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Sammanfattning:  

Studiens syfte är att undersöka hur barn upplever naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan 

samt att se hur pedagogerna främjar arbetet och om detta arbete utförs medvetet. För att se 

människors olika uppfattningar om naturvetenskap i förskolan används fenomenografin som 

vetenskaplig ansats. Metoden som används är kvalitativa intervjuer, där bilder används för att 

skapa en gemensam referensarm för barnen och enkäter för pedagogerna. Barnen är 

övervägande positiva till de naturvetenskapliga aktiviteterna och motiverar eventuellt 

ointresse med faktorer som exempelvis kyla och trötthet. Pedagogerna arbetar på många vis 

medvetet och främjar naturvetenskapligt arbete i förskolan men utrymme för utveckling av 

detta arbete finns.  
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1 INLEDNING 
Barn är utforskande i sin natur. De upptäcker världen via sina sinnen. De jämför, provar, 

känner, lyssnar, observerar, smakar och upplever. Utifrån sitt utforskande skapar de sig nya 

kunskaper om tingen omkring dem. I rutschkanan upplever de friktion och acceleration, när 

de använder spadar av olika längd använder de sig av hävkraften, när saker faller eller då de 

balanserar och klättrar möter de tyngdkraften, de möter dagligen väder, i naturen möter de 

kretslopp och arter. Allt detta torde innebära att barn har ett naturligt intresse av 

naturvetenskap. Barn växer upp i en värld som kräver intresse för och kunskaper inom bland 

annat naturvetenskap, det är viktigt att förstå för att kunna följa samhällsdebatt och för att 

kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Barn ska i förskolan få hjälp med att förstå sin 

omvärld och göra sina intryck till meningsfull kunskap. Men hur upplever de aktiviteter som 

rör upptäckandet av naturvetenskapliga fenomen? Främjar pedagogerna naturvetenskapligt 

arbete i förskolan och är de medvetna om de möjligheter vardagen ger till detta utforskande? 

Då en medvetenhet om naturvetenskapliga inlärningssituationer hos pedagogerna förmodligen 

underlättar barnens nuvarande samt vidare inlärning av naturvetenskap är detta ett intressant 

ämne att se djupare på.  

 

1.1 Begreppsförklaringar 

Naturvetenskap 

Andersson (2008) delar in naturvetenskap i fysiska respektive biologiska vetenskaper. Till de 

fysiska hör astronomi, fysik, kemi och geovetenskaper. Till de biologiska hör biologi som 

bland annat innefattar, botanik, ekologi, zoologi, genetik med mera. Till de biologiska hör 

även medicinska och agrokulturella vetenskaper. Kunskaper om klimat, väder och geologi 

ingår i geovetenskapen.(a.a) Naturvetenskap innefattar alltså väldigt mycket av allt vi ser och 

upplever i vår vardag. Naturvetenskapen har karaktärsdraget att den utgår från att naturen 

styrs av lagar och mönster, samt växlar mellan att ifrågasätta och testa fenomen enligt ett visst 

arbetssätt. (Andersson, 2008) Detta arbetssätt är utforskande och söker samband.(a.a) 

 

Barn 

Ordet barn används återkommande i denna studie. Det kan röra sig om yngre barn av olika 

åldrar. I resultatet förekommer endast barn som är fem år och då syftar ordet till denna ålder.  

 

Pedagoger 

I denna studie används ordet pedagog om de som arbetar med barn i förskolan oavsett vilken 

utbildning de har. Det kan alltså röra sig om både förskollärare, lärare, barnskötare samt andra 

människor som delar barnens tillvaro i förskolan.  

 

1.2 Vetenskaplig ansats  

Människan förstår sin omvärld genom att steg för steg utveckla sin förståelse.(Starrin & 

Svensson, 1994) Därför ser fenomenografin på dessa små delar som människan tillgodogör 

sig kunskap igenom. Fenomenografin tittar på hur fenomen i vår omvärld uppfattas av 

människor. En utgångspunkt är att det inte går att förstå hur en individ lär sig något innan 

dennes tankar har gjorts synliga. Vidare anses en människas uppfattningar vara 

kontextberoende och fenomenografin tar därför avstånd från teorier som anses visa på det 

generella. Det är inte viktigt att se hur en population uppfattar ett visst fenomen, utan snarare 

att hitta de olika uppfattningar som kan finnas inom en större population. Fenomenet som 
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undersöks måste vara något som respondenten har erfarenhet av eller kunskap om.(a.a) Starrin 

och Svensson (1994) betonar dock att en händelse som respondenten inte själv har erfarit kan 

användas som utgångspunkt och för att förtydliga fenomenet vid intervjun. Till skillnad från 

fenomenologin som ser på det som stämmer överrens i resultatet, ser fenomenografin på vad 

som skiljer sig åt. Fenomenografiska undersökningar baseras på kvalitativa analyser av 

transkriberade ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Det finns inget förväntat 

korrekt svar, utan svaren är helt beroende av respondentens uppfattningar och tankegångar.  

1.3 Bakgrund 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, betonar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande.(Skolverket, 2006) Barnens lust att utforska, söka ny kunskap som lägger grunden för 

att de ska klara av att möta det samhälle med stora informationsflöden som de lever i, ska 

uppmuntras. Vidare ska barnen bland annat tränas i att förstå enkla naturvetenskapliga 

begrepp, kunna iaktta, reflektera och söka svar på sina frågor. (a.a) Det kan vara viktigt för 

samhällsmedborgaren att vara allmänbildad i naturvetenskap. (Driver, Leach, Millar & Scott, 

1996) Det kan röra sig om förståelse av fenomen som sker i människans vardag, men också 

om att kunna ta ställning i frågor som rör naturvetskap i det offentliga samtalet samt för att 

förstå vårt samhälle och vår kultur.(a.a) EU-länderna har gemensamma mål om att uppmuntra 

barns och ungdomars intresse för naturvetenskap. (Europeiska kommissionen, 2002) I Sverige 

har detta bland annat visat sig genom NOT-projekten som på uppdrag av regeringen skulle 

öka intresset för naturvetenskap hos barn och unga.(Myndigheten för skolutveckling, 2004) I 

det senaste NOT-projektet satsades extra insatser på yngre barn. I en sammanfattning av 

projektet framkommer att det är viktigt att stärka självförtroendet i och intresset för 

naturvetenskap hos pedagoger som arbetar med yngre barn, det vill säga, i förskolan. Den 

främsta orsaken till detta är att pedagogerna i stor grad påverkar barnens attityder till 

naturvetenskap.(a.a) Duit och Treagust (2003) menar att barn tidigt har föreställningar om 

olika naturvetenskapliga fenomen. Kunskaper om naturvetenskap ger lärare en möjlighet att 

hjälpa barnen med att skilja på naturvetenskapliga fenomen och vardagsförståelse.(Scott & 

Driver, 1998) Lärande om naturvetenskap främjas i lärandesituationer där barnen får 

möjlighet att diskutera och resonera tillsammans med andra.(Vetenskapsrådet, 2005) 
 

1.5 Litteraturgenomgång 

Nedan följer relevant litteratur samt forskning. 

 

1.5.1 NOT-projektet  
I EU:s arbetsprogram ingår naturvetenskaplig kunskap som en av kärnkompetenserna ur ett 

medborgarperspektiv.(Myndigheten för skolutveckling, 2004) EU har också gemensamma 

utbildningsmål i vilka vikten av att uppmuntra barn och ungdomars intresse för 

naturvetenskap betonas.(Europeiska kommissionen, 2002) Naturvetenskaplig och teknisk 

kunskap är viktigt för ett konkurrenskraftigt samhälle. (Myndigheten för skolutveckling, 

2004) Sverige har i framtiden ett stort behov av arbetskraft inom det naturvetenskapliga och 

tekniska området. 1993 fick Statens skolverk och dåvarande Verket för högskoleservice, 

numera Högskoleverket, i uppdrag av regeringen att öka intresset för naturvetenskap och 

teknik hos ungdomar. Satsningen fick namnet NOT-projektet. Projektet förlängdes 1998 och 

pågick t.o.m 2003. Det nya projektet fick namnet NOT2. NOT2 hade större fokus på 

attitydpåverkan hos barn och unga och då speciellt hos flickor. Vidare lades stor vikt vid 

bland annat didaktik- och metodikfrågor, spridning av internationell kunskap inom ämnet till 

skolor, ökad kunskap i samhället samt arbetet med att ta tillvara barns naturliga nyfikenhet i 
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förskolan och kunna styra denna mot naturvetenskap och teknik. På uppdrag av regeringen 

skulle det nya projektet satsa extra på insatser mot yngre barn.(a.a) 

 

I Sverige, jämfört med andra länder, ligger kompetensen, intresset och antalet sökande till 

naturvetenskapliga utbildningar relativt högt.(Myndigheten för skolutveckling, 2004) Trots 

detta menar regering och NOT-projektet att det är viktigt att ytterligare öka intresset för 

naturvetenskap. En hänvisning görs till EU:s utbildningsmål för 2010 där en ökning av 

sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar med 15% i alla medlemsstater 

eftersträvas. Ett bestående intresse eftersträvas och då krävs långsiktiga strategier. (a.a) 

 

Det naturvetenskapliga området har en speciell kultur med specifika begrepp och 

språk.(Myndigheten för skolutveckling, 2004) Denna kultur kan vara svår att bli del av utan 

kunskap och detta kan leda till negativa attityder mot naturvetenskap. I denna fråga har skolan 

en central roll. Vikten av att via pedagoger och skolan påverka barns attityder framhålls. 

Fortbildning av lärare har visat sig vara den mest kostnadseffektiva metoden att öka kvalitén 

på skolan. NOT-projektets bedömning är att det fortfarande finns stora behov av 

kompetensutveckling inom området, speciellt då goda attityder kan skapas redan hos de 

yngsta barnen. Pedagogerna för de yngre barnen har fått ökade krav på sig att arbeta med 

naturvetenskap och det är viktigt att synliggöra det arbete som redan utförs för dessa 

pedagoger. Självförtroendet och intresset för naturvetenskap hos pedagogerna behöver stärkas 

då de i stor grad kan påverka barnens attityder. (a.a) 

 

1.5.2 Forskningsöversikt 
Under slutet av 1900-talet var forskning om lärande starkt präglad av Piagets syn på lärande. 

(Vetenskapsrådet, 2005) Forskningen baserades på en konstruktivistisk syn på lärande. 

Elevernas uppfattningar om ett fenomen utgör en viktig del av detta synsätt. (a.a) Ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv är lärande något som skapas i meningsfulla situationer och 

helheter. (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehler-Godée, 2008) Barnens upplevelser och 

lärandesituationer är subjektiva erfarenheter, kunskapen bildas i individen, den förmedlas inte 

från den sanna omvärlden. I skolan visar sig detta genom att barn uppmuntras att vara aktiva 

och sökande efter sin egen kunskap. Nuet och de aktuella händelserna blir viktiga då kunskap 

skapas av vad som händer. Barnens egna tankar är också viktiga. Ur detta perspektiv menar 

författarna att barn redan har kunskaper och erfarenheter av naturvetenskap och att lärare 

måste se varje barns sätt att se på naturvetenskap. Vidare har det konstruktivistiska lärandet 

ett uttalat mål för inlärningen, det är läraren som ser till att alla når målet. Kritik har getts för 

att detta synsätt inte tillåter lärande att utvecklas av de sociala sammanhangen i tillräckligt 

hög grad, då individuellt lärande uppmuntras. (a.a) Josefh Novak (1978, 1998) ifrågasatte en 

del av Piagets teorier om de kognitiva utvecklingsstadierna i en människas uppväxt. Istället 

trodde man på att lärande inte utvecklas via generella utvecklingsfaser. Lärandet var istället 

beroende av sin situation, kontextberoende. Allt eftersom den lärande möter nya saker och 

begrepp utvecklas kunnandet. (a.a) Från och med slutet av sjuttiotalet har en mängd forskning 

handlat om elevers uppfattningar om fenomen och begrepp. (Vetenskapsrådet, 2005) Det 

framgick att elevernas uppfattningar, kunnande, inte liknade de naturvetenskapliga 

förklaringarna. För att beskriva detta används en mängd olika namn bland annat; alternative 

ideas, naive theories, common scense beliefs med flera. I Sverige används benämningen 

vardagsföreställningar. (a.a) 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv däremot, är lärande något som sker i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. (Elfström,  Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) Det sociokulturella 

perspektivet har påverkats av Lev Vygotskijs teorier om att kunskap är något som skapas 
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individer emellan. Ur detta perspektiv är språket en viktig faktor då det tillåter människor att 

interagera med varandra. (a.a) Utifrån dessa teorier fokuserade mycket forskning under 1990-

talet på hur det sociala samspelet påverkade elevers begreppsbildning, istället för att se på 

individers utveckling så forskades istället om hur det sociala sammanhanget påverkade 

individens inlärning. (Vetenskapsrådet, 2005) Ett exempel på denna forskning är Björn 

Anderssons (2001, 2002) forskning om hur elever måste tillbringa tid tillsammans med 

människor som använder sig av naturvetenskapliga begrepp för att lära sig. Författaren menar 

att eleven måste få ta del av den naturvetenskapliga kulturen tillsammans med andra för att 

sedan kunna tillgodo göra sig individuell kunskap. (a.a)  

 

1.5.3 Språkets betydelse 
Forskningen om lärande i undervisning har handlat mycket om hur man kan hjälpa elever att 

uttrycka sin förståelse för naturvetenskap. (Vetenskapsrådet, 2005) För att elever ska kunna 

delta i diskussioner kring naturvetenskap behöver man titta närmare på språkets betydelse för 

förståelsen. Vidare menar Vetenskapsrådet (2005) att forskning har visat att lärande i 

naturvetenskap främjas av lärandemiljöer och lärandesituationer där det finns mycket 

utrymme till diskussion och kommunikation. I och med Vygotskijs påverkan av forskningen 

under 1990-talet fick också språkets betydelse en större roll. Vygotskij använde sig av 

begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket är den möjlighet en individ har till lärande 

om den har hjälp av en annan individ, till skillnad från om den lärande vore ensam i 

inlärningstillfället. Influenserna av Vygotskij i forskningen om lärande och naturvetenskap 

ledde således till ett ökat intresse för lärarens roll och kommunikationens natur vid 

undervisningen. (a.a) 

 

Enligt Leech och Scott (2003) kan man se på det naturvetenskapliga språket som en kultur 

som utvecklats mellan naturvetare. De utgår från att ett deltagande i en gemenskap som rör 

ämnet leder till en större individuell förståelse. I det sociala sammanhanget får individen 

möjlighet att använda begrepp som den stött på. Det finns alltså enligt författarna ett samband 

mellan språk och tankeutveckling. Barn slutar inte automatiskt att använda sig av 

vardagsbegrepp trots att de har kommit i kontakt med det naturvetenskapliga begreppet. 

Läraren har ett stort ansvar i arbetet med att ge eleverna en personlig förståelse av 

begreppen.(a.a) Scott och Driver (1998) menar att lärarens förståelse för skillnaden mellan 

vardagsförståelse och ett naturvetenskapligt synsätt är viktig för kvalitén på undervisningen. 

Läraren kan då ge eleverna möjlighet att diskutera sina vardagsuppfattningar och sedan 

jämföra dessa med den naturvetenskapliga förklaringen av samma fenomen. (a.a)  

 

Jane Johnston (2005) framhåller vikten av att lärare tänker på hur de kommunicerar med 

barnen. Hon efterlyser en atmosfär där frågor uppmuntras och får ta plats. Barn lär sig lätt att 

de inte brukar få svar och risken finns då att de slutar fråga, trots sin nyfikenhet. Läraren 

uppmanas att fråga barnen frågor som uppmanar till utforskande, nyfikenhet, frågeställande 

och reflektion.(a.a) 

 

1.5.4 Begreppsförståelse 
Under den senare delen av 1900-talet har det mest tydliga forskningsområdet inom 

naturvetenskap och lärande varit elevernas begreppsförståelse.(Vetenskapsrådet, 2005) Det 

har fokuserats på att hitta sätt att få elever att omvärdera sina tidigare vardagsuppfattningar ur 

ett nytt perspektiv då de möter naturvetenskapliga begrepp och modeller som blir mer och 

mer avancerade ju längre man kommer i skolan.(a.a) Det har visat sig att elever tidigt har 

föreställningar om naturvetenskapliga fenomen när de i skolan börjar undervisas om dessa. 

(Duit & Treagust, 2003) Begreppsutveckling behöver inte nödvändigtvis innebära att ett 
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naturvetenskapligt begrepp byts ut utan kan innebära att dess mening utvecklas. 

(Vetenskapsrådet, 2005) Eleverna måste ges chans att se hur begreppen kan användas inom 

olika områden och situationer. Detta för att ge kunskap och insikt i sammanhangen inom 

naturvetenskap, insikt i att ett begrepp inte enbart handlar om ett specifikt sammanhang. 

Vidare måste eleverna få insikt i sin egen begreppsutveckling för att på ett bra vis kunna 

komma vidare i sin begreppsbildning. Forskningen har dock i liten grad tittat på elevers 

attityder till och uppfattning av naturvetenskap, utan har fokuserat på begreppsförståelse.(a.a) 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) beskriver begreppsbildandet som en 

process som startar i en dialog och utvecklas via erfarenheter av ting, platser och situationer 

som människan deltar i. I denna process har även känslor betydelse. De menar att barn i 

synnerhet skapar sig begreppsförståelse via sina handlanden och att namn för begrepp inte har 

något att kopplas samman med om inte barnet har konkreta erfarenheter av det. Varje 

människa har enligt författarna skapat sin egen mening av ett begrepp, trots att alla använder 

sig av samma namn för begreppet, därför är det av vikt att lärare skapar en miljö för inlärning 

där varje individ kan utveckla sin begreppsförståelse utifrån sin egen nivå. (a.a) 

 

Hewson (1981) anser att en elev som lär sig något nytt om ett naturvetenskapligt fenomen inte 

automatiskt kopplar samman denna nya kunskap med elevens förståelse för andra fenomen 

såvida inte dessa kunskaper motsäger varandra. Detta kan leda till att naturvetenskaplig 

kunskap som har anknytning till varandra existerar skilda från varandra i elevens 

kunskapsbank. Eleven får alltså en sämre helhetsbild av naturvetenskapen.(a.a) Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) menar att lärare har möjlighet att ge barn en 

naturvetenskaplig läromiljö där barnen kan utgå från sina egna erfarenheter och på så vis 

utveckla sina begrepp och dess innebörd. De menar att en utforskande läromiljö bidrar till 

detta.(a.a) Då barns uppfattning om olika naturvetenskapliga fenomen inte alltid är lika de 

naturvetenskapliga förklaringarna, finns många tillfällen till diskussioner kring sakers natur. 

(Andersson, 2008) Björn Andersson (2008) tar upp ett exempel där barn ibland kan uppfatta 

eld som något levande, men exempelvis inte ett träd. I livet möts människor av situationer då 

de behöver kombinera sina kunskaper för att förstå. Skolan kan inte förutse dessa situationer 

och bör därför uppmuntra elever att integrera sina olika kunskaper. Författaren menar vidare 

att det är viktigt med undersökning och fritt experimenterande hos yngre barn, men också att 

det inte är någon nackdel att införa begrepp i lärandet. Begreppen kan hjälpa barnen att 

systematisera sina upptäckter. Elever måste ges möjlighet att utveckla sitt kunnande genom att 

de får bygga på den kunskap som de redan har från tidigare erfarenheter. Denna utveckling 

underlättas av att undervisningen planeras väl, att undervisningen bjuder på lämpliga 

utmaningar, att eleverna har riktig förståelse för ämnet och inte enbart memorerat fakta, att 

eleverna är medvetna om den process det egna lärandet innebär och att eleverna har testat sin 

kunskap i flera olika situationer och ur olika synvinklar. (a.a) 

 

1.5.5 Attityder 
Forskningen kring begreppsförståelse har påverkat naturvetenskaplig undervisning positivt 

men flera författare har enligt Vetenskapsrådet (2005) betonat vikten i att också se på faktorer 

som motivation, attityder och intresse. Detta har lett fram till en socialkonstruktivistisk syn på 

undervisning och lärande inom den naturvetenskapliga forskningen. Detta innebär att man 

måste använda sig av fler infallsvinklar och perspektiv på lärande för att förstå dess komplexa 

natur. Inom naturvetenskaplig forskning har det inte alltid varit självklart att känslor kan 

påverka en individs förmåga till lärande. Känslor och upplevelser kan stärka möjligheten till 

inlärning, men också göra lärandet svårare beroende på vilka känslor det handlar om. (a.a) 
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De senaste årtiondena har vikten av forskning kring ungdomars attityder till naturvetenskap 

betonats alltmer då det finns indikationer på att allt färre ungdomar väljer naturvetenskapliga 

karriärer samt att det finns en utbredd okunnighet i ämnet. (Vetenskapsrådet, 2005) Vidare 

menar man att det finns stora ekonomiska möjligheter inom detta område och att det därför är 

viktigt för samhället i stort att ett intresse för naturvetenskap främjas. Inom EU har en 

utvecklingsplan för att främja intresset för naturvetenskap tagits fram (Science and Society, 

2004). Faktorer som kön och social bakgrund är viktiga ämnen. Vetenskapsrådet (2005) 

hävdar att intresset för naturvetenskapliga högskoleutbildningar har minskat i Sverige de 

senaste åren. Samtidigt har antalet sökande till högskolan ökat. Vidare har Sverige i en 

jämförelse med USA, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och 

Japan visat sig ha bland annat få sökande till högskoleutbildningar, lägst antal examinerade 

från naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt ha lägst tillgång på arbetskraft inom 

dessa områden. (a.a)  

 

Johnston (2005) anser att det kontinuerligt måste arbetas med att ge barn och ungdomar 

positiva attityder till naturvetenskap då hon menar att barn generellt har positiva attityder till 

naturvetenskap men att dessa inte nödvändigtvis påverkar deras framtida val av utbildning 

och karriär. Författaren framhåller risken att många barn är intresserade av naturvetenskapliga 

fenomen och aktiviteter men är inte medvetna själva om att de är just naturvetenskapliga. 

Lärare behöver vara uppmärksamma på både barnens förhållande till naturvetenskap men 

också på sina egna erfarenheter. Vuxnas egna attityder till naturvetenskap påverkar barnen då 

det uttryckt i kroppsspråk och språk trots att den vuxne försöker undvika det.  Det är därför 

viktigt för lärare att se på sin egen bild av naturvetenskap och utmana sina rädslor. En 

entusiastisk lärare påverkar barnen på ett positivt vis.(a.a) 

 

Vissa attityder är viktigare än andra för intresset av och färdigheten att kunna bedriva 

naturvetenskapligt undersökande. (Johnston, 2005) Dessa attityder eller färdigheter är av 

sådan art som barn behöver utveckla av många andra orsaker också. Johnston delar in dessa 

attityder i fyra grupper; motiverande attityder, sociala attityder, praktiska attityder och 

reflektiva attityder. Nyfikenhet, entusiasm, frågande, vilja att veta och motivation är exempel 

på motiverande attityder. Lärare måste försöka förstå hur barn utvecklar sin lust att lära för att 

lärandet ska vara möjligt. Ibland kan barn vara nyfikna men inte visa detta på grund av sina 

tidigare erfarenheter, rädslor och regler. Till de sociala attityderna hör förmåga att samarbeta, 

ansvar, självständighet och tolerans. Läraren måste komma ihåg att det inte alltid är lätt för 

barn att ta hänsyn till andra och samarbete måste uppmuntras. Att kunna arbeta i grupp är 

något som barnen behöver träna på. Exempel på praktiska attityder kan vara självständighet, 

påhittighet, ihärdighet, kreativitet och flexibilitet. Då naturvetenskap handlar om att söka nya 

svar är kreativiteten en viktig del vilket bör uppmuntras. Reflektiva attityder kan vara 

objektivitet, flexibilitet, kritiskt tänkande, öppet sinne och respekt för bevis. (a.a) Enligt 

Johnston (2005) kan man också dela upp attityderna till naturvetenskap i flera områden. Dessa 

är bland annat attityder till den sociala delaktigheten till vetenskapsvärlden, kring hur 

vetenskapsmän är, till njutbarheten av att utföra naturvetenskapliga aktiviteter, till en karriär i 

naturvetenskap, till undersökningar med mera. (a.a) 

 

1.5.6 Naturvetenskap i förskolan  
Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) menar att barn idag lever i en värld som 

är fylld av teknik och naturvetenskap. Författarna ifrågasätter om barnen får tillräcklig hjälp 

med att reflektera och förstå denna komplicerade omvärld. Detta är en utmaning för 

förskolorna. (a.a) Läroplanen för förskolan, Lpfö98, betonar att förskolan ska lägga grunden 

för ett livslångt lärande. (Skolverket, 2006) Barnens nyfikenhet, intressen och lust att lära ska 
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prägla verksamheten starkt. Vidare ska lusten att utforska, söka ny kunskap och kunskaper 

som lägger grunden för att i framtiden klara av det samhälle som möter barnen med stora 

informationsflöden uppmuntras. I målen ingår även att förskolan ska sträva efter att barnen 

utvecklar en förståelse för sin egen roll i naturens kretslopp, ökar sitt kunnande om växter och 

djur samt möter enkla naturvetenskapliga begrepp. Barnens förmåga att iaktta, reflektera samt 

söka svar och lösningar på sina frågor ska också utvecklas. (a.a) Enligt NOT-projektet är det 

en fördel att börja stimulera barns intresse för naturvetenskap redan i förskolan. (Myndigheten 

för skolutveckling, 2004) För att lyckas med detta eftersträvar man att skapa ett större intresse 

för och en större kompetens i ämnet hos personal i förskolan.(a.a) 

 

Små barns sätt att erövra världen kan liknas vid vetenskapsmännens sätt att undersöka sin 

värld. (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) De drivs precis som 

naturvetenskapen av nyfikenhet och experimenterande. De formulerar problem, undersöker, 

observerar och försöker finna lämpliga svar på frågan, dessa hypoteser baseras på gamla 

kunskaper, precis som i naturvetenskapliga forskningsprocesser. Dessa hypoteser kan dock 

vara svåra att se tydligt i barnens agerande. Författarna benämner barns forskning för 

utforskande. Barn jämför, sorterar, benämner och provar mycket i sitt utforskande. (a.a) 

Vetenskapligt utforskande med unga barn kan verka osystematiskt och ha bristande 

produktivitet, men när barnen mognar utvecklas deras vetenskapliga utforskande till en mer 

planerad undersökning. (Johnston, 2005) Detta underlättas av den tillåtande och positiva 

atmosfär som omger barnens utforskande i unga år. (a.a) Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godée (2008) menar att små barn på eget initiativ kan utföra väldigt noggranna 

undersökningar under långa perioder och att detta blir synligt om pedagogerna observerar 

barnen utifrån ett undersökande perspektiv.(a.a) 

 

Jane Johnston (2005) menar att barns vetenskapliga utveckling ökar ju mer de får utöva 

barnanpassade utforskande aktiviteter. Vidare menar författaren att barn behöver mycket tid 

till sitt upptäckande och även till att bearbeta sina upptäckter. Det är viktigt att få uttrycka sina 

tankar då barnen i och med detta reflekterar över sina tankar och skapar sin kunskap. Andras 

idéer kommer också till uttryck i kommunikation vilket leder till utvecklande av de egna 

tankarna. Lärarens roll är av stor betydelse när det gäller att hjälpa barnen att se sina 

slutsatser. Läraren måste också uppmuntra barnen att använda sina sinnen i sitt utforskande, 

skapa tillfällen till utforskande, ge verktyg, hjälpa barnen att klassificera genom att be dem 

beskriva, leta mönster och sortera saker samt ställa utmanande frågor till barnen.(a.a) 

 

Lärare behöver ha kunskaper om vetenskapens historia och natur för att kunna se hur viktig 

naturvetenskapen är för samhället, individen och för naturvetenskapen själv. (Johnston, 2005) 

Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) har barn ofta teorier om 

naturvetenskapliga fenomen. Läraren måste vara kunnig inom ämnet för att kunna göra det 

bästa av barnens tankar och erfarenheter. Utan detta kan inte läraren hjälpa barnen vidare och 

det finns risk att barnens undersökningar stannar upp. (a.a) Mycket i vår värld kretsar kring 

naturvetenskap och teknik och ett ökat allmänt intresse för naturvetenskap krävs för vårt 

samhälles fortsatta utveckling. (Johnston, 2005) Trots att vi omges av naturvetenskap i allt 

högre grad så finns det enligt Johnston (2005) inga tydliga bevis på att vårt intresse för 

naturvetenskap har ökat. Dessutom minskar de positiva attityderna till naturvetenskap ju 

högre upp i åldrarna man kommer i skolan. Slutligen så är ett intresse för naturvetenskap 

viktigt för vetenskapen självt, då det ofta kan upplevas att naturvetenskap endast rör 

vetenskapsmän. Det är viktigt att utmana de stereotypa bilder av vetenskapsmän som barn kan 

möta via media, människor och kultur. Barn behöver få erfarenhet av att naturvetenskap kan 

vara en mängd olika saker.(a.a)  
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om barn i förskolan kan ha positiva eller negativa 

attityder till naturvetenskap. Vidare är syftet att se om pedagogerna på barnens förskolor 

eventuellt arbetar med naturvetenskap och i så fall hur medvetet detta arbete är.  

 

1. Hur kan förskolebarns medvetna eller omedvetna attityder till naturvetenskap se ut? 

 

2. Främjar pedagogerna på barnens förskolor ett intresse för naturvetenskap? 

 

3. Sker pedagogernas naturvetenskapliga arbete medvetet eller omedvetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2 METOD 

2.1 Avgränsningar  

Attityder är ett komplicerat ämne som berörs av både sociala faktorer så som familjers 

påverkan, grupptillhörighet, klass, kön med mera samt av kulturella faktorer och religion. 

Denna studie är dock begränsad till att endast se på hur de deltagande barnens attityder till 

naturvetenskapliga aktiviteter kan se ut. De intervjuade pedagogernas attityder och 

medvetenhet kring sitt naturvetenskapliga arbete är den enda faktor som eventuellt kopplas till 

barnens attityder. 

 

2.2 Urval 

I studien ses närmare på tre förskolor. En av förskolorna har en pedagogisk inriktning mot 

utomhusaktiviteter och friluftsliv, en använder sig av montessori-pedagogik och den tredje 

benämns som en helt vanlig förskola utan någon särskild pedagogisk inriktning. Då 

fenomenografisk forskning enligt Starrin och Svensson (1994) inte har som syfte att ge ett 

generaliserbart resultat är förskolornas geografiska förhållande till varandra inte av intresse. 

Vidare ser fenomenografin på skillnader i uppfattningar av ett fenomen och det är därför 

viktigt att få så pass varierande resultat som möjligt.(a.a) På grund av detta har förskolorna 

olika pedagogiska inriktningar samt ligger i olika rektorsområden. Detta för att ledningen av 

en förskola kan påverka den pedagogiska verksamheten i olika riktning. Förskolorna benämns 

Kotten, Solen och Båten. Fyra barn på varje förskola skulle intervjuas via bildsamtal, varav 

två pojkar och två flickor. Totalt genomförs samtal med 10 barn. Två intervjuer bortföll på 

grund av händelser som var svåra att förutse. Tre semistrukturerade, halvöppna, intervjuer 

utförs med en pedagog från varje förskola.  

 

2.3 Etiska aspekter 

Under detta avsnitt behandlas följande etiska aspekter; frivilligt deltagande, anonymitet samt 

lagen om personuppgiftsregistrering.  

 

2.3.1 Frivilligt deltagande 
Bildsamtalen har spelats in på bandspelare för att större vikt kan läggas på barnet och 

samtalet. Barnens vårdnadshavare har godkänt att bildsamtal genomförs med sina barn om 

barnen själva också samtycker. Detta har skett via ett missilbrev som undertecknats och 

lämnats in. I detta missilbrev har även vårdnadshavarna informerats om att samtalen skulle 

komma att spelas in. (Bilaga 1). De har också blivit informerade om att samtalen raderas 

direkt efter sammanställningen av resultatet. Enkäten är frivillig.  

 

2.3.2 Anonymitet 
För att en undersökning ska kunna var helt anonym krävs att personernas identitet är helt 

okänd för den som utför undersökningen. (Ejlertsson, 1996) I denna undersökning sker en 

direktkontakt med både pedagoger och barn och en total anonymitet kan därför inte ges. 

Däremot behandlas alla uppgifter konfidentiellt. Namn på medverkande barn och pedagoger 

antecknas inte vid något tillfälle, utan alla svar märks med de fiktiva namnen på förskolorna 

direkt vid undersökningen. Barnens svar märks med respektive fiktiva namn på förskolan följt 

av siffrorna 1,2,3 och 4. På samtalsmanualen antecknas också barnets kön. Inte heller 

förskolornas namn kommer att nämnas, utan enbart vilken pedagogisk inriktning de har.  
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2.3.3 Lagen om personuppgiftsregistrering 
I Sverige finns en datalag som skyddar den enskildes integritet. (Ejlertsson, 1996) Den 

innebär att registrering av svar i någon form av register där personens identitet kan röjas 

måste godkännas av personen i fråga. (a.a) Detta är inte aktuellt då personernas identitet i 

denna undersökning inte är av intresse.  

 

2.3.4 Copyright av bilder 

De bilder som använts är från diverse tidningar, böcker och hemsidor. Då inte rättigheter finns 

att trycka dessa bilder redovisas de endast genom att skriftligen beskriva dem i denna studie.  

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Två olika metoder för datainsamling används i denna studie.  

Fenomenografiska undersökningar baseras på kvalitativa analyser av transkriberade 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. (Starrin & Svensson, 1994) Det finns inget 

förväntat korrekt svar, utan svaren är helt beroende av respondentens uppfattningar och 

tankegångar. (a.a) Då syftet med undersökningen är att få reda på om positiva eller negativa 

attityder till naturvetenskap kan finnas trots att inte barnet är medvetet om detta eller om de 

naturvetenskapliga begreppen krävs en metod som förbiser det faktum att barnen inte är 

bekanta med begreppen. Intervjuns syfte är inte att testa barnens faktakunskaper utan deras 

inställning till naturvetenskapliga aktiviteter, oavsett om de vet om att de är 

naturvetenskapliga eller inte. För att svara på frågeställning ett om hur barnens attityder till 

naturvetenskap kan se ut används en form av semistrukturerad intervju i vilka samtalen 

kretsar kring bilder. Denna metod kallas för bildsamtal. Barnen får också välja mellan olika 

aktiviteter och gör därmed en värderingsövning. Samtalet och värderingsövning sker 

samtidigt. Barnens val är fokus för samtalet, oavsett om det väljer naturvetenskapliga 

aktiviteter eller inte. Med hjälp av en samtalsmanual antecknas barnens val och kroppsspråk 

vid behov. Samtalet spelas in på bandspelare. För att få spontana svar av barnen och inte 

skapa förväntningar på dem att tycka om någon särskild aktivitet, presenterades samtalet så att 

det handlade om vad barnen tycker om att göra eller leka på förskolan. Något uttalat fokus på 

de naturvetenskapliga aktiviteterna fanns alltså inte.  

 

För att få svar på frågeställning två och tre om pedagogernas arbete med och medvetenhet om 

sitt arbete med naturvetenskap, har semistrukturerade intervjuer använts som metod. Dessa 

intervjuer utfördes efter att pedagogerna hade fått besvara en enkät. Enkäternas syfte var inte 

att kunskapstesta pedagogerna utan att göra dem medvetna om sitt förhållningssätt till 

naturvetenskap i förskolan. Dessa enkäter användes sedan som gemensam referensram vid 

intervjun.  

 

2.3.1 Intervjuer 
Tre semistrukturerade intervjuer med en pedagog från varje förskola utfördes. Då 

frågeställning tre handlar om pedagogernas medvetenhet om sitt arbete med naturvetenskap 

fick pedagogerna innan intervjun fylla i en enkät om ämnet. Avsikten med enkäten var att 

göra pedagogerna mer medvetna om sitt eget förhållningssätt till naturvetenskap i förskolan. 

De ämnen som pedagogerna mötte i enkäten, används sedan som gemensam utgångspunkt i 

intervjuerna. Enkäterna utformades och testades först av två stycken testpersoner, detta för att 

se att frågorna är begripliga. Pedagogerna fick en vecka på sig att besvara enkäten innan 
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intervjuerna utfördes. Intervjuerna var cirka trettio minuter långa och skedde i ett avskilt rum 

på respektive förskola. Intervjuerna spelades in med bandspelare.  

 

Intervjuer möjliggör en större förståelse för människors tankar och upplevelser. (Cohen, L., 

Manion, K., & Morrison,2000) De ger dock inte rena fakta om tillvarons sanna natur utan 

respondenternas subjektiva bild av verkligheten. Intervjuer ger till skillnad från enkäter och 

frågor skickade via post eller e-post möjligheten att förtydliga frågan samt att verifiera sin 

tolkning av svaret via exempelvis korta sammanfattningar eller följdfrågor. Intervjuer kan 

vara både strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Den strukturerade intervjun 

följer strikt ett frågeformulär och ger inget utrymme för avstickare från ämnet. Detta kan vara 

lämpligt när intervjuns syfte är att få reda på faktaliknande information och liknande. Den 

ostrukturerade intervjun följer inget mönster alls utan är en ren improvisation. Den kan liknas 

vid ett samtal och objektets berättelser anslår tema för intervjun. Semistrukturerade intervjuer 

följer till viss del en frågemanual där vissa riktstolpar för intervjun har ritats upp men lämnar 

samtidigt utrymme för fördjupning, följdfrågor och avstickare. (a.a) I denna studie används 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuer kan vara kvalitativa eller kvantitativa 

beroende på intervjumetod, syfte och val av frågor.( Cohen, L., Manion, K., & Morrison, 

2000) En kvalitativ intervju syftar till att få veta mycket om respondentens uppfattningar 

kring olika saker. Den kan vara mycket djupgående och behöver inte nödvändigtvis jämföras 

med andra intervjuer. Kvalitativa intervjuer karaktäriseras bland annat genom att de fokuserar 

på respondentens värld, ger nyanserade beskrivningar, inte återger allmänna åsikter utan 

specifika sanningsenliga situationer, är öppna inför nya ämnen, har utrymme för mycket 

följdfrågor om varför, den kan ge intervjuobjektet ny kunskap via proceduren, den baseras på 

samspelet mellan människorna. (a.a) 

 

2.3.2 Enkät 
Respondenterna kan i lugn och ro svara på en enkät och den press som i vissa fall kan 

uppkomma vid intervjuer undviks. (Ejlertsson,1996) Vissa frågor av känsligare karaktär kan 

besvaras utan att respondenten behöver lämna ut sig. En nackdel med enkäter är att otydliga 

svar inte kan kontrolleras genom följdfrågor, att de inte ger möjlighet till fördjupning och att 

personer med läs- och skrivsvårigheter kan undvika att svara.(a.a) Detta är dock inte aktuellt i 

denna studie då enkäterna endast ger pedagogerna en möjlighet att reflektera innan 

intervjuerna. Vid intervjuerna finns tillfälle till fördjupning och följdfrågor.  

 

Enkäterna utformas genom att först dela in det stora frågeområde som undersökningen har 

fokus på i mindre områden, detta kallas operationalisering.(Ejlertsson,1996) Utifrån dessa 

delområden formuleras sedan frågor. När frågorna utformas bör en mängd olika saker tas 

hänsyn till bland annat; ett språkbruk med begrepp som respondenterna är bekanta med, 

tydliga frågor som inte leder till missförstånd och tydliga svarsalternativ.(Ejlertsson,1996) De 

aktuella delområdena i denna enkät är; upplevd grad av intresse, upplevd grad av arbete med 

naturvetenskap, karaktären på detta arbete samt medvetenhet om möjligheter att  arbeta med 

naturvetenskap i förskolan.  

 

2.3.3 Bildsamtal 
Merete Holmsen (2005), förskollärare och specialpedagog har tagit fram ett material som kan 

användas för att samtala med barn i förskolan kring bilder. Bildsamtalen kretsar kring teman 

som på förhand bestäms. Temat bestämmer vilka bilder som ska användas. Syftet med 

samtalsbilderna ska vara att de skapar en situation där barnen lättare kan prata och resonera 

om sina erfarenheter och känslor. Bilderna som konkret visar företeelser hjälper barn att 

minnas. När barnen berättar om bilderna undviker det fokus på sig själva och kan svara på 
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saker som de annars hade undvikit av osäkerhet eller lojalitetsskäl. I och med detta har 

pedagoger lättare att förstå hur barnen upplever sin tillvaro. Samtalet ger även barnen tillfälle 

att synliggöra sina tankar för sig själva.  Ofta nämner barnen de uttryck som syns i bilden och 

uttrycker sedan sina åsikter kring detta. Samtalet liknar en semistrukturerad intervju, men 

skiljer sig från dessa på så vis att även barnet får ställa frågor. Samtalsbilderna och en 

samtalsmanual strukturerar upp samtalet. Samtalet bör enligt Holmsen (2005) struktureras i 

fem olika faser. Vid den första gäller att etablera kontakt med barnet, skapa en relation. I fas 

två sker ett avtal med barnet där samtalets längd och hur det kommer att gå till berörs. Detta 

för att göra situationen tryggare. I den tredje fasen presenteras temat. Det faktum lyfts fram, 

att det är barnet som vet de rätta svaren. Fas fyra är berättarfasen där barnet ska uppleva att 

den vuxne lyssnar. Avslutningsvis bör något som barnet upplever som lätt och positivt 

behandlas. Den sista bilden bör visa på något positivt. (a.a) För att skapa en trygg stämning 

inför bildsamtalen hade barnen tillfälle att leka och lära känna intervjuaren i flera timmar 

innan samtalens utförande. När barnen inte stördes av för många omkringliggande faktorer 

visades samtalsbilderna för barnet i fråga samt syfte för samtalet förklarades. I ett lugnt rum 

samtalades åter igen kring syftet med samtalet och bandspelaren testades för att barnen skulle 

kunna höra sin egen röst och vänja sig vid tanken att bli inspelade. 

 

Val av bilder 

Bilderna ska visa ett fenomen el som författaren uttrycker det ”tema” som barnet har 

möjlighet att identifiera sig med.(Holmsen, 2005) I samtalet ska barnet få tid på sig att titta på 

bilden för att kunna identifiera sina tankar kring fenomenet. Ju fler detaljer det är på bilderna 

desto mer styr de svaren. Bilderna är med fördel på endast barn så att barnet kan välja om det 

vill berätta om vuxna eller inte. Enligt Holmsens (2005) metod ska det vara djur på bilderna 

istället för människor. Detta för att skapa ytterligare distans för barnen att samtala om svåra 

saker.(a.a) I detta fall används foton på barn som utför olika aktiviteter eller endast bilder på 

aktiviteten. Bilderna visar aktiviteter som är relativt vanliga på en förskola. Bilderna 

föreställer; barn med fjärilshåvar, lego, samling/fruktstund, räkning, kuddrum, bakning, 

klättra i träd, samling i skogen, måla, sagoläsning, sandlåda, gymnastik så kallad Mini-röris, 

musik, pyssel, plantering av växter, olika experiment, dockvrå, förstoringsglas i skogen, 

gunga, tärningar, utflykt, såpbubbla, legoborg, cykel, lekrum med diverse leksaker, skidor, 

dator, koja, snickring, lek i skogen och klä ut dig.  

 

Av dessa aktiviteter räknas i denna studie följande som naturvetenskapliga; fyra olika 

experiment, fjärilar, olika aktiviteter i skogen, plantering, bakning och såpbubblor. Beroende 

på vad samtalet handlar om kan givetvis intresse för andra naturvetenskapliga aktiviteter 

komma upp. Dessa bilder och barnens val utav dem, är endast till för att indikera barnens 

intresse samt hjälpa dem att styra sina tankar. De bilder som benämns i samtalsmanualen 

presenterades vid bildsamtalet för barnet så att det kände igen aktiviteten i fråga, samt ville 

berätta något om just denna aktivitet. Om barnet spontant fastnade för någon bild, oavsett om 

ordningen följde manualens, så gavs utrymme till att samtala om denna. Barnen uppmanades 

att välja den eller de aktiviteter som det uppskattade av grupper om fyra. Det kan röra sig om 

ingen, några eller alla bilder på en rad. Bildernas är fördelade på så vis att de 

naturvetenskapliga aktiviteterna är i minoritet på varje rad. Om barnen då väljer en sådan 

aktivitet upprepade gånger indikerar det ett större intresse. Barnen kan dessutom välja en 

annan aktivitet med i samtalet uttala intresse för den naturvetenskapliga. Detta intresse är det 

som är det viktiga och bilderna samt värderingsövningen är hjälpmedel.  
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Samtalsmanual 

En samtalsmanual är enligt Holmsen (2005) en lista om vad samtalet ska handla om. I 

samtalsmanualen finns dels frågor som rör objektet på samtalsbilden och dels frågor som 

riktas direkt till barnet. I denna ska utrymme för anteckningar om barnets icke verbala 

kommunikation finnas. Innan samtalet kring en bild kan börja läses en bildtext upp för barnet. 

Denna situation liknar de då sagor läses för barn och styr fokus till rätt ämne. Öppna frågor 

tenderar att ge mer spontana svar och de bör vara utformade enligt en imperativisk och 

deskriptiv modell. ”berätta” uppmanar till berättande mer, än frågor som ger barnet alternativ, 

till exempel ”Vill du berätta” eller ”Kan du berätta”. Vidare bör frågan ”varför” undvikas då 

den kan försätta barnet i försvarsposition, andra frågeord är bättre alternativ. Frågor som rör 

samtalsbilderna kan vara mer direkta och beskrivande av bilden för att styra barnet till rätt 

fokus. Frågornas formulering uppmuntrar till olika svar, att använda sig av ordet ”känna” styr 

svaret mot barnets emotionella upplevelser, att fråga vad objektet på bilden kan göra i sin 

situation uppmanar till lösningsorienterade svar. Effektfrågor uppmanar barnet att berätta om 

hur man påverkar andra i en situation. Triadiska frågor är en form av effektfrågor som syftar 

på hur en tredje part upplever ett samspel mellan andra individer. Frågemanualen är endast ett 

hjälpmedel och det är viktigt att följa samtalet om det ska ge bra resultat. Risken finns att 

barnen svarar ”jag vet inte” och detta motverkas bäst genom att barnen är medvetna om att det 

inte finns några rätta svar och att samtalssituationen känns trygg. (a.a) 

 

Det är en fördel om den vuxne känner barnet sedan tidigare, om så inte är fallet bör tid för 

umgänge med barnet innan samtalet planeras in.(Holmsen, 2005) Detta för att bygga upp ett 

förtroende och överbygga barriärer som beror på blyghet och osäkerhet. Samtalet bör ske i ett 

rum där barnet känner sig tryggt och där omgivningen redan är bekant. Detta för att undvika 

att barnets fokus hamnar på inredningsdetaljer och liknande. Vidare bör också den vuxne 

placera sig bredvid barnet så att de gemensamt kan fokusera på bilderna. Detta ger också 

barnet ett val i fråga om ögonkontakt ska förekomma eller inte. Tidpunkten för samtalet bör 

också väljas med omsorg så att det inte störs av faktorer som exempelvis roligare aktiviteter, 

hunger eller trötthet. Holmsen (2005) menar också att det är en fördel att spela in samtalet. 

Dels skapar det möjlighet att fokusera på barnet istället för att anteckna, dels ger det en bra 

bild av samtalston, barnets talutrymme i samtalet, om ledande frågor förekom, hur barnet 

bemöttes och hur den vuxne ger barnet respons under samtalet.(a.a) Vid bildsamtalen togs 

extra hänsyn till händelser som distraherade barnen. Exempelvis var ett samtal inplanerat 

samma dag som den första snön kom, detta samtal flyttades till en annan tidpunkt.  

 

Barn kan lätt bli påverkade av den vuxne i samtalet och försöker svara vad det tror förväntas 

av det. (Holmsen, 2005) Det är viktigt att barnet är medvetet om att det inte förväntas leverera 

specifika svar som förväntas utav den vuxne, utan att barnet har de rätta svaren själv. För att 

undvika att styra barnens svar bör ledande frågor undvikas och ersättas med frågor som 

uppmuntrar till att berätta mer. Det bör också lämnas utrymme för samtal om annat än det 

angivna temat, då barnet i dessa samlar kraft för att återigen kunna koncentrera sig på temat. 

Den vuxne bör återberätta sin tolkning av vad barnet berättat för att ge det en chans att 

förtydliga sin berättelse. Då det är barnets egna uppfattningar som är viktiga och syftet med 

samtalet, bör barnet få ta sig tysta pauser utan att hetsas till snabba svar. När barnet med hjälp 

av bilder har berättat om ett sammanhang kan den vuxne hjälpa barnet att jämföra berättelsen 

med barnets egen verklighet, ge det berättade en ny kontext. (a.a) Vid bildsamtalen 

samtalades om det som barnen själva valde att berätta om. Via fördjupande frågor förklarade 

barnen sina svar och motiverade sina åsikter. Barnen fick vid flera tillfällen veta att de inte 

kunde svara fel, utan att det var intressant vad de själva tyckte.  
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Lökken och Sobstad (1995) poängterar att det vid barnintervjuer är viktigt att observera barnet 

under intervjun, då barnets handlingar också berättar något för oss. De menar att det går att 

utföra intervjuer med barn från och med tvåårsåldern, men temat för intervjun påverkar också 

vilken ålder det bör vara på barnen. Inom vissa områden har barnen inte tillräckligt med 

erfarenhet. (a.a) Pramling (1986) anser att en maxtid på 35 minuter är lämplig när man utför 

intervjuer med små barn. Bildsamtalen tog ca 20 – 25 minuter. Trots att barnen blev en aning 

rastlösa på slutet så orkade de igenom samtalet.  

 

2.4 Analysmetod 

Resultaten analyseras och kategoriseras enligt fenomenografisk analysmetod. Nedan följer en 

beskrivning av den fenomenografiska analysprocessen. Följande ämnen behandlas; 

transkription, tolkning samt kategorisering. 

 

Transkriptionen 

I fenomenografiska undersökningar spelas intervjuerna in för att sedan transkriberas. (Starrin 

& Svensson, 1994) Transkriptionen ska återge talet så tydligt som möjligt, pauser och ljud 

inkluderat. Starrin och Svennson (1994) betonar att det också är möjligt att komplettera det 

inspelade materialet med material om hur respondenten uttrycker sig via sitt kroppsspråk. 

Även kroppsspråket kommunicerar uppfattningar till omvärlden.(a.a) Transkriberingen sker 

flera gånger per inspelad intervju med olika fokus. Detta är enligt Cohen, L., Manion, K. och 

Morrison (2000) viktigt då transkriberingen är ett känsligt skede i behandlingen av 

faktamaterialet, information kan lätt gå förlorad eller förvrängas. Följande faktorer är 

intressanta; vad som sägs, röst/tonläge, var tonvikten läggs, pauser, humör, hastighet på tal, 

längd på samtalsstycken, beslutsamt/obeslutsamt tal samt övriga saker som inträffar. (a.a) 

 

Tolkning 

Det transkriberade materialet måste tolkas. Fokus i fenomenografisk analys ligger på att 

särskilja olika uppfattningar och inte på att leta efter ett önskat resultat.(Starrin &Svensson, 

1994) Resultatet delas in i kategorier baserat på vad som skiljer sig åt mellan respondenternas 

uppfattningar av fenomenet. I analysen ses dels på hur ett fenomen uppfattas men också på 

hur olika aspekter av uppfattningen förhåller sig till varandra. Fenomenografin söker också 

skilja mellan respondentens åsikter och uppfattningar om ett fenomen. Det viktiga är hur en 

människa uppfattar ett fenomen, det är dock inte alltid så att en människa är helt medveten om 

sin uppfattning. Därför ger en åsikt inte hela bilden av respondentens uppfattning.(a.a) 

 

Först och främst söks efter uppenbara yttranden kring barnens favoritaktiviteter, begrepp, 

funderingar med mera. Starrin och Svensson (1994) menar att det första steget i 

analysprocessen syftar till att få en överblick och se tydliga skillnader. Exempelvis kanske 

respondenten beskriver fenomenet utförligt med tydlig betoning, vilket kan innebära ett mer 

medvetet svar. I denna process ingår ett selektivt arbete där irrelevant information sållas bort. 

(a.a) Lökken och Sobstad (1995) tar upp det faktum att barn ibland kan ge konstiga svar. Det 

är något som man ska vara beredd på menar de och som kan vara fullt logiskt ur deras 

perspektiv. Vidare kan motsägelsefulla svar också ge värdefull information, då vi människor i 

verkligheten ofta agerar motsägelsefullt eller känner saker som är motsägelsefulla. Vid analys 

och även under intervjun gäller det för den som utför den att kunna leva sig in i barnets värld 

och svar. (a.a) Holmsen(2005) menar att barn alltid har en utgångspunkt för sin tolkning av 

något och att det man måste försöka förstå. Vid analys av bildsamtalen måste fokus ligga på 

barnens subjektiva upplevelse. Det kan vara en fördel att be någon annan tolka resultatet för 

att undvika att den som utfört intervjun tolkar enligt sina förutfattade meningar. (a.a)  
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Kategorisering 

Efter transkriptionen identifieras skillnader och likheter mellan svaren närmare. (Starrin & 

Svensson, 1994) Resultatet av analysen delas sedan in i kategorier som tydligt skiljer sig från 

varandra. Dessa kategorier sammanställs till vad som inom fenomenografisk forskning kallas 

för utfallsrummet. När en uppfattning dekontextualiseras, skiljs ifrån sitt sammanhang, kan 

den kategoriseras och jämföras med uppfattningar om samma fenomen från andra 

sammanhang. Utfallsrummet är huvudresultatet och möjliggör en analys av hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra. (a.a) 
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3 RESULTAT 

3.1 Bildsamtal 

En redogörelse för resultatet av bildsamtalen följer nedan. Först tolkas resultatet och exempel 

på analyser av olika slag ges. Sedan redovisas resultatet i form av kategorier.  

 

3.1.1 Tolkning av bildsamtal 
 

Totalt 10 stycken bildsamtal används i studien, varav sju med flickor och tre med pojkar. 

Trots att inte kön är en aktuell faktor i denna undersökning, kan den delade fördelningen bidra 

till kategorier som skiljer sig mer i svar. Detta stämmer överrens med det fenomenografiska 

tillvägagångssättet där skilda svar eftersträvas. I presentationen av resultatet och analysen 

kommer dock inte skillnader mellan könen presenteras, utan det är de slutgiltiga olika 

uppfattningarna som är av intresse.  

 

Fjärilar 

Fem barn hade erfarenhet av att fånga fjärilar samt visade ett intresse för att göra detta igen. 

Delvis fanns ett intresse för att vara i naturen men det vanligaste argumentet var att fjärilar är 

fina. I följande citat beskriver ett barn att det känns bra att vara i naturen. Tydliga 

förklaringar, betoning på ” skönt” och ”blommorna”, ljus röst, snabbt tal och ett leende visar 

att det här barnet verkligen uppskattar den här aktiviteten.  

  
De håller på att fånga fjärilar med insektshåvar. 

 Ja, hemma har jag gjort det! 

 Ja, hur tyckte du det var då? 

 Ja, det var roligt. 

 Mm, vad är det som är kul med det? 

Jaa, jag tycker att det är kul att vara ute bland blommorna (betoning på blommorna), det är 

därför. 

Mhm.., att va ute i skogen, i naturen? 

JA! Ja! 

Hur känns det när man är där då? 

Jaa, det är skönt! (betoning på skönt)” 

     -Pojke 5år- 

 

I det här citatet berättar barnet om hur man ska gå tillväga när man fångar fjärilar. Detta tolkas 

som en sorts förståelse för aktiviteten. När barnen beskriver hur man ska utföra en aktivitet 

med detaljer och eventuell ordningsföljd visar de också sin begreppsförståelse.  
 

”Vad tycker du verkar mest roligt att göra av de här sakerna då? 

Fånga fjärilar. 

Fånga fjärilar.. varför då? 

Jo, för att dom är fina att titta på. 

Ja, är det spännande att titta på dem? 

mm. 
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Ser alla fjärilar lika ut tror du? 

Nej.. 

Mm. Vad ska man tänka på när man fångar fjärilar då? Vad tror du är viktigt? 

Att man ska vara lugn och inte skrämma dom. 

mm. 

och man ska.. och så måste man smyga lite på dom. 

Ja, precis. 

Så dom inte vet 

Ja just det. 

Och så måste man titta om man ser några fjärilar.” 

     -Flicka 5 år- 

 

Ett barn hade ingen erfarenhet av aktiviteten annat än via tv men var intresserad av att prova. 

Även här uttalades att det såg roligt ut samt att fjärilar är fina som argument. Detta citat är ett 

exempel på ett barn som trots att det inte har erfarenhet av aktiviteten fysiskt, är medveten om 

att sitt intresse.  
  

”Fånga fjärilar? 

Mm. (ljus röst, snabbt tal) 

Har du gjort det någon gång? Berätta om när du gjorde det. 

Jag har aldrig gjort det! 

Nähä, har du sett det någonstans eller någon som har gjort det? Eller hur visste du att de fångar 

fjärilar? 

Nä, jag har bara sett det på film. 

Jaha. Hur tror du att det känns då? Tror du att det är roligt? 

Ja! 

Varför då? 

För att det ser roligt ut och för att fjärilar är fina” 

     -Flicka 5år- 

Två barn hade erfarenheter av att fånga fjärilar men visade inget intresse för att göra det igen. 

Två barn hade inga erfarenheter av att fånga fjärilar och visade heller inget intresse.  

 

Skogen 

Nio av barnen uppskattar att vara i skogen. Fyra av dem betonar speciellt att de uppskattar 

matsäcken som ofta är med när förskolebarn går på utflykt. Fem stycken lyfter fram att det är 

roligt att leka i skogen. Klättra i träd är ett argument som åtta av barnen framhåller. Fem av 

dem tycker att det är upplevelsen av att sitta och titta på utsikten som är speciell. Utöver detta 

nämner ett barn att det är roligt att plocka bär och ett berättar om en upplevelse om maskar. 

Ett barn uppskattar inte att vara i skogen då han upplever att han brukar frysa, han markerar 

heller inget speciellt intresse av att klättra i träd. Däremot uppskattar han att leka i skogen. 

Svaret är tvetydigt men beskriver vikten av att veta varför barnen väljer som de gör. Det var 

inte skogen i sig som var tråkig, utan att frysa. Flera andra barn beskriver att de tycker att det 

är jobbigt att gå långt och att ta på sig alla kläder som behövs.  
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Det här citatet visar hur ett barn uppskattar att klättra men uttrycker också ett intresse för att 

titta på djur. 

 
 ”Mm. Vad är det som känns roligt med att klättra i träd? 

 Jo, för att man kan spana lite efter andra saker. 

 Mhm. Att man har utsikt? 

 Ja. 

 Mm. Är det roligt att bli trött och anstränga sig också? 

 Njaa.. 

 Eller är det bäst att man kommer upp? 

 Ja! Det är bäst att man kommer upp. 

 Mm. Kul. 

Den andra saken är att vi bor vid havet och då kan man spana på andra saker, på svanar eller 

på fartyg. 

Jaha!? Har du något eget klätterträd där du brukar sitta? 

Ja! 

Jaha. Mysigt. En egen plats. Vem får sitta bredvid dig då? 

Några kompisar från min andra förskola. 

Mhm. Inte mamma och pappa då? Får dom sitta där? 

Nej! (skrattar) 

Dom får inte plats? 

Nej! 

Vad roligt. Vad brukar du titta på för fåglar då, djur, ute vid havet? 

Mmmm. Jag brukar se svanar och örnar och såna där.. vad heter de här.. hägrar! 

Oj, dom är jättestora! 

Ja!” 

     -Flicka 5år- 

 

Trots frågor om samlingar i skogen då lärare pratar om saker är det inget barn som speciellt 

betonar eller berättar om detta förutom det barnet som inte gillar att vara i skogen. Hon 

berättar med inlevelse och ger starka signaler på att hon inte uppskattar att vänta när fröken 

berättar.  Följande citat visar också ett exempel på när pedagogerna tyvärr inte ser barnens 

intressen och tankar.  

 
 ”Men det här brukar ni göra va, vara i skogen och ha samling? Hur tycker du det brukar vara då? 

 Lite tråkigt. (mörk röst, långsamt tal) 

 Jaha, varför då? Vad skulle man kunna göra för att göra det roligare tror du? 

 Baka i skogen eller… eller…eller ha fest i skogen eller ha party eller disco i skogen. 

 Mm. Lite mer mysgrejer? 

 Ja! 

 Hur tycker du att det är når dom pratar? 

 Jobbigt. 
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 Tycker du att det är jobbigt? Varför då? 

För att man får vänta och vänta och vänta och hela tiden vänta och vänta och vänta på dom tills 

dom har  har pratat klaaart. (dov röst, utdraget tal, ökad volym mot slutet) 

Jaha. Och då gör du det? Väntar du då? 

Jaa, jag får lov att väääänta. 

Mm. Hur känns det då? 

Jooobbigt och tråååkigt. 

Mm. Hur tror du att de andra barnen tycker då? 

Likadaaant. 

Tror du? Märks det på nåt vis på dem? 

Mm. 

Mm. 

Man får gissa eller så får man fråga. 

Har du frågat någon då? 

(skakar på huvudet) 

Nähä, jaha, tråkigt. Tror du att du skulle kunna berätta det för fröken att du tycker så? Tror du att 

de skulle lyssna på dig då? 

Nej. 

Tror du inte? Varför tror du inte det? För att dom har bestämt att det ska vara sådär tror du? 

Ja. 

Jaa. Jag tror att de skulle tycka att de var roligt att veta, så de kanske gör något annat med er. De 

vill ju att ni ska må bra. Men jag förstår om det kan vara lite kallt om fötterna ibland va? 

Ja, ibland fryser jag om händerna! 

Brukar du tänka på det nästa gång då när du ska ut? Tar du mer kläder då eller? 

(skakar på huvudet) Jag tar på mig kläderna som finns.” 

     -Flicka 5år- 

 

Experiment 

En del av barnen verkar förstå symboliken i samtalsbilderna och berättar om andra 

experiment, men många bedömer experimenten efter varje bild. Alla barn visade intresse för 

ett eller flera av experimenten trots varierande grad av erfarenhet. Fem av barnen visade 

intresse och hade tidigare erfarenheter av experiment. En pojke berättade om och förklarade 

med stor precision hur hans mikroskop och experimentlåda som han hade hemma fungerade. 

Flera barn betonade att de uppskattar att hålla på med vatten och ”gegga”. Två barn visade 

stort intresse för experiment som handlade om att blanda saker, men visade ett ointresse för 

experimentet om ljus. En förskola hade ett experiment om bakpulver i form av en vulkan 

genomförts och detta nämndes av flera barn. De visade genom noggranna förklaringar att de 

hade en förståelse för att blandningen av bakpulver och vatten skapade vulkanen.  

 

Sju av barnen visade också intresse för experiment som de inte upplevde sig ha erfarenhet av. 

Detta intresse betonades med uteslutande starka uttal, tydliga pekningar eller ivriga 

berättelser. Följande exempel visar att ett barn tycker att det är spännande med nya material 

och saker att göra. 
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”De här har experiment och tittar på ljus mot de här metallgrejerna /../ 

 (pekar – slår på bilden snabbt och direkt) 

 Experiment? 

 Mm. 

 Vad kände du när du såg den bilden då? Vad tänker du på? Har du gjort det nån gång? 

 Nej. 

 Nej, det såg spännande ut? 

 Mm.. jag vill göra det! 

Mm. Vad var det som såg spännande ut? Var det att det var silver och sånt eller var det att de 

undersöker och sånt? 

Att det är konstiga grejer. 

Mm, det konstiga, var det att det var nåt nytt som du inte har provat förut? 

Mm.”    -Flicka 5år-  

      

Följande citat är ytterligare ett exempel på barnens nyfikenhet på experiment. Det visar också 

att barnet har ett intresse trots att det inte har namn för aktiviteten. Barnet benämner 

experimentet för pyssel. 
 

”Om det är någonting som du fick välja av allt som finna som vi inte har pratat om som du fick 

välja eller göra på förskolan, vad skulle det vara då? 

Pyssel.. som du har där.. 

Vilket då? 

Den! (pekar på ett experiment) 

Jaha, varför då? För att det ryker eller för att det är färger eller? 

För att det ryker! (tydlig betoning) 

För att det ryker. Vad spännande.” 

     -Flicka 5år- 

 

Det här barnet visar vid flera tillfällen att han vill prova experiment trots att han inte har 

erfarenhet av det. Han är bestämd och snabb i sina svar. 

 
 ”Mm, och här är också några som undersöker någonting.. de har droppat någonting.. 

 Jag har inte gjort det fast jag gillar det! 

 Du gillar att undersöka? 

 Mm!” 

      -Pojke 5år- 
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Den här flickan upplevde inte heller att hon hade någon erfarenhet av experiment men visar 

ett intresse för att undersöka när hon berättar om sin lek i sandlådan. Hennes berättelse visar 

att hon inser och uppskattar att man kan blanda olika saker på olika vis och få olika resultat.  

 
 ” Sandlådan? 

 Ja. 

 Berätta om det. 

 Det gjorde jag idag och det var jättekul. Vi tog snö och sand, då blev det en vit färg. En annan

 vit färg. (snabbt och ivrigt tal i slutet av meningen. Betoning på resultatet) 

 Jaa. Spännande, blandade ni färg? 

 Ja. 

 Mm. 

 (otydligt tal) det fanns vitt på Annas (påhittat namn) 

 Mm.. fick ni samma färg du och Anna eller fick ni olika? 

 Nä! Anna fick en annan vit färg och jag fick en annan åsså färg! 

 Vad kul. Så man kunde blanda samma saker och så blev det olika färger? 

Mm !” 

     -Flicka 5år- 

 

Följande exempel visar att ett barn har en egen hypotes som hon gärna vill prova. Det visar 

också att barnen får intryck och idéer av tv. 

 
 ”…och när man tar experiment då kan man göra så mycket och prova och så. 

 Prova olika saker liksom, är det kul? 

 Mm. 

 Hur gör man när man börjar med ett experiment då? Har du funderat på hur saker funkar och  

 sedan prova? .Har du gjort det? 

 Jag vill att man provar hur det blir när man tar vatten när det är såhär kallt och ställer ut det. 

 Jaha, vad tror du att det är som händer då? 

 Det blir is. 

 Ja, har ni pratat om det på förskolan? 

 Nej. 

 Har ni pratat om det hemma? 

 Nej jag har sett det på tv! ” 

      -Flicka 5år- 
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Plantera 

Sex av barnen har erfarenhet av plantering och visar ett intresse för att göra detta igen. Alla 

dessa barn beskriver utan problem vad man ska tänka på när man planterar och visar 

därigenom en förståelse. Övriga barn har erfarenhet av plantering men visar inte intresse. Den 

här flickan  
 ”Mm. Och plantera (betoning på plantera med stark röst) 

Ja.. 

Det är jättekul för då kan man plantera vad man vill och så kan man äta vad man har plantera 

och så kan man plantera blommor. 

Mm. Vad ska man tänka på när man planterar då? 

Man ska ge rätt saker och i rätt ordning. För om man glömmer vatten och frön och så blir det 

ingenting. 

Mm…för fröna måste man ju ha. Har ni gjort det här på förskolan? 

Mm.” 

     -Flicka 5år- 

 

Förstoringsglas 

Sex barn visade ett tydligt intresse av att använda sig av förstorningsglas. Tre barn gjorde 

kopplingar mellan förstoringsglas och andra verktyg så som kikare, lupp och mikroskop. Alla 

barn beskriver också en förståelse för att förstoringsglaset förstorar saker så att man kan se 

detaljer på dem. Ett barn tycker sig inte ha erfarenhet av aktiviteten men visar tydligt att det är 

av intresse. Övriga barn visade inget intresse för förstoringsglaset.  

 

I det här citatet beskriver ett barn med inlevelse en upplevelse hon har varit med om. Dels 

visar hon en förstående för syftet med förstoringsglas, och dels gör hon en koppling mellan 

förstoringsglas och lupp.  

 
 ”..där är en kille och en tjej som är i skogen och tittar med förstoringsglas.  

Det gjorde vi förut, och så skulle vi, sen letade vi efter insekter och sen tittade vi på dom i 

luppar. Och så tittade man och så vart dom jättestora.! 

Mm. Hur var det då? 

Kuul! 

Mm. Varför var det roligt? 

Det var att… det var så här att man kunde titta på dom, och så kanske man kunde ta hem dom. 

Såg de ut som man trodde när man tittade på nära håll? 

Ja.” 

     -Flicka 5år- 

 

Såpbubblor 

Åtta av barnen har erfarenhet av att blåsa såpbubblor och vill gärna göra det igen. Fyra av 

dessa beskriver också utan problem hur man blandar såpbubblor. De nämner ingredienserna 

och även att man ska blanda dem. De övriga barnen visar inget intresse. Följande citat visar 

en flickas förståelse för hur man gör såpbubblor men också hennes fördjupade tankar kring 

såpbubblornas natur. Hon reflekterar över att man bara kan göra runda former. 
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 ” Om man vill göra egna såpbubblor, hur gör man då? 

 Man tar såpa eller tvål och vatten 

 Mm. Mhm. Vad är det som är spännande med såpbubblor? 

 För att de kan ha olika storlekar. 

 Mm. 

 Men det andra som inte är så kul är att man kan.. att man inte kan göra former.. bara runda. 

 Mmm. Har du tänkt på varför det blir så? 

 Ja. 

 Jaha, varför tror du då? Varför blir det så? 

 För att.. det är bara för att de inte kan forma sig till nåt annat.” 

      -Flicka 5år- 

 

Bakning 

Fem av barnen visar ett stort intresse för bakning. Argumenten är främst att det är roligt, att 

det blir gott och att det är kladdigt. Ett barn uppskattar att man får muskler av att knåda degen 

och ett barn är extra förtjust i att knäcka äggen. Övriga barn visar ett måttligt till obefintligt 

intresse. Trots att få barn beskriver sina erfarenheter från bakning ingående, visar de med sina 

kroppsspråk och tonlägen att de uppskattar det. Rösterna blir ljusare, talet flyter på utan 

tydliga avbrott och många leenden visar sig. I följande citat betonas förtjusningen detta barn 

känner inför att kladda och knäcka ägg.  

 
 ”..och när man bakar då, har ni gjort det någon gång? 

 Mm. 

 Berätta om det. 

 Vi har bakat muffinsar och baka…(otydligt) en gång. 

 Och vad är det som är roligt med att baka? 

 Att det blir så kladdigt! 

 Mhm, att man får blanda och greja? 

 Mm. 

 Är det kul när man ska hälla i med måtten och veta hur många ägg man ska ha i och så? 

 ÄGG är jättekul tycker jag! (ivrigt tal, betoning på ägg och jättekul) 

 Jaha, äggen. Kul att knäcka dom? 

 (nickar)” 

      -Flicka 5år- 
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3.1.2 Kategorisering av bildsamtal 
 

Nedan följer en kategorisering av resultaten från bildsamtalen. Då frågeställningen handlar 

om hur barns medvetna eller omedvetna attityder till naturvetenskapliga aktiviteter ser ut 

kategoriseras resultaten enligt kategorier beskriva i figur 1.  

 
Figur1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3Barnet upplever sig ha erfarenhet av naturvetenskapliga aktiviteter 

Majoriteten av barnen upplevde sig ha erfarenheter av de flesta av de naturvetenskapliga 

aktiviteter som togs upp i bildsamtalen. Samtliga barn hade erfarenhet av att vara i skogen, att 

plantera växter, att blåsa såpbubblor och av att baka. Alla utom ett barn hade erfarenhet av att 

använda förstoringsglas. Barnen visade tydlig förståelse för vad bilderna föreställde.  

Barnet uppskattar de upplevda aktiviteterna 
- Barnen som uppskattade att fånga fjärilar motiverade detta med att själva jakten var rolig, att 

de uppskattade att vara i naturen samt att fjärilar i sig var fina. 

 
- De barn som uppskattade att vara i skogen motiverade detta med att det är roligt att leka i 

skogen för att man kan klättra med mera, att det är mysigt att ha med sig matsäck och att det 

finns mycket plats i skogen. Majoriteten av barnen uppskattade matsäcken.  

 
- När det gäller experimenten upplevde en del att de hade erfarenhet av dem, trots att bilderna 

visade på andra experiment än de som de hade provat. Många av barnen beskrev i detalj hur 

man utför de experiment de hade deltagit i samt funderade på vad som hände på bilderna. 

Intresset motiverades med att det är roligt att gegga och hålla på med vatten, att prova konstiga 

grejer, och för att det händer saker.  

 
- Många barn berättade med detaljrikedom om hur man går tillväga när man planterar växter. 

De visade relativt stort till måttligt intresse men valde inte heller bort aktiviteten. De 

motiverade sitt val med att det är roligt att det växer, att blommorna blir fina och att man kan 

äta det senare. 

 

- Alla barn som hade erfarenhet av förstoringsglas beskrev aktiviteten som rolig och förklarade 

att saker blev större. De uppskattade att det hände något så konkret.  
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- Alla barn hade erfarenhet av såpbubblor och nio av dem valde aktiviteten utan tvekan. De 

beskriver det som roligt att blåsa, att det blir bubblor och att man blir blöt. Flera barn beskriver 

i detalj hur man blandar såpbubblor 

 

- Inget barn var uttalat ointresserad av att baka. De som var extra intresserade motiverade detta 

med att det var roligt att kladda, det blev resultat samt att det var gott att smaka. 

 

Barnet uppskattar inte de upplevda aktiviteterna 
- Två barn visade inget intresse för att fånga fjärilar trots att de hade erfarenhet av aktiviteten. 

De kunde inte förklara varför det inte var roligt, det var bara inte det.  

 
- Några barn uppskattade inte att vara i skogen då de upplevde att aktiviteten innebar en del 

svårigheter för dem. Dels tar flera barn upp att de fryser, men också att det är jobbigt att ta på 

och av alla kläder. Andra argument är att man vid samlingen i skogen måste vänta för länge, 

att det är tungt att bära ryggsäcken, att det är jobbigt att gå samt att det är stressigt att hinna 

hem till lunch igen. En pojke uppskattade matsäcken som ofta är en del av förskolans 

skogsbesök, men tyckte att man kunde fika på förskolan istället, då det var jobbigt att 

promenera. En flicka uppskattade inte i skogen för att hon upplevde större risk för att göra illa 

sig där.  

 
- Vissa bilder visade kemiska bilder som handlade om blandningar. Vissa barn upplevde att det 

är jobbigt att bli kladdig. De hade erfarenhet av det men ville inte göra det igen. 

 
- Några barn uppskattade inte att plantera växter. De visade tydligt sitt bristande intresse men 

det var svårare att motivera varför de inte tyckte om det.  

 

- Ett barn uppskattade inte att blåsa såpbubblor. Anledningen varför är oklar. 

 

Dessa olika motiveringar och orsaker till varför barnen uppskattar respektive inte uppskattar 

de upplevda aktiviteterna kategoriseras i figur 2.  
 
Figur 2 
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3.1.4 Barnet upplever sig inte ha erfarenhet av naturvetenskapliga aktiviteter 

Den aktivitet som markant skiljer sig från de andra i frågan om upplevd erfarenhet är 

experiment. Några barn hade heller inte erfarenhet av att fånga fjärilar.  

Barnet visar intresse 
- Många av barnen upplevde inte att de hade erfarenhet av experiment men visade starkt 

intresse för att prova dessa aktiviteter. De svarade snabbt och tydligt att det verkade 

spännande. Det verkade spännande för att det var ”konstiga” grejer och kladdigt. De bilder 

som visade kemiska experiment fick mer uppmärksamhet av barnen än de som visade på 

experiment i fysik.  

 

- En flicka visade tydligt intresse för att fånga fjärilar trots att hon inte hade provat detta. Hon 

motiverade sitt intresse med att hon hade sett det på tv. 

 

- Det barn som inte hade använt ett förstoringsglas visade tydligt att det var av intresse att 

prova.  

 

Barnet visar inget intresse 
- En av bilderna visade barn som experimenterade med reflexer av ljus. Detta upplevde några 

barn som ointressant. De motiverade inte varför aktiviteten inte såg spännande ut.  

 
- Några barn upplevde att aktiviteter som var obekväma på olika vis var ointressanta. Några av 

experimenten visade bilder på när barn blandade olika saker samt när en flicka håller upp en 

kladdig blå limliknande blandning. Vissa barn upplevde att det var obehagligt att bli kladdig.  

 
- Vissa barn var också helt ointresserade av att fånga fjärilar. Inte heller här framgick varför 

aktiviteten upplevdes som ointressant.  

 

Dessa olika motiveringar och orsaker till varför barnen uppskattar respektive inte uppskattar 

aktiviteterna de inte har erfarenhet av kategoriseras i figur 3.  
 

Figur 3 
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3.2 Intervjuer av pedagoger 

En redogörelse för resultatet av intervjuer med pedagoger följer nedan. Först tolkas resultatet 

och exempel på analyser av olika slag ges. Sedan redovisas resultatet i form av kategorier.  

 

3.2.1 Tolkning av intervjuer med pedagoger 
 

Medvetenhet 

Alla tre pedagoger upplevde att enkäten visade dem att de inte är medvetna om många 

situationer i vardagen som kan vara tillfällen för samtal om naturveteskap. Två av dem tog 

upp att det var nytt för dem att man kunde se naturvetenskap i barnens gungande, rutschkanan 

eller i sandlådan. Att blandning av saft och bubblor i mjölken var möjligheter till 

naturvetenskapliga samtal var också något som de inte hade reflekterat kring. Ämnen som 

jordens historia och geovetenskaper var även det ett område som pedagogerna inte uppfattat 

som naturvetenskapligt. En av dem betonade dock att de brukar arbeta mycket med planeter 

och jordens uppkomst och liknande. Natur och djur, väder samt experiment var saker som de 

var väl medvetna om. Följande citat beskriver en pedagogs tankar om medvetenheten. Hon 

talar dock endast om de saker som nämns i enkäten.  

 

 
 ”Ok, men det här med..hur kändes det att fylla i enkäten då? Gav den några tankar eller så? 

 

Ja, man utgår ju från att alla de här frågorna.. att de har med naturvetenskap att göra, så att 

när man läser det så förstår man att det har att göra med det, men det är inget man går och 

tänker på på dagarna.” 

-Pedagog- 

 

Den här pedagogen berättade entusiastisk om saker hon inte hade tänkt på. Då hon för 

tillfället deltog i en kurs för pedagoger om naturvetenskap uppskattade hon enkäten mycket då 

den gav henne nya tankar om ämnet.  

 
” Jaa, nä men alltså det här med gungor och gungbrädor, hur barnen slänger sig i rutschkanan, 

det har jag ju inte tänkt på.  

Nej.. 

Och inte det här med kraften i spadarna. (Syftar på hävstång) Förr har jag ju mera tänkt på 

experimenterande med sanden och vattnet och hur ämnen reagerar med varandra, men jag har 

aldrig tänkt på kraften där. 

Nej, så det är lite fysikgrejer där då, rörelse och.. 

Ja, flyter och sjunker det är ju naturvetenskap, det har man ju funderat på, men kläder i 

torkskåp, den här vardagsgrejen, det har jag aldrig tänkt på. /…/Det där med blandningen av 

saft har jag aldrig tänkt på, man trodde att man måste göra en massa kemiska experiment men 

det är ju en gratisgrej. Och sen kroppens funktioner har jag inte tänkt på..” 

     -Pedagog- 

 

En pedagog tolkade en del av aktiviteterna som möjligheter till att prata matematik och hon 

betonade också att de arbetar mycket med matematik i sin verksamhet. De sorterar mycket 
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med barnen på förskolan. Bakning är också en aktivitet som tolkas som matematisk mer än 

kemisk av två av pedagogerna. De talade om volymenheter och matematik, men inte om 

kemiska reaktioner.  

 

Viktiga egenskaper för naturvetenskapligt arbete 

Alla tre pedagoger betonade speciellt nyfikenhet som en vikig egenskap för både dem själva 

och barnen när det gäller att öka det naturvetenskapliga intresset. En pedagog menar att den 

nyfikenhet som barn har, försvinner längre upp i åldrarna och att förskolan kan hjälpa om den 

kan skapa positiva minnen som barnen minns när de är mindre engagerade. Vidare betonade 

alla vikten av att kunna anpassa verksamheten efter de situationer som dyker upp när barnens 

nyfikenhet leder till frågor. Vissa små detaljer kan utvecklas till temaarbeten. Att kunna dela 

barnens nyfikenhet och vara entusiastisk tillsammans med dem anses viktigt. Alla 

pedagogerna menar att det är viktigt att kunna släppa de planerade verksamheterna till förmån 

för projekt som kommer upp. För mycket stress i verksamheten dämpar barnens nyfikenhet 

menar de. Två av pedagogerna betonade också att en lärare inte kan kunna allt, att arbetet inte 

är helt beroende av förkunskaperna, utan att det finns möjligheter att tillsammans med barnen 

hitta svar på sina frågor via exempelvis böcker eller internet. Dessa två ansåg dock också att 

de fortbildningar de har fått via sin arbetsplats som gynnar det naturvetenskapliga arbetet har 

”öppnat ögonen” på dem och fått dem att se på verksamheten ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv.  

 

Andra saker som ansågs som viktiga var att barnen måste våga prova saker och att de har 

erfarenheter sedan tidigare. Alla pedagoger ansåg att det är viktigt att möta barnen i den tanke 

de är. Att det är där kunskapen skapas. Självkänsla som en faktor, togs upp av en pedagog, 

hon menade att femåringar fortfarande har ett starkt jag och att skolans bemötande längre upp 

i åldrarna är viktigt. Hon undrar om barnen fortfarande får känna sig stolta över sig själva. 

Förskolan är bättre på att se alla barn som de individer de är, och bygga undervisningen 

utifrån det, än vad skolan är menar hon. En annan pedagog ansåg att logik är en viktig 

egenskap för att utföra naturvetenskapliga undersökningar. Samma pedagog sammanfattade 

sin syn på lärande med ett citat hon läst vid ett tidigare tillfälle. Hon uttrycker en grundtanke 

om inlärning, där kunskapen skapas hos individen själv.  

 
”För många år sen hade vi hos en kommunal dagmamma en lapp om att man inte kan lära 

någon någonting, utan att man kan bara skapa en inlärande miljö.” 

     -Pedagog- 

 

En pedagog betonade starkt vikten av att barnen får använda alla sina sinnen i sitt 

undersökande. Hon menar att människor lär med hela kroppen och citerar Maria Montessori 

som brukade säga ”learning by doing.” 

 

Språk 

Två pedagoger ansåg att det är av betydelse att använda de rätta begreppen för 

naturvetenskapliga fenomen i förskolan. En av dem betonade trots detta att det förmodligen 

räcker med att nämna de naturvetenskapliga namnen på saker i förskolan, men att det också 

kan komplicera saker för barnen. Det är ingen nytta med att nöta in dem anser hon. På en av 

förskolorna arbetades medvetet med att saker benämns med sina rätta namn, dels för att det 

ger barnen ett rikare språk, men också för att barnen ska känna igen begreppen längre fram i 

skolan. Den tredje pedagogen ansåg att det är kunskapen i sig som är det viktiga för barnen, 

inte vad man benämner den. Tids nog möter barnen dessa begrepp längre fram i livet menar 
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hon. Dessutom anser hon att det är viktigt att pedagoger tänker på hur man reagerar och pratar 

om saker som fångat barnens intresse. Följande citat visar att hon är medveten om sin roll som 

förebild och att attityder kan förmedlas från pedagog till barn.  

 
”Jomen det är väl, mest att när barnet kommer själv och säger”Men titta!”, att man då gör sig 

tid att titta och inte bara säger ”Inte nu!” eller att man bara avfärdar eller om barnen tittar på 

nån mask eller, att man säger ”Åhh, ta inte på den, vad äckligt!”. Liksom då tar man ju bort det 

där nyfikna på en gång.” 

     -Pedagog-  

 

Personligt intresse 

Två av pedagogerna anser sig ha ett stort personligt intresse av naturvetenskap. Båda har ett 

intresse speciellt för naturen, men är också nyfikna på andra delar av naturvetenskapen. En av 

dessa berättar om hur naturvetenskap var ett jobbigt ämne under hennes egen skoltid men att 

hon senare i livet har fått tillfällen att knyta an skolkunskapen till sina egna erfarenheter och 

då väcktes den nyfikenhet som saknades i skolan.  

 
”Så tänker jag väldigt mycket nu på våra kurser. Då börjar de göra, eller vi börjar prata om ett 

begrepp och då vet vi att det är det här vi ska jobba med nu. Och sen så får vi jobba med ett 

experiment och då lägger jag till mina tidigare erfarenheter och så blir jag nyfiken..men då har 

ju läraren redan gjort en bra inledning först. Jag har för mig, när jag gick på högstadiet, när 

man bara skulle göra ett experiment och så fattade jag inte, knöt det inte till vardagen. /…/Men 

om man talade om ammoniaken, om man använder ammoniak, - Ja, men det är ju det som finns i 

komposten!, jaha! Men då kan jag relatera till något som jag förstår.” 

     -Pedagog- 

 

Den erfarenhet som pedagogen beskriver, delas av den tredje pedagogen som beskriver sig 

som en humanist snarare än en naturvetare. Hon menar att man av både genetiska och sociala 

faktorer har mer eller mindre lätt för naturvetenskap och matematik. Trots att hon inte ser sig 

som en naturvetare tar hon sitt pedagogiska ansvar och intresserar sig för naturvetenskap när 

hon arbetar. Hon tror att det är förskolans speciella pedagogik som gör att hon klarar detta. 

Däremot är hon medveten om att det är lätt att bli hemmablind och tror att många förskolor 

med mindre tydliga arbetsplaner kan behöva en kurs eller liknande för att komma igång med 

det naturvetenskapliga arbetet.  

 

Arbetsplaner 

Alla tre pedagoger anser att det är viktigt att göra naturvetenskapen förståelig och spännande 

för barnen. Två pedagoger betonar speciellt vikten av att knyta an experiment till 

verkligheten. På en förskola är arbetsplanen väldigt inriktad mot matematik och pedagogen 

menar att mycket som är viktigt i naturvetenskap kommer in i matematiken. Hon talar om 

enheter och delar. Denna syn på matematiken delas av en andra pedagog som menar att 

mycket av detta arbete finns i den arbetsplan de arbetar utifrån, men då speciellt med fokus på 

matematik. På en annan har personalen fått utarbeta en gemensam arbetsplan för 

naturvetenskap tillsammans med andra förskolor i området.  

 

 

 



 30 

Ålder 

Att det är viktigt att börja med naturvetenskap tidigt är pedagogerna eniga om. Två betonar 

starkt att de minsta barnen utforskar mycket av sig själva, exempelvis med vatten, och att de 

naturvetenskapliga aktiviteterna med dem inte behöver vara mer komplicerade än vattenlek. 

En pedagog använder orden ”hälla” och ”plocka”, hon menar att barnen måste få prova sig 

fram till sina erfarenheter utan att bli stoppade på grund av att det blir stökigt eller liknande. 

En annan pedagog talar här om samma sak när hon drar parallellen mellan barns provande och 

ett naturvetenskapligt forskningssätt. 

 
”Som det här med vatten är ju ett, det måste man ju börja med ett och tvååringar. För att dom, 

det är nåt som är så väldigt.. och så ser man ju att de verkligen forskar vetenskapligt. De gör om 

samma grej tjugo gånger och det är ju det som forskningen går ut på. 

Ja. 

Ja, inte förrän de har gjort det hundra gånger så ser dom, ”jo det är nog så här”. Så ser det ut 

som de tänker i alla fall.” 

     -Pedagog- 

 

Att barn är nyfikna det håller alla med om, men två av pedagogerna betonar att barn i vissa 

åldrar är mer nyfikna ändå. De frågar om allting och suger i sig kunskap. En pedagog utbrister 

att man aldrig kan få för mycket kunskap, det som inte används nu lagras för senare tillfällen 

menar hon.  

 

Två av pedagogerna tar upp att barn verkar vara mer medvetna i vår tid och att de upplever så 

mycket i sin omvärld. Något som nämns är att barnen får se mycket via tv, och ofta är det 

hjärnkontoret eller evas funkarprogram som lär barnen mycket om naturvetenskap och teknik. 

Vidare nämns att barnen också får intryck via dataspel och att många av dessa spel tillåter 

barn att konstruera och bygga sina egna saker, exempelvis Mulle Meck. Men trots de ökade 

behoven av att hjälpa barnen att tolka sin omvärld, så menar en pedagog att det i slutändan 

inte går att styra barnens intressen hur mycket som helst. Det är barnen själva som måste välja 

vad de tycker är roligt anser hon, och att hon tror att människor genetiskt har olika fallenheter 

för olika saker. Hon tycker att det är tråkigt att forskare har högre status än exempelvis 

vårdbiträden.  
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3.2.2 Kategorisering av intervjuer med pedagoger  

Nedan följer en kategorisering av resultaten från intervjuerna. Då frågeställningen handlar om 

pedagogernas främjande av intresset för naturvetenskapligt arbete i förskolan samt om detta 

arbete sker medvetet eller inte kategoriseras resultatet i de kategorier som visas i figur 4.  

Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Pedagogen främjar ett intresse för naturvetenskap  
 

Alla tre pedagoger främjade på olika vis det naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Nedan 

följer en sammanfattning av pedagogernas tankar vilka sedan kategoriseras i figur 5.  

 

Pedagogen är medveten om sitt främjande av naturvetenskap 

 
- Alla tre pedagoger var medvetna om och arbetade med djur, natur, väder samt vissa 

experiment.  

 

- Nyfikenhet beskrevs som en viktig egenskap av alla pedagoger. 

 

- Alla pedagoger betonade starkt vikten av att anpassa verksamhetens planering efter barnens 

nyfikenhet.  

 

- Alla pedagoger betonade vikten av att dela barnens nyfikenhet. 

 

- Alla pedagoger menade att stress är skadligt för barnens upptäckande.  

 

- Två pedagoger tog upp att en lärare inte kan allt, men att svaren går att hitta tillsammans med 

barnen.  

 

- Två pedagoger anser att fortbildning inom ämnet är gynnsamt för deras förmåga att arbeta 

med naturvetenskap.  

 

- Barnens förmåga att våga betonades av två pedagoger.  

 

- Alla pedagoger menade att det är viktigt att utgår från barnens tidigare erfarenheter. 

 

- Logik och matematik uppfattas av alla tre pedagoger som en viktig del av naturvetenskapen.  

 

- En pedagog betonade vikten av att lära med alla sina sinnen. 
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- Två pedagoger använder medvetet begrepps riktiga namn.  

 

- Alla tre pedagoger anser att det är viktigt att tänka på att vara en förebild. 

 

- All tre pedagoger är medvetna om att deras sätt att prata om naturvetenskap påverkar barnens 

attityder. 

 

- Alla tre pedagoger anser att det är viktigt att knyta an de naturvetenskapliga kunskaperna till 

barnens egen verklighet.  

 

- Alla tre pedagoger menar att små barn undersöker saker av sig själva. 

 

 

Pedagogen är inte medveten om sitt främjande av naturvetenskap 
- Alla tre pedagoger menade att enkäten gav exempel på många aktiviteter de gör dagligen med 

barnen som skulle kunna ge naturvetenskapliga samtal om man var medveten om dem. Detta 

är delvis ett främjande av de naturvetenskapliga aktiviteterna men samtidigt motsatsen. Denna 

punkt kommer därför in i två olika kategorier.  

 

- Ingen av pedagogerna talade om många av de egenskaper som dagligen tränas på i förskolan, 

som viktiga för naturvetenskap. Exempelvis: samarbete, ansvar, självständighet, påhittighet, 

kreativitet, objektivitet, kritiskt tänkande och respekt för bevis.  

Figur 5 
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3.2.4 Pedagogen främjar inte ett intresse för naturvetenskap 
 

Pedagogen är medveten om att hon inte främjar naturvetenskap 
- Två pedagoger berättar att de tidigare blivit hindrade i sitt naturvetenskapliga arbete genom 

sina rädslor. 

 

Pedagogen är inte medveten om att hon inte främjar naturvetenskap 
- Två pedagoger anser att det kan göra det krångligare för barnen om naturvetenskapliga 

fenomens rätta namn används. Tids nog möter de ändå dessa begrepp menar de.  

 

- Två pedagoger tror att människor genetiskt har olika förutsättningar för matematik och 

naturvetenskap. Detta är en attityd.  

 

- En pedagog beklagar sig över att vetenskapsmän har högre status än exempelvis vårdbiträden. 

Detta är en attityd pedagogen har om naturvetenskap.  

 

- Då pedagogerna inte var medvetna om många situationer som går att se på ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, går de miste om tillfällen på grund av bristande insikt i dessa 

situationer.  

 
Figur 6 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om barn är positiva eller negativa till 

naturvetenskapliga aktiviteter samt om pedagoger främjar naturvetenskapligt arbete i 

förskolan och i vilken grad detta arbete sker medvetet. Via kvalitativa intervjuer med barn och 

pedagoger har det visat sig att barnen till stor grad är positiva till aktiviteterna. De uppskattar 

konkreta resultat och annorlunda saker som stimulerar till utforskande. Vid de tillfällen de 

motiverar sitt ointresse handlar det om att saker upplevs som jobbiga eller obehagliga, 

exempelvis; stress, kyla, väntan och trötthet. Det är alltså i mindre grad den 

naturvetenskapliga delen av aktiviteten som avskräcker barnen. Pedagogerna är alla i stor grad 

medvetna om att det är viktigt att stimulera barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. De vill 

anpassa sin verksamhet efter barnens behov och försöker ta tillvara på de tillfällen som dyker 

upp i vardagen. Samtidigt upplever de alla att det finns situationer där de inte har sett 

naturvetenskap . Sammanfattat främjar pedagogerna den naturvetenskapliga verksamheten på 

vissa vis, men det finns utrymme för reflektion för att ytterligare se sina möjligheter att främja 

naturvetenskap.  

 

4.2 Tillförlitlighet  

Nedan diskuteras metodens validitet och reliabilitet.  

Validitet 

Då studiens syfte är att undersöka barn och pedagogers uppfattningar av naturvetenskapliga 

aktiviteter i förskolan utgår den ifrån en fenomenografisk forskningsansats. Detta innebär 

kvalitativa semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer genomförs. Syftet är inte att dra 

någon slutsats om en specifik population utan att få en inblick i hur människor kan uppleva ett 

fenomen på olika vis. När människor ska ge sin uppfattning om ett fenomen finns det risk att 

de olika respondenterna inte ger sin uppfattning om exakt samma fenomen. (Starrin & 

Svensson, 1994) För att öka validiteten i fenomenografisk forskning bör man titta efter två 

olika aspekter av en uppfattning. Det gäller vad-aspekten och hur-aspekten. Respondenten 

måste få en uppfattning om vad fenomenet är innan de kan ge sin uppfattning om det. Hur-

aspekten visar hur fenomenet uppfattas. I analysen läggs dock fokus på hur-aspekten, vad-

aspekten är endast med i samtalet för att öka validiteten. (a.a) Barnens förståelse av vilket 

fenomen som diskuterades förstärktes genom att bilder på aktiviteterna visades. Tillsammans 

med barnen samtalades om vad bilderna föreställde och om de brukar utföra denna aktivitet 

på förskolan eller hemma. I pedagogernas fall utgick intervjuerna från en enkät som de hade 

fått fylla i vid ett tidigare tillfälle. Detta för att göra pedagogerna medvetna om sina egna 

tankar men också för att förtydliga vilket fenomen intervjun skulle komma att handla om.  

 

Reliabilitet  

Då resultatet av kvalitativ forskning inte kan förutsägas utan uppkommer i själva 

undersökningstillfället handlar reliabiliteten i dessa fall om att analysproceduren går rätt till. 

(Starrin & Svensson, 1994) Det är av vikt att kategorierna verkligen speglar respondenternas 

uppfattningar. Genom att använda sig av citat kan läsare av undersökningen bilda sig en 

uppfattning av detta. Forskarens resonemang vid tolkningen måste tydligt visas så att läsaren 

kan värdera rimligheten i dessa. Vidare kan en oberoende andre person kategorisera 

intervjuernas innehåll och om bedömningarna av kategorier samstämmer kan kategoriernas 

giltighet stärkas. Forskaren har dock större översikt då denne deltog vid intervjuerna och har 
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därför mer vikt i sin tolkning, vilket kan vara aktuellt om kategorierna vid en andra utsaga inte 

stämmer överrens. (a.a) Analysen i denna studie stärks av citat som visar på respondenternas 

olika uppfattningar. Då barn och pedagoger har blivit lovade att ingen utomstående skulle läsa 

det transkriberade materialet, har inte en andra analys av dessa gjorts.  

 

Holmsen (2005) visar upp ett antal enligt författaren frekvent använda argument till varför 

samtal med barn kan vara tvivelaktiga som forskningsmetod. I frågan om att barn svarar 

slumpartat menar författaren att samtalsbilderna hjälper barnen att hålla sig till ämnet och 

leder deras tankar till sina egna erfarenheter av temat. Barnens bristande mognad vilket kan 

leda till att berättelser förvrängs påverkar inte bilden av barnets uppfattningar om temat, då 

barnen finner inspiration till sina berättelser i sina egna erfarenheter och tankar. (a.a) Barnen 

kände igen de aktiviteter som visades på bilderna och berättade om dessa aktiviteter. De 

övriga berättelser de delade med sig av hade alla anknytning till samtalsbilderna, men dock 

inte alltid av relevans.  Det är en fördel om den vuxne känner barnet sedan tidigare, om så inte 

är fallet bör tid för umgänge med barnet innan samtalet planeras in.(Holmsen, 2005) För att 

barnen skulle känna sig trygga i samtalssituationen startades inte intervjuerna innan barnen 

hade lärt känna intervjuaren. Intervjuerna genomfördes också vid tillfällen där få andra saker 

distraherade barnen. Ett fåtal planerade intervjuer bortföll då den första snön kom just den 

utvalda dagen. Detta var mycket mer intressant för barnen.  

 

 

Genom att använda sig av fler metoder att undersöka barnens attityder, så kallad 

metodtriangulering, hade eventuellt ett säkrare resultat kunnat ges. (Lökken & Sobstad, 1995) 

 Det går inte med säkerhet att veta att det som berättas är självupplevt av barnen. Det kan 

också vara uttryck för önskningar också. (Holmsen,2005) Då fenomenografin har som syfte 

att undersöka människors syn på olika fenomen är det inte viktigt om barnen har upplevt eller 

fantiserar ihop sin berättelse. Om aktiviteten är föremål för barnets fantasi fångar den barnets 

intresse och barnet har likväl en positiv attityd till den.  

 

Om resultaten i en fenomenografisk undersökning kommer från en allför lika grupp av 

respondenter, finns risken att det är svårt att urskilja variationer i deras uppfattningar.(Starrin 

& Svensson, 1994) Om de personer som ingår i undersökningen hade handplockats baserat på 

dess olikheter, hade en större variation eventuellt kunnat urskiljas. Barnen och pedagogerna 

har inte valts ut efter sina individuella skilda åsikter, men de tre förskolor som deltar i studien 

har dock olika pedagogiska inriktningar. Detta för att på det viset bredda resultatet.  

 

Starrin och Svennson (1994) menar att det är viktigt med en ingående intervju för att nå de 

tankar som respondenten inte medvetet reflekterat över. Intervjuerna utgick från enkäterna 

som pedagogerna tidigare hade fyllt i. En kvalitativ intervju kan alltid bli mer ingående men 

då för många frågor åt en riktning kan bli ledande måste intervjun alltid anpassas efter 

situation och person. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Nedan följer en diskussion om barnens attityder till naturvetenskapliga aktiviteter samt 

pedagogers arbetsätt. Dessa knyts an till litteratur.  

 

4.3.1 Hur barnen upplever de naturvetenskapliga aktiviteterna? 
Barnen upplevde sig ha erfarenheter av de flesta av de naturvetenskapliga aktiviteter som togs 

upp i bildsamtalen. De motiveringar till varför aktiviteterna upplevdes som roliga är mestadels 
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konkreta; att de ser konkreta resultat, att saker är fina, att det är kladdigt eller ätbart. Ofta 

berättar barnen att aktiviteten helt enkelt bara är rolig.  

 

Barnen har svårare att verbalisera varför de inte upplever saker som roliga. När de ska 

förklara varför blir svaret ofta att det bara är så eller är tråkigt. De orsaker de trots allt ger, är 

också konkreta; de blir trötta av aktiviteten, de fryser, de är rädda för att göra illa sig, de blir 

blöta eller kladdiga, de upplever att det är jobbigt att ta av och på sig kläder samt känner sig 

stressade. Ingen av de anledningar barnen har gett beskriver egentligen något negativt med 

den naturvetenskapliga delen av aktiviteten, utan snarare om omständigheter.  

 

På de aktiviteter som barnen inte upplevde sig ha erfarenhet av var intresset större än 

ointresset. Anledningen var framför allt att det är spännande med nya saker och konstiga 

grejer, men också att aktiviteten ser kladdig ut. Barnen uppskattar även här konkreta saker 

som utmanande material som tillåter barnet att använda sina sinnen i sitt undersökande. Även 

här hade barnen svårare att verbalisera och motivera sitt ointresse. En orsak som gavs är att 

aktiviteten ser kladdig ut vilket inte uppskattades av barnet.  

 

4.3.2 Hur ser pedagogernas arbete med naturvetenskap i förskolan ut? 
 

Medvetet främjande 

Pedagogerna i studien gör mycket av sitt naturvetenskapliga arbete medvetet. De främjar det 

naturvetenskapliga arbetet på förskolan genom att medvetet utmana barnen till nyfikenhet och 

utforskande. Alla tre pedagoger betonar starkt vikten av att utgå från barnen och deras 

förståelse och intresse samt att pedagoger och barn kan söka kunskap tillsammans. De arbetar 

alla med delar av naturvetenskapen, men ingen upplever sig ha arbetat med alla områden. Det 

är vanligare med arbete om naturen än arbete om kemi och fysik. Två av pedagogerna tycker 

att det är viktigt att använda begrepp för de naturvetenskapliga fenomenen. Ur ett 

konstruktivistiskt lärandeperspektiv skapas kunskapen i barnen genom att de aktivt söker sin 

egen kunskap. (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) Att utgå från nuet blir då 

av stor vikt, samt barnens egna tankar.(a.a) Det medvetna främjandet av naturvetenskap kan 

eventuellt bli mer framgångsrikt om pedagogerna lägger ner arbete på att via exempelvis 

intervjuer eller gruppsamtal få syn på barnens tankar och upplevelser. Detta kan sedan 

användas som utgångspunkt för att med större medvetenhet möta upp barnens nyfikenhet på 

den nivå där de befinner sig. Barnen uttryckte att de besväras av kyla, trötthet, stress och att 

de ibland känner att de tvingas utstå jobbig väntan till förmån för pedagogernas planerade 

aktiviteter. Det finns grund för att pedagogerna behöver lyssna på barnen och intressera sig 

för hur de upplever aktiviteterna.  

 

Pedagogers attityder 

Pedagoger behöver vara uppmärksamma på sina erfarenheter av och attityder till 

naturvetenskap då dessa förmedlas till barnen via kroppsspråk och andra uttryck trots att den 

vuxne försöker undvika det. (Johnston, 2005) Några attityder om naturvetenskap går att 

urskönja i pedagogernas svar. Dels uppskattar de delar av naturvetenskapen och beskriver 

intresse och nyfikenhet. Dels har två av pedagogerna negativa minnen från sin egen skoltid 

och en av dem ser inte på sig själv som en naturvetare utan som humanist. Båda tror att det 

delvis är biologiska orsaker som ger en människa större möjligheter att förstå och uppskatta 

naturvetenskapen. Vidare kommer också en attityd kring synen på vetenskapsmän upp. 

Pedagogen menar att vetenskapsmän inte bör ha högre status än andra yrken. Johnston (2005) 

menar att attityder till naturvetenskap kan delas in i flera områden. Exempel på sådana är 

attityder till den sociala delaktigheten till vetenskapsvärlden, kring hur en vetenskapsman är, 
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till njutbarheten i att utföra naturvetenskapliga undersökningar, till en karriär inom 

naturvetenskap och så vidare. (a.a) Pedagogerna verkar alltså ha positiva attityder till 

naturvetenskap inom vissa av dessa områden, men negativa i andra. Det kan finnas risk att 

dessa attityder förmedlar en sorts avståndstagande inför vissa delar av naturvetenskapen till 

barnen. Det kan vara riskfyllt att se det som att vissa människor har medfödd läggning för en 

förståelse av ett ämne, medan vissa inte har det. Risken är att alla barn inte får den hjälp de 

behöver för att klara av vissa ämnen, om ointresse och svårigheter skylls på läggning istället 

för att söka lösningar genom att ändra på undervisningsmetoderna. Undervisningsmetoderna 

kan exempelvis ändras genom att bättre förstå barnets vardagsförståelse samt att ge barnet fler 

erfarenheter av det upplevda svåra. Verksamheten i förskolan ska utgå från varje individ och 

alla barn har rätt till förståelse inom alla ämnen. Naturvetenskapen har en speciell kultur med 

specifika begrepp och språk. (Myndigheten för skolutveckling, 2004) För att bli del av denna 

kultur krävs kunskaper och blir man inte det finns risk att negativa attityder mot 

naturvetenskapen utvecklas. NOT-projektet menar att det är av stor vikt att skola och 

pedagoger påverkar barns attityder mot naturvetenskap till det positiva.(a.a) Pedagogerna kan 

behöva se över sina attityder till de olika delarna av naturvetenskapen för att bli medvetna om 

vilka attityder de eventuellt för vidare till barnen. 

 

Begrepp 

Barn har tidigt idéer om naturvetenskapliga fenomen, redan innan de börjar undervisas i 

skolan.(Druit & Treagust, 2003) Människors uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen 

stämmer inte alltid överrens med de naturvetenskapliga förklaringarna för samma fenomen. 

(Vetenskapsrådet, 2005) I Sverige kallas detta för vardagsföreställningar.(a.a) Pedagogers 

förståelse för skillnaden mellan vardagsföreställningar och de naturvetenskapliga 

förklaringarna är viktig för undervisningen, då pedagogen då kan ge eleverna möjlighet att 

diskutera sina vardagsuppfattningar och på så vis se sitt eget lärande. (Scott & Driver, 1998) 

Två av pedagogerna använder sig av naturvetenskapliga begrepp i förskolan. De menar att 

dessa begrepp kan göra det lättare för barnen att förstå sammanhang och känna igen ämnet 

längre fram i skolan. Detta bekräftas av Andersson (2008) som menar att det är nyttigt att ge 

de naturvetenskapliga begreppen till unga barn då begreppen kan hjälpa barnen att 

systematisera sina upptäckter. Det finns samtidigt en osäkerhet angående om begreppen 

krånglar till undervisningen eller inte. Björn Andersson (2001, 2002) menar att barn och 

elever måste tillbringa tid tillsammans med människor som använder sig av 

naturvetenskapliga begrepp för att först bli del av kulturen och sedan kunna skapa sig egen 

kunskap. Leech och Scott (2003) menar också att deltagandet i den naturvetenskapliga 

gemenskapen ger eleven det sociala sammanhang som krävs för att använda begreppen och 

göra dem till sina egna. En närmare kontakt med forskningsrön på förskolorna skulle 

eventuellt kunna ge pedagoger den kunskap som krävs för att osäkerheten ska bli till säkerhet. 

Det finns forskning som visar på att begreppen är bra att använda redan med unga barn och 

det är orimligt att pedagoger själva ska kunna ta alla beslut enbart baserat på förnuft. En 

utforskande läromiljö gör att barnen lättare kan utveckla sin begreppsförståelse inom 

naturvetenskap. (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) På detta vis uppmuntrar 

pedagogerna barnen och hjälper dem att utveckla sina begrepp genom att de erbjuder en 

utforskande läromiljö. 

 

Pedagogernas självförtroende 

Pedagoger behöver ha kunskaper om vetenskapens historia och natur för att kunna se hur 

viktig naturvetenskapen är för individ och samhälle.(Johnston, 2005) Elfström. Nilsson, 

Sterner och Wehner-Godée (2008) menar att det är viktigt att pedagoger har bra kunskaper 

inom naturvetenskap för att de ska kunna hjälpa barnen vidare i sina tankar och funderingar. 
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(a.a) De pedagoger som har fått fortbildning inom ämnet upplever att de har utvecklats av 

denna. De känner en större säkerhet inför utmaningen och upplever sig också se på saker ur 

andra perspektiv. NOT-projektet säger att intresset för och självförtroendet inför 

naturvetenskap måste stärkas hos pedagoger. (Myndigheten för skolutveckling, 2004) Det 

arbete som redan utförs måste synliggöras för pedagoger som arbetar med de yngre barnen. 

Trots stora insatser för kompetensutveckling är behoven fortfarande stor, då speciellt hos 

pedagoger för yngre barn. (a.a) Pedagoger behöver inte nödvändigtvis känna sig osäkra innan 

en fortbildning, men risken finns att de baserat på förnuft och självsäkerhet inom andra 

områden förminskar vikten av naturvetenskap i förskolan. De kanske känner att de gör 

mycket annat bra, att de inte ser syftet med naturvetenskap i större omfång i förskolan samt 

förringar vikten av naturvetenskap för individ och samhälle.  

 

 Tvåvägskommunikation 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) ifrågasätter om barn får det stöd de 

behöver för att tolka och förstå den värld fylld av naturvetenskap och teknik som de lever i. 

Pedagogerna i studien menade alla att de vill utgå från barns egna erfarenheter men det är värt 

att se närmare på hur stor insikt pedagoger har i vilka erfarenheter av teknik, information och 

naturvetenskap ett barn egentligen har. För att förstå ett barn krävs insikt i dess intressen, 

kunskap om tv-program och dataspel samt en förmåga att lyssna med ödmjukhet på barnens 

berättelser. Lärande i naturvetenskap främjas av lärandemiljöer där det finns mycket utrymme 

till diskussion och kommunikation. (Vetenskapsrådet, 2005) Barn lär sig fort om inte frågor 

uppmuntras och risk finns att de slutar fråga trots sin nyfikenhet. (Johnston, 2005) Alla 

pedagogerna menade att det är av yttersta vikt att kunna stanna upp i sin planerade 

verksamhet när barnen frågar. De var medvetna om att en miljö som inte uppskattar frågor 

och nyfikenhet snabbt får barnen att sluta kommunicera. Johnston (2005) uppmanar 

pedagoger att ställa frågor till barnen. Dessa frågor ska uppmana till utforskande, nyfikenhet, 

frågeställande och reflektion. (a.a) Alla pedagogerna menade vidare att de uppmanade till 

nyfikenheten genom att ställa frågor och sprida entusiasm. En av pedagogerna kom spontant 

in på att en fråga kan utvecklas till ett temaarbete och detta är ett exempel på hur barnen får 

tid att reflektera och sammanfatta sitt utforskande. Johnston (2005) menar att barn behöver få 

mycket tid att utforska samt att reflektera över sina upptäckter. Kanske bör pedagoger tänka 

mer på hela forskningsprocessen, från fråga till slutsats, för att ge barnen hela upplevelsen av 

vad utforskande kan vara, samt att ge dem möjligheten att se sitt eget lärande.  

 

Viktiga egenskaper för utforskande 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98, ska barnens nyfikenhet, intressen och lust att lära ska 

prägla verksamheten som också ska uppmuntra barnen att utforska samt söka ny kunskap. 

(Skolverket, 2006) Barnens förmåga att iaktta, reflektera samt söka svar och lösningar på 

problem ska också utvecklas. (a.a) Johnston (2005) anser att vissa egenskaper eller attityder är 

viktigare för att kunna bedriva naturvetenskapligt undersökande. Nyfikenhet, entusiasm, 

frågande, motivation, förmåga att samarbeta, ansvar, självständighet, tolerans, påhittighet, 

kreativitet och flexibilitet är alla exempel på sådana attityder och egenskaper. (a.a) 

Pedagogerna ansåg att nyfikenhet, frågande, motivation, entusiasm och logik var viktiga 

egenskaper för att kunna utföra naturvetenskapligt forskande. Trots att förskolan ofta har 

fokus på kreativitet var det ingen som lyfte fram vikten av detta. Samarbete och 

självständighet var inte heller något som nämndes. Det kan behövas ett större fokus på vad 

som är viktiga egenskaper för naturvetenskap på fortbildningar för pedagoger. Dels skulle det 

ge en större förståelse för att utforskandet kan utveckla barnen på många olika vis, se hur det 

naturvetenskapliga arbetssättet gynnar många av förskolan övriga målsättningar. Dels skulle 

det kunna ge nya möjligheter att påverka barns positiva attityder till naturvetenskap. Om 
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kreativitet lyfts fram som en bra egenskap i naturvetenskapligt tänkande, blir detta en motvikt 

till attityden om att naturvetenskap är stelt och utan möjligheter till nytänkande.  

 

Pedagoger har en betydelsefull uppgift i att hjälpa barnen att se sina slutsatser samt att 

använda sina sinnen i sitt utforskande. (Johnston, 2005) Pedagoger måste också skapa 

situationer som leder till utforskande samt hjälpa barnen i deras arbete genom att uppmana till 

reflektion, sortering, hypoteser och liknande. (a.a) En förskollärare betonade att hon inte 

trodde att det räckte att endast utgå från barnens nyfikenhet utan att ansvaret också låg på 

pedagogerna, att skapa situationer och utmana barnens tankevärld. Det kan vara värdefullt för 

pedagoger att fundera kring vad det egentligen innebär att utgå från barnen. Det kan innebära 

att utforskandet är oplanerat och slumpmässigt men det skulle också kunna innebära att 

pedagogerna planerade experiment som handlar om något de vet kommer väcka barnens 

nyfikenhet. Då barnen uppskattade konkreta saker som utmanande och ovanliga saker samt 

tydliga resultat kan det senare alternativet vara att föredra.  

 

Bristande kunskaper hos pedagoger 

Om pedagoger observerar barn noga kan de se möjligheterna till naturvetenskapligt arbete 

med barnen. (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) Alla pedagoger i denna 

studie upplevde att det finns situationer och aktiviteter i den dagliga verksamheten vilka de 

inte tidigare sett som naturvetenskapliga. Enkäten hjälpte dem att se saker som de tidigare inte 

sett. Ämnen som jordens historia, dinosaurier, en del fysik i vardagen som exempelvis 

acceleration i rutschkana eller på cykel, tyngdkraften i rutschkanan, friktion i rutschkana eller 

på snö samt hävstångskraften i långa spadar är alla saker som pedagogerna inte tidigare tänkt 

på.  

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning  

Denna studie visade att det finns många saker att undersöka angående naturvetenskap i 

förskolan. Pedagogerna upplevde att de utgick mycket från barnens behov men vissa tecken 

visade på att barnen ändå inte alltid upplever verksamheten som anpassad efter deras behov. 

Det kan vara intressant att via observationer undersöka hur detta samspel mellan pedagog och 

barn ser ut. Exempelvis utföra intervjuer direkt efter en avslutad aktivitet för att få barn och 

pedagogers syn på hur en specifik situation upplevdes. Vidare uppskattade barnen konkreta 

resultat och nya spännande saker att undersöka med. En undersökning om vilka material och 

verktyg, samt situationer, som mest stimulerar barn till utforskande arbete skulle kunna vara 

intressant. Många av barnen i denna studie var flickor och det finns en allmän tro att flickor är 

mindre intresserade av naturvetenskap än pojkar. Denna studies resultat visade snarare på 

motsatsen. Naturvetenskap ur ett genusperspektiv är ytterligare ett område som går att 

undersöka vidare. Då det är viktigt att pedagoger har kunskaper i naturvetenskap och en 

förståelse för den naturvetenskapliga kulturen skulle det vara av intresse att veta hur mycket 

forskningsrön som når förskolorna. Vilken litteratur och vilka tidningar finns i förskolornas 

fikarum samt hur rektorer uppmuntrar sina anställda att ta del av aktuell forskning är andra 

områden som går att se närmare på.  
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             Bilaga 1. Missilbrev bildsamtal 

 Hej! 

Jag studerar till lärare mot de yngre åldrarna, inriktning förskola mot matematik, 

naturvetenskap och teknik, på Högskolan i Gävle. Just nu arbetar jag med mitt 

examensarbete i vilket jag vill undersöka barns attityder till naturvetenskap. Barn har inte 

alltid ord för att de arbetar med naturvetenskap, men kan ändå ha fått en positiv syn på 

naturvetenskap. Förskolan ska enligt läroplanen för förskolan lägga grunden för ett 

livslångt lärande och en positiv syn på naturvetenskap vore då bra inför framtiden. Via 

intervjuer där barnen också kommer få välja mellan olika aktiviteter vill jag se om 

naturvetenskapliga aktiviteter är något som barnen uppfattar som roligt. Intervjuerna 

kommer att spelas in på bandspelare för att jag ska kunna koncentrera mig på att föra ett 

samtal med barnet istället för att skriva. Dessa inspelningar kommer att behandlas 

konfidentiellt och raderas efter att barnens svar och åsikter har sammanfattats. Givetvis 

kommer varken namn på barn eller förskola förekomma i arbetet.  

I och med det här brevet vill jag fråga er som vårdnadshavare om jag i de fall barnen 

samtycker får utföra dessa intervjuer. Hör gärna av er till mig om ni har några frågor: 

Maria 070- xxxxxxx  

Hälsningar 

Maria Kaij 

 

 

 

Var god lägg detta papper i kuvertet märkt INTERVJU. 

Jag tillåter härmed att ovan beskrivna intervju får utföras med mitt barn OM mitt barn 

samtycker när det tillfrågas av Maria. 

 

Namn:     Datum: 
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            Bilaga 2. Samtalsmanual 
 

Barn:……. Pojke Flicka 

 

Fas 1 Etablera kontakt 
Prata en stund med barnet alternativt leka eller delta i övriga aktiviteter. 

 

Fas 2  och 3 Berätta om samtalet 
- Berätta att jag skulle vilja prata en stund. 

- Berätta om hur lång stund ungefär vi ska hålla på. 

- Berätta om bandspelaren, varför jag har den och fråga barnet om det går bra.  

- Berätta att jag är nyfiken på vad barnet tycker om att göra och att vi ska titta på bilder av saker 

som man kan göra på förskolan.  

- Berätta att det är barnet som vet och att jag är nyfiken på att veta.  

Fas 4 
- Berätta att vi ska titta på bilder på olika saker man kan göra på förskolan och att jag är 

nyfiken på vad barnet tycker är roligt. Tillsammans tittar vi på bilderna och jag 

benämner dem vid namn som barnet har möjlighet att relatera till.  

- Efter att barnet har valt uppmanas det att berätta om hur det tänker om aktiviteten. 

- Barnets uttryck och liknande kan antecknas under varje omgång.  

 

Val av aktiviteter 

 

1 .      Fånga fjärilar              Lego        Samling                   Räkna               

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.      Kuddrum                     Bakning              Klättra                     Samling skogen 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.        Måla                          Läsa saga             Ljusreflexer            Sandlåda 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.       Röris                         Musik                    Pyssel                      Plantera 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5.       Dockvrå                  Skogen                     Gunga                       Tärningar 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.      Utflykt                     Pyssel                      Såpbubbla                  Legoborg 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7.      Experiment             Cykla                       Rollek                         Lekrum     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

8.      Skidor                     Experiment                 Dator                             Koja 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9.      Gegga                     Snickra                     Leka ute                       Klä ut sig 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

     

 

 

Fas 5 
Barnet får välja det som ser mest spännande ut eller det de tycker mest om att göra. Vi 

samtalar lite kring det för att få ett positivt slut på samtalet.  
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Bilaga 3 Enkät 
 

Enkät:  Naturvetenskap i förskolan 
 

  

Kvinna Man 

 
1. Mitt intresse för naturvetenskap är:       

 
                      Stort                Relativt stort                Medel                 Relativt litet                 Litet 
 
 
 
 

2. Jag upplever att jag arbetar med naturvetenskap tillsammans med barnen:     JA           NEJ 

 
 

3. Om du svarat JA på frågan ovan. 

Beskriv kortfattat med egna ord hur detta arbete går till. 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
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4. Har du under de senaste fyra månaderna stött på följande saker under tiden du arbetat med 

barnen? Kryssa i rutan framför de saker som du har stött på.  

 
- Har du vid dessa tillfällen, eller enstaka tillfällen, varit medveten om att denna aktivitet är ett 

tillfälle för att prata om naturvetenskap (dvs. biologi, kemi eller fysik)med barnen? Kryssa ditt 

svar i rutan efter aktiviteten. 

 
Aktivitet: Jag upplever att jag varit:                                              Medveten          Vid vissa tillfällen         Ej medveten 
                                                                                    medveten 
 
 

- Gungor el. gungbrädor……………………………………………………………            
 

- Barn som slänger saker i el. åker rutschkana………………………….                      
 

- Långa och korta spadar i sandlådan…………………………………………             
 

- Statiskt hår………………………………………………………………………………            
 

- Ljud…………………………………………………………………………………………            

 

- Att saker flyter/sjunker……………………………………………………………            
 

- Torkat kläder i torkskåp……………………………………………………………            
 

- Pratat om att man blir kall när man är blöt……………………………… 
 

- Magneter………………………………………………………………………………… 

 

- Hjul på exempelvis bilar, cyklar el. barnvagnar………………………… 
 

- Att du eller ett barn har tappat något………………………………………            
 

- Bubblor i exempelvis mjölk……………………………………………………… 

 

 
- Snö/regn………………………………………………………………………………… 

 
- Regnbågen…………………………………………………………………………….. 

 

- Vind……………………………………………………………………………………… 
 

- Moln……………………………………………………………………………………… 

 

- Stjärnor, solen el. månen……………………………………………………… 
 

- Årstiderna……………………………………………………………………………… 
 

- Himmelens färger…………………………………………………………………… 
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Aktivitet: Jag upplever att jag varit:                                              Medveten          Vid vissa tillfällen         Ej medveten 
                                                                                   medveten 

 

- Reflektioner av ljus. Exempelvis solkatter……………………………… 
 

- Färgad el. formad glas el. plast…………………………………………… 
 

- Lukter…………………………………………………………………………………. 

 

- Salt/sött vatten…………………………………………………………………… 
 

- Blandning av saker exempelvis saft…………………………………….. 
 

- Lösning av saker exempelvis socker i vätska……………………….. 
 

- Bakat…………………………………………………………………………………… 

 

- Frukt som ruttnar el. möglar………………………………………………… 
 

- Kroppens funktioner……………………………………………………………. 
 

- Bakterier………………………………………………………………………………. 
 

- Vitaminer……………………………………………………………………………… 
 

- Rost……………………………………………………………………………………… 

 

- Vattenånga…………………………………………………………………………… 

 

- Kokat någonting……………………………………………………………………… 
 

- Fryst någonting………………………………………………………………………. 
 

 

- Djur/insekter…………………………………………………………………………. 
 

- Växter……………………………………………………………………………………. 

 

- Kompost……………………………………………………………………………….. 
 

- Stenar…………………………………………………………………………………… 
 

- Jord……………………………………………………………………………………… 
 

- Vulkaner………………………………………………………………………………. 
 

- Dinosaurier…………………………………………………………………………… 
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- Lekt i skogen…………………………………………………………………………. 
 

- Planterat växter……………………………………………………………………. 
 

- Svampar………………………………………………………………………………… 

 
 

- Fart/hastighet………………………………………………………………………..           
 

- Volym (dl, liter)……………………………………………………………………… 
 

- Mängd (antal)………………………………………………………………………… 
 

- Undersökt olika material……………………………………………………….. 
 

- Jämfört saker…………………………………………………………………………. 
 

- Sorterat saker…………………………………………………………………………. 
 

- Utforskat någonting……………………………………………………………….. 
 

- Låtit barnen prova själva………………………………………………………… 
 

- Uppmuntrat till att barnen ska lösa problem själva………………… 
 

- Utfört experiment med barnen………………………………………………. 
 

- Använt naturvetenskapliga ämnesord och begrepp 
(ex. kemi, fysik, biologi, friktion, ytspänning, dunstning) 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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           Bilaga 4. Underlagsfrågor 
 

 

Underlagsfrågor – semistrukturerade intervjuer  

  
- Berätta om hur du upplevde det att fylla i enkäten.  

 

- Vilka områden upplevde du att du var medveten/inte medveten om att de var tillfällen att 

diskutera naturvetenskap med barnen? 

 

 

- Berätta om hur ditt naturvetenskapliga intresse och arbete ser ut. 

 

- Vilka egenskaper hos pedagoger och barn tror du är viktiga för att gynna naturvetenskap? 

 

 

- Varför tror du att det är det viktigt/inte viktigt att börja med naturvetenskap tidigt? 

 

- Tycker du att det är viktigt att använda begrepp och hur ska man prata med barnen för att 

uppmuntra dem till naturvetenskapligt utforskande? 

 

 

 

 


