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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att genom intervjuer med förskollärare undersöka hur 

de arbetar med naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. Vi har valt att 

undersöka vilka möjligheter samt svårigheter förskollärare säger att de ser med 

naturvetenskapligt arbete i utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan och vilken 

betydelse utomhusmiljön får för förskollärares arbete med naturvetenskap tillsammans 

med de yngre barnen. Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella 

perspektivet. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

sju förskollärare på två förskolor. Resultatet av vår undersökning visade att förskollärare 

har olika syn på naturvetenskap och att de upplevde olika svårigheter och möjligheter 

med naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. De hade olika 

uppfattningar om svårigheten med att anpassa naturvetenskap till barnens nivå och 

utvecklingszon. Några förskollärare såg det som en svårighet och några förskollärare 

såg bara möjligheter med att anpassa naturvetenskap till barnens nivå. Resultatet visade 

att förskollärarna tog tillvara på barnens intressen i sitt arbete med naturvetenskap.  

 

Nyckelord: förskola, naturvetenskap, utomhusmiljö, yngre barn. 
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1. Inledning 

Det här examensarbetet handlar om det naturvetenskapliga arbetet i förskolan med de 

yngre barnen i utomhusmiljöer. Vi valde att intervjua olika förskollärare för att få deras 

syn på naturen som lärmiljö inom naturvetenskap. Förskolans läroplan belyser att 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt kemiska processer och 

fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2010, s. 10). Under åren har vi haft kurser som berör 

naturvetenskap och utomhuspedagogik. Detta är något vi fann intressant och valde att 

fördjupa oss inom i vårt examensarbete.     

 

Vi är två studenter som under tre och ett halvt års tid har studerat till förskollärare på 

Högskolan i Gävle. Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att 

utomhusmiljön inte användes som ett pedagogiskt rum där förskollärare kan stimulera 

barns utveckling och lärande. Vi upplevde att de lärarstyrda aktiviteterna nästan enbart 

skedde inomhus på förskolan. Detta kan vi koppla till Lpfö som belyser att ”barnen ska 

kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010, s. 7).  

 

Naturvetenskap i förskolan behöver inte vara svårt om kunskapen läggs på barnens nivå. 

De små barnen lär sig genom att leka, göra samt imitera de äldre barnen och de vuxna. 

Att ha roligt är även en stor del av lärandet. Genom att vistas ute ofta och mycket får 

barnen en grundläggande miljömedvetenhet (Granberg, 2000). Även Szczepanski 

(2007) talar om vikten att förlägga undervisningssituationer i utomhusmiljöer. Detta för 

att få ett ökat engagemang för miljö- och naturfrågor hos barnen. Utomhusdidaktiken 

kan ge barnen sinnlig kunskap och erfarenhet genom att barnen själva får upptäcka 

naturfenomen och inte bara få förskollärarnas beskrivningar kring detta. Vi anser att 

undervisningen som sker utomhus är en viktig del i barns lärande då en del barn lär sig 

genom att själva upptäcka och uppleva. Genom att flytta undervisningen till 

utomhusmiljöer kan barnen uppleva naturfenomen på plats och därför få en bättre 

förståelse för naturen. 
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När vi varit ute och vikarierat under vår utbildning har vi fått en uppfattning att en del 

förskollärare upplever naturvetenskap som något svårt och kopplat till skolan. Ideland 

och Malmberg (2010) talar om att naturvetenskap är något som ofta uppfattas som svårt 

och baserat på fakta. Men att arbeta med naturvetenskap innebär att kunna ställa frågor 

och observera ute i naturen. Detta är aktiviteter som sedan kan användas och utvecklas i 

förskolan. Arbete med naturvetenskap kan användas som hjälp när man arbetar med 

hållbar utveckling som knyter an till etiska dilemman som barnen ställs för i sin vardag 

på förskolan.  

 

Naturvetenskap i förskolan är ett ämne som har intresserat en del forskare och en del av 

denna forskning redovisas i nästa kapitel.   
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel  redovisas en avgränsad del av tidigare forskning kring naturvetenskap på 

förskolan. Den tidigare forskningen har delats upp i fem teman som är: förskollärares 

attityder påverkar barns lärande, ta tillvara på barns intressen för naturvetenskap, 

meningsskapande, kommunikation mellan förskollärare och barn och användandet av ett 

antropomorfistiskt uttryckssätt. De valda artiklarna och avhandlingarna hittade vi på 

databasen ERIC och Libris. De sökord vi använde oss av var science education, 

emergent science, early years, outdoor, outdoor education, preschool, teacher, children, 

förskola, natur och naturvetenskap.  

 

2.1 Förskollärares attityder påverkar barns lärande 

Att arbeta med naturvetenskap i förskolan är betydelsefullt för barn. Thulin (2011) 

menar att genom att barn får möta naturvetenskap redan i förskolan finns det en 

förväntan att barnen får en positiv attityd till ämnet som sedan kan påverka barn och 

ungas intressen, studier och yrke. Även Spektor- Levy, Baruch och Mevarech (2013) 

talar om att lärares attityder och uppfattningar om naturvetenskap påverkar deras 

engagemang och sätt att undervisa. De flesta lärarna i deras studie ansåg att det är 

viktigt att naturvetenskap i förskolan inleds tidigt eftersom det kan påverka barns 

attityder till naturvetenskap senare i livet. I deras studie visade resultatet att många 

förskollärare kände sig osäkra på sin kunskap om naturvetenskap och var obekväma 

med att planera aktiviteter med naturvetenskap. Ertürk Kara, Aydos och Aydin (2015) 

talar om att under barnens första levnadsår är det en bra tid att börja fostra barnen till att 

ha en ekocentrisk attityd då de ska lära sig att förstå att människors handlingar påverkar 

miljön. För att utveckla och stimulera barns ekocentriska attityder bör 

förskoleverksamheten utformas till en miljö med utbildningsmaterial. Förskolans 

utomhusmiljö är något som bör ge barnen möjlighet att förbättra sina attityder till 

miljön. Förskollärarna är en viktig del för barnens tidiga miljöutbildning och bör därför 

ge barnen möjlighet att stöta på frågor som handlar om miljön och låta dem förbättra 

sina kunskaper och idéer. 

 

2.2 Ta tillvara på barns intressen för naturvetenskap 

Genom att låta barn få göra upptäckter inom naturvetenskap kan förskollärare utgå från 

barns intressen och erfarenheter i förskolans verksamhet. När förskollärarna inte 
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detaljerat styr upp innehållet i en aktivitet ges barn utrymme att agera och reagera efter 

sina upptäckter och upplevelser i aktiviteten. Förskolläraren kan då istället sätta upp 

ramar för aktiviteten, ge barnen utmaningar och ge barnen sin uppmärksamhet (Thulin, 

2006). I en senare studie nämner Thulin (2011) hur förskollärare kan utveckla en 

naturveteskaplig förståelse och väcka intresse hos barnen. Förskollärarna kan låta 

barnen få kontakt med olika material och undersökningar som synliggör ett 

naturvetenskapligt innehåll och samband i naturen, de kan samtala med barn om 

naturvetenskapliga fenomen, dela deras upplevelser, uppmuntra till frågor och 

uppmärksamma händelser som är kopplat till ämnet. Elm Fristorp (2012) nämner att det 

inte är självklart att förskollärare tar hänsyn till alla barns intressen. Men barns intressen 

utgör ett villkor för barnen att överhuvudtaget delta i naturvetenskapliga aktiviteter. 

Larsson (2013) talar också om att förskollärare inte alltid tar tillvara på barns intressen 

vid naturvetenskapliga aktiviteter. I sin studie talar hon om när barnen upplever friktion 

under en måltid och i en grusig pulkbacke. Förskollärarna ser inte barnens utforskande 

utan ser bara att de leker med maten och förstör släden. De missar chansen att hjälpa 

barnen utforska friktionerna. Förskollärarna i studien tolkade kanske inte barnens 

aktiviteter som naturvetenskap och de borde istället tagit tillvara på dessa möjligheter 

till naturvetenskapligt lärande och inspirerat och utmanat barnen till ett fortsatt lärande.    

 

2.3 Meningsskapande  

Enligt Klaar (2013) handlar meningsskapande kring natur om att visa omsorg för miljö, 

djur och natur, att genom ett undersökande arbetssätt skapa kunskap om naturen men 

även att lära sig genom att vara utomhus, lära sig vistas i naturen och må bra av att vara 

utomhus. Barnens meningsskapande i naturvetenskap är något som Elm Fristorp (2012) 

talar om som något betydelsefullt och meningsbärande. Hon talar om vikten av att ta 

tillvara på barns erfarenheter och kunnande, lyssna på deras frågor och ge barnen det 

handlingsutrymme de behöver i sina upptäckter. Barns deltagande i naturvetenskapliga 

aktiviteter som är planerade av lärare avgörs av de villkor som finns, så som barnens 

ålder och vad de visar för intresse för att delta i aktiviteten spelar roll. Det behöver alltså 

inte vara självklart att barnen vill delta i de aktiviteter som lärarna erbjuder vilket gör att 

alla barn i barngruppen inte blir inkluderade. Men hon menar också att rummet, 

rummets möblering, barnens placering eller lärarens placering är saker som spelar roll 

för barns meningsskapande.  
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Klaar (2013) menar att i många av barns vardagliga handlingar finns det flera 

naturaspekter närvarande. Barn skapar ständigt mening kring sin fysiska omvärld och 

lär sig hantera världen för att utveckla sina handlingar. Hon beskriver i sin studie att i 

spontana utelekar kan barn få mindre möjligheter att skapa mening kring naturinnehåll 

som är nytt om barnen inte har erfarenhet kring detta. Då är det svårt för barnen att 

själva upptäcka meningen med naturinnehållet. I den spontana uteleken kan 

förskollärarna utmana barnen och medverka i barnens meningsskapande. Caiman (2015) 

visar i sin studie att det oftast är barnen som identifierar och skapar olika syften som 

aktiviteterna styr sig mot. Hon hänvisar till Deweys teori om att barns 

meningsskapande, växande och lärande sker genom de syften som växer fram i 

verksamheten eller som uttryckts i förväg. 

2.4 Kommunikation mellan förskollärare och barn 

Förskollärares frågor kan locka barn till att resonera och föra en dialog. Genom 

förskollärarens frågor kan förskolläraren utveckla lärandesituationer och styra barns 

uppmärksamhet åt specifika håll (Thulin, 2011). Elm Fristorp (2012) talar däremot om 

att barn med välfunnen kommunikation får en högre grad av uppmärksamhet från både 

kamrater och förskollärare. Konsekvenserna av detta kan bli att det bara är ett fåtal av 

barnen som uppmärksammas och får genom detta sina intressen tillgodosedda. Eftersom 

det bara är ett fåtal av barnen som uppmärksammas kan det innebära att en stor del av 

de andra barnens lärprocess förblir osynliga för förskolläraren. Då barnens uttalande om 

sitt kunnande inte sammanfaller med det som förskollärarna förväntar sig blir resultatet 

att barnen får lite eller kanske inget stöd alls av förskollärarna. Barnen kan bli avbrutna 

och nonchalerade då de uttalar sig på annat sätt än vad förskolläraren förväntar sig. Det 

kan uppkomma en maktrelation där barnen blir underlägsen den vuxne. Konsekvenserna 

av detta kan bli negativa för både barnen och förskollärarens möjligheter till ett fortsatt 

lärande. Om förskolläraren inte lägger uppmärksamheten på vad barnen säger och gör 

finns ingen möjlighet att hjälpa barnen om de behöver någon form av stöd. Det 

resulterar till att förskolläraren inte kan bidra med riktig hjälp vid tillfällen där det 

behövs. Spektor-Levy, Baruch och Mevarech (2013) belyser att förskollärare bör lägga 

större vikt vid just de sociala aspekterna under naturvetenskaplig utbildning då 

förskollärare vill främja barns nyfikenhet om naturvetenskap. Förskollärare bör 

uppmuntra barns samarbete, deras medvetenhet, resultat och intressen. För att främja 

barns nyfikenhet kring naturvetenskap kan förskollärare vara uppmärksamma, lyhörda, 
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uppmuntra till frågor, väcka barns uppmärksamhet, delta i aktiviteter, utmana barnen, 

skapa spänning och använda sig av olika sinnen i undervisningen. 

 

2.5 Användandet av ett antropomorfistiskt uttrycksätt 

Ibland använder sig förskollärare av lekröst (förställer rösten och ändrar tonläget) i 

samtal med barn. Förskollärare kan använda sig av lekröst för att förtydliga en situation, 

fånga barns uppmärksamhet eller förstärka händelser och sammanhang. Förskollärare 

använder ibland även ett antropomorfistiskt uttrycksätt då de ger djur mänskliga 

egenskaper eller anknyter händelser till barns egna liv för att förstärka situationen. 

Lärarens uttrycksätt blir ett didaktiskt redskap. Då läraren använder ett 

antropomorfistiskt uttrycksätt tar barnen ofta efter det uttrycket. Uttryckssättet kan 

ibland användas av förskollärare som upplever naturvetenskap som något svårt för att 

liva upp ämnet. Då läraren arbetar med ett naturvetenskapligt innehåll så finns risken att 

det naturvetenskapliga innehållet skyms eftersom samtalet ger djuren mänskliga 

egenskaper och djurens riktiga egenskaper glöms bort (Thulin, 2006). I en annan studie 

framkommer det att ett antropomorfistiskt uttrycksätt används när lärare och barn talar 

om djurs livsvillkor, utseende och beteende. Studien visade att det till största delen var 

lärarna som använde ett antropomorfistiskt uttrycksätt och då barnen använde det 

uttryckssättet var det oftast efter lärarnas antropomorfistiska yttranden. Ibland används 

ett antropomorfistiskt uttrycksätt för att fråga barnen relevanta vetenskapliga frågor för 

att binda ihop barnens tidigare erfarenheter och kunskaper.  Ett antropomorfistiskt 

uttryck kan däremot också vara ett hinder när konversationen mellan lärare och barn 

stannar i den mänskliga domänen och då hindrar barns lärande om naturvetenskap 

(Thulin & Pramling, 2009). Även Gustavsson och Pramling (2014) talar om att djurens 

riktiga egenskaper skyms när förskollärare använder sig av ett antropomorfistiskt 

uttryck.  I sin studie använder sig förskollärare av uttryckssättet och humaniserar en 

groda som barnen hittat. Även om uttryckssättet fångar barnens uppmärksamhet så får 

de inte lära sig något riktigt om naturen och grodors livsmiljö. 

 

2.6 Sammanfattning 

I den första delen i kapitlet beskrivs hur förskollärares attityder påverkar barns lärande. 

Thulin (2011), Spektor - Levy, Baruch och Mevarech (2013) och Ertürk Kara, Aydos 

och Aydin (2015) talar alla om att förskollärares attityder till naturvetenskap påverkar 

barnens attityder till ämnet. De anser även att det är viktigt att barnen får möta 
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naturvetenskap i en tidig ålder på förskolan eftersom det kan lägga en grund till barnens 

senare attityder till naturvetenskap. I den andra delen i kapitlet redogörs hur barns 

intressen för naturvetenskap kan tas tillvara. Thulin (2006) talar om att sätta upp ramar 

till en aktivitet men inte detaljerat styra upp innehållet för att ge barnen utmaningar och 

låta dem själva agera och göra upptäckter inom naturvetenskap. Thulin (2011) menar att 

genom att förskolläraren delar barnens upplevelser, uppmärksammar händelser och 

uppmuntrar till frågor kan intresse för naturvetenskap väckas hos barnen. Elm Fristorp 

(2012) och Larsson (2013) talar om att det inte är självklart att förskollärare tar tillvara 

på barnens intressen inom naturvetenskap.  

 

I den tredje delen av kapitlet behandlas barns meningsskapande. Elm Fristorp (2012) 

beskriver barns meningsskapande som något betydelsefullt och meningsbärande. Klaar 

(2013) menar att barn ständigt skapar mening kring sin fysiska omvärld och att 

förskollärare kan utmana och medverka i barns meningsskapande. Caiman (2015) talar 

om att barn skapar syften som aktiviteter styr sig mot. I den fjärde delen av kapitlet 

behandlas kommunikationen mellan förskollärare och barn. Thulin (2011) menar att 

genom frågor kan förskolläraren utveckla lärandesituationer. Elm Fristorp (2012) talar 

om att barn med välfunnen kommunikation kan få mer uppmärksamhet hos kamrater 

och förskollärare. Spektor – Levy, Baruch och Mevarech (2013) belyser de sociala 

aspekterna under naturvetenskaplig utbildning som något viktigt och som förskollärare 

bör lägga större vikt på för att främja barns nyfikenhet. I den femte delen av kapitlet 

beskrivs användandet av ett antropomorfistiskt uttrycksätt där Thulin (2006), Thulin och 

Pramling (2009) och Gustavsson och Pramling (2014) talar om att användandet av ett 

antropomorfistiskt uttrycksätt kan hindra barns lärande om naturvetenskap. De menar 

även att detta uttrycksätt används för att fånga barns uppmärksamhet.  

 

Det finns behov av fortsatt forskning som behandlar arbetet med naturvetenskap med de 

yngre barnen i utomhusmiljöer. Mycket forskning vi har läst berör arbetssättet med de 

äldre barnen i förskolan eller arbetet med naturvetenskap i inomhusmiljöer. Därför 

behövs mer forskning kring det naturvetenskapliga arbetet med de yngre barnen i 

utomhusmiljöer. Vårt examensarbete kan bidra med kunskap om hur arbetet med 

naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer kan se ut. Det leder till följande 

syfte och övergripande frågor som presenteras i nästa kapitel. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom intervjuer med förskollärare undersöka hur de arbetar med 

naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. 

  

 Vad säger förskollärare att de ser för möjligheter med naturvetenskapligt arbete i 

utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan?  

 Vad säger förskollärare att de ser för svårigheter med naturvetenskapligt arbete i 

utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan?  

 Vilken betydelse får utomhusmiljön för förskollärares arbete med 

naturvetenskap tillsammans med de yngre barnen? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redovisas examensarbetets teoretiska utgångspunkt. Som teoretisk grund 

har vi valt det sociokulturella perspektivet för att tolka och förstå undersökningens 

resultat och bland annat synliggöra kommunikation, samspel och användandet av olika 

redskap.  I kapitlet beskrivs några av perspektivets centrala begrepp.  

 

I förordet till den översatta boken Tänkande och språk författad av Vygotskij (2001) 

talar Lindqvist om att Vygotskij sägs vara den viktigaste nytänkande personen i 

sovjetisk psykologi under sina levnadsår, 1896-1934. Vygotskij var grundaren till det 

sociokulturella perspektivet, även känt som den kulturhistoriska dialektiska teorin, som 

han utvecklade genom att han började studera litteratur och konst för att efter detta rikta 

sitt intresse mot psykologisk forskning. Han utvecklade ett annat synsätt och 

kunskapsprocessen i detta synsätt sågs som en mediering (användandet av kulturella 

redskap eller tecken). Enligt Vygotskij skapar människan andra redskap eller nya tecken 

för att tolka och konstruera sin föreställningsvärld.  

 

Säljö (2014) för Vygotskijs teoribildning vidare då han menar att ett sociokulturellt 

perspektiv har en utgångspunkt på lärande och mänskliga tänkanden. Handlandet och 

fokuset ligger på samspelet mellan individ och grupp. Något som är grundantagande i 

ett sociokulturellt perspektiv är vad människor gör, säger eller skriver, alltså det 

kommunikativa eller det fysiska. Detta är inte bara det som uttrycker människors 

tankevärld eller deras begreppsförståelse. Björklund (2008) menar att i det 

sociokulturella perspektivet finns en gemensam syn på att det sker ett lärande i en miljö 

och i samspel med omgivningen. Människors tankar påverkas av den sociala miljön. 

Säljö (2014) menar att människor föds och utvecklas inom samspel med andra 

människor. Ända från födseln får människor erfarenheter tillsammans med andra 

människor. Dessa medaktörer hjälper oss, avsiktligt och oavsiktligt, att förstå hur 

världen fungerar och hur den ska förstås. Kommunikation och språkanvändning är 

centralt i ett sociokulturellt perspektiv och utgör en länk mellan barn och omgivningen. 

När barn kommunicerar om vad som händer i lekar och samspel, blir barnet delaktig i 

hur människor i barnets omgivning förklarar och uppfattar händelser. Vi kommer nu att 

behandla några centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet som är 

betydelsefulla för vårt arbete.  
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4.1 Artefakter 

Artefakt är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det är fysiska 

redskap, t.ex. verktyg och instrument för mätning, som människor i olika kulturer har 

utvecklat. Artefakter är inte bara döda objekt utan mänskliga kunskaper byggs in i 

objekten och blir då något vi människor samverkar med när vi agerar. Människor 

fungerar i samspel med artefakter och utnyttjar både fysiska och intellektuella redskap 

när vi hanterar situationer (Säljö, 2014). Både objekt och människor kan fungera som 

medierande artefakter. I olika kulturer har människor utvecklat olika sätt att visa sina 

känslor och tankar på med symboliska medel som musik, dans, skrift och måleri. 

Vygotskij menar att genom dessa redskap blir människor medvetna om sina tankar 

(Smidt, 2010). Detta begrepp är betydelsefullt i vårt arbete då vi använder oss av 

mobiltelefoner som artefakter vid ljudinspelningar i intervjuerna och förskollärarna 

beskriver i intervjuerna sitt användande av redskap (artefakter) i verksamheten.  

 

4.2 Mediering 

Mediering är något som också är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori. Det är 

användandet av kulturella redskap eller tecken som mediering handlar om. Kulturella 

redskap eller tecken används för att göra förändringar av tänkandet, detta är det 

kvalitativa tänkandets förändringar. Olika sätt att kommunicera är mediering där 

kommunikationen sker främst genom symboler och tecken. Syftet med mediering är att 

förstå, förklara eller representera våra tidigare upplevelser och vår värld (Smidt, 2010). 

Det är inte bara genom teknik och artefakter som mediering sker. De resurser som finns 

i vårt språk är det allra viktigaste medierande redskapet för oss människor (Säljö, 2014). 

Smidt (2010) beskriver mediering och dess betydelse som att det är en nyckel till 

Vygotskijs tankar. Detta är något som är djupt rotat hos Vygotskij och beskrivs som 

något i grunden socialt och kulturellt. Detta begrepp används under våra intervjuer för 

att tolka och förstå förskollärarnas upplevelser och deras beskrivningar av att de 

använde bilder och symboler för att kommunicera med de barn som ännu inte har det 

verbala språket.  

 

4.3 Appropriering 

Appropriering är ett begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet. I 

situationer där vi samspelar med andra människor kan vi appropriera kunskap. Med det 

menas att vi har möjlighet att ta över och ta till oss kunskap. Att appropriering endast 
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ses som ett kunskapsinhämtande lärande ger en allt för snäv bild. Det innebär att man 

lär sig bemästra ett fysiskt redskap eller att man skaffar sig ett intellektuellt redskap och 

att man kan använda det i en del situationer och syften. Approprriering kan även ses 

som en successiv process eftersom en individ kan bekanta och lära sig använda redskap 

och gradvis skaffa sig mer kunskap och erfarenhet hur det kan användas på bästa sätt 

(Säljö, 2014). Förskollärarna i intervjuerna beskriver att barnen samspelar och lär av 

varandra. Därför blir detta begrepp viktigt i vår undersökning.  

 

4.4 Utvecklingszon 

Ett annat viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet är utvecklingszon. Enligt 

Vygotskij befinner sig människor ständigt under utveckling och förändring. Vygotskij 

beskriver utvecklingszonen som avståndet mellan vad en enskild individ kan 

åstadkomma själv utan hjälp från andra och vad en individ kan åstadkomma med hjälp 

av andra människors ledning. Med lite hjälp och stöd från andra kan vi lösa problem 

som vi inte klarat själva. Bara för att en individ förstår ett resonemang är det inte 

självklart att individen själv kan genomföra det (Säljö, 2014). Förskollärarna i 

intervjuerna talar om att barn härmar och samspelar med varandra och förskollärarna är 

med och hjälper och stöttar barnen för att närma sig barnens utvecklingszon.      

 

4.5 Sammanfattning 

Säljö (2014) tolkar Vygotskijs sociokulturella perspektiv då han menar att 

utgångspunkten ligger på lärande och mänskliga tänkanden. Människor får erfarenheter 

och utvecklas i samspel med andra människor ändå från födseln. I det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation och språkanvändning centralt och utgör en länk mellan 

barn och omgivning. Utvecklingszon och appropriering är centrala begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet och innebär att människor samspelar med varandra och tar 

till sig kunskap. Med hjälp av andra människor kan en individ lösa problem som 

individen inte klarat på egen hand. Artefakter och mediering är också centrala begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet och innebär enligt Smidt (2010) att människor 

utvecklar kulturella redskap för att bli medvetna och sina tankar och göra förändringar i 

sitt tänkande. Både människor och objekt kan fungera som medierande artefakter.    
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5. Metod 

I detta kapitel av arbetet redovisas vårt val av metod för vår undersökning, urval av 

förskolor, intervjuernas genomförande och de etiska aspekter som har uppmärksammats 

i undersökningen. Slutligen beskriver vi hur bearbetningen av det insamlade materialet 

behandlats.  

 

5.1 Val av metod 

För att få våra frågeställningar besvarade i vår undersökning använde vi oss av 

intervjuer. Intervjuer passade oss eftersom vi skulle undersöka förskollärares perspektiv 

och vi ville få en fördjupad förståelse för arbetet med naturvetenskap i förskolans 

verksamhet. 

 

5.2 Urval 

Vi valde att använda oss av ett målinriktat urval. Ett sådant val beskrivs som att 

forskaren gör sina urval genom att intervjua personer som är relevanta för de valda 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Vi valde specifikt ut två förskolor att genomföra 

undersökningen på. Dessa förskolor valdes ut på grund av att vi var ganska okända där 

och därför opartiska till förskolans verksamhet eftersom vi vikarierat på många andra 

förskolor i kommunen. Vi valde att enbart fokusera på utbildade förskollärare i våra 

intervjuer för att få utförliga svar om hur det fungerar i en verksamhet på förskolan. På 

första förskolan intervjuades en förskollärare från varje avdelning. Totalt intervjuades 

fem förskollärare från denna förskola där det fanns både syskonavdelningar och 

åldersindelade avdelningar. På den andra förskolan intervjuades två förskollärare från 

varsin småbarnsavdelning. 

 

5.3 Tillvägagångssätt för genomförandet i undersökningen 

I denna del av  kapitlet presenterar vi kontakten med förskolechef och förskola, 

semistrukturerad intervju, genomförandet av intervjuerna och databearbetningen.  

5.3.1 Kontakt med förskolechef och förskola 

Vi började med att kontakta två förskolechefer via telefon och förklarade vårt syfte med 

undersökningen. Förskolecheferna var positiva till undersökningen och vi skulle själva 

kontakta förskollärarna på deras förskolor. Vi ringde till den ena förskolan och berättade 
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om vårt examensarbete och åkte sedan dit och lämnade ut informationsbrev. Den andra 

förskolan besökte vi direkt och lämnade ut informationsbrev eftersom vi inte fått tag på 

dem via telefon. I informationsbrevet framgick det att förskollärarna blev inbjudna att 

frivilligt delta i undersökningen. Vi förklarade även muntligt att deras medverkan var 

frivillig, att resultatet skulle publiceras i databasen DIVA och att inga namn på 

personalen, barnen eller vart förskolan ligger någonstans skulle nämnas.  

 

Vi blev positivt bemötta av förskollärarna och de visade stort intresse för vårt 

examensarbete. Tid och datum bestämdes direkt på plats när intervjuerna skulle 

genomföras.  

5.3.2 Semistrukturerad intervju 

För att få svar på våra frågeställningar i undersökningen valde vi att använda oss av 

intervjuer med förskollärare. Vi använde oss av ostrukturerade/semistrukturerade 

intervjuer som Stukát (2005) beskriver som att huvudfrågorna är bestämda i förväg men 

den intervjuades svar följs upp individuellt. Frågorna kan omformuleras och följdfrågor, 

till exempel om du kan berätta mer, är vanligt. Hade det i undersökningen använts till 

exempel enkäter istället för intervjuer  finns risken att man inte får in tillräckligt många 

svar och att de som svarar inte lägger ner tid på att svara utförligt på frågorna. Stukát 

(2005) menar att ett kvalitativt synsätt med öppna intervjuer kan vara bättre än enkäter 

och intervjuer med slutna frågor. Bryman (2011) talar också om semistrukturerade 

intervjuer. Han menar att intervjuaren har en intervjuguide med färdiga frågor men där 

den intervjuade får forma sina egna svar. Därför behöver inte alltid frågorna i 

intervjuguiden komma i samma ordning. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer för att kunna följa upp de intervjuade förskollärarnas svar med följdfrågor och 

ta frågorna i den ordning som passade bäst till varje intervjusituation. 

5.3.3 Genomförande av intervjuerna 

Innan den första intervjun genomfördes var vi noga med att åter informera 

förskollärarna om de etiska aspekterna vilka var att varken nämna personalens, barnens 

eller förskolans namn. Frågorna i intervjuerna handlade om att undersöka vilka 

svårigheter och möjligheter förskollärare såg med naturvetenskapligt arbete med de 

yngre barnen i utomhusmiljöer, deras arbetssätt, arbetet utifrån läroplanen och hur de tar 

tillvara på barnens intressen.  
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Förskollärarna i vår undersökning fick inte ta del av frågorna i förväg då risken fanns att 

de kunnat försköna svaren.  Intervjuerna inleddes med några uppvärmande frågor, till 

exempel hur länge de hade arbetat som förskollärare och vilken sorts avdelning de 

arbetade på. Erfarenheten bland de intervjuade förskollärarna skiljde sig markant då 

förskolläraren med längs erfarenhet arbetat 28 år längre än förskolläraren med minst 

erfarenhet. Avdelningsindelningen skiljde sig också åt då fyra avdelningar var 

syskonavdelningar och tre avdelningar var småbarnsavdelningar. Intervjuerna utspelade 

sig på två olika förskolor. Stukát (2005) talar om att miljön för intervjuer ska vara 

ostörd och upplevas trygg både för den som intervjuar och den som blir intervjuad. 

Platsen bör väljas av den intervjuade. På den första förskolan i vår undersökning 

genomfördes fem intervjuer som ägde rum på olika platser. Förskollärarna bestämde 

själva var intervjuerna skulle äga rum och de valda platserna blev lekhallen, dockvrån 

och på en barnfri avdelning då barnen var ute på gården och lekte. På den andra 

förskolan fick förskollärarna även då bestämma själva vart intervjuerna skulle äga rum. 

Platserna de valde var personalrummet och på en barnfri avdelning då även dessa barn 

var ute på gården och lekte.  

 

Vi valde att båda medverka under samtliga intervjuer och vi delade upp frågorna för att 

kunna fokusera på några frågor var. Genom att vi var två intervjuare kunde vi uppfatta 

olika saker som sades under intervjun. Stukát (2005) menar att genom att vara två som 

intervjuar kan intervjuarna få ut mer av intervjun och ha olika fokusområden. Vi valde 

att använda oss av ljudinspelning via två mobiltelefoner när vi genomförde intervjuerna. 

Detta valdes för att lätt kunna gå tillbaka och lyssna på det inspelade materialet. I det 

sociokulturella perspektivet är mobiltelefonen som användes vid ljudinspelningen enligt 

Säljö (2014) och Smidt (2010) en medierande artefakt. Innan den första intervjun 

startade såg vi till att det fanns batteri i mobiltelefonerna och testade kvalitén på 

ljudinspelningen. Valet av att använda två mobiltelefoner var för att vi har erfarenhet av 

att ljudinspelningen kan bli dålig eller att de inspelade materialet inte blir sparat. Även 

papper och penna användes efter inspelningen var avslutad då de intervjuade 

förskollärarna ibland fortsatte att tala om verksamheten. Bryman (2011) talar om att det 

kan vara en god idé att ha bandspelaren igång en stund efter intervjun är avslutad 

eftersom personerna man intervjuat ibland kan ha lättare att öppna sig i slutet av 

intervjun. Detta kan ske då man just stängt av bandspelaren och därför kan det vara en 
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god idé att låta bandspelaren vara på tills man avslutat hela intervjun. Våra intervjuer 

blev mellan sju till tolv minuter. Bryman (2011) talar om att korta intervjuer inte 

behöver vara sämre än längre intervjuer. Även om de intervjuade personerna är nervösa 

innan intervjun brukar de vara öppna och samarbetsvilliga och därför kan korta 

intervjuer ge relevant information. 

 

5.4 Databearbetning 

När intervjuerna var gjorda lyssnade vi igenom alla intervjuer en gång tillsammans och 

diskuterade innehållet. Därefter skrev vi ut  den första intervjun tillsammans men delade 

sedan slumpmässigt upp de andra intervjuerna och skrev ut  tre var. Vi insåg att det 

skulle ta lång tid att skriva ut  alla intervjuer tillsammans och genom detta sparade vi 

mycket tid. Efter vi skrivit ut  det insamlade materialet valde vi att överföra ljudfilerna 

till en dator där vi sparade dem i en mapp med lösenord för att ingen annan skulle kunna 

komma åt filerna och lyssna på materialet. I vetenskapsrådet (2011) står det att insamlat 

material för forskningsändamål endast får användas för vetenskapliga syften och inte för 

kommersiella ändamål. Vi klippte också bort delar i ljudfilerna där namn på personal 

och förskola nämndes för att skydda deras identitet.  

 

Våra intervjuer sammanställdes i ett dokument som sedan skrevs ut och analyserades 

flera gånger för att hitta likheter, skillnader och teman i den intervjuades svar. 

Markeringar gjordes med färgpennor för att hitta likheter och skillnader i det utskrivna  

materialet som berörde våra forskningsfrågor. Genom detta arbetssätt fick vi fram fyra 

teman som berör möjligheter med naturvetenskap med de yngre barnen, svårigheter med 

naturvetenskap med de yngre barnen, hur förskollärare tar tillvara på barns intressen 

inom naturvetenskap och förskollärares syn på naturvetenskap. För att varken förskola, 

personal eller barngrupp skulle kunna identifieras så använde vi fiktiva namn på 

förskollärarna och de kommer i arbetet att kallas för Greta, Anna, Sofia, Frida, Karin, 

Eva och Lisa. Vi tog också bort dialektala ord som gör att vissa individer skulle kunna 

identifiera vart i landet förskolan ligger. I vetenskapsrådet (2011) beskrivs att obehöriga 

inte får ta del av uppgifter om enskilda individer och att kodnycklar används för att 

personer inte ska kunna identifieras av utomstående. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet från intervjuerna i vår undersökning. Vi har 

kategoriserat och delat in resultaten i fyra teman som behandlar förskollärares syn på 

naturvetenskap, möjligheter med naturvetenskap med de yngre barnen, svårigheter med 

naturvetenskap med de yngre barnen och hur förskollärare tar tillvara på barns intressen 

inom naturvetenskap.  

 

6.1 Förskollärares syn på naturvetenskap  

Under intervjuerna berättade flera av förskollärarna att de hade svårt att definiera 

naturvetenskapens betydelse. De betonade att det var ett brett område att arbeta kring 

och de upplevde det som svårt. De ansåg att det är lätt att glömma bort vissa delar inom 

naturvetenskap. En förskollärare verkade upplevda att det var svårt att arbeta med 

naturvetenskap utomhus då kollegorna inte ville samma sak och att det var någonting 

hon tyckte var tråkigt. Frida menade däremot att naturvetenskap är någonting vi hela 

tiden har omkring oss.  

 

Naturvetenskap är ju någonting som följer med hela tiden. Är man ute i skogen och 

naturen med barnen så är det ju naturvetenskap. Barnen upptäcker ju liksom att snön 

smälter och att det blir bar mark. De upptäcker när löven växer, de upptäcker när löven 

rasar och sådana saker. Och så ser de ju att solen inte värmer på hösten och vintern. Den 

finns ju där men den värmer inte. De märker också skillnaden på det. För mig är ju det 

naturvetenskap på deras nivå (Frida). 

 

Frida talade om att barnen tar till sig  kunskap när de upptäcker hur naturen förändras 

mellan årstiderna och enligt henne är det naturvetenskap på barnens nivå. Vi tolkade det 

som att Frida talade om att barnen approprierar kunskap. En av förskollärarna betonade 

vikten av att möta barnen på deras nivå och vi tolkade detta som att de ville närma sig 

barnens utvecklingszon. 

 

Man tänker skola ofta. Biologi, kemi och fysik. Vad är det vi gör som har med kemi, 

fysik och biologi att göra? Det kan vara lite svårt att få ner det till barnens nivå ibland 

(Eva). 
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Det gäller att man inte gör sakerna för svår, helt enkelt, med de små. Svårigheterna är att 

man inte planerar för svårt själv. Gör man det får man skynda sig att ta ner det och göra 

det på ett annat sätt. Det där med löven vi gjorde skulle man egentligen knyta trådar 

mellan alla löv. Det kan ju inte ens femåringarna göra, knyta en knut. Då tog vi tygremsor 

som de fick klistra löven på och då kunde ju alla göra det. Så det gäller att anpassa 

(Greta). 

 

Eva talade om att det är svårt att anpassa lärandet till barnens nivå och ser detta som ett 

förbättringsområde. Att närma sig barnens utvecklingszon var något Greta gjorde då 

hon anpassade aktiviteten till barnens nivå. Förskollärarna hade lite olika åsikter om 

naturvetenskap då några tyckte det var ett brett område och upplevde det som svårt och 

lätt att glömma vissa delar. Några förskollärare såg inga svårigheter och menade att 

aktiviteterna får anpassas efter barnens nivå. 

 

6.2 Möjligheter med naturvetenskap med de yngre barnen 

En fråga i vår undersökning var vilka möjligheter förskollärarna såg med 

naturvetenskap utomhus med de yngre barnen i förskolan. Några av förskollärarna såg 

inga svårigheter med att arbeta med naturvetenskap med de yngre barnen utan menade 

att man bör ta ner undervisningen till barnens nivå och närma sig barnens 

utvecklingszon då alla möjligheter finns med de yngre barnen. Att se möjligheter med 

de yngre barnen ligger på förskollärarna genom att se vad som intresserar barnen, 

menade förskollärarna. Barnen är själva motiverade men för att hålla motivationen uppe 

är det förskollärarnas uppdrag att låta barnen få utvecklas och ge dem utmaningar så de 

själva kan testa och undersöka naturvetenskapliga fenomen, menar en förskollärare.  

 

Jag tycker inte att det känns som det skulle vara några svårigheter. Man får ju liksom 

anpassa efter barngruppen. Småbarnen, det är ju ettåringar och treåringar. Man får ju 

anpassa där också. Man får vara väldigt flexibel, så känner jag. (Lisa) 

 

Två förskollärare ansåg att de yngre barnen lär sig av varandra och av de äldre barnen 

på förskolan. De approprierar kunskap både i planerade aktiviteter och i den fria leken. 

De menade även att småbarnsavdelningar har stora och små barn och utvecklingen är 

olika hos alla barn och därför är det alltid någon som är ”större”. En annan förskollärare 
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menade att det kan vara stor skillnad mellan ettåringar och treåringar. Verksamheten får 

anpassas efter barngruppen och att det gäller att se möjligheter istället för svårigheter.  

 

Våra stora barn byggde banor som de körde bilar i och bollar. De små barnen gick dit 

efter och de såg ju vad de stora hade gjort. Jag menar att de ville göra lika. Det gäller ju 

att vi ser dem fast de inte har språket. Det har ju ett fascinerande språk (Karin). 

 

Vi frågade förskollärarna vilka möjligheter de såg med barnen som ännu inte har 

språket och hur de arbetade med dessa barn. Alla förskollärare var eniga om att tecken 

och kroppsspråk är bra verktyg när man arbetar med yngre barn. Två förskollärare 

talade om vikten av att vara närvarande i barnens upplevelser och nämnde att man kan 

leka fram kunskapen och till exempel ge djur mänskliga egenskaper som barnen kan 

relatera till, eller använda en tillgjord röst när de leker och talar med barnen. Detta 

menade förskollärarna var ett bra sätt att få barnen intresserade och fånga deras 

uppmärksamhet. En annan förskollärare tyckte att det var roligt att arbeta med de yngre 

barnen som ännu inte har språket, hon såg det som en utmaning.  

 

Det är ju mycket man får tolka. Man tolkar barnens sätt att agera. De visar ju mycket med 

kroppsspråket när de inte har talet än. Eller ljud och sådär. Man får dem att fokusera på 

mycket genom att själv vara tydlig. Sen finns det olika sätt att vara tydlig på. Men det är 

roligt, en utmaning! (Lisa) 

 

Symboler och bilder är något de arbetar med i verksamheten berättade tre förskollärare. 

De berättade även att mobiltelefonen och kameran har blivit tillgångar i verksamheten. 

En förskollärare berättade att de fotograferar saker i naturen som barnen blir 

intresserade av och tar fram detta vid ett senare tillfälle för att stödja deras tankegångar. 

En annan förskollärare beskrev mobiltelefonen som ett bra redskap att ha med sig i 

verksamheten. 

 

Det som är så bra med telefoner nu för tiden är att man ofta har dem med sig. Jag har ju 

min telefon med mig så jag kan ju googla saker och ting som jag inte kan. Så man kan ju 

få svar ganska snabbt vad det är för någonting (Eva).  

 

Barnen hittade ett hål i höstas och tittade och undrade vad det var. Då stannade vi upp och 

tittade och frågade vad barnen tror att det är. Just då hade jag med mig kameran så vi 
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kunde fota då på hålet och ta tillbaka hit för att följa upp och se vad barnen säger. Fråga 

om de kommer ni ihåg när vi såg hålet? Vad var det i hålet och sådär? Man stödjer ju upp 

dem så de kan utveckla sina tankegångar, fast de är små (Lisa). 

 

Eva betonade vikten med mobiltelefonen som ett redskap i verksamheten och de gjorde 

även Lisa då hon använde kameran för att fotografera och senare visa barnen bilderna 

för att kunna stärka deras tänkande. Vi tolkade detta som att Eva och Lisa använde 

redskapen som medierande artefakter. En annan förskollärare talade om hur de lärt 

barnen att ta hand om naturen och att vara miljömedvetna. Hon berättade om en 

situation då de hade gjort blodspår av ketchup som ledde till en skadad leksakskanin 

som skurit sig på en glasbit. Barnen fick genom detta lära sig att inte skräpa ner i 

naturen.  

 

6.3 Svårigheter med naturvetenskap med de yngre barnen 

Vi ville också undersöka vilka svårigheter förskollärare såg med naturvetenskap med de 

yngre barnen i förskolan. Tre av de intervjuade förskollärarna såg inga svårigheter alls 

med att arbeta med de yngre barnen utan försökte istället se möjligheterna. 

Svårigheterna med att arbeta med de yngre barnen är att inte planera för svårt utan att 

man då måste ta ner det på barnens nivå och hitta vägar som leder dit, menade två 

förskollärare. Vi tolkade detta som att förskollärarna ansåg att det var svårt att närma sig 

barnens utvecklingszon. 

 

Det är svårt att hitta andra vägar. Om du tar ett experiment som egentligen är för stora 

barn så måste du göra om det till små barn. Så det kan jag tycka är svårt. Det finns 

mycket att söka på när det gäller större barn, så det kan jag känna att det saknas. 

Framförallt i utomhusmiljön, då det är något planerat utomhus. För det blir det ju oftast 

inte. Det blir ju liksom inomhus de här planerade stunderna blir. Så det kan jag sakna 

(Karin). 

 

Karin påpekade i citatet ovan att det inte finns så mycket fakta om de yngre barnens 

lärande och naturvetenskapliga aktiviteter. Flera förskollärare talade om att de är dåliga 

på att arbeta med naturvetenskap utomhus med de yngre barnen och en av dem nämnde 

att det var svårt att få med kollegorna när de inte var intresserade av att arbeta med 

naturvetenskap utomhus. En annan svårighet som några av förskollärarna upplevde var 
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att arbeta med de yngre barnen som inte utvecklat språket ännu och de ansåg att det var 

svårt att få respons av dessa barn.  

 

Med de yngsta är det ju lite svårt att få respons. De kan ju knappt prata. Det är ju en som 

kan prata, eller två. Då är det ju svårt att förstå vad de andra säger. Det är ju gester, mimik 

och vissa ord som man får försöka förstå. Men man förstår ju ganska mycket faktiskt, det 

gör man ju. Hur de beter sig och gester och så. Fast man kan ju inte föra en dialog (Sofia).  

 

Svårigheter kan dels vara att de inte har ett verbalt språk. Man kan inte ställa en massa 

frågor till dem. Eller ja, frågor kan man ju ställa men man får inga svar tillbaka som man 

kan få med de här äldre barnen. Man får tolka dem. Kroppsspråk och så när de pekar på 

saker och ting. Oftast när man har dokumentation så visar man ju bilder. Man ställer ju en 

massa frågor så får man ju försöka tolka barnen utefter det de säger och gör. Det som 

också kan vara svårt är att få in det i den dagliga verksamheten (Eva). 

 

Sofia och Eva nämnde svårigheten att inte få respons från barnen som ännu inte 

utvecklat ett verbalt språk. Eva beskrev att hon närmade sig barnens nivå  genom 

kroppsspråket och hon nämnde även användandet av bilder som redskap  i sitt arbete 

med dokumentation. Vi tolkade att Eva närmade sig barnens utvecklingszon genom 

kroppsspråket och hon använde bilder som medierande artefakter.  

 

6.4 Hur förskollärare tar tillvara på barns intressen inom naturvetenskap 

Att ta tillvara på barns intressen är något vi tycker är viktigt. Därför fick förskollärarna 

berätta hur de tar tillvara på barnens intressen inom naturvetenskap. Alla förskollärarna 

menade att det var viktigt att ta tillvara på barnens intressen och att närma sig barnens 

nivå . Förskollärarna menade att det är deras uppgift att observera vad barngruppen är 

intresserade av och arbeta utifrån det. Om förskollärarna ser att barnen har roligt så 

menar de att det är lätt att spinna vidare på barnens intressen. Tre förskollärare hade 

arbetat med ett maskprojekt på sina avdelningar. Då barnen började plocka in maskar så 

bestämde de sig för att starta ett projekt om maskar på varje avdelning. Barnen fick då 

följa en process och se hur snabbt maskarna förökar sig och hur de gör jord. Frida 

påpekade vikten av att följa upp barnens intressen på bästa sätt. 

 

Om vi tar exemplet med maskarna, så tycker barnen det är roligt. Vadå mask? Man kan ju 

inte bara stanna där utan då försöker man ju utveckla det. Vart befinner sig maskarna 
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någonstans? Vart är maskarna nu någonstans när det är höst och kallt? Gräver de ner sig 

eller befinner de sig inuti ett träd? Eller vad sjuttsingen, bygger de myrstackar eller hur är 

det? Då får man försöka ge barnen en förståelse för att myrorna bygger sina myrstackar 

och håller till längre ner i myrstacken när det blir kallt. Men vad gör de på sommaren när 

det är varmt? Då är de uppe på. Å maskarna gräver ju ner sig i marken. Så man får hjälpa 

barnen den vägen, helt enkelt (Frida). 

 

Vi utgår från barnens intressen och bygger vidare. Så nu har vi en maskkompost här. 

Förra året kom barnen in med maskar varje dag så tillslut tog vi in dem. Då hade vi åtta 

maskar när vi startade och när vi släppte ut dem, nu i våras så var det 180 stycken. Och 

den processen följde vi då. Barnen tyckte det var jättespännande och vi också så det var 

helhäftigt. Alltså de förökar sig nå fantastiskt. Där får vi verkligen in kretsloppet. Det är 

jättespännande (Anna).  

 

Frida och Anna tog tillvara på barnens intressen och barnen fick då appropriera kunskap 

om maskars liv. Frida berättade att det kan vara svårt att få alla barnen intresserade av 

samma sak. Om ett barn blir väldigt intresserad av något får det barnet ofta med sig fler 

barn i sitt intresse och därför behöver inte samma intresse finnas hos alla barn. Greta 

beskrev en situation vid en kulle.  

 

Sist vi var på utflykt, då gick vi till en kulle. Först började barnen att rulla, det tyckte de 

var jättekul. Sen höll vi varandra i hand och sprang ner. Då var det bara tvååringarna vi 

hade med och de ropade en gång till, en gång till. Det var en sådan jättevarm dag så vi var 

så svettiga och det lyste ju i barnen. Så det är enkla saker (Greta). 

 

Sen ska vi se till att läroplanen kommer till barnen, inte att nu ska vi jobba enligt 

läroplanen. Ja, men alltså det är ju nytt. För annars hade det varit som de säger att vecka 

44 jobbar vi med höstlöv och vecka 45 svampar, så gjorde man ju liksom förut. Nu är det 

ju inte riktigt så för nu ska ju vi se om barnen inte är intresserade av svampar just nu 

nämen då är de ju inte det (Karin). 

 

Greta och Karin menade att de är bättre att se vad barnen tycker är roligt än att själv 

hitta på aktiviteter som inte intresserar barnen. Förskollärarna närmade sig barnens 

utvecklingszon då de utgick från barnens intressen och förmågor. En annan 

förskollärare beskrev att barnen hade varit väldigt intresserade av att köra bilar i rör.  
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Barnen är intresserade att köra bilar i rör. Vi har ju till och med satt upp ett rör på 

gården, fast vi har sågat av det så bilarna syns. På det viset så ser de ju hur bilarna 

går. Det är ju sådana här väldigt enkla saker som de är intresserade av (Sofia). 

 

Sofia berättar att de även har hela rör som barnen kör bilar i och de är barnen själva som 

får höja och sänka rören för att få ut bilarna om de fastnar. Även att cykla, gunga och 

klättra, menar en annan förskollärare är naturvetenskap och fysik. Det är något som 

fascinerar och intresserar även de små barnen.  

 

6.5 Sammanfattning 

I resultatet har vi kommit fram till att förskollärares syn på naturvetenskap varierar sig. 

Några förskollärare såg naturvetenskap som något svårt och skolrelaterat och några 

förskollärare såg inte några svårigheter med ämnet. En möjlighet förskollärarna talade 

om var att barnen tar till sig (approprierar) kunskap när de lär sig av varandra. Alla 

förskollärare ansåg att kroppsspråk och tecken var bra verktyg i arbetet med de yngre 

barnen. En svårighet med barn som inte har det verbala språket ännu var att få respons 

av dessa barn, berättade några förskollärare. En annan svårighet förskollärarna såg var 

att hitta andra vägar för att få ner aktiviteter till barnens nivå (utvecklingszon). Att ta 

tillvara på barns intressen inom naturvetenskap var alla förskollärare eniga om att det 

var viktigt och att det är bättre att ta tillvara på barns intressen än att hitta på aktiviteter 

som inte intresserar barnen. Förskollärarna menade att genom observation kan de se när 

barnen verkar ha roligt och vad som verkar intressera dem.  
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7. Diskussion 

Det här examensarbetet syftar till att genom intervjuer med förskollärare undersöka hur 

de arbetar med naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. De övergripande 

forskningsfrågorna är vad förskollärare säger att de ser för möjligheter med 

naturvetenskapligt arbete i utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan,   

vad förskollärare säger att de ser för svårigheter med naturvetenskapligt arbete i 

utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan, samt vilken betydelse utomhusmiljön 

får för förskollärares arbete med naturvetenskap tillsammans med de yngre barnen. 

 

I detta kapitel ska dessa frågor besvaras och diskuteras. Vi inleder kapitlet med en 

metoddiskussion där vi diskuterar och lyfter fram de lärdomar vi har fått i 

undersökningen och de metoder vi har valt. Därefter följer en diskussion som behandlar 

vårt undersökningsresultat med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv och i 

relation till tidigare forskning.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi fick svar på våra intervjufrågor även om intervjuerna blev korta. Att 

intervjuerna blev korta kan ha att göra med att vi är ovana intervjuare och kanske inte 

bemötte de intervjuades svar på ett sätt som hade gjort att intervjuerna blivit längre. Vi 

försökte att bemöta de intervjuade på bästa möjliga sätt och vi kände att det gick bättre 

för varje intervju vi genomförde. Hade vi haft fler intervjufrågor eller följdfrågor hade 

vi kunnat få utförligare svar och mer material att sedan arbeta med i undersökningen. Vi 

har funderat på om intervjuerna hade sett annorlunda ut och om vi fått andra svar som 

varit längre och utförligare om vi gjort intervjuerna enskilt istället för att vara två. 

Stukát (2005) nämner att det finns en risk med att vara två intervjuare eftersom 

personen som intervjuas kan uppleva underläge och känna sig otrygg. Den intervjuade 

kan då i viss mån ändra sitt svar än om det enbart hade varit en intervjuare. 

 

Ett misstag  vi gjorde var att vi stängde av ljudinspelningen för tidigt. Då de flesta vi 

intervjuade fortsatte att tala efter vi stängt av ljudinspelningen hade det varit en god idé 

att låta ljudinspelningen vara på en stund till och vi hade då inte behövt anteckna med 

papper och penna. Även Bryman (2011) talar om detta då han menar att de personer 
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som intervjuas ibland kan öppna sig mer mot intervjuns slut. Därför kan det vara bra att 

ha ljudupptagningen igång tills intervjun känns avlutad. Stukát (2005) menar att en ovan 

intervjuare ibland kan glömma praktiska detaljer som att kontrollera batterier och vart 

mikrofonen till ljudupptagningen ska placeras för att få bästa möjliga ljud. Detta var 

något vi tänkte på då vi testade ljudinspelningen i förväg för att undersöka om kvalitén 

på ljudinspelningen var bra. Vi valde även i förebyggande syfte att använda oss av två 

mobiltelefoner utifall någon av mobiltelefonerna skulle sluta fungera eller få en sämre 

kvalité på ljudinspelningen. Vi började skriva ut  en ljudinspelning tillsammans men 

valde sedan att dela upp ljudinspelningarna mellan oss då vi ansåg att det hade tagit 

mycket längre tid om vi skrivit ut  alla ljudinspelningar tillsammans. Hade vi gjort om 

transkriberingen hade vi från början delat upp alla ljudinspelningarna mellan oss för att 

spara tid. 

 

Om vi gjort om undersökningen hade vi kombinerat intervjuer med observationer för att 

se om förskollärarna gör det som de faktiskt berättar om i intervjuerna. Förfinar 

förskollärarna verksamheten i intervjuerna eller hade verksamheten i observationerna 

sett annorlunda ut? Detta hade varit intressant att undersöka om vi gjort om 

undersökningen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt i kapitlet diskuteras vårt undersökningsresultat med utgångspunkt ur ett 

sociokulturellt perspektiv och i relation till tidigare forskning.   

7.2.1 Förskollärares varierade attityder till naturvetenskap   

Det intressanta med resultatet visade sig vara den variation av synsätt som lyckats 

synliggöras. Några förskollärare betonade att det var ett svårt ämne som de kopplade till 

skolan och hade svårt att definiera vad som innebar med naturvetenskap. Detta är även 

ett resultat som Spektor- Levy, Baruch och Mevarech (2013) har fått fram i sin studie 

som visar på att många förskollärare känner sig osäkra på sin kunskap om 

naturvetenskap och att de kände sig obekväma med att planera naturvetenskapliga 

aktiviteter. Andra förskollärare i vår undersökning menade att naturvetenskap inte är 

något svårt utan det är något som hela tiden finns omkring oss.  
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Resultatet visade att det finns tendenser som pekar på att det kan vara svårt att arbeta 

med kollegor som inte är intresserade av ämnet. Spektor- Levy, Baruch och Mevarech 

(2013) menar att det är förskollärarnas attityder och uppfattningar om naturvetenskap 

som påverkar deras engagemang och undervisning av naturvetenskap som i sin tur 

påverkar barnens attityder till ämnet. Även Thulin (2011) och Ertürk Kara, Aydos och 

Aydin (2015)  talar om att det är viktigt med naturvetenskap för barnen redan i 

förskolan då de också menar att det kan påverka barnens framtida attityd till ämnet. 

7.2.2 Anpassa naturvetenskap till barnens nivå 

Av resultatet framkommer att förskollärarna hade olika åsikter om anpassningen av 

naturvetenskap till de yngre barnens nivå. En del av förskollärarna tyckte att det var 

svårt att hitta andra vägar och att inte planera för svårt i arbetet med de yngre barnen. 

Några av förskollärarna i vår undersökning menade att de inte skulle vara några 

svårigheter med att anpassa naturvetenskap till barnens nivå och att man som 

förskollärare får vara flexibel i sitt arbete. De menade också att barnen lär sig av 

varandra och detta kan ske i planerade aktiviteter och i den fria leken. Spektor- Levy, 

Baruch och Mevarech (2013) belyser att förskollärare bör lägga större vikt vid de 

sociala aspekterna och vikten av att uppmuntra barns samarbete. Säljö (2014) menar att 

enligt det sociokulturella perspektivet får människor redan från födseln erfarenheter när 

de samspelar med andra människor. Av människor runt oss får vi hjälp att förstå hur 

världen fungerar och hur den ska förstås, detta sker avsiktligt och oavsiktligt. Inom det 

sociokulturella perspektivet används begreppet appropriering som innebär att vi har 

möjlighet att ta till oss och ta över kunskap. Utvecklingszon är ett annat viktigt begrepp 

som nämns i det sociokulturella perspektivet. Detta beskrivs som ett avstånd mellan vad 

en människa kan åstadkomma själv och vad en människa kan åstadkomma med hjälp av 

andra. Dessa begrepp tolkar vi som något viktigt då förskollärarna uppmuntrar barnen 

till samarbete.  

 

7.2.3 Möjligheter och svårigheter med kommunikation mellan förskollärare och 

barn om naturvetenskap  

Resultatet visade vikten av att vara närvarande i barnens upplevelser. Förskollärarna 

menade att man kan leka fram kunskap till exempel genom att ge djur mänskliga 

egenskaper eller använda sig av en tillgjord röst i leken med barnen. De ansåg att detta 
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var ett bra sätt att fånga barnens uppmärksamhet och få barnen intresserade av 

naturvetenskap. Thulin (2006) menar också att förskollärare kan använda sig av lekröst 

(förställer rösten och ändrar tonläget) för att fånga barnens intressen eller för att 

förstärka händelser. Hon nämner även att ett antropomorfistiskt uttrycksätt, att ge djur 

mänskliga egenskaper, kan förstärka situationer eller för att liva upp ett ämne som en 

del förskollärare kan uppleva som något svårt. Risker som finns med ett 

antropomorfistiskt uttrycksätt är att det naturvetenskapliga innehållet och djurens 

egenskaper skyms. Även Thulin och Pramling (2009) och Gustavsson och Pramling 

(2014) talar om att ett antropomorfistiskt uttrycksätt kan hindra barnens lärande om 

naturvetenskap om förskollärarna stannar i det uttryckssättet för länge. Även om det är 

ett uttrycksätt som fångar barnens uppmärksamhet så är det inte alltid barnen får lära sig 

något riktigt om naturen.  

 

Förskollärarna i vår undersökning berättade att de även använder sig av kroppsspråk, 

bilder, symboler och ljud när de kommunicerar med barn som ännu inte har ett utvecklat 

verbalt språk. I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning 

centralt. När barn kommunicerar om händelser i lekar och samspel blir barnet delaktig i 

hur människor i omgivningen uppfattar och förklarar händelser (Säljö, 2014). Elm 

Fristorp (2012) menar att barn med välfunnen kommunikation får mer uppmärksamhet 

av både förskollärare och kamrater. Det kan resultera till att barn som inte har språket 

ännu glöms bort och deras lärprocess blir inte lika synlig som för de barn som har ett 

utvecklat språk.  

 

En del av förskollärarna vi intervjuade talade om vilka svårigheter som finns med de 

barn som inte utvecklat språket ännu. De menade att det kan vara svårt att få respons av 

dessa barn. De andra förskollärarna såg inga svårigheter med de barn som inte utvecklat 

språket ännu och såg det däremot som en utmaning. Barnen visar väldigt tydlig vad de 

vill och hur de vill utforska naturvetenskapliga fenomen så det gäller därför att vara 

närvarande med barnen, menade en förskollärare. Förskollärarna talade om att de får 

hitta andra sätt att kommunicera på med de barn som ännu inte har det verbala språket. 

Två förskollärare berättar att de använder sig av mobiltelefon och kamera då de ska 

söka information om något från naturen eller fotografera något naturföremål barnen 

hittar för att sedan kunna arbeta vidare med detta. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

menar Säljö (2014) och Smith (2010) att detta kan ses som medierande artefakter. 
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Begreppet artefakt är fysiska redskap som människor utvecklat där mänskliga kunskaper 

har byggts in och används när människor samverkar med när de agerar (Säljö, 2014). 

Begreppet mediering handlar om användandet av kulturella redskap eller tecken.  

Mediering är olika sätt att kommunicera, främst genom symboler och tecken där syftet 

är att förstå, förklara eller representera tidigare upplevelser och världen (Smith, 2010). 

En annan förskollärare i vår undersökning använde bilder som medierande artefakter i 

sitt arbete med dokumentation. Bilderna användes för att kommunicera och ställa frågor 

till barnen och sedan tolka vad barnen sa och gjorde. 

 

7.2.4 Ta tillvara på barns intressen inom naturvetenskap 

Alla förskollärare i undersökningen var eniga om att det är viktigt att ta tillvara på barns 

intressen. Genom att observera barnen kan de få reda på vad barnen är intresserade av. 

Flera av förskollärarna nämnde att de arbetat med ett maskprojekt då de sett att barnen 

intresserat sig för maskar. I projektet fick barnen följa en process där de såg hur snabbt 

maskarna förökade sig och de diskuterade hur maskarna gör jord. Thulin (2011) talar 

om hur förskollärare kan väcka intresse för naturvetenskap hos barnen. Genom att låta 

barnen undersöka olika naturvetenskapliga material och samband i naturen kan 

förskollärarna uppmuntra barnen till frågor, diskussioner och uppmärksamma 

naturvetenskapliga händelser för att väcka barnens intressen.  

 

En förskollärare i intervjuerna påpekade att det kan vara svårt att få alla barn 

intresserade av samma sak men om ett barn är väldigt intresserad av något kan det 

barnet få med fler barn i sitt intresse. Förskolläraren påpekade därför att samma intresse 

inte behöver finnas hos alla barn. Elm Fristorp (2012) talar om att förskolläraren inte 

alltid tar hänsyn till vad som intresserar alla barn. För att barn ska delta i 

naturvetenskapliga aktiviteter krävs barns intressen för ämnet.  Även Larsson (2013) 

talar om att förskollärare inte alltid tar tillvara på barns intressen. I sin studie talar hon 

om en situation där förskolläraren upplever att barnet leker med maten fast barnet i 

själva verket utforskar friktionen. Förskolläraren kan lätt missa barnens utforskande då 

förskolläraren istället sedan hade kunnat arbeta vidare med barnens intresse för friktion 

och utmanat till en fortsatt lärande. Förskollärarna i vår undersökning berättade också 

att de arbetat med friktion med barnen. Då de sett att barnen intresserat sig för bilar, 

tillverkade de rör som barnen kunde köra bilarna i och undersöka friktionen.  
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Björklund (2008) talar om att det finns en gemensam syn på att lärande sker i miljöer 

och i samspel med omgivningen. Den sociala miljön påverkar också människors tankar. 

Förskollärarna i vår undersökning berättade även om barnens intresse för att rulla och 

springa nedför en kulle. De talade om vikten av att ta tillvara på barns intressen och se 

vad barnen verkar tycka vara roligt och att ta läroplanen till barnen istället för att hitta 

på aktiviteter som inte intresserar barnen där man utgår från läroplanen. När lärarna inte 

detaljerat styr upp innehållet i en aktivitet menar Thulin (2006) att barnen får utrymme 

att reagera och agera efter deras upplevelser och upptäckter i aktiviteten. Hon menar att 

förskollärare kan sätta upp ramar för aktiviteten, utmana och uppmärksamma barnens 

aktiviteter.  

 

7.2.5 Barns meningsskapande inom naturvetenskap 

Meningsskapande kring naturen menar Klaar (2013)  är att visa omsorg för miljö, djur 

och natur. Genom att arbeta på ett undersökande sätt kan kunskap skapas om naturen. 

Även Elm Fristorp (2012) talar om att barns meningsskapande är något betydelsefullt 

och meningsbärande. Det är viktigt att ta tillvara på barns erfarenheter, kunnande, 

lyssna på deras frågor och ge dem det handlingsutrymme som de behöver i sina 

upptäckter. Resultatet visade att förskollärarna har lärt barnen att vara miljömedvetna, ta 

hand om naturen och inte skräpa ner genom att visa en situation som kan uppstå om 

man slänger glas och annat skräp i naturen. Ertürk Kara, Aydos och Aydin (2015)  

menar att förskollärarna har en viktig roll i barnens tidiga miljöutbildning och att ge 

barnen möjlighet att förbättra sina kunskaper om miljön. Caiman (2015) hänvisar till 

Deweys teori om att barns meningsskapande växer fram i verksamheten eller utrycks i 

förväg. I den spontana uteleken menar Klaar (2013) att förskollärare kan utmana barnen 

och genom detta kan förskollärare medverka i barnens meningsskapande. Thulin (2011) 

talar om att förskollärares frågor kan utveckla lärandesituationer och genom detta styra 

barnens uppmärksamhet åt specifika håll. I vår undersökning berättade en förskollärare 

att det är deras uppdrag att hålla barnens motivation uppe genom att utmana barnen och 

låta dem utvecklas så att de själva kan undersöka naturvetenskapliga fenomen.  
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7.3 Slutsats 

I detta arbete var syftet att genom intervjuer med förskollärare undersöka hur de arbetar 

med naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. Våra övergripande 

frågeställningar var vad förskollärare säger att de ser för möjligheter samt svårigheter 

med naturvetenskapligt arbete i utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan och 

vilken betydelse utomhusmiljön får för förskollärares arbete med naturvetenskap 

tillsammans med de yngre barnen? 

 

Av resultatet och diskussionen kan vi dra slutsatsen att förskollärare arbetar med 

naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer, både avsiktligt och oavsiktligt. 

Några av förskollärarna i vår undersökning såg naturvetenskap som något svårt och 

skolrelaterat medans de andra förskollärarna inte såg några svårigheter alls, utan bara 

möjligheter. Att ta tillvara på barns intressen var alla förskollärarna i vår undersökning 

eniga om. Förskollärarna observerade vad barnen verkade intresserade av och gjorde 

sedan aktiviteter utifrån barnens intressen och utvecklingszon. Vårt resultat visade på att 

förskollärarna använde förskolans utomhusmiljö men även naturnära platser för 

aktiviteter med barnen för att främja barnens lärande inom naturvetenskap. Björklund 

(2008) menar att det finns en gemensam syn på att lärande utspelar sig i miljöer och i 

samspel med omgivningen.  

 

7.4 Didaktiska implikationer  

Kunskapsbidraget i vår undersökning är förskollärarnas variation av arbetssätt som de 

har när de arbetar med naturvetenskap med de yngre barnen. De uppmuntrar barnen att 

se detaljer i naturen och de tar tillvara på deras intressen. Förskollärarna arbetade bland 

annat med friktion till exempel då de rullade och sprang nedför en kulle och de följde 

också en process i form av ett maskprojekt då barnen intresserade sig för maskar.  

 

Naturvetenskap i utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan behöver inte vara 

något svårt utan det gäller att anpassa verksamheten till barnens nivå och 

utvecklingszon. Även om några förskollärare i vår undersökning betonade 

naturvetenskap som något svårt så var det ändå något de arbetade med i verksamheten. 

Fortbildning skulle kunna vara ett alternativ för de förskollärare som upplever 

naturvetenskap som något svårt, detta för att stärka deras kunskap om naturvetenskap 

och deras undervisning. 
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7.5 Förslag på fortsatt forskning 

En fortsättning på den här undersökningen skulle kunna vara att kombinera intervjuer 

med observationer för att ta reda på om förskollärares berättelser i intervjuerna stämmer 

överens med förskolans verksamhet. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna 

vara att inrikta sig på ett specifikt ämne inom naturvetenskap för att fokusera mer 

djupgående på förskollärarnas arbete i förskolan.  
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9. Bilagor 

 

9.1 Informationsbrev    21/10- 15 

 

Till dig som förskollärare. 

Du inbjuds här med att delta i en intervju där du har möjlighet att dela med dig av dina 

erfarenheter och synpunkter om hur du/ni arbetar med naturvetenskap med de allra 

yngsta barnen. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med 

naturvetenskap utomhus med de allra yngsta barnen på förskolan.  

När vi sökt och läst tidigare forskning har vi märkt att det finns begränsad forskning om 

naturvetenskap i utomhusmiljöer för de yngre barnen. Det finns därför ett behov av att 

undersöka och få en ökad kunskap kring detta.  

I denna studie kommer vi att intervjua sju till tio förskollärare på två olika förskolor 

kring detta ämne. Om du väljer att delta i denna intervju så anpassar vi tid och plats 

efter dina önskningar. Intervjuerna beräknas ta ca 20 – 30 minuter. Studiens resultat 

kommer att skrivas så att inga förskollärare och förskolor ska kunna identifieras. 

Resultaten kommer att sammanställas i form av ett examensarbete vid högskolan i 

Gävle som publiceras i databasen DIVA.   

Om några dagar kommer vi att kontakta dig för att höra om du vill delta i intervjun eller 

inte.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Maria Danielsson  Charlotta Vestling 

070-xxxxxxx   070-xxxxxxx 

xxxxx@hotmail.com  xxxxx@hotmail.com 

 

Handledare: Fil. Dr. Annika Elm Fristorp, akademin för utbildning och ekonomi 
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9.2 Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur ser barngruppen ut på avdelningen som du arbetar på? 

 Är naturvetenskap något ni arbetar med? Kan du ge något exempel från 

verksamheten? 

 Arbetar ni med naturvetenskapligt innehåll dagligen på förskolan i 

utomhusmiljö? 

 Vad kan du se för möjligheter med att arbeta med naturvetenskapligt innehåll 

med yngre barn i utomhusmiljöer? 

 Ser du några svårigheter? Ge exempel. 

 Kan du berätta om hur ni arbetar med de barn som inte har språket ännu? 

 Lpfö talar om att förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förståelse 

för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

Kan du berätta några exempel på hur ni arbetar med detta med de yngre barnen? 

 Kan du berätta hur ni tar tillvara på möjligheterna där barn intresserar sig av 

naturvetenskapligt innehåll? Hur arbetar ni sedan vidare med det? 

 

 


