande förståelse i 

naturvetenskap. Genom det som respondenterna belyser tolkar vi det som att förskollärarna tar 

tillvara på barnens begynnande förståelse i naturvetenskap genom att exempelvis ställa frågor 

vid matsituationer. Däremot funderar vi kring om dela frukt är det mest generella då alla 

respondenter belyste att de delar frukt. Vi kan därför dra en tolkning om att respondenterna 

ser det som naturvetenskap men kan möjligtvis känna en viss osäkeret kring ämnet då de 

enbart nämnde delandet av frukt som en sak som sker vid matsituationer. 

 

 
(R4): I ateljén sker mycket naturvetenskap exempelvis när vi blandar färg, vad händer när vi 

blandar grönt och rött?  

 

 

Respondenterna belyste ateljé som en plats där naturvetenskap sker men vår tolkning är att de 

möjligtvis kan finnas bristande ämneskunskaper då de enbart nämnde färgblandning och att ta 

in naturmaterial. Vi drar därför tolkningen att respondenterna möjligtvis kan vara osäkra hur 

de kan framhäva naturvetenskap inomhus. Vidare drar vi tolkningen att det kan vara så att 

respondenterna kopplar naturvetenskapen till något som sker utomhus och därav det 

biologiska, det vill säga djur och natur. En annan tolkning till att de enbart nämnde färg och 

material kan vara att förskollärarna kanske känner sig mest bekväma med att framhäva 

naturvetenskap utomhus och därför belyser att de tar in naturmaterial. 
 

 

(R3): Det är nog vid samlingen och /.../, vid samlingen så är de ju lärarstyrt.  

 

Vi tolkar respondenternas svar som att naturvetenskapen inomhus många 

gånger kan vara planerade då de nämner samling som en plats där 

naturvetenskap sker. Vår tolkning är om en orsak kan vara att förskollärarna 

vid en samling kan styra innehållet i samlingen och exempelvis kanske 

använda en bok vilket kan skapa en större säkerhet hos förskolläraren. 

Respondenterna påtalade även att de använde experimentlådor vilket 

förbereddes innan för att barnen skulle kunna använda lådorna själv. Genom 

respondenternas kroppspråk och entusiasm kring lådorna tolkar vi det som 

att respondenterna generellt känner trygghet kring planerade experiment där 

tillvägagångssättet redan planerat.  



18 
 

DISKUSSION 
I kapitlet diskuteras resultatet av studien i relation till studiens syfte att belysa förskollärares 

förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön. Diskussionsavsnittet förenas med 

tidigare forskning, teoretisk utgångspunkt samt egen analys av resultatet. För att avsluta 

diskuteras vald metod i studien samt didaktiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion  
Texten nedan bygger på kategorierna samt innehållet av resultatet i tabellen ovan (se figur 1). 

Avslutande tankar diskuteras nedan med koppling till det som kommit fram i studien utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Intressen och frågor  
Utifrån resultatet kan vi säga att det är av betydelse att vara närvarande med barnen för att 

upptäcka saker barnen är nyfikna på, därefter är det av betydelse för förskolläraren att ställa 

frågor. Vi anser att detta stämmer med Elfström et al. (2014, s. 143) uppfattning om att det är 

viktigt att förskollärare lyssnar på vad barnen har för teorier och frågor kring olika 

naturvetenskapliga fenomen. Därmed drar vi slutsatsen att förskollärare behöver utveckla ett 

utforskande arbetssätt genom reflektion över barnets funderingar samt ställa utvecklande 

frågor. Vidare drar vi även slutsatsen att frågorna bör visa på ett intresse från förskollärarnas 

sida att de är nyfikna på vad barnen funderar över. Studiens frågeställning syftar till att 

undersöka hur förskollärare framställer sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljö. 

Förskollärarna i vår studie framställer att det är av betydelse att vara närvarande för att 

upptäcka naturvetenskapliga situationer. Resultatet visar däremot att hinder kan uppstå om 

förskollärarna ger barnen direkta svar vilket innebär att utmanande frågor utesluts. Vi tänker 

att man som förskollärare lätt använder sig av slutna frågor istället för öppna frågor, däremot 

tänker vi att ett öppet förhållningssätt bör forma förskolläraren till öppna frågor.  

 

Nilssons (2015, s. 296) studie bestod av både observationer samt intervjuer under två år 

medan Kallerys (2004, ss. 156-157) studie bestod av enkäter samt två gruppintervjuer. 

Nilssons studie kan genom observationerna synliggöra ett djupare synsätt för hur 

förskollärarna förhåller sig till lärande inom naturvetenskap. Vidare visar Kallerys studie ett 

mer reflekterande resultat eftersom förskollärarna i intervjuerna har haft möjlighet att 

diskutera med varandra. Om vi jämför med vår studie ser vi att liknande resultat framkommit 

trotts skillnaderna i val av metod. Vi tror att likheten kan förklaras genom att våra 

frågeställningar är tolkningsbara samt utvecklande. Med det menar vi att varje enskild 

respondent fått möjlighet att tolka våra frågor ur sitt eget perspektiv. Eftersom respondenterna 

är bekanta med oss tror vi att det gett dem en bekvämlighet till att prata mer fritt kring deras 

tankar och åsikter.  

 

Kallerys (2004, s. 157) studie menar att förskollärare bör uppmuntra barns frågor och inta ett 

medforskande arbetssätt som förskollärare vilket stämmer överens med det respondent 1 i vår 

studie framhävde. Vidare menar Nilssons (2015, s. 297) studie att förskollärare behöver ha ett 

engagemang för att fånga naturvetenskapliga situationer, däremot kan det vara en utmaning 

eftersom förskollärare kan känna oro över att ta naturvetenskapliga diskussioner med barnen 

som exempelvis situationen med magnethalsbandet. Vi tycker därmed att det är ett hinder om 

förskollärare är osäkra i att ta naturvetenskapliga diskussioner som är oförberedda därför att 

spontana naturvetenskapliga upplevelser försvinner samt barnens funderingar trycks undan. 

Ett pragmatiskt synsätt beskrivs som uppmärksammanden av sidospår genom närvarande 

arbetssätt samt lyhördhet och medvetenhet kring barns frågor och funderingar (Elfström et al. 
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2014, s. 33). Vidare kan vår, Nilssons och Kallerys studie ta utgångspunkt i ett pragmatiskt 

perspektiv eftersom betydelsen av att vara närvarande med barnen är kärnfullt i studierna. 

Förskollärare utmanar barnen genom att ställa öppna frågor och visa en nyfikenhet kring det 

barnen upptäcker och utforskar. 

 

Förskollärares uppdrag  
När förskollärarna beskriver deras uppdrag utifrån Läroplanen för förskolan vilket som tog 

ursprung i intervjufrågorna, där framkommer det tydligt att en giftfri förskola är högt 

prioriterat. Arbete pågår just nu på en av förskolorna som fokuserar på att undersöka hur 

förskollärarna ska involvera barnen i hur miljön påverkas av gifter som exempelvis plast samt 

allt giftigt på förskolan. I Lfpö (98 rev 2016, s. 7) står det att förskolan ska bidra till att barnen 

intar ett varligt synsätt till natur samt miljö. Resultaten visar fördelar till att introducera 

barnen till ett varsamt förhållningssätt gentemot miljön. Vi drar därför slutsatsen att förskolan 

bör involvera barnen i ett konsekvenstänk gällande miljön. Vidare visar resultatet att 

förskollärare framställer sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljön genom att samtala 

kring miljöförstöring med nuvarande fokus på giftiga plaster. Vi ställer oss tveksamma till om 

det räcker med att samtala om miljöförstöring eftersom ett mer konkret lärande är att uppleva 

miljöförstöringen. Av tidigare erfarenheter bevittnade vi en förskollärare och två barnskötare 

som genom spontana teaterföreställningar slängde skräp samt äppleskal på golvet för att 

stimulera igång barnens tankar kring källsortering och varför vi lägger skräp i påsar. Därav 

menar vi att vi tror handling och samtal tillsammans utvecklar barnen till större fördelar. Detta 

eftersom vi tror att barn behöver uppleva med många olika sinnen för att förstå inte endast 

genom att alltid lyssna på förskolläraren när hen förklarar olika ting.  

 

Vi tycker att frågor och kommunikation är av stor betydelse gällande förskollärares uppdrag 

att förmedla barnen ett varsamt förhållningssätt gentemot miljön. Däremot anser vi att 

kommunikationen mellan förskollärare och barn bör omvandlas i konkreta handlingar där 

barnen får möjlighet att se processen som oftast bara samtalas omkring.  

 

Resultatet i vår studie visar ett pragmatiskt förhållningssätt som inkluderar betydelsen av 

förkunskaper för att kunna medvetandegöra naturvetenskapliga situationer. Dewey (2004, ss. 

15-19) menade att ämneskunskaper var viktiga för att kunna följa upp barnens utforskande. Vi 

tror att förskollärare ibland upplever att allt i läroplanen behöver komma med på kortsiktlig 

tid, därav kan förskollärarens uppdrag bli väldigt intensivt och förhastat. Det skulle kunna 

skapa en oro och den osäkerhet som beskrivs bland respondenterna i denna studien.  

Självförtroende 

Som vi kort nämnde i överstående rubrik tror vi att självförtroende hos förskollärare är viktigt 

för att våga lyfta naturvetenskap i inomhusmiljön. Resultatet visar att det mest utmärkande är 

att förskollärarna känner att självförtroende behövs för att kunna lyfta naturvetenskap i 

inomhusmiljön men att det ibland finns en viss osäkerhet kring ämnet naturvetenskap. Även 

förskollärarna som deltog i Kallerys (2004, ss. 156-157) studie påvisar att de känner sig 

osäkra i naturvetenskap på grund av bristande ämneskunskaper. Vi drar därför slutsatsen att 

ett gott självförtroende stärker förskollärares arbetssätt gentemot naturvetenskap. Däremot 

hävdar Gustavsson och Pramling (2014 se Fleer 2009, s. 61) å andra sidan att förskollärares 

attityder är viktigare än självförtroende och ämneskunskaper. Vi tolkar det som att en positiv 

attityd till naturvetenskap gör att förskollärare även med färre specifika ämneskunskaper kan 

utifrån barnens hypoteser och funderingar inta den medforskande lärarrollen och därav blir 

förskollärares självförtroende angående deras ämneskunskaps kompetens mindre avgörande. 



20 
 

Liang (2009, s. 127) påtalar också att förskollärares självförtroende är avgörande för hur de 

framhäver naturvetenskap. Ett lågt självförtroende kopplas därmed till låga och bristande 

kunskaper i naturvetenskap. Det här visar en viss likhet kring det respondenterna i vår studie 

också lyfte fram.  

 

Enligt Dewey (2004, ss. 15-19) behöver förskollärare vara både intellektuellt förberedda samt 

emotionellt förberedda. Resultatet visar att respondenterna visar för stort fokus på att vara 

intellektuellt förberedda men glömmer av att vara emotionellt förberedda. Med emotionellt 

förberedda tolkar vi det som att inta en positiv attityd som förskollärare där det inte behöver 

vara avgörande om mindre ämneskunskaper finns hos förskollärare då förskollärarna istället 

kan våga prova sig fram i ett område hen känner sig osäker i. Med andra ord blir 

självförtroende inte nödvändigtvis en avgörande faktor för hur förskollärare framhäver 

naturvetenskap då det gäller att möta världen emotionellt förberedd med rätt attityd som 

Dewey förespråkar. Den utmärkande betydelsen av resultatet blir därför att fundera över vad 

förskollärare har för attityd till naturvetenskap. Respondenterna i vår studie framställer sitt 

förhållningssätt till naturvetenskap som en svaghet eftersom respondenterna upplever att 

ämneskunskaperna inom naturvetenskap inte är tillräckliga för att bemöta barnen på det sättet 

förskollärarna skulle vilja. Möjligheten att förskollärarna har stora krav på sig själva i sitt 

arbete är däremot också relevant i denna studie. Därför tror vi att en medforskande roll som 

förskollärare är av stor betydelse och att den medforskande lärarrollen vävs ihop i 

förskollärarnas förhållningssätt.  

 

Medvetenhet och begrepp  
Kallerys (2004, ss. 154-157) studie påvisar bland annat att barnens frågor bör utforskas 

tillsammans samt grundas på utmanande frågor, kommunikation som barnen förstår samt 

experiment. Respondent 1 visar en likhet till det Kallerys studie genom att det är viktigt att 

upptäcka barns utforskande och hjälpa barnen utforska sina funderingar genom utmanande 

frågor. Resultatet visar att ämneskunskaper inom naturvetenskap är av betydelse för att 

förskollärare ska ha möjligheten att hjälpa barnen med begrepp de ännu inte behärskar i sin 

vokabulär eller ord som barnen inte ännu har förstått. Vi anser därför att detta är ett tydligt 

svar på vår frågeställning om på vilket sätt naturvetenskapliga ämneskunskaper är av 

betydelse för att upptäcka naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön. Faktabaserade 

lärare och medforskande lärare är något Kallery (2004, ss. 154-157) menar att förskollärare 

brukar vara men bör utvecklas mer inom den medforskande lärarrollen vilket respondent 1 

påtalar, samma respondent intar samtidigt en mer faktabaserad roll eftersom hen beskriver sitt 

eget agerande genom att ställa frågor till barnen men inte utveckla dessa genom exempelvis 

experiment. Vi upplever att förskollärare generellt inte är medvetna om vad naturvetenskap är 

och därmed blir det svårt att inta den medforskande rollen som Kallery nämner. Enligt egna 

erfarenheter upplever vi att förskollärare ibland tvivlar på sin egen kompetens. Detta upplever 

vi genom osäkerheten i svaren vi fått tidigare under verksamhetsförlagd utbildning då vi 

frågat om vad naturvetenskap är för dem. Vi funderar även kring förskollärarnas självsäkerhet 

kring naturvetenskap eftersom bristande självförtroende möjligtvis kan leda till att 

naturvetenskapen hämmas vilket vi går in mer på i nedanstående rubrik. Däremot 

framkommer det i studien att ämneskunskaper är av betydelse i en 

förskolläraresförhållningssätt även om förskolläraren inte vet allting.  

 

Respondenterna beskriver att det kan vara svårt att besitta mycket ämneskunskaper men att 

förskollärare kan skapa naturvetenskapliga situationer ändå. Däremot belyser en förskollärare 

att det är betydelsefullt ju mer ämneskunskaper en förskollärare har men att bristande 
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ämneskunskaper inte ska hindra förskollärare i att framhäva naturvetenskap. Westman och 

Bergmark (2014, s. 79) betonar i sin studie ett exempel om en magnet där förskolläraren inte 

kunde besvara magnetens funktion och var orolig att barnet skulle fråga om den. Resultatet i 

vår studie visar att förskollärarna anser att förkunskaper är av betydelse för att de ska känna 

sig trygga när det gäller att besvara barns naturvetenskapliga funderingar. Vi kan även dra 

slutsatsen att respondenterna i studien besitter en god attityd gentemot naturvetenskap och 

slutsatsen drar vi utifrån att respondenterna inte anser att ämneskunskaper ska vara avgörande 

i deras arbete. Ämneskunskaper behöver därför inte vara det viktigaste för förskollärare vilket 

Lättman-Masch, Weidemark, Jacobsson, Persson och Ekblad (2014, s. 19) lyfter fram genom 

att förskollärare inte behöver tillfördela barnen kunskaper om olika naturvetenskapliga 

fenomen. Det meningsfulla ligger istället i barnens samlade erfarenheter. Processen kan ses 

som en upplevelse och någonting barnen fascineras utav, barnens förmåga att ifrågasätta, 

konstatera och även att fundera samt konstruera. Dewey (2004,ss. 15-19) menar också att det 

är viktigt att barnen får naturvetenskapliga upplevelser. Elfström et al. (2014, s. 33) 

understryker dessutom att, utifrån ett pragmatiskt perspektiv, bör förskollärare vara 

uppmärksam på sidospår som kan uppkomma. Det innebär att förskollärare har ett öppet 

förhållningssätt där tillåtandet är en stor del av utvecklingen. Det handlar därför om att 

konstruera för att sedan omkonstruera begrepp samt kunskap för barnen genom att dem får 

utforska med alla sinnen. 

 

Det vi finner mycket intressant i vår studie är att förskollärarna hävdar att ämneskunskaper 

inte alltid är nödvändigt i arbetet. Däremot funderar vi på om svaret baseras på en ursäkt för 

att inte behöva utmana sig i naturvetenskap då naturvetenskap framställs som svårt. Vi vill 

även lyfta fram att förskollärare inte är vandrande lexikon som respondent 3 nämner då en 

människa inte kan veta allt. Vi menar att förskollärare får en fördel genom att besitta en 

positiv attityd till naturvetenskap för att därmed ge barnen känslan av att naturvetenskap är 

roligt samt utmanande.  

 

Naturvetenskaplig utbildning  
Studiens resultat visar att det är en brist på naturvetenskapliga kurser samt fortutbildningar för 

förskollärare, delvis genom respondenternas svar men vi kan också genom Liangs (2009, s. 

125) studie se att detta inte endast är en bristande aspekt i Sverige. Liang tar upp i resultatet 

att utbildningsorganisationer i Taiwan har gjort en undersökning där endast 26 procent 

erbjuder kurser i naturvetenskap och endast 53 procent erbjuder valbara kurser. Vi har även 

genom egna eftersökningar sökt fram hur universitet runt om i Sverige väljer att sätta in 

naturvetenskapliga kurser. Majoriteten av universiteten hade minst en naturvetenskaplig kurs 

på 7.5 högskolepoäng. Slutsatsen vi drar är att naturvetenskaplig utbildning bör vara ett måste 

i förskollärarutbildningen.  

 

Lpfö nämner strävansmål kopplat till naturvetenskap vilket också respondent 4 belyser genom 

att påtala att det som finns med i Lpfö bör finnas med som en obligatorisk kurs. Anledningen 

till att vi frågade förskollärare om deras utbildning inom naturetenskap var på grund av att vi 

ville se om det fanns koppling till det vi har läst om i forskning. Resultatet i vår studie 

besvarar därmed inte fullt ut på vilket sätt ämneskunskaper är av betydelse för att upptäcka 

naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön vilket vi tror är på grund av att 

ämneskunskaperna inom ämnet inte är tillräckligt starka att respondenterna kände sig 

bekväma nog att reflektera kring det tillsammans med oss. Vi fick däremot svar på att 

samtliga respondenter anser att ämneskunskaper är av betydelse men att de önskar mer 

utbildning, vilket också kan vara en orsak till varför vi inte fick svar på vilket sätt 
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ämneskunskaperna är av betydelse. Undantag vi kan se i resultatet är en respondent som 

belyser att allt som står i Lpfö bör vara en obligatorisk kurs. Vi ifrågasätter däremot längden 

av den naturvetenskapliga kursen på svenska universitet. I dagens samhälle har vi 

uppmärksammat att vissa lärosäten har naturvetenskap under en hel termin som innefattar 30 

hp medan andra universitet enbart har en kurs som sträcker sig över en månad och tillger 7,5 

hp. Vi undrar om det verkligen är en bra balans mellan de olika ämnena i den nya 

förskollärarutbildningen när det exempelvis gäller språk och matematik? Och bör inte 

förskollärare som studerat innan naturvetenskapen var en obligatorisk kurs få en fortbildning 

genom förskoleverksamheten? Förskollärarna är trots allt där för barnens skull och allt som 

står i Lpfö bör alla förskollärare ha gått en kurs i. Vår studie visar på en likhet med de 

resterande studierna under avsnittet bakgrund då samtliga belyser förskollärares osäkerhet till 

naturvetenskap vilket vi tolkar som att förskollärarna inte haft tillräcklig naturvetenskaplig 

utbildning. Likheterna kan bero på att Liangs, Kallerys, Nilssons, Westman och Bergmarks 

samt vår studie har alla använt intervju som metodval. 

 

Liangs (2009, s. 125) studie visar att många inte får en utbildning inom naturvetenskap eller 

så erbjuds naturvetenskap enbart som en valbar kurs vilket innebär att 79 % av universitetets 

studenter saknar naturvetenskaplig utbildning. Liang menar att förskollärare behöver en viss 

kunskap inom naturvetenskap för att kunna göra naturvetenskapen mer meningsfull. Genom 

att bara utgå ifrån experiment från böcker ökar risken för att meningsfulla situationer 

hämmas. Vi tolkar att själva ordet meningsfull innebär själva processen barnen genomgår. 

Liangs studie säger till stor del emot det respondenterna säger eftersom Liang hävdar att 

naturvetenskapliga kunskaper genom utbildning behövs hos förskollärare. Vi anser att det 

som Liang framhäver är av stor betydelse då vi tycker att förkunskaper inom naturvetenskap 

förbättrar förskollärares arbetssätt i naturvetenskap. Vi tror också att förkunskaper ger 

förskollärarna möjligheter till att fånga upp de mer spontana tillfällena i naturvetenskap. 

Däremot krävs det att förskollärare är intresserade av det barnen har uppmärksammat även om 

förskollärarna inte personligen finner något intresse i det och där tror vi att ett stort problem 

kan ligga hos förskollärarna. Eftersom Liangs (2009, ss. 123-124,130) studie innehåller 58 

enkäter och 30 intervjuer av förskollärare som deltog i studiens naturvetenskapliga kurs tror vi 

att en viss resultatskillnad kan förekomma. Det tror vi på grund av att förskollärarna som 

deltagit i Liangs studie troligtvis haft ett visst intresse för naturvetenskap eller ett intresse för 

att utvecklas i sitt arbete. Medan vi i vår studie intervjuade fyra förskollärare med olika 

erfarenheter samt att vår studie genomfördes inom en betydligt kortare period och det här gav 

oss enbart möjligheten till att träffa förskollärarna en gång var. 

 

 

Vi tolkar det därför som att Liang (2009, ss. 124-125) menar att lärarprogram inte har en jämn 

balans mellan naturvetenskap och andra kärnämnen och därför kan det finnas en stor 

osäkerhet hos förskollärare gällande naturvetenskap. Däremot visar resultatet att de som 

deltog i Liangs naturvetenskapliga kurs fick en mer positiv attityd. Vidare utvecklade 

förskollärarna en medvetenhet kring att se naturvetenskap samt utforska och uppleva 

tillsammans med barnen. Om vi ser Liangs studie utifrån ett pragmatiskt perspektiv tolkar vi 

det som att utbildningen gav förskollärarna ett mer öppet förhållningssätt för att kunna prägla 

sitt arbete med ”learning by doing” som tillförs genom ett utforskande och aktivt deltagande 

förhållningssätt. Med det tolkar vi det som att Liangs utbildning gav förskollärare för det 

första goda ämneskunskaper som Dewey såg som något viktigt men att ämneskunskaperna 

sedan ledde till att förskollärarna vågade prova sig fram då det är så en individ lär sig ur ett 

pragmatiskt sätt att se på lärande.    
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Naturvetenskapliga inomhusmiljöer/situationer  
Vi har i intervjun frågat förskollärarna om inomhusmiljöer där de anser att naturvetenskapliga 

situationer ofta förekommer, det utmärkande som förskollärarna lyfte fram var matsituationer, 

ateljé samt samling. Vi drar därför slutsatsen att respondenterna i vår studie sammankopplar 

vissa inomhusmiljöer i verksamheten till naturvetenskap. Vidare drar vi slutsatsen att 

matsituationer är en miljö där naturvetenskapen som framhävs är oplanerad av förskolläraren 

då respondenterna berättar om spontana samtal om ämnen som kan kopplas till 

naturvetenskap såsom kärnor i äpplet exempelvis.  Resultatet visar även att ateljén är en 

öppen miljö där samtal om naturvetenskap kan uppkomma spontant, detta eftersom resultatet 

visar på att förskollärare ser ateljén som en plats där naturvetenskap kan uppstå spontant. 

Detta genom exempelvis barnens intresse för att limma eller blanda färg. Förskollärare kan 

också omkonstruera miljön genom att tillföra olika material. Samling blir däremot en plats där 

naturvetenskapen är planerad då resultatet visar att den är lärarstyrd vilket kan ses som en sak 

som avviker från det spontana utforskandet barnen och förskolläraren upplever tillsammans. 

Studiens resultat förhåller sig därför till frågeställningen om i vilka situationer förskollärare 

uppmärksammar naturvetenskapliga situationer då respondenterna framhäver särskilda platser 

i inomhusmiljön. Studien är inriktad på inomhusmiljöer vilket gjort att respondenterna knappt 

har talat om utomhusmiljön, däremot märker vi en tydligt större bekvämlighet av 

naturvetenskap i utomhusmiljön eftersom tankar och reflektioner uppmärksammas, speciellt 

kring djur och natur. En intressant aspekt hade varit att göra en liknande studie men med 

fokus på utomhusmiljön och därmed koda fram skillnaderna mellan de olika miljöerna.  

  

Liang (2009, s. 127) nämner att förskollärare är begränsade på grund av att de har en negativ 

syn till naturvetenskap. Eftersom Lpfö kräver av förskollärare att beröra naturvetenskap blir 

det lätt att förskollärare berör detta i planerade situationer såsom samlingar vilket Westman 

och Bergmark (2014, s. 79) också framhäver.  Westman och Bergmark menar däremot att de 

naturliga samt spontana naturvetenskapliga ögonblicken försvinner genom planerade 

aktiviteter. Vi tänker att naturvetenskapen bör framhävas mer i spontana och oförberedda 

situationer av förskollärare och bör uppmärksammas genom barnens intressen vilket är en 

likhet med det som Westman och Bergmark framhäver.  

Eftersom vår studie utgår från ett pragmatiskt perspektiv bör förskollärare ha en viss kunskap 

för att kunna sammankoppla tanke och handling, det vill säga en förmåga att kunna reflektera 

kring det naturvetenskapliga som sker runt barnen. Vi anser att det sker mest i naturliga och 

spontana situationer, därmed ser vi att förskollärare ser naturvetenskap ur en pragmatisk 

synvinkel när de har ett öppet förhållningssätt och är uppmärksamma på sidospår. Resultatet 

visar även att respondent 4 menar att förskollärare inte enbart bör använda sig av planerade 

aktiviteter i naturvetenskap utan se naturvetenskapen som en naturlig del på samma sätt som 

matematik och språk. 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i 

inomhusmiljön. Enskilda intervjuer valdes som metod då vi ville få fram förskollärares tankar 

och funderingar kring området där vi som forskare även hade en chans att ställa följdfrågor. 

Vi ser att intervjuer gav oss möjligheten att få mycket information eftersom vi också hade 

chansen att ställa följdfrågor. Vi gjorde ett strategiskt urval genom att välja bekanta personer 

att intervjua detta kan däremot innebära att personerna i fråga haft svårt att tack nej till att 

delta i studien och även att avböja ifrån att svara på en fråga därför har vi medvetet många 

gånger påmint att de har rättigheten att säga nej. Urvalet kan också ha varit en orsak till att en 
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stark resultatdel utvecklades på kort tid. Vidare bidrog det valet till att intervjusituationen 

upplevdes mer bekväm eftersom deltagarna i studien har en god uppfattning om vilka vi är det 

ledde till att intervjuerna kändes som naturliga samtal vilket gjorde att vi fick ut mycket från 

varje intervju. Detta säger vi även eftersom samtliga deltagare efter intervjuns gång påpekade 

att det kändes bra samt att intervjun gav dem intressanta funderingar sin egen yrkesroll. 

Genom att intervjua förskollärare vi känner kan det valet också ha påverkat studiens 

reliabilitet, detta genom att deltagarna som är bekanta till oss ville ge oss genuina svar utan att 

försköna svaren genom att säga något de tror vi vill höra. Sedan gjordes även ett medvetet val 

över att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg eftersom vi ville undvika att förskollärarna 

skulle diskutera frågorna med kollegor vilket inte hade gett oss lika genuina svar vilket hade 

kunnat påverka studien.  

Under de enskilda intervjuerna som genomfördes intervjuade vi fyra förskollärare där 

samtliga fick ta del av vårt missivbrev innan. Vi valde att intervjua två förskollärare var för att 

vi kände att det var det bästa för att göra det mer bekvämt för den intervjuade. Sedan spelade 

vi in alla intervjuer och transkriberade två intervjuer var. Vi valde det tillvägagångssättet 

eftersom vi ville att förskollärarna skulle känna sig bekväma men också på grund av tidsbrist 

och därför valde vi att intervjua samt transkribera två intervjuer var på varsitt håll.  När vi 

sedan skulle bearbeta allt material efter transkriberingen arbetade vi tillsammans för att göra 

det. Vi ser att det här tillvägagångssättet fungerade bra under insamlandet av material men vi 

hade övervägt att genomföra intervjuer och transkribering tillsammans om vi hade mer tid. Vi 

anser att det tillvägagångssättet kanske hade varit bra för oss själva eftersom vi då hade varit 

två personer som kunde ha ställt följdfrågor. Till nästa gång hade vi även valt att transkribera 

intervjuerna på datorn eftersom vi upplevde att det blev dubbelt arbete när vi skrev vissa 

transkriberingar på papper. Det blev med andra ord mycket text på papper och det tog tid att 

leta upp delar av data i ett analogt format. Hade data sparats i digitalt format hade vi kunnat 

söka i dokumentet. Det vi också hade gjort om vi hade fått göra om studien är att genomföra 

en pilotundersökning. Vi känner att en pilotundersökning hade gett oss möjligheten att bland 

annat öva på rollen som intervjuare som vi tror kan vara en bra erfarenhet.  

Didaktiska konsekvenser 
I studien har det framkommit att förskollärare jobbar med naturvetenskap inomhus genom 

öppna frågor samt genom att samtala med barnen. Vi har genom tidigare forskning samt egna 

studier klargjort att medvetna förskollärare är väldigt viktigt för naturvetenskapen i förskolan. 

Vi hoppas att genom att belysa hur förskollärare jobbar med naturvetenskapen inomhus även 

väcka tankar hos andra förskollärare och stötta dem till att utmana sig själva i arbetet med 

naturvetenskap. Hur ska då förskollärare förhålla sig till naturvetenskap i inomhusmiljö? Vi 

menar att utifrån studiens resultat ska förskollärare vara närvarande i barnens utforskande för 

att bevittna deras upptäckter samt intressen. Förskollärarna bör vara uppdaterade genom att 

deras förskollverksamhet aktivt jobbar med ny litteratur och diskuterar den tillsammans i 

grupper. Vi vill i vår kommande yrkesroll visa en positiv attityd till ämnen som verkar svåra 

och utmana oss själva i det. Vi tror att genom förskollärarnas attityd kommer även barnens 

framtida attityd att påverkas och svåra ämnen i framtiden behöver inte ses som svåra vilket 

Elfström et al. (2014, s. 142) belyser genom följande citat: 

 
När man som lärare använder sig av ett utforskande arbetssätt i sin undervisning, är en 

viktig del i det pedagogiska förhållningssättet att lyssna aktivt på barnens teorier och 

frågor. Läraren måste försöka sätta sig in i hur barnet tänker och funderar kring 

naturvetenskapliga fenomen. 
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Citatet ovan beskriver hur en förskollärare behöver omfamna naturvetenskapen som ett 

förhållningssätt och utgå ifrån vad barnen utforskar istället för att strikt följa beskrivningen i 

böckerna. 

 

Vi tror att genom mer utbildning hade förskollärare kunnat ändra sin attityd gällande 

naturvetenskap. För att nå dit tror vi det också är viktigt med ett kollegialt lärande där 

förskollärarna i varje verksamhet diskuterar naturvetenskap i inomhusmiljön tillsammans då 

det är av betydelse att vara nyfikna på varandra för att kunna utveckla varandras tankar. 

 

Avslutande tankar 
Syftet i vår studie har varit att belysa förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i 

inomhusmiljön eftersom vi upplever naturvetenskapen som bortglömd och vill bidra till att 

skapa en positiv uppfattning av naturvetenskap i förskolan. Vi tycker även att 

naturvetenskapen alltför ofta är sammankopplad till biologi och utomhusaktiviteter och vill 

bidra till att främja naturvetenskapen i en inomhusmiljö. Förskollärare behöver vara medvetna 

samt närvarande i barnens vardag inne på förskolan för att uppmärksamma den naturliga 

naturvetenskapen som uppstår genom barnens utforskande. Resultatet visar på att 

förskollärare behöver mer ämneskunskaper inom naturvetenskap för att få en tydlig bild om 

vad som ingår i naturvetenskap samt känna en större säkerhet kring att använda sig av 

naturvetenskapliga ämneskunskaper.  

 

Resultatet visar på att studien kan få praktiska konsekvenser eftersom verksamheterna inte ser 

ut på samma sätt som den beskrivs i litteratur och utbildningar. Med det menar vi att förskolor 

har ofta stora barngrupper där varje enskild individ ska tillgodoses och bekräftas av 

förskolläraren samt att förskollärare ska gå igenom olika former av möten, pappersarbeten och 

dokumentation vilket ger förskollärare en stor tidsbrist. Generellt sätt är det inte konstigt att 

barnen tror att förskollärarna bor på förskolan. Praktiska konsekvenser kan även förekomma 

när vi talar om kommunikationsbrist som exempelvis nyanlända barn som inte är 

svensktalande vilket medför att språk kan bli en större prioritet men även en prioritering vi 

förstår. Med kommunikationsbrist menar vi även att det finns naturvetenskapliga begrepp som 

exempelvis att inom fysik använda acceleration istället för att säga ”det går fort”, acceleration 

kan i barnens fall vara ett begrepp som är svårt att förstå innebörden i. Därför kan 

förskollärarna behöva vara tydliga i dess ordval men samtidigt tror vi det är bra att introducera 

nya ord i samband med ord barnen behärskar som förklaring av det nya ordet. Ytterligare en 

aspekt kan vara att förskollärare finner naturvetenskap som ett ointressant ämne vilket kan 

leda till att barnen missgynnas och även riskerar att se naturvetenskap i framtiden som något 

ointressant eller svårt.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att förskollärare behöver förändra sin 

attityd gentemot naturvetenskap och istället se möjligheter vilket gör att förskollärare 

utvecklar ett öppet förhållningssätt. Vi menar att förskollärare idag är för osäkra och gärna vill 

att det ska bli rätt direkt när de egentligen jobbar inom ett yrke där alla fel blir rätt på ett eller 

annat sätt. Vi menar att det är själva processen och dess erfarenheter som i grund och botten 

betyder något för barnen. Den kunskap vi har tagit åt oss av inför vår kommande yrkesroll är 

att vara medveten och närvarande i de situationer vi hamnar i tillsammans med barnen samt 

att alltid se något positivt i det negativa. 
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Vidare forskning 
Till nästa gång vore det intressant att forska vidare i det som framkom i resultatet för att få en 

djupare inblick i barns spontana försök till naturvetenskap. Kanske hade vi kunnat utforma en 

intervju utifrån det som kom fram i den här studiens resultat och även genomföra 

observationer för att se hur förskollärare arbetar med naturvetenskap inomhus. Vi tror att det 

hade gett oss olika perspektiv att se fenomenet på. En tanke är att observera förskollärare i 

inomhusmiljön för att se om förskollärare fångar spontana och oförberedda 

naturvetenskapliga situationer och hur de förhåller sig till dessa situationer tillsammans med 

barnen. Ett avslutande förslag på vidare forskning kan vara att genom intervjuer ta reda på hur 

förskollärare tror att de kan utforma naturvetenskap till en naturlig del i verksamheten och vad 

det krävs i verkligheten för att nå dit, hur ändrar vi vår attityd kring ett ämne som kanske inte 

är allas favoritämne? 
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Bilaga 1 missivbrev 
Hej!  

Vi heter Mikaela Rylander och Jessica Rodriguez och skriver just nu vår c-uppsats och är 

därav snart färdiga förskollärare. Vi studerar i Högskolan i Borås och är alltså på vår sjunde 

och sista termin.  

Vårt syfte är att ta reda på hur ni förskollärare förhåller er till naturvetenskap i era 

verksamheter. Genom tidigare forskning har vi fått en inblick i hur forskare ser på saker och 

ting men för att få en djupare förståelse vill vi gärna intervjua er som är ute i verksamheten 

dagligen och kontinuerligt jobbar med detta.  

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till de etiska forskningsprinciperna vilket innebär att ni 

kommer vara helt anonyma i vår undersökning, undersökningen kommer heller inte nämna 

från vilka förskolor deltagarna kommer ifrån. Resultatet kommer endast användas i studiens 

syfte och det är okej att avbryta intervjun när du vill. Intervjun är även frivillig att delta i. Vi 

vill även belysa att vi gärna vill spela in intervjuerna. 

Vi önskar intervjua er under vecka 49 och intervjuerna kommer ta ungefär 30 minuter att 

genomföra. Vi kommer att kontakta er inom kort för vidare information.  

Vid frågor eller funderingar får ni väldigt gärna kontakta oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Mikaela Rylander, XXXXXXXXXX  

Jessica Rodriguez, XXXXXXXXXX 

 

 

 

Handledare: Regina Enedahl XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 intervjufrågor 
Vi har valt att göra två frågor till varje frågeställning. Frågorna som är numrerade är de frågor 

vi vill ha med i vår intervju. 

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur en förskollärare förhåller sig till  

naturvetenskap i inomhusmiljön 

Hur arbetar förskollärare kring naturvetenskap i inomhusmiljön? 

• Vad är naturvetenskap för dig i inomhusmiljön?  

• Hur arbetar du med naturvetenskap i inomhusmiljö? 

• I läroplanen för förskolan(s. 7) står det att förskolan ska hjälpa barnen att förstå hur de själva 

kan utforma ett liv som är varsamt mot miljön hur tänker du kring det I ditt arbete? 

På vilket sätt är ämneskunskaper inom naturvetenskap av betydelse för att upptäcka 

naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön?  

 

• Vilka ämneskunskaper inom naturvetenskap anser du är viktiga?  

• I vår studie har vi läst en del forskning som påstår att lärarutbildningarna inte har tillräckligt 

mycket naturvetenskapliga kurser, vad tänker du om det? 

• På vilket sätt kan ämneskunskaper inom naturvetenskap vara av betydelse?  

 

I vilka situationer uppmärksammar förskollärare naturvetenskapliga fenomen inomhus?  

• Vart upplever du att naturvetenskapliga aktiviteter mest uppkommer i inomhusmiljön?  

• Tror du att beror på möjligheter till lek eller spännande material för barnen att utforska?( 

följdfråga: Varför tror du det)?  

 

Avslutande frågor:  

• Vilka hinder finns det med naturvetenskap i inomhusmiljön? 

• Vilka möjligheter finns det med naturvetenskap i inomhusmiljön? 
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