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Abstrakt
Denna studies syfte är att synliggöra och identifiera förskollärares uppfattningar av ett utvalt
läroplansmål, samt deras beskrivningar av hur målet implementeras i praktiken. Det har sedan
läroplanerna införde naturvetenskapliga målsättningar funnits en problematik rörande hur de
naturvetenskapliga målen ska tolkas. Det har funnits svårigheter med hur arbetet i praktiken
ska genomföras. De data som utgör studiens empiriska material samlades in genom
kvalitativa intervjuer som dokumenterades med ljudupptagning och anteckningar. Studiens
empiriska material har analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell innehållande
flera steg, med avsikt att komma fram till ett resultat med fenomenografisk karaktär. I
resultatet presenteras respondenternas olika uppfattningar och beskrivningar genom en
fenomenografiskt ansats där studiens frågeställningar representerar två utfallsrum.
Utfallsrummen utgörs av tydliga kategorier av sammanställningar av uppfattningar och
beskrivningar. Genom denna studie har insikt erhållits i hur de naturvetenskapliga målen kan
uppfattas av förskollärare samt hur arbetet med naturvetenskap ute i verksamheterna kan
beskrivas. Resultatet diskuteras sedan i relation till tidigare forskning i diskussionsavsnittet
där det bland annat lyfts fram dilemman som påverkar arbetet med de naturvetenskapliga
målet.
Nyckelord: Beskrivningar. Fenomenografi. Förskollärare. Läroplansmål. Naturvetenskap.
Uppfattningar.
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Förord
Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete, vi hade inte klarat det utan varandras stöd och
olika kunskaper. Det har varit en hård tid med många tårar men ändå mycket skratt. Vi
avslutar med ett arbete vi är stolta över. Vi vill även tacka våra närstående som har stöttat oss
under denna ansträngande och utmattande tid. Slutligen vill tacka vår handledare Per
Högström som stöttat oss när vi var nära på att ge upp genom att ge oss givande handledning
och motivation i de mörkaste tider. Hade aldrig gått utan ditt stöd Per, du ska ha ett stort tack.
Louise och Jessica

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin

Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................................................... 1
Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................... 3
Bakgrund ................................................................................................................................................... 4
Naturvetenskapens karaktär ............................................................................................................................... 4
Naturvetenskapens utformning i förskolans läroplan ......................................................................................... 4
Barnstugeutredningen .................................................................................................................................... 4
Arbetsplan 3 .................................................................................................................................................... 5
Förskolans pedagogiska verksamhet och Pedagogiskt program för förskolan .............................................. 5
Läroplan för förskolan Lpfö 98 ........................................................................................................................ 5
Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 ............................................................................................. 6
Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 ............................................................................................. 6
Naturvetenskap i förskolan .................................................................................................................................. 6
Undervisning och utbildning av naturvetenskap ............................................................................................ 7
Barns intressen................................................................................................................................................ 8
Förskollärarnas kunskap ................................................................................................................................. 9
Varför är naturvetenskap viktigt i förskolan? ............................................................................................... 10
Fenomenografiskt inspirerad ansats ................................................................................................................. 10
Metod...................................................................................................................................................... 11
Etiskt hänsynstagande ....................................................................................................................................... 11
Urval................................................................................................................................................................... 12
Datainsamling .................................................................................................................................................... 12
Genomförande ................................................................................................................................................... 13
Bearbetning och analys...................................................................................................................................... 15
Resultat ................................................................................................................................................... 17
Utfallsrum 1 - Förskollärarnas uppfattningar av det utvalda målet ................................................................. 17
Utfallsrum 2 - Förskollärares arbete i praktiken i relation till målet ................................................................. 18
Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 20
Resultatdiskussion.................................................................................................................................... 23
Referenslista ................................................................................................................................................
Bilaga 1 ........................................................................................................................................................
Bilaga 2 ........................................................................................................................................................

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin

Inledning
Det har varit en lång process för att komma fram till den läroplan förskolan arbetar efter idag.
Naturvetenskap har alltid varit en del av olika underlag som använts i verksamhetens arbete.
Genom tiderna har naturvetenskapen varit essentiell för samhällets utveckling (Lundgren,
2017). Den del som varit konstant genomgående i arbetet med naturvetenskap i relation till
framväxten av förskolans läroplan är biologi. För varje gång som ett nytt underlag tagits fram
har fler delar av det naturvetenskapliga kunskapsområdet lagts till. Arbetet med
naturvetenskap har alltid haft som mål att utgå från barns intressen och väcka deras
nyfikenhet för ämnesområdet. Leken och utevistelse har länge haft en betydande roll för barns
utforskande av naturvetenskap (Ärlemalm-Hagser, 2008). I underlaget pedagogiskt program
för förskolan som gavs ut 1987 av Socialstyrelsen omnämns ämnena kemi och fysik men det
som främst är i fokus i arbetet med naturvetenskap är fortfarande biologi (Thulin, 2016). I
dagens läroplan som går under namnet Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 har
alla delar av det naturvetenskapliga ämnesområdet lika stor betydelse. De ska bilda en
enhetlig förståelse av naturvetenskap som ska gynna barn under alla moment i livet
(Skolverket, 2016).
Arbetet med naturvetenskap i förskolan styrs av förordningar. Läroplanen är en av dessa, där
det framgår att barn ska lära sig om alla olika delar av naturvetenskap. Detta ska ske genom
att barn utmanas och stimuleras i sitt utforskande, där deras intresse och nyfikenhet styr
arbetets gång (Skolverket, 2016). Skollagen är en förordning som förskolan ska följa. Där
lyfts undervisning och utbildning fram som två begrepp som ska tillämpas i förskolans arbete
(SFS 2010:800). Det är vanligt att tänka på skolan när begreppen utbildning och undervisning
tas upp men de är betydande för förskolan också. Utbildning är en ständigt pågående process
som hela tiden pågår i verksamhetens vardag och baseras på barns intressen (Skolverket,
2016). Undervisning är inramade och målstyrda aktiviteter där det ska föras ett ömsesidigt
samtal mellan barn och förskollärare (Gustavsson & Thulin, 2017). Undervisning i förskolan
ska vara på en anpassad nivå för barn i förskoleåldern, där all information ska vara lätt för
barn att ta till sig (Areskoug, Ekborg, Rosberg & Thulin, 2016). Det faller sig ofta naturligt
för barn att undersöka naturvetenskapliga fenomen, de har ofta många frågor att ställa rörande
sina upptäckter. Det är just det naturvetenskap handlar om i förskolan, att ta till vara på barns
frågor och upptäckter genom att undersöka fenomen tillsammans (Sundberg, Areljung, Due &
Ottander, 2016).
Förskollärare försöker ofta se världen utifrån barns perspektiv genom att uppmärksamma
barns intressen för att sedan på ett avslappnat sätt följa det i vardagen (Ärlemalm-Hagsér,
2008). Begreppet medforskande pedagog är starkt kopplat till barns nyfikenhet och arbetet
med naturvetenskapliga aktiviteter (Sundberg et al., 2016). De tar sig an rollen att guida barn i
deras utforskande, specifikt genom planerade undervisningstillfällen (Sundberg, Areljung,
Due, Ekström, Ottander & Tellgren, 2015). I tidigare forskning lyfts det fram sådant som kan
påverka förskollärares arbete med naturvetenskap. Det finns tidigare forskning som
ifrågasätter om förskollärares kunskap om naturvetenskap räcker till för att kunna undervisa
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barn i naturvetenskapens ämnesområden (Fleer, 2009; Sundberg et al., 2016). Läroplansmålen
är också ett dilemma för förskollärare då de upplevs som motstridiga och vissa begrepp
rörande naturvetenskap upplevs som svåra att arbeta med (Pendrill, Hansson & Löfgren,
2014; Sundberg et al., 2015). Dessa dilemman påverkar barns möjligheter att utveckla sin
kunskap om naturvetenskap (Sundberg et al., 2016). Tidigare studier synliggör att
förskollärares arbete med naturvetenskapliga läroplansmål påverkas av deras uppfattningar av
målen och av sin egen kunskap (Ärlemalm-Hagsér, 2008). I Skolinspektionens slutrapport
(2018) beskrivs i sammanfattningen att vissa mål som finns i läroplanen för förskolan inte
synliggörs. Delvis arbetas det bara med vissa delar inom ett undervisningsområde.
Naturvetenskap lyfts fram som ett av dessa områden där uppfyllandet av målen brister (ibid).
Då naturvetenskap valts som kunskapsområde i denna studie var det ett självklart val att
fördjupa oss i hur förskollärare uppfattar ett utvalt naturvetenskapligt mål ur läroplanen och
deras beskrivning av arbetet med detta. För att få fram svaret på dessa valdes användning av
kvalitativa intervjuer med en fenomenografisk ansats.
Arbetsfördelning
Vi har båda varit delaktiga i struktureringen och planeringen av denna studie. Det är svårt att
säga exakt vem som skrivit vad då vi båda aktivt skrivit och avstämt med varandra för att vara
överens så att båda kan stå för de som står i rapporten. Relevant litteratur och vetenskapliga
artiklar som finns med är framtaget av oss båda, vi delade upp läsandet för att hinna bearbeta
alla. Intervjuerna i studien genomfördes tillsammans, med uppdelningen att en agerat
intervjuare och de andra antecknade var annan gång. Vi transkriberade fem av
ljudinspelningarna från intervjuerna var men citaten ur det empiriska materialet som lagt
grunden för studiens resultat sorterade och valdes av oss båda tillsammans.
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Syfte och frågeställningar
Syftet är att identifiera och synliggöra förskollärares uppfattningar av ett utvalt mål i
läroplanen, samt deras beskrivningar av hur läroplansmålet omsätts i praktiken
·
·

Hur uppfattar förskollärarna målet kring naturvetenskap i läroplanen?
Hur beskriver förskollärare sitt arbete i praktiken i relation till målet?
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Bakgrund
Bakgrunden tar upp det mest karaktäristiska för naturvetenskap i allmänhet. Därefter beskrivs
naturvetenskapens roll i framväxten för läroplanen för förskolan. Naturvetenskapen i
förskolan presenteras och förordningarna som styr arbetet beskrivs. Utbildnings- och
undervisningsbegreppet bearbetas samt betydelsen av barns intresse och förskollärares
kunskap i relation till tidigare forskning. Detta följs sedan av en beskrivning om varför arbetet
med naturvetenskap i förskolan är viktigt. Slutligen beskrivs den fenomenografiska ansatsen
som denna studies resultat vilar på.

Naturvetenskapens karaktär
Naturvetenskapens syfte är att ge en förklaring eller beskriva samband och fenomen i den
fysiska världen. Naturvetenskap grundar sig i en nyfikenhet och vilja att förstå omvärlden.
Det kan ses som ett verktyg för människan att kunna förstå och förklara den fysiska värld vi
lever i (Skolverket, 2016; Sundberg et al., 2015). Mycket av det vi använder eller
konfronteras med i omvärlden är lättare att förstå med hjälp av naturvetenskaplig kunskap
(Sundberg et al., 2015). Naturvetenskap innebär att stanna upp och bli medveten om det som
upplevs av våra sinnen: hörsel, syn, smak, känsel och lukt. Inom det naturvetenskapliga
kunskapsområdet tas redskap oftast till som hjälp för att förstärka det som sinnena fångar upp.
När man blivit medveten brukar det ofta uppstå frågor, det handlar därför om att undersöka
det som upplevts på ett sätt som ger svar på de frågor som uppstått (Sundberg et al., 2015).

Naturvetenskapens utformning i förskolans läroplan
Naturvetenskap har funnits med under utvecklingen från tidiga underlag fram till dagens
läroplan. De olika ämnesområdena har genom tiderna haft olika betydelser och idéer hur
arbetet ska gå till har varierat. Idéen om att kunskap i sig har ett värde var det som tidigare
styrde läroplanstänkandet. Kunskap sågs som något som gav tillträde till kulturens grunder
och gynnade förnuftet och tankeförmågan. Tankar om att utbildning var essentiellt för
samhällets utveckling väcktes i samband med att naturvetenskapen utvecklades och samhället
förändrades (Lundgren, 2017). Ärlemalm-Hagser (2008) beskriver att det som barn ska lära
sig om natur och på vilket sätt de ska lära sig har skiftat i styrdokumenten under årens lopp.
Hon lyfter fram fyra genomgående teman vilka kan urskiljas som grundläggande för
naturvetenskap i förskolan:
·
·
·
·

Naturen har alltid varit en stor och viktig del av innehållet i förskolan
Arbetet ska utgå från barns intressen och nyfikenhet
Leken spelar en viktig roll i barns utforskande av naturen
Barn lär sig genom att få ta del av miljön och vara i naturen

Barnstugeutredningen
Barnstugeutredningen som påbörjades 1968 är den mest djuplodande bearbetningen av
förskolans arbetssätt, innehåll och mål. En pedagogisk debatt som ledde till omfattande
förändringar av förskolans inre arbete sattes igång när ett dialogpedagogiskt arbetssätt
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föreslogs (Skolverket, 1998). Det är en undervisningsform som riktar in sig mot samtal
mellan barn och pedagog. Utredningens förslag accepterades av regeringen och
socialstyrelsen fick i uppgift att i en informativ arbetsplan åskådliggöra arbetssätt och innehåll
för personalen i förskolan. Sex olika arbetsplaner framställdes under 70-talet (Skolverket,
1998). I Barnstugeutredningen lyftes bland annat naturvetenskap fram som ett viktigt
ämnesområde att införa i förskolan. De ansåg att naturvetenskap på grund av sina begrepp var
en viktig del i barns utveckling (SOU 1972:26).

Arbetsplan 3
Socialstyrelsen (1975) tog fram en arbetsplan som fick namnet: Arbetsplan för förskolan 3 Vi
upptäcker och utforskar: att arbeta naturvetenskapligt i förskolan. Den fokuserade på barns
begreppsbildning med hjälp av naturvetenskap och gav förslag på hur det kan arbetas med det
naturvetenskapliga kunskapsområdet i enkla vardagssituationer. Målet var att vidga barns
kunskap, upplevelser och insikter om omvärlden. Exemplen i arbetsplanen är inte en
beskrivning av vad barn ska göra för att upptäcka, målet är att de ska leda vidare till
upptäckande och utforskande på egen hand. Under exemplen fanns även förslag på ledande
kommentarer och frågor som den vuxne kunde använda för att uppmuntra barns utforskande
vidare. Genom att föra samtal med stöd av dessa hjälpmedel kunde det ske en utveckling
inom barns språk och begreppsbildning (Socialstyrelsen, 1975).

Förskolans pedagogiska verksamhet och Pedagogiskt program för förskolan
I början av 1980-talet lyfte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna fram
förslag i riksdagen med krav på mer begripliga och tydliga riktlinjer och mål, respektive en
läroplan för förskolan. Förskollärarnas intresseförening, som själva hade satt ihop ett program
för förskolans verksamhet ställde sig bakom kravet på en läroplan. Att ge ut en ny arbetsplan;
Förskolans pedagogiska verksamhet - mål och inriktning 1981, blev det första steget
Socialstyrelsen tog i sin satsning på vidareutveckling av förskolan (Skolverket, 1998). En
utvecklingsplan för barnomsorgen överlämnades från Socialstyrelsen till regeringen 1982.
Den innefattade förslag på åtgärder som kunde utveckla förskolans pedagogiska verksamhet
(Skolverket, 1998). År 1986 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att ställa samman ett
program för förskolan. Det resulterade i utgivning av Pedagogiskt program för förskolan år
1987 (Socialstyrelsen, 1987:3). I programmet synliggörs tre innehållsaspekter: samhälle,
kultur och natur. Det talas även för ett tematiskt arbetssätt. Trots att fokus främst låg på
biologi i dokumentet omnämns även teknik och fysik vilket ger antydan av en vidare
förklaring av naturvetenskapen (Thulin, 2016).

Läroplan för förskolan Lpfö 98
Förskolan fick sin första läroplan 1998 vilket ersatte Pedagogiskt program för förskolan.
Förslaget för den lades fram 1997 under namnet Att erövra omvärlden. Förslaget accepterades
och det togs fram ett statligt styrdokument under namnet Läroplan för förskolan, Lpfö 98
(Vallberg Roth, 2002). I Att erövra omvärlden framgick det att regeringen 1996 tagit beslut
om att skolan, förskolan och skolbarnsomsorgen ska integreras med varandra. Planen var att
förskolans och skolans två pedagogiska traditioner skulle sammansmälta och berika varandra.
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I januari 1998 blev även barnomsorgen en del av skollagen då Skolverket tog över
tillsynsansvaret från Socialstyrelsen och länsstyrelsen. Grunden till dessa förändringar vilade
på att man på politisk nivå ville att alla pedagogiska verksamheter skulle ses som en helhet
(SOU 1997:157a). Enligt förskolans första läroplan ska förskolan sträva efter att varje enskilt
barn utvecklar och får en förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp. De ska även få en
förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen och utveckla sitt kunnande om djur och
växter (Utbildningsdepartementet, 1998).

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010
Läroplanen för förskolan reviderades 2010 för att göra målen om bland annat naturvetenskap
tydligare. I och med revideringen blev definitionen av naturvetenskap vidgad, då ekologi,
kemi, fysik, biologi och teknik inkluderats i mål att sträva mot (Skolverket, 2016; Sundberg et
al., 2016). Innan revideringen kunde både kemi och fysik urskiljas men dessa ämnen hade
ingen större inverkan på praktiken (Thulin, 2016). Begreppet utmana blev i samband med
revideringen av läroplanen 2010 tydligare betonat (Sundberg et al., 2016). I läroplanen
framgår det att förskolans verksamhet ska arbeta på ett sätt som utmanar barn så att deras
utveckling, lärande och intresse rörande bland annat naturkunskap vidgas. Det är förskollärare
som bär ansvaret för att se till att arbetet utförs på ett sätt som utmanar barn (Skolverket,
2016). Tolkningen av att utmana barns lärande kan se väldigt olika ut. Det skulle exempelvis
kunna ses som att det förväntas att förskollärare ska inbjuda barn till aktiviteter inom ett
specifikt ämnesområde. De vuxna ska inspirera barn att utifrån sin kapacitet utforska världen
omkring sig på olika sätt. Förskollärare föreläser inte för barn utan fungerar snarare som en
guide som möter barn där de befinner sig i sitt lärande och som ger dem möjlighet till att
utforska. Orsaken till denna ändring låg i att förskollärare som utbildades på 1970- och 1980talet fick lära sig att barn går igenom olika mognadsfaser och att dessa måste väntas in
(Tellgren, 2008, refererad i Sundberg et al., 2016). Detta kunde därför bli vilseledande på så
sätt att pedagogerna då bara passivt väntade in barns utveckling och lät ansvaret för lärande
ligga hos barn själva (Strandberg, 2014).

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016
I den gällande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att förskolan ska arbeta
så att varje barn får möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för naturvetenskap.
Det handlar bland annat om de olika kretsloppen i naturen och de sätt som natur, människor
och samhälle kan påverka varandra. De ska utveckla sin förståelse om djur, växter, fysikaliska
fenomen, enklare kemiska processer och kunna förstå samband i naturen. Förskolan ska även
ge barn möjlighet att träna på sin förmåga att utforska, urskilja, dokumentera, samtala och
ställa frågor om naturvetenskap. Förskollärare har ansvar för att barns intresse för
naturvetenskap utmanas och stimuleras (Skolverket, 2016). Detta ska ske genom undervisning
och utbildning.

Naturvetenskap i förskolan
Det framgår i skollagen (SFS 2010:800) att undervisning och utbildning ska äga rum i alla
skolformer vilket inkluderar förskolans verksamhet. Undervisning beskrivs som en målstyrd
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process där bland annat förskollärare ska eftersträva att barn får ny kunskap genom lärande
och utveckling. Utbildning syftar till att barn ska få möjlighet att inhämta kunskap och
utvecklas inom de olika målen i läroplanen under hela vistelsen i verksamheten, det är en
ständig pågående process (SFS 2010:800). Förskolan och skolan styrs av olika läroplaner
vilket även innebär att verksamheternas syften ser olika ut. Arbetet med naturvetenskap med
yngre barn bör inte följa skoltraditionerna eller läggas upp på samma sätt som inom skolan.
Naturvetenskapen i förskolan har andra förutsättningar än skolans och det är därför viktigt att
den formas utifrån dessa (Sundberg et al., 2016). Det finns flera mål i läroplanen som kan
kopplas till det naturvetenskapliga arbetet. Arbetet med de naturvetenskapliga målen sker i de
flesta fall genom temaarbeten där fokus läggs på en specifikt utvald del av det
naturvetenskapliga ämnesområdet. Genom att tänka flexibelt rörande målen kan förskollärare
få in naturvetenskap i flera olika lärandetillfällen (Sundberg et al., 2016).

Undervisning och utbildning av naturvetenskap
Utbildning är ett begrepp som genomsyrar dagens läroplan. Genom utbildning ska förskolan
förbereda barn inför ett långsiktigt lärande. Utbildningen sker genom användning och
utformning av miljön. Barn ska utmanas genom att lockas till lek och utvecklande aktiviteter.
Arbetet med naturvetenskap ska lägga en grund som väcker barns intresse för området.
Utbildningen är som sagt pågående under hela barns vistelse i verksamheten och baseras
mycket på barns egna intressen och egna nyfikenhet (Skolverket, 2016). Undervisning är dock
ett begrepp som inte finns med i den nuvarande läroplanen. Doverborg, Pramling och
Pramling Samuelsson (2013) framhåller att undervisning traditionellt sett är ett begrepp som
har en stark koppling till skolan och katederundervisning där lärare pratar och barn lyssnar.
Förskolan har främst setts som en plats där fokus har varit på lek. Idag finns det dock andra
förväntningar och krav på förskolan. Verksamheten ska arbeta för barns lärande i en miljö
som är både omsorgsfull och lekfull. Synen på undervisning i sig och hur den genomförs i
praktiken har även den förändrats. Barnett (1973, refererad i Doverborg, Pramling &
Pramling Samuelsson, 2013) lyfter fram två saker som enligt honom kännetecknar
undervisning. Det första är att undervisning genererar en förändring hos någon annan och det
andra är att det hålls fast vid uppgiften och att den förändras till dess att den som ska lära sig
kan göra uppgiften eller förstår den. Den som håller i undervisningen måste vara uppmärksam
och följa de signaler som den undervisade sänder ut och anpassa undervisningen efter dessa.
Undervisning ses alltså, utifrån denna tolkning, som en dialog. Det kräver interaktion mellan
parterna (ibid.). Undervisning är en fråga om ledarskap, förskolläraren tar initiativ genom att
uppmärksamma och få syn på naturvetenskapliga fenomen i miljön på förskolan. Detta
utvecklas sedan genom att ta till vara på situationen, skapa förutsättningar och rama in det i en
aktivitet. Inom detta ska det ske en ömsesidig kommunikation mellan förskollärare och barn
(Gustavsson & Thulin, 2017).
I undervisning av naturvetenskap i förskolan måste innehållet inom kunskapsområdet tas ner
på en nivå där det görs förståeligt för barn. Barn behöver ofta konkreta exempel och
upplevelser om grundläggande fenomen, det behöver inte tillhöra en djupgående förklaring
(Areskoug, et al., 2016). Redan i tidig ålder kan barn utföra olika undersökningar och
experiment, där har även förskollärare möjlighet att uppmuntra barn till att ställa frågor och
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undersöka. Istället för att ge direkta svar kan förskolläraren ställa öppna och inriktade frågor
(Areskoug, et al., 2016). Förskollärare ramar ofta in en del av ämnesområdet att skapa en
gemensam förståelse, trots att de är medvetna om att en inramning minskar möjligheterna till
ett större utforskande inom naturvetenskap. De jobbar på detta sätt på grund av svårigheterna
att kombinera barns fantasi med ett naturvetenskapligt objekt (Sundberg, et al., 2015).
Det är vanligt förekommande i förskolans värld att förskollärare använder sig av
antropomorfism. Det görs när de vill göra barn uppmärksamma på något inom
naturvetenskap. Antropomorfism handlar bland annat om att tala om djur och andra ting som
om det vore mänskliga. Att använda sig av antropomorfism kan dock leda till att det
naturvetenskapliga hamnar i skymundan och att fokus istället läggs på något annat. En annan
konsekvens av detta är att de mönster och skillnader som barn behöver få syn på för att kunna
förstå ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen blir otydliga (Thulin, 2015). Det ska dock
inte ses som fel att förskollärare använder sig av antropomorfism. Det används som ett
hjälpmedel för att komma åt barns erfarenheter och utveckla deras förståelse inom ett
naturvetenskapligt område. Då naturvetenskapliga begrepp ibland kan vara svåra för barn att
förstå kan antropomorfism användas för att väga upp det dilemmat. Det är viktigt att
förskollärare är medvetna om att antropomorfism bör användas som en bro mellan barns
erfarenheter och naturvetenskap, för att undvika att den naturvetenskapliga kunskapen uteblir
(Thulin & Pramling, 2009).

Barns intressen
I förskolan handlar naturvetenskap ofta om sådant som händer just i stunden. Man vill försöka
fånga det som ett barn frågar om och undersöka det närmare (Sundberg, et al., 2016). Inom
arbetet med naturvetenskap är barns fantasi en viktig del. Barn kopplar ofta ihop vardagen
med frågor som rör naturvetenskap (Areljung, 2017). Förskollärare undviker ofta att ge barn
färdiga svar eftersom det anses att det då kan förstöra barns kreativa tänkande och egna
resonemang. Många förskolor ställer öppna frågor och genomför undersökningar för att kunna
fokusera på barns allmänna färdigheter. Detta gör de istället för att fokusera på
naturvetenskapligt innehåll som kan besvaras rätt eller fel (Areljung, 2017). De personliga
och fysiska erfarenheterna är viktiga för barns utveckling inom det naturvetenskapliga
ämnesområdet. Dessa erfarenheter kan barn få genom eget utforskande och vägledning med
öppna frågor som leder deras utforskande framåt. Nackdelar med dessa aktiviteter där
förskollärare håller sig i bakgrunden är att barn saknar vägledning i sitt utforskande av
naturvetenskapliga begrepp och vetenskapliga meningsprocesser (Sundberg, et al., 2015). När
det givna svaret undviks i förskolan inom den naturvetenskapliga undervisningen och
utbildningen, riskeras det att barn endast drar sina egna slutsatser om olika fenomen. Detta
kan leda till att deras individuella kunskap om naturvetenskap blir osammanhängande och
spretig (Areljung, 2017).
Förskollärare tar ibland på sig en aktiv roll att guida barn genom att leda deras utforskande i
planerade aktiviteter. Att arbeta på detta sätt leder till att barn blir mindre aktiva i
undersökningen av det naturvetenskapliga innehållet. Det blir även mer fokus på att barn ska
göra rätt. Det kan dessutom bli så att barn formar sitt eget lärandeobjekt och ignorerar det som
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förskolläraren till en början bestämt, vilket kan bero på att det som är förutbestämt inte
tilltalar barns nyfikenhet och intresse (Sundberg, et al., 2015). Inom arbete med
naturvetenskap i förskolan används ofta lek som en bro mellan barns nyfikenhet och
naturvetenskap (Areskoug, et al., 2016). Barn bör ges möjlighet till att leka forskare precis
som de leker mamma och pappa, eller andra yrken som exempelvis doktor eller brandman
(Siraj-Blatchford, 2001). Detta kräver att förskollärare ska försöka se världen utifrån barns
ögon och ta reda på var deras intresse ligger, för att sedan försöka följa upp dessa som ett
naturligt inslag i den dagliga verksamheten (Ärlemalm-Hagsér, 2008).

Förskollärarnas kunskap
Det finns studier som pekar på att förskollärare inte har nog med kunskap om naturvetenskap
och att det finns en osäkerhet gällande undervisning av området (Fleer, 2009). Dessa studier
erbjuder dock inga analyser gällande varför det ser ut så, annat än att det handlar om brist på
kunskap hos förskollärare (ibid.). Förskollärare tänker ofta på hur mycket kunskap de själva
måste ha för att kunna arbeta på ett undersökande sätt i naturvetenskap tillsammans med barn.
Tanken på att ingående behöva förklara allt som händer gör att många endast håller sig till
exempelvis experiment som de själva är trygga med, där de vet hur sambanden ser ut och där
de har en förklaring att erbjuda barn (Sundberget al., 2016). I förskolorna som Sundberg et al.
studerat lyftes medforskande pedagog fram som ett begrepp med en stark koppling till
naturvetenskapliga aktiviteter. Trots att förskolorna hade olika tillvägagångssätt när de som
medforskande pedagoger utmanade barnen, var en gemensam nämnare att de försökte ta vara
på det som barnen var nyfikna på.
Det finns en tydlig utmaning för förskollärare i arbetet med naturvetenskap. Dilemmat beror
delvis på de något otydliga riktlinjerna från läroplanen (Sundberg et al., 2015). Begreppen
kemiska processer och fysikaliska fenomen lyfts fram som diffusa och svåra för förskollärare
att koppla till konkreta aktiviteter (Pendrill, Hansson & Löfgren, 2014). En del förskollärare
skulle vilja ha mer kunskap om naturvetenskap som ett verktyg för att utveckla aktiviteter
ytterligare (Sundberg et al., 2015). Tiden för att gå åt sidan och läsa på om det som är aktuellt
för stunden finns tyvärr inte alltid. Dessa stunder benämns av förskollärare som förlorade
ögonblick och syftar på tillfällen där deras nivå av kunskap gjort att de gått miste om
möjligheter att leda barn vidare i utvecklingen. Om förskollärare inte känner sig bekväma
med naturvetenskap i sig och även upplever en saknad av allmän förståelse för naturvetenskap
leder det i sin tur till svårigheter att besluta om nästa steg i undersökandet av ett fenomen
(Sundberg et al., 2016). Uppdraget att jobba med ämnen och områden inom naturvetenskap
kan upplevas som både krävande och komplext. Detta gäller speciellt för den som inte har
mycket kunskap och inte ägnat tid åt naturvetenskap tidigare (Sundberg et al., 2016). Den
förståelse en förskollärare har för sitt uppdrag har stor betydelse för det naturvetenskapliga
lärandet som barn erbjuds (Ärlemalm- Hagsér, 2008). En ständig utveckling av sin egen
kunskap är ett måste för förskollärare eftersom barn är olika och utmaningar är något som
alltid kommer att finnas (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013).
Gustavsson och Thulin (2017) lyfter i sin studie att den naturvetenskapliga undervisningen
under lång tid främst har grundat sig i de delar av naturvetenskap som fokuserar på natur. De
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kemiska processerna och fysikaliska fenomenen är förskollärarna inte vana vid att jobba med.
Det talas om att de vetenskapliga begreppen måste förenklas för att barn ska ha en möjlighet
att förstå dem (ibid). Förskollärare har under en längre tid associerat de naturvetenskapliga
ämnena kemi och fysik med vita labbrockar. Denna syn har de haft med sig från den
naturvetenskapliga undervisningen som de tog del av i skolan. Förskollärares föreställningar
är svåra att på egen hand kunna bryta vilket påverkar deras arbetssätt med dessa ämnen
(Areljung, 2017). Förskollärares kunskap gällande naturvetenskapliga fenomen är
fundamentala för att barns lärande ska kunna stimuleras. Det måste skapas situationer där
barn ges möjlighet till att reflektera över fenomen som de utforskar och ska lära sig om.
Tidigare studier som utförts angående förskollärares uppfattningar av läroplanens natur- och
miljöuppdrag visar att de flesta ansåg sig inte ha nog med kunskap för att praktiskt kunna
arbeta med uppdraget inom verksamheten (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Förskollärare i Sverige
väljer ofta att hellre fokusera på andra ämnen framför naturvetenskap. Ibland kan barn ha
frågor eller teorier om naturvetenskapliga fenomen som förskollärare bara viftar bort eftersom
de själva inte har nog med kunskap (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014).

Varför är naturvetenskap viktigt i förskolan?
Thulin (2015) lyfter att sett ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att börja väcka intresset för
naturvetenskap redan i förskolan. Anledningen till detta är för att de idag saknas ett intresse
hos ungdomar för naturvetenskap. På grund av svikande intresse saknas ofta förståelse för
naturvetenskapens betydelse och innebörd. Detta blir problematiskt i ett samhälle där de flesta
politiska och moraliska dilemman är kopplade till det naturvetenskapliga kunskapsområdet.
Sjøberg (2010) lyfter fram fyra argument till varför naturvetenskap är ett betydelsefullt
ämnesområde att få kunskap om. Det första är ekonomiargumentet där det menas att
naturvetenskap fungerar förberedande för framtida utbildning och yrke i ett samhälle som är
högteknologiskt och vetenskapsbaserat. Det andra är nyttoargumentet vilket innebär att de
naturvetenskapliga ämnena behövs för att praktiskt kunna hantera det vardagliga livet i
dagens samhälle. Det tredje är demokratiargumentet det innebär att kunskap inom
naturvetenskap är viktigt för bildandet av åsikter och för att på ett ansvarsfullt sätt kunna delta
i demokratin. Det sista är kulturargumentet och med det menas det att naturvetenskap spelar
en viktig roll i människors kultur (Sjøberg, 2010). I de mängder av frågor som vi möts av
dagligen genom media och samhällsdebatter spelar naturvetenskaplig kunskap en viktig roll
för att få en mer nyanserad kunskap (Areskoug, et al., 2016).

Fenomenografisk ansats
Studiens empiriska data har analyserats utifrån ett fenomenografiskt perspektiv.
Alexandersson (1994) framhåller att forskningsintresset inom fenomenografin riktas mot
kunskapens innehåll. Det synliggörs genom att uppmärksamma individers uppfattningar av en
avgränsad del av omvärlden. Enligt fenomenografin utgörs grunden i människors kunskap av
uppfattningar, vilket beror på relationen mellan människan och fenomen i omvärlden. Enligt
Marton och Booth (2000) uppfattar individer omvärlden på olika kvalitativa sätt. Trots att de
befinner sig i samma situation kan deras uppfattningar av ett fenomen vara olika. Detta beror
på olika bakgrunder av erfarenheter samt påverkan av tidigare möten med fenomenet. Marton
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och Booth (2000) lyfter fram att det största intresset inom forskning med en fenomenografisk
grund är att synliggöra individers olika sätt att uppfatta ett fenomen. Därav ger
forskningsobjektet variationen av sätt som ett fenomen kan uppfattas på. Syftet är att
synliggöra dessa olika sätt som ett fenomen kan uppfattas på, att finna en variationsarkitektur
av de olika aspekter som definierar fenomenet (ibid). En individs uppfattning definierar inte
fenomenet i sig, utan bara en sida av det, sett från individens perspektiv. Efter att de olika
uppfattningarna om ett fenomen samlats in, sammanställs de till en beskrivning av forskaren.
Dessa beskrivningar kan sedan delas in i olika beskrivningskategorier. Sammansättningarna
utav dessa kategorier bildar i sig en helhet som kallas för utfallsrum (Marton & Booth, 2000).
Kategorierna är inget som forskaren gör i förväg, utan de framträder under tiden som analysen
av det empiriska materialet sker (Åkerlind, 2005). Forskaren måste hela tiden ta ett medvetet
steg tillbaka från sin egen uppfattning och bara belysa andras uppfattningar (Marton & Booth,
2000). Det finns tre grundläggande kriterier som är betydande i bedömningen av kvaliteten på
ett utfallsrum. Inom varje kategori bör det synas en tydlig relation till fenomenet som
undersöks. Det måste finnas en logisk, oftast hierarkisk, relation mellan kategorierna. Till sist
bör det finnas sparsamt med kategorier men ändå tillräckligt för att synliggöra den kritiska
variationen (Marton & Booth, 2000).

Metod
Vårt syfte är att identifiera och synliggöra förskollärares uppfattningar av ett
naturvetenskapligt mål i läroplanen samt beskrivningar av hur detta mål omsätts i praktiken.
Det genomfördes kvalitativa intervjuer med tio förskollärare. Intervjuerna spelades in på en
ljudfil, för att sedan bearbetas och transkriberas inför analysen. Ljudfilerna stöddes även upp
med anteckningar. Studien utfördes enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer.

Etiskt hänsynstagande
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tillämpades i denna studie. De fyra
rubrikerna som ska tas hänsyn till är Informationskravet, Samtyckeskravet,
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska få information om vad som
förväntas av dem. De ska även bli informerade om att deltagandet är frivilligt, vilket innebär
att de har rätten att avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att de
tilltänkta undersökningsdeltagarna måste ge sitt samtycke för att få vara med i
undersökningen. De har även rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta.
Det får inte ske någon påtryckning för att deltagarna ska ändra sitt beslut.
Konfidentialitetskravet innebär att de som utför undersökningen har tystnadsplikt och ska
skydda känsliga uppgifter. Studiens data och de uppgifter som samlas in ska lagras så att
utomstående inte kan identifiera deltagarna. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data och
uppgifter inte får användas till något annat än vad det var tänkt för, som till exempel i ett ickevetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002).
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Urval
Vi kontaktade ett flertal förskolor i en kommun i norra Sverige för att få möjligheten att finna
ett antal förskollärare som var villiga att ställa upp på våra intervjuer. I en fenomenografisk
undersökning är det viktigt att skapa förutsättningar för att få en variation i
undersökningsgruppen, det vill säga en variation i respondenternas uppfattningar av ett
fenomen (Alexandersson, 1994), i denna studie ett läroplansmål. Det efterfrågades inget annat
än att få intervjua förskollärare, då sådana faktorer som ålder, kön eller arbetslivserfarenhet
inte hade någon betydelse för vår undersökning. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)
beskriver att beträffande kvalitativa intervjuer är det viktigt att tänka på hur urvalet av de som
ska intervjuas genomförs.
Harboe (2013) beskriver att icke slumpmässiga urval kan vägleda urvalsprocessen. Då är det
de personliga preferenserna som styr, vilket innebär att det är ett medvetet val som är
avgörande för hur urvalet går till. Bryman (2018) beskriver hur bekvämlighetsurval är en
annan metod som kan användas i urvalet av respondenter. Bekvämlighetsurvalet går ut på att
de som för tillfället är tillgängliga för att delta i studien blir utvalda. I denna studie
genomfördes en blandning av både icke slumpmässigt urval och bekvämlighetsurval. I val av
förskolor blev urvalet icke slumpmässigt eftersom övningsförskolor kontaktades i första hand.
Dessa förskolor är vana vid att ta emot studenter och därav mer troliga att vara mer beredda
att ställa upp på intervjuer. Valet av förskollärare på dessa förskolor blev ett
bekvämlighetsurval. Mailet skickades ut till förskolechefen på respektive förskola, som sedan
i sin tur tog kontakt med förskollärarna för att fråga vilka som var intresserade. Antalet
förskollärare som intervjuades var totalt tio.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att om materialet samlas in genom
kvalitativa intervjuer krävs ett större antal intervjuer för att det ska vara representativt. Det
ska helst vara någonstans mellan tio och femton intervjuer. I samband med kvalitativa
intervjuer är graden av mättnad relevant. Det innebär att forskaren uppfattar att ett
svarsmönster börjar upprepas i flera intervjuer och att det därför inte är givande att fortsätta
med fler (ibid). Mättnad kan ses som ett kriterium för att veta om ett urval är tillräckligt men
det är svårt att i förväg avgöra var nivån för mättnad ligger, innan intervjuerna är utförda
(Bryman, 2018). För att vara övertygad om att mättnad uppnåtts kan genomförandet av några
extra intervjuer vid behov vara en god idé (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).

Datainsamling
För att samla in data till studien användes en kvalitativ metod. I kvalitativa metoder är det
centrala att upptäcka om det finns olika beskrivningar, kategorier eller modeller som skildrar
ett fenomen eller sammanhang i omvärlden (Bryman, 2018). Därigenom går metoden väl ihop
med studiens syfte och med en fenomenografiskt ansats. Datainsamlingen av material till
analysen kan ske på olika sätt, exempelvis genom intervjuer, observationer eller anteckningar
(Larsson, 1986). För att synliggöra och identifiera förskollärares uppfattningar av det
naturvetenskapliga målet och beskrivningar av arbetet med detta, användes kvalitativa
intervjuer. Sådana intervjuer går ut på att samla in detaljerade och fylliga svar (Bryman,
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2018). Beträffande kvalitativa intervjuer finns det många olika sätt att göra dem på. Intervjun
kan få olika utfall beroende på hur många fasta frågeformuleringar respektive mer öppna
frågor som väljs att ha med (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att ställa öppna
frågor ges möjlighet till mer detaljerade och personliga svar, vilket ger bra förutsättningar för
att få relevant data till studien (Hjalmarsson, 2014). En fördel med kvalitativa intervjuer är
enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att ordningen frågorna ställs på kan anpassas
utifrån situationen, gentemot om ett fast frågeformulär används. Det är önskvärt att intervjun
rör sig i olika riktningar eftersom det ger intervjuaren kunskap om vad respondenten upplever
som viktigt och relevant (Bryman, 2018). Det är dock svårare att få en fördjupad kunskap om
det som studerats, det blir snarare en bredare bild av det som undersöks.
Intervjuformen kan ses som ett guidat samtal där intervjuaren noga lyssnar på vad
respondenten säger för att finna mening i samtalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
Intervjuns styrka är att den kan gå snabbt att genomföra. Det innebär att på relativt kort tid
kan ett större antal respondenters tankar om ett fenomen samlas in. Respondenterna har även
möjlighet att dela med sig av sina upplevelser, erfarenheter, hur de utför arbetet i praktiken
och vilka rutiner som används (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuers svagheter är
att de kan ge en snäv bild av ett fenomen. En annan svaghet är att intervjuarens tolkning av
det respondenten säger under intervjun kanske inte stämmer överens med det respondenten
egentligen menar. Därför bör intervjun, om möjligheten finns, kompletteras med andra
metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
Ljudinspelning förekommer ofta i forskning där det används en kvalitativ metod, eftersom det
är viktigt att få ett detaljerat datamaterial och fånga respondenters svar med deras egna ord
(Bryman, 2018). I denna studie spelades intervjuerna in för att så exakt som möjligt
identifiera och synliggöra förskollärarnas beskrivningar med deras egna ord.
Ljudinspelningarna användes även för att underlätta processen genom att inte behöva
anteckna allt. Inspelningarna kompletterades med att stödord om sådant som inte kunde
fångas på ljudinspelningen skrevs ned. Genom stödord kunde exempelvis gester, grimaser och
miljöbeskrivningar antecknas. Det kan även vara så att respondenten av olika anledningar inte
vill att allt från intervjun ska spelas in eller att tekniken strular (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2015). Således fanns en beredskap att eventuellt behöva anteckna hela intervjun ifall någon av
dessa situationer skulle uppstå. Vid inspelningarna användes två ljudinspelningsenheter för att
säkerställa materialet ytterligare.

Genomförande
Vi tog kontakt med förskolechefer på olika förskolor med förfrågan om det fanns intresse hos
verksamhetens förskollärare att ställa upp på intervjuer. Kontakten skedde via ett mail som
utformats (Se bilaga 1) för att informera om studiens syfte och söka samtycke till deltagande.
Av några förskolor som kontaktades fick vi direkt ett nej från förskolechefen, på grund av
bland annat tidsbrist hos personalen. På övriga förskolor hörde sig förskolechefen runt bland
förskollärarna i verksamheten om ett intresse fanns att delta. De vidarebefordrade sedan vårt
mail till en förskollärare på respektive förskola som representerade sig själv och de andra som

13

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin
ville delta. Med representanten bestämdes passande dagar och tider för när intervjuerna skulle
genomföras.
Inför en intervju är det av största vikt att vara förberedd. Förberedelserna kan se olika ut
beroende på hur upplägget av intervjun är tänkt. Trots avsikt att genomföra en intervju utan
att på förhand bestämda frågor finns, kan en intervjumall innehållande frågeområden vara till
stor hjälp. Forskaren påminns då om vad som har planerats att tas upp. Utan någon typ av
mall eller stöd är risken stor att något glöms bort (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
Därför förbereddes en intervjumall (Se bilaga 2) som togs med som underlag och stöd under
intervjuerna. Intervjufrågorna i intervjumallen var formulerade för att underlätta sökandet
efter svaren på studiens frågeställningar. Det var möjligt att ta frågorna i den ordning som
passade den pågående intervjun och tillägga följdfrågor om det behövdes, vilket Bryman
(2018) rekommenderar. För att vara förberedda tränades intervjuteknik genom att utföra
pilotintervjuer. Som intervjuare ska man vara väl insatt i vad man vill ha ut av intervjun och
bör därför göra sig väl bekant med intervjuns fokus genom pilotintervjuer (Bryman, 2018).
Övningen skedde med hjälp av kurskamrater inne på sin sista termin på
förskollärarutbildningen. Detta gav även möjlighet att testa intervjumallen och se över
utformningen av intervjufrågorna. Olika läroplansmål prövades under pilotintervjuerna för att
kunna välja ut ett mål som studien skulle fokusera på. Målet som valdes ut var:
“Förskolan ska sträva 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,” (Skolverket, 2016, s.10)
Utvalda förskolor besöktes och intervjuerna genomfördes. Vid intervjutillfällena möttes vi av
förskolläraren som skulle intervjuas och vi presenterade oss. Intervjun ägde rum i tillgängliga
kontor, konferensrum och personalrum, där det inleddes med en presentation av studiens
syfte. Förfrågan om att spela in lyftes fram innan intervjun påbörjades. Det bör i början av
samtalet förfrågas om intervjun får spelas in, då det måste finnas ett samtycke från
respondenten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta godkändes av samtliga
förskollärare. Efter presentation av syftet visades det utvalda målet på en utskriven lapp som
respondenterna fick ha framför sig under hela intervjun. Under intervjuerna hade en av oss
fokus på att ställa frågorna och den andra antecknade. Det är en fördel att använda
anteckningar när två utför studien, båda kan fokusera helt på sin uppgift under intervjun. Den
som ställer frågor fokuserar på samtalet med respondenten och den andra på att göra
anteckningar (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Dessa uppgifter varvades också mellan
oss två så att båda intervjuat och antecknat fem intervjuer var. Däremot var rollerna inte fasta,
den som hade i huvuduppgift att anteckna inflikade även med följdfrågor där den ansåg att
något missats. Den som hade huvudsyftet att intervjua hade även möjligheten att anteckna ner
det som kändes nödvändigt.
Intervjuerna som utfördes varierande i längd, allt mellan fem minuter till en kvart. Detta var
förväntat då det brukar finnas en stor variation när det beträffar kvalitativa intervjuer
(Bryman, 2018). Längden på en intervju avgör nödvändigtvis inte kvaliteten på den insamlade
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datan. Om en intervju blir kort kan det i vissa fall bero på att det inte finns ett intresse eller att
respondenten blir ängslig av situationen, i sådana fall kan data vara mindre brukbar i
analysen. I andra fall kan respondenter som gått med på att intervjun spelas in upplevas som
spända men är öppna och samarbetsvilliga. Det kan leda till att intervjun blir kort men att data
blir fylligt (Bryman, 2018).

Bearbetning och analys
När en intervju spelas in räknas inspelningarna av dessa som studiens data. När intervjuerna
är genomförda transkriberas materialet, vilket är det som räknas som det empiriska materialet
som senare analyseras (Ahrne & Svensson, 2015). Materialet transkriberades samma dag som
intervjuerna genomfördes och vi delade upp det och bearbetade hälften var. Trots att detta kan
vara tidskrävande har forskaren själv lättare att förstå sådant som kan vara otydligt, i och med
att den varit där och har anteckningar från intervjun som stöd. Genom att själv transkribera
blir forskaren även mer bekant med sitt material och kan redan under den processen påbörja
tolkningsarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Redan efter att hälften av intervjuerna
var transkriberade började vi uppleva en mättnad i den kvalitativa datan.
När den delen av bearbetningen var klar påbörjades analysen. Vi utgick från den
fenomenografiska analysmodellen som Dahlgren och Johansson (2015) lyfter fram. Denna
modell består av sju steg. Det första steget handlar om att lära känna sitt material. Vi gjorde
oss bekanta med det empiriska materialet genom att läsa igenom det ett flertal gånger. Vi gick
även tillbaka till ljudinspelningarna om något kändes oklart eller fel i det transkriberade
materialet, för att säkerställa att det transkriberats rätt. Det andra steget kallas för
kondensation. Det handlar i detta steg om att välja ut det mest betydelsefulla bland
uttalandena från intervjuerna (Dahlgren & Johansson, 2015). I detta arbete gjordes det genom
att det mest väsentliga från varje intervju färgmarkerades i två olika färger utifrån studiens
frågeställningar. De uttalanden som rörde förskollärarnas uppfattningar om det utvalda
läroplansmålet markerades i rött. Beskrivningar av hur arbetet med detta mål iscensattes i
praktiken markerades i blått. Under intervjuerna var svaren på frågeställningarna sällan tydligt
besvarade under en och samma fråga, de var oftast lite utspridda under intervjun. Därför
underlättade det med färgmarkeringarna. Efter att citaten markerats med färgerna förflyttades
de till ett nytt dokument och skrevs sedan ut. Det tydliggjordes vilken respondent som sagt
vad genom ytterligare färgmarkeringar, för att synliggöra att alla blev representerade. Därefter
klipptes alla citat ut var för sig och nästa steg påbörjades.
De nästa två stegen gjordes i samband med varandra. Det tredje steget handlar om jämförelse,
där likheter och skillnader ska upptäckas i materialet. Steg fyra innebär att forskaren gör en
gruppering av likheterna och skillnaderna som har hittats och relaterar dessa till varandra.
Eftersom det främsta målet med fenomenografin är att hitta olikheter mellan olika
uppfattningar måste det även sökas efter likheter (Dahlgren & Johansson, 2015). Vi tittade på
citaten, diskuterade och placerade dessa i olika kategorier på ett stort ark som blev uppdelat i
två utfallsrum baserat på våra frågeställningar. Efter bearbetning började grupperingar av
liknande citat bli synliga. Det femte steget handlar om att artikulera kategorierna och här är
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det likheterna som är huvudfokus. Forskaren ska eftersträva att hitta kärnan av likheter i
kategorierna. Beslut måste tas angående hur stor variationen inom kategorierna kan bli utan
att nya kategorier måste skapas, alltså var gränserna ska ligga mellan de olika
uppfattningarna. Det fjärde och femte steget i denna analysmodell kan behöva upprepas flera
gånger just för att det kan ta tid för kategorierna att bli tydliga. Till en början har forskaren
oftast fler kategorier än vad som egentligen behövs i slutändan (Dahlgren & Johansson,
2015). Precis som författarna tar upp upprepades proceduren i steg fyra och fem ett flertal
gånger. Till en början fanns det ett stort antal kategorier som sedan minskade under
processens gång. I det sjätte steget ska kategorierna namnges. I och med detta steg blev det
som var mest betydelsefullt i kategorierna synligt. Beteckningen ska kunna fånga känslan i
sättet något uppfattas av någon (Dahlgren & Johansson, 2015). Vi namngav ett större antal
kategorier i relation till utfallsrummen för att göra det synligt för oss vad som skulle ingå i
dem. Det sjunde och sista steget kallas kontrastiv fas och passagerna ska här noga undersökas
och jämföras för att se om de hör hemma i fler än en kategori. Varje kategori ska vara
exklusiv, därför brukar kategorier i denna del av analysen kunna föras ihop vilket leder till ett
färre antal (Dahlberg & Johansson, 2015). Vi kunde i detta steg minska de namngivna
kategorierna genom att det blev synligt att flera gick ihop med varandra. Efter att resultatet
var klart omformulerades citaten från talspråk till skriftspråk. Trost (2010) förespråkar att
talspråk bör omformuleras till skriftspråk i rapporter. Detta gäller dock inte om det är
meningen eller språket i sig som ska analyseras. Det är viktigt att ha i åtanke att meningen
inte omformuleras för mycket så att det inte representerar det som respondenten egentligen
sagt (ibid).
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Resultat
Resultatet är indelat i två utfallsrum med tre respektive fyra kategorier i varje, där det
synliggörs vilka uppfattningar och beskrivningar som identifierats i det empiriska materialet.
Genom analysen av det empiriska materialet kunde det urskiljas olika kategorier i relation till
studiens frågeställningar vars resultatets två utfallsrum utgår från. I varje kategori har en
beskrivning skrivits av samlade uppfattningar som stödjs upp med ett representerande citat
från en respondent. Då studien uppnådde resultatmättnad hade många citat samma innehåll,
därav valdes det som var tydligast formulerat ut. Alla respondenters uppfattningar och
beskrivningar är dock representerade i resultatet.

Utfallsrum 1 - Förskollärarnas uppfattningar av det utvalda målet
Målet uppfattas som otydligt
En större del av förskollärarna som intervjuades antydde att de uppfattade det utvalda
läroplansmålet som otydligt. Majoriteten av förskollärarna tittade ordentligt på målet innan de
började svara på intervjufrågan om deras uppfattning. De tittade även ofta tillbaka på målet.
Under intervjuerna blev det tydligt att det rådde oklarheter rörande vad målet egentligen
innebär och vad det är som Skolverket vill att förskollärarna ska uppnå i arbetet med det.
Målet beskrivs bland annat som luddigt, diffust och tolkningsbart. Ett flertal respondenter
lyfter fram att det skulle varit tydligare om det stått hur arbetet med målet skulle gå till. De
delar av målet som lyftes fram som mest oklara är begreppen kemiska processer och
fysikaliska fenomen. Där fanns det många frågetecken angående vad Skolverket tänker om
dessa begrepp. En av respondenterna googlade under intervjun på vad ett fysikaliskt fenomen
kunde vara och ett flertal av de andra frågade oss efter definitionen av fysikaliska fenomen
och kemiska processer. Begreppen beskrivs som krångliga och avancerade och många lyfter
att de har svårt att skilja dem åt. På grund av upplevelsen av att den individuella kunskapen
om betydelsen av begreppen brister uppstår förvirring om hur dessa delar av målet ska tolkas.
“Vad menar de egentligen när de har skrivit så här, vad är det de vill att vi ska göra
egentligen.”
Målet uppfattas som tydligt
En del av förskollärarna uppfattar dock målet som tydligt och välformulerat. De anser att det
framgår tydligt vad Skolverket vill att verksamheten ska uppnå. En av anledningarna till att de
upplevde målet som tydligt var för att de kände sig säkra på sina egna kunskaper inom ämnet
naturvetenskap. Respondenternas motivation till att målet är tydliga för dem, är för att de
arbetat med målet ett flertal gånger under sina yrkesår. Målet har bearbetats inom arbetslaget
och de har fått ta del av utbildningar inom de naturvetenskapliga ämnena.
”Vi har jobbat med det flera, flera år så det är ganska naturligt.”
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Målet uppfattas som stort och omfattande
Denna kategori utgörs av respondenter som både tycker att målet är tydligt och otydligt. Det
är sin egen kategori då uppfattningen av att det är omfattande inte definieras av målets
tydlighet eller otydlighet. Det framgick i det empiriska materialet att ett flertal respondenter
uppfattade målet som stort och omfattande. Anledningen till att målet uppfattas som stort
berodde enligt dem på att det utvalda målet består av flera mål ihopsatta i ett. Det beskriver
som att målet skulle kunna delas upp i sex nya mål.
”Det är ett ganska stort mål”

Utfallsrum 2 - Förskollärares arbete i praktiken i relation till målet
Arbetet utgår från barnen
Ett flertal respondenter är tydliga med att arbetet med det här målet i praktiken grundar sig i
barns intressen. De beskriver hur de är lyhörda för barns idéer och frågor som uppstår i de
spontana stunderna i vardagen på förskolan. De lyfter även fram att arbetet ska hållas på barns
nivå. Eftersom naturvetenskap är ett brett ämnesområde med mycket innehåll som ofta
framstår som stort och flott lyfter förskollärarna vikten av att bryta ner målet till barns nivå.
Arbetet med målet bör inte sväva iväg för mycket då det kan bli svårt för barn att förstå. De
beskriver även att förskollärare måste åsidosätta sina egna intressen, då barn kan uppleva det
som jobbigt och tråkigt om deras eget intresse inte tas till vara på.
”Alltså man måste ju gå på barns nivå, vad är de intresserade av? Och hur ska jag få in
det dem är intresserade av, för annars finns det ju inget intresse och så tycker dem det
är jättetråkigt.”
Arbetet utgår från förskolläraren
En del av respondenterna uttryckte under intervjuerna att arbetet ska utgå från förskollärarnas
intressen och tolkningar av det utvalda målet för att barn ska utveckla en förståelse för de
olika delarna. Barn ska få en förståelse för sammanhanget och sambandet genom att
förskollärarna överför sin kunskap och därigenom väcker barns intresse. De framhöll även att
de inom arbetslaget reflekterar och diskuterar för att på så sätt kunna komplettera varandra
och därav bidra till en bred utveckling hos barn. Detta genom arbetslagets intressen och
kunskap om det naturvetenskapliga ämnesområdet. Det lyfts även fram att om den egna
kunskapen dominerar riskeras barns utveckling att bli begränsad. Hur mycket det arbetas med
naturvetenskap utgår från respondenternas syn på naturvetenskap. Ett flertal beskriver det som
ett viktigt kunskapsområde som måste tas tillvara på, då det är förskollärarnas ansvar att lära
barn om naturvetenskap för att säkra deras framtid och kommande generationers. Men en
respondent lyfter även fram problematiken rörande målet. Målet väljs ofta bort på grund av
bristande kunskap och självförtroende rörande förskollärares förståelse av ämnesområdet.
Därav väljs hellre ett annat mål som upplevs mer bekvämt för förskolläraren att jobba med.
”Så det är väl det där med förståelsen och sammanhanget och sambandet som jag ser
är det vi ska föra vidare, föra över till barnen, kunskapen och väcka intresse.”

18

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin
Arbetet med målet i vardagen
Många av respondenterna tar upp att de jobbar med målet i vardagen utan planerade
aktiviteter. De tar till vara på möjligheter och fångar upp barns intressen kring olika
naturvetenskapliga fenomen i vardagen, både ute och inne. Målet delas upp och bryts ner till
en nivå där förskolläraren kan koppla ihop det med den vardagliga utbildningen i
verksamheten. Fruktstunden lyfts fram som ett sådant exempel, där det genom ett vardagligt
språk talas kring kärnor i frukterna som barnen äter. Man går inte in på kunskapsområdet så
djupgående men ytan berörs och kärnorna sparas i burkar för att hålla en konversation öppen.
En nyfikenhet föds och barnen kan komma med nya funderingar kring det naturvetenskapliga
fenomenet när som helst i vardagen. I och med att dessa utbildningstillfällen sker spontant
innebär det att det sällan sker någon dokumentering av dem. Det kan vara problematiskt i de
vardagliga situationerna om barnen upptäcker ett fenomen som förskolläraren saknar kunskap
om. I sådana fall lämnas oftast barns funderingar obesvarade eller så användes telefonen som
ett hjälpmedel.
“Då kommer det sju svanar som flyger över precis mitt i, och då börjar ju alla titta,
men varför flyger de iväg? Då var det någon som visste att det blir för kallt, att de inte
hittar mat och då blir det att man pratar om det, inte så djupgående men ändå om
naturfenomen.”
Arbete med målet genom temaarbeten och projekt
Flera av respondenterna beskriver att arbetet sker genom variation i temaarbeten och projekt
där det sker undervisning. Dessa utgår från en blandning av barns intressen och sådant som
förskolans utvärderingar visat att verksamheten bör arbeta med. Det genomförs planerade
aktiviteter där förskollärare för ett samtal rörande ett naturvetenskapligt fenomen tillsammans
med barnen. Detta görs för att gynna barns utveckling rörande det utvalda fenomenet. Dessa
aktiviteter sker i en mindre grupp där förskolläraren går djupare in i ett naturvetenskapligt
kunskapsområde genom samtalet eller mer allmänt med hela barngruppen. Dessa aktiviteter
sker under planerade tillfällen där förskolläraren har förberett och strukturerat upp hur
aktiviteterna ska gå till. Detta sker både inomhus och utomhus i naturen. Under dessa tillfällen
är det ofta samma gruppsammansättningar av barn och de pågår under en längre tid med ett
utvalt mål. Under temaarbeten och projekt kombineras ofta undervisningen med lek för att
fånga barns intresse och uppmärksamhet. I detta fall förekommer även förmänskligande av
olika ting i leken för att barnen lättare skulle relatera till ett naturvetenskapligt fenomen.
“Men man kan också då bedriva undervisning för att komma åt just det här arbetet
med naturvetenskap och barns förståelse om dessa fenomen och saker och ting.”
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Metoddiskussion
För vår studie var kvalitativa intervjuer ett givet val för att samla in data. Det passade väl då
studien utgick från en fenomenografiskt inspirerad ansats och målet var att fånga upp olika
uppfattningar och beskrivningar kring ett läroplansmål. Inom både fenomenografin och
kvalitativa intervjuer är det centralt att upptäcka olika uppfattningar, beskrivningar eller
kategorier som skildrar ett fenomen i omvärlden (Bryman, 2018; Marton & Booth, 2000).
Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell på sju steg var till stor hjälp för att lyckas få
fram studiens resultat på begränsad tid.

Om urval
Att kontakta flera förskolor samtidigt istället för att kontakta dem en och en var en god idé
eftersom många förskolor svarade nej på grund av brist på tid. Hade en förfrågan skickats till
en förskola i taget hade troligtvis inte intervjuerna hunnit genomföras inom det korta
tidsspann som fanns till förfogande. Att respondenterna var utspridda över endast tre
förskolor påverkade inte förutsättningarna att få en variation vilket är en viktig del av en
fenomenografisk undersökning (Alexandersson, 1994). Det var förskollärarnas individuella
uppfattningar som efterfrågades, inte verksamhetens. Sett ur metodperspektiv var det ett klokt
val att ha ett icke slumpmässigt urval när det kommer till förskolor (Harboe, 2013).
Förmodligen hade det varit svårt att lyckas få tag i tio respondenter på kort tid om inte
specifikt övningsförskolor hade kontaktas. Ett flertal respondenter sa att det var en
självklarhet att ställa upp på intervjuer, just på grund av att de jobbade på en övningsförskola
där mottagande och samarbete med studenter var en viktig del av verksamhetens koncept.
Den oro för att tio intervjuer inte skulle räcka för att uppnå mättnad och ett representativt
resultat baserades på tidsbrist att hitta fler att intervjua om det skulle behövas och i ErikssonZetterquist och Ahrnes (2015) beskrivning av vad ett representativt antal är. Antalet bör ligga
mellan tio och femton stycken. Däremot framhåller både Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2015) och Bryman (2018) att mättnad inte är något som kan förutses, det blir synligt först
efter att ett antal intervjuer genomförts. I det insamlade datamaterialet kunde en mättnad ses
redan efter att hälften av intervjuerna var utförda, vilket medför att vårt resultat kan ses som
representativt.

Kvalitativa intervjuer och ljudinspelning som datainsamlingsmetoder
Ett kännetecken för kvalitativa intervjuer är att det inte finns något fast frågemönster som ska
följas, ordningen på frågorna kan istället anpassas under intervjuns gång. Den frihet som
kvalitativa intervjuer har skapar möjlighet för ett flyt under intervjuernas gång. Samtalet
under intervjun rörde sig i olika riktningar. Om fasta frågeställningar hade använts skulle det
mest troligt lett till att intervjuerna blivit begränsade. Att intervjun rör sig fritt mellan frågorna
i kvalitativa intervjuer ger intervjuaren chans att fånga det som upplevs som viktigt och
relevant för respondenten (Bryman, 2018). Respondenterna kunde redan ha svarat på en fråga
i svaret på en annan, vilket gjorde att det inte var relevant att ställa vissa av frågorna som
fanns i intervjuguiden utan att istället utveckla deras förklaring genom öppna följdfrågor. Det
gav möjlighet till detaljerade svar som gynnade kvaliteten på datainsamlingen (Hjalmarsson,
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2014). Det var dock viktigt att vara uppmärksam och fånga upp respondenterna så att de inte
svävade för långt bort från det efterfrågade, detta kunde ha lett till att studiens två
frågeställningar inte blivit besvarade. Det underlättade att vara två där, då en av oss hade
huvudansvaret att fokusera på samtalet, vilket ledde till att det var lättare att uppmärksamma
om samtalet drog iväg för långt från studiens syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
En svaghet med intervjuer är att intervjuarens egen tolkning av vad respondenten säger
påverkar tillförlitligheten i datamaterialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta var
något som eftersträvades att undvika för att få ett tillförlitligt resultat. För att uppnå detta
användes en kompletterande metod, i vårt fall var ljudinspelning det mest passande
alternativet. Bryman (2018) framhåller att ljudinspelning är ett bra komplement till kvalitativa
metoder, där det är viktigt att få fatt i ett personligt och detaljerat datamaterial baserat på
respondenternas egna ord. Om bara anteckningar hade använts som kompletterande metod
hade datamaterialet lätt kunnat påverkas av våra egna tankar och åsikter. Det hade då bara
blivit stödord då det är svårt hinna skriva ner hela meningar under en intervjuns gång.
Beträffande ljudinspelningar finns det faktorer med metoden som kan ha påverkat
respondenternas svar. Det gäller speciellt svaren som sedan utgjorde utfallsrum 1, som rörde
deras egna uppfattningar av målet. Samtliga respondenter gick utan tvekan med på att
intervjun spelades in, men de lyfte samtidigt fram att det var viktigt att ingen annan skulle ta
del av inspelningarna. I början av intervjuerna upplevdes respondenterna som obekväma
vilket kan vara en orsak till att svaren där blev kortare och inte lika utförliga. Svaren under
andra delen av intervjun blev oftast längre och mer detaljerade vilket kan bero på att
respondenterna då var mer avslappnade. Det är vanligt förekommande under inspelade
intervjuer att respondenter är mer spända i början av intervjun än mot slutet (Bryman, 2018).
Detta kan vara en av anledningarna till varför det empiriska materialet som utgör utfallsrum 1
blev mindre fylligt än det empiriska materialet i utfallsrum 2.
Om intervjuerna hade gjorts om hade ljudinspelningen fått fortsätta efter att intervjun ansågs
vara avslutad, alltså efter att sista intervjufrågan är ställd. När intervjuerna var avslutade och
ljudinspelningarna stängdes av märktes det att respondenterna ofta blev mer avslappnade och
fortsatte då prata. De berättade sådant som var relevant men som ändå inte lyfts fram under
intervjun. Detta skulle kunna bero på att det under intervjuerna är en mer pressad och spänd
stämning där respondenten inte är lika avslappnad som efteråt när intervjun är avklarad
(Bryman, 2018). Det skulle därför varit bra att fortsätta med ljudinspelningen trots att den
sista intervjufrågan var ställd och fortsätta spela in till dess att intervjuaren tackar för sig.
Görs detta kan den där relevanta kommentaren fångas upp som kan komma fram under det
fortsatta samtalet med respondenten fram till dess att man skiljs åt. Det kan dock uppstå viss
problematik om ljudinspelningen inte stängs av när respondenten tänker att intervjun är klar.
Det som fångas upp efteråt kan vara sådant som respondenten inte vill ska tas med på
ljudinspelningen eller används i studien. För att använda ljudinspelning som en metod att
lagra data måste respondenten ge sitt samtycke (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Om
inspelningen ska fortsätta ända till dess intervjuaren lämnar rummet bör respondenten bli
informerad om detta när samtycke efterfrågas. Detta kan dock leda till att respondenten inte
når det som Bryman (2018) benämner som det avslappnade stadiet. Chansen att mer relevant
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information kommer fram efter respondenten svarat klart på intervjuarens frågor minskar.
Även rummet/platsen som intervjun utförs på har en betydande roll när det kommer till
möjligheten att fortsätta spela in. På förskolor finns det ett stort antal barn och personal med
ett begränsat antal rum. Intervjuerna i denna studie utfördes i kontorsrum där respondenterna
upplevde att det fanns minst risk att intervjun skulle bli störd av icke deltagande. Därav fanns
möjligheten att fortsätta spela in under hela interaktionen med respondenten. Om någon annan
skulle kommit in i rummet/platsen skulle inspelningen vara tvungen att avbrytas då de
individerna mest troligt inte gett samtycke för att bli inspelade. Respondenten kan även bli
obekväm med att fortsätta utveckla sina tankar rörande intervjuns syfte med någon annans
närvaro.

Analys av datamaterial
Analysen av datamaterialet genomfördes av oss båda gemensamt. Under analysen användes
de transkriberade ordagranna citaten kontinuerligt för att stödja, bekräfta eller avfärda
inledande tolkningar och antaganden. Genom diskussioner och reflektioner i relation till
datamaterialet kunde säkerhet och trovärdighet uppnås. Eftersom det saknades erfarenhet av
att genomföra en studie med en fenomenografisk ansats lästes det på om fenomenografin och
letades fram hjälpmedel att använda i analysprocessen. Därav hittades Dahlgren och
Johanssons (2015) analysmetod som använts i denna studie som vägledning genom analysen
av det empiriska materialet. Denna analysmetod erbjöd stöd för att få förståelse för hur ett
resultat skulle växa fram genom bearbetning och sortering av studiens empiriska data. Inom
en fenomenografisk studie tar det lång tid från det att analysen börjat till det slutgiltiga
resultatet framstår. Eftersom det saknades erfarenhet av att arbeta med fenomenografin hade
det utan analysmetoden funnits en risk att resultatet inte hade hunnit bli klart inom tidsramen
utan en analysmetod som hjälp.
När analysen av materialet gjordes blev det synligt att mängden empiriskt material varierade
emellan studiens tio intervjuer, detta berodde på att intervjuerna varierade mycket i längd. Det
var förväntat då det är vanligt förekommande när det kommer till kvalitativa intervjuer
(Bryman, 2018). Under analysen upplevdes det inte att längden på intervjuerna skulle haft en
inverkan på kvaliteten av den insamlade datan, då det gick att finna svar på studiens två
frågeställningar i materialet från alla intervjuer. Svaren hade dock kunnat bli tydligare om det
funnits möjlighet att utföra uppföljningsintervjuer, där intervjufrågorna som la grunden för de
uppfattningar som utgjorde utfallsrum 1 reviderats. Anledningen till att uppföljningsintervjuer
hade gjort svaren tydligare var att respondenterna ibland beskrev verksamhetens
gemensamma tolkningar och beskrivningar av arbetet. Det går därför att ifrågasätta om
studien lyckats synliggöra respondenternas egna uppfattning och beskrivningar rörande
arbetet av det utvalda målet. I bakgrunden lyftes Marton och Booths (2000) beskrivning av
hur individer uppfattar fenomen påverkas av den bakgrunden de har med fenomenet.
Bakgrunden i sig är baserad på erfarenheter och tidigare möten individerna haft med
fenomenet. Eftersom fenomenet i denna studie är ett läroplansmål, vilket arbetslagen inom
förskolan ständigt ska arbeta med tillsammans. Många av respondenterna beskriver hur de
bearbetar och diskuterar målet inom verksamheten för att få fram en gemensam bild att arbeta
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utifrån. Den uppfattning de beskriver är mest troligt deras egna uppfattning baserat på den
bakgrund de har med sig från stunder där de bearbetar målet tillsammans.

Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till det utvalda läroplansmålet som använts som
utgångspunkt i insamlingen av respondenternas uppfattningar och beskrivningar. Det utvalda
läroplansmålet var: “Förskolan ska sträva 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,” (Skolverket, 2016, s.10). I första delen
diskuteras respondenternas uppfattningar och i andra delen diskuteras respondenternas
beskrivningar.

Förskollärarnas uppfattningar
Hur uppdelningen av respondenter blev i kategorierna i utfallsrum 1 var intressant. Efter
analysen var klar blev det en tydlig delning av respondenterna i kategorierna Målet uppfattas
som otydligt och Målet uppfattas som tydligt i utfallsrum 1. Med hjälp av färgmarkeringarna
som varje respondent blivit tilldelad blev det synligt att det var en tydlig uppdelning mellan
de två kategorierna. Om en respondent fanns med i den ena kategorin fanns hen inte med i
den andra. Vårt resultat rörande respondenternas uppfattningar väcker funderingar om det är
läroplanens utformning som lägger grunden för uppfattningen att målet är otydligt eller om
det är på grund av att det finns för lite kunskap om det naturvetenskapliga ämnesområdet. Det
finns ingen studie där orsaken till varför det ser ut som det gör beskrivs, utan bara att det finns
brister i förskollärares kunskap (Fleer, 2009). Ett flertal respondenter i vår studie framhåller
att det hade varit önskvärt om det hade framgått tydligare hur Skolverket vill att arbetet
rörande målet ska gå till. De respondenter som upplevde målet som tydligt i vår studie lyfte
sin kunskap och tidigare erfarenheter som viktiga faktorer till att de uppfattade det som
tydligt. Däremot kan vi inte genom vårt resultat se om kunskapen mellan respondenterna i de
olika kategorier skiljer sig åt. Detta är dock inte relevant då målet med studien aldrig var att
göra en jämförelse mellan respondenternas kunskap. Den del respondenter under kategorin
målet uppfattas som otydligt beskriver hur de upplever att den individuella kunskapen
påverkar deras förmåga att tolka målet. Mer kunskap inom det naturvetenskapliga
ämnesområdet är något som har efterfrågats av förskollärare under en längre tid (Sundberg et
al., 2015). För att väga upp den saknade kunskapen i olika tillfällen använder en del
respondenter mobiltelefonen som ett hjälpmedel för att inte lämna barns frågor och
funderingar obesvarade. Den ger förskollärarna möjlighet att fånga in de som Sundberg et al.
(2015) benämner som förlorade ögonblick, dessa sker specifikt under utbildningstillfällen av
naturvetenskap i vardagen. Även respondenterna i denna studie är medvetna om de förlorade
ögonblicken och att de beror på avsaknad av kunskap. De löser detta genom att använda
hjälpmedel för att komma åt svar direkt och där igenom leda barns utveckling framåt. Inom de
naturvetenskapliga ämnena behövs det ofta tas till redskap för att kunna förstärka det som
upplevs (ibid). I detta fall är mobiltelefonen ett sådant redskap som gör det möjligt att besvara
de frågor som uppsåt i spontana situationer, där förskolläraren inte är förberedd eller saknar
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kunskap. Förskollärare är ofta begränsade av tanken på sin egen kunskap när de undersöka
naturvetenskap tillsammans med barn (Sundberg et al., 2016).
Till skillnaden från de två kategorier nämnda ovan delade alla respondenter uppfattningen om
att det utvalda målet var stort och omfattande vilket bildade kategorin Målet uppfattas som
stort och omfattande. Bristen på tid att hinna med alla delar lyfts fram som ett dilemma
angående denna uppfattning. Respondenterna motiverar att målet upplevs på detta sätt då de
skulle gå att dela upp målet i sex separata mål. Det kan tolkas som att deras uppfattning att
målet är stort och omfattande påverkas av tidsbristen förskollärare kämpar med i
verksamheterna. Genom att ha ett verktyg som mobiltelefonen kan det vara möjligt för
förskollärare att finna trygghet vilket gör att de kan vara mer spontana och delaktiga i
utforskandet av naturvetenskapliga kunskapsområden i vardagen. Detta verktyg kan även vara
givande då det finns en påtaglig tidsbrist i förskolor och möjligheten att läsa på under
arbetstid är begränsad (Sundberg et al., 2016). Det är svårt för förskollärare att alltid vara
förberedda på vad barn spontant kommer vilja utforska och ställa frågor om. Det betyder dock
inte att förskollärare ska sluta utöka sina egen kunskap genom att läsa på om de olika
kunskapsområdena inom naturvetenskap. Förskollärare bör ständigt utmana sig själva och
utvecklas, då de alltid kommer stöta på något hinder som de måste ta sig över för att kunna
utmana barn i undervisning och utbildning (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson,
2013). De som upplever naturvetenskap som komplext har oftast en begränsad kunskap eller
har inte ägnat sig åt kunskapsområdet tidigare (Sundberg et al., 2016). Resultaten visar inte
vad för slags kunskap respondenterna har då studiens syfte inte var att ta reda vilken kunskap
respondenterna har utan deras beskrivningar och uppfattningar. Alla respondenter beskrev hur
viktigt naturvetenskapen är och att deras engagemang för sitt uppdrag spelar en stor roll i
barns utveckling.

Förskollärares beskrivningar av arbetet i praktiken
Ett flertal respondenter belyser hur naturvetenskap är ett viktigt moment att arbeta med och ta
tillvara på i arbetet i verksamheten. Ärlemalm-Hagser (2008) framhåller att naturvetenskap
var varit ett stort och betydande kunskapsområde i förskolans innehåll sedan en längre tid.
Det lyftes fram som ett viktigt kunskapsområde att införa i förskolan redan när
barnstugeutredningen gjordes (SOU 1972:26). De lyfter att barn ska få en förståelse för det
naturvetenskapliga sammanhanget och sambandet genom att förskollärare överför sin
kunskap och därigenom väcker barns intresse. Thulin (2016) beskriver hur det utifrån ett
samhällsperspektiv är viktigt att barn får möta naturvetenskap redan i förskolan. Detta är
något som ett flertal respondenter framhåller som viktigt. De refererar till läroplanen där det
beskrivs att förskollärare har i uppgift att se till att barnen får förståelse för hur deras
handlingar påverkar miljön i nutid och framtid (Skolverket, 2016). Det naturvetenskapliga
kunskapsområdet är en viktig del av allmänbildningen, då man har nytta av den kunskapen
inom många olika tillfällen i livet (Areskoug et al., 2016). Trots att naturvetenskap ses och har
setts som ett viktigt ämnesområde upplevs det problematiskt och det framgår i resultatet att
det utvalda målet ofta väljs bort med motiveringen att förskollärare inte tror på sin egen
kompetens eller saknar kunskapen helt. Det finns tidigare forskning som lyfter att
förskollärare ofta har uppfattningen att de inte har nog med kunskap för att kunna arbeta med
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naturvetenskap i förskolan, vilket gör att de undviker området. Detta är vanligt förekommande
bland förskollärare i Sverige och leder ofta till att de viftar bort barns frågor och funderingar
rörande naturvetenskap (Ärlemalm-Hagsér, 2008; Elfström et al., 2014). Detta blir
problematiskt då det påverkar barns utveckling inom området, vilket blir motsägelsefullt då
det anses vara ett sådant viktigt ämnesområde att arbeta med redan i förskolan.
I läroplanen för förskolan beskrivs det att förskollärare bär ansvaret för att utmana och
stimulera barns intressen (Skolverket, 2016). Detta lyfter respondenter som viktigt. De
beskriver att arbetet med det utvalda naturvetenskapliga målet bland annat ska utgå från barns
intressen och tas ner på en nivå där det blir förståeligt för barn. När det kommer till att arbeta
med naturvetenskap i förskolan behöver barn exempel och upplevelser som är gripbara för
dem om ett naturvetenskapligt fenomen (Areskoug et al, 2016). Några respondenter beskriver
att arbetet med naturvetenskap i vardagen inte behöver vara komplicerat som en del tror. Det
viktiga är att lyssna vad det är barn vill veta och ge dem ett svar som inte är inlindat i massa
fina ord, det ska vara enkelt och inte för djupgående. Ärlemalm-Hagsér (2008) framhåller att
förskollärare måste försöka se världen ur barns ögon i det vardagliga arbetet för att barns
intresse ska kunna tas till vara på. I vårt resultat beskriver respondenter hur de dagligen
försöker ta till vara på barns intressen i det vardagliga arbetet. De försöker fånga upp barns
frågor och funderingar rörande naturvetenskap i spontana stunder, samt vara lyhörda för barns
idéer. Detta tyder på att de arbetar med det som Skollagen (SFS 2010:800) beskriver som
utbildning, vilket innebär att barn under sin vistelse i förskolan ska få kunskap och utvecklas i
en ständigt pågående process i relation till läroplansmålen. Vid sådana tillfällen bryts målet
ned till en nivå som gör det hanterbart och barn kan ta det till sig. Det kan kopplas till
Sundberg et al., (2016) beskrivning av vad naturvetenskap är i förskolan. De beskriver hur
naturvetenskap i förskolans verksamhet ofta handlar om att fånga upp barns frågor i spontana
stunder för att sedan undersöka det närmare.
Utöver utbildning som är ett ständigt pågående arbete med det utvalda läroplansmålet i
vardagen, beskriver respondenter hur undervisning av läroplansmålet bedrivs. Detta sker i
form av temaarbeten eller projekt som utgår från barns intresse och utvecklingsområden som
framkommit under utvärdering av verksamheten. Ett tematiskt arbetssätt har funnits som en
del av förskolans arbetssätt sedan Pedagogiskt program för förskolan kom 1987
(Socialstyrelsen, 1987:3). I skollagen (SFS 2010:800) framgår det att undervisning ska vara
en målstyrd process där barn ska få tillgång till ny kunskap för att utvecklas.
Förutsättningarna för utveckling ska skapas genom en ömsesidig kommunikation mellan
förskollärare och barn (Gustavsson & Thulin, 2017). Respondenterna beskriver undervisning
som en process som pågår under en längre tid, där förskolläraren under specifika tillfällen
samtalar med en grupp barn mer djupgående om det utvalda naturvetenskapliga målet eller
ytterligare i hela barngruppen. Det passar in på det som Skollagen beskriver som en
undervisningsprocess. Fokusen har under en längre tid varit på just de naturvetenskapliga
begreppen då de hjälper barn att utveckla sina kunskaper om omvärlden och kan genom
samtal tala utveckla barns språk och begreppsbildning (Socialstyrelsen, 1975; SOU 1972:26).
Respondenterna beskriver att det är viktigt att förbereda sig inför de planerade
undervisningstillfällen genom att fräscha upp sin kunskap om det utvalda fenomenet. Genom
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att vara förberedd kan de kan fånga barns intresse och rikta deras uppmärksamhet mot ett
fenomen vilket leder till att ny kunskap utvecklas. Det är viktigt att förskollärare under dessa
aktiviteter guidar barn för att ta till vara på undervisningstillfället och följer utvecklingen av
aktiviteten även om den tar ett sidospår från planeringen. I undervisningssituationer är det
vanligt att barn ignorerar de förbestämda lärandeobjektet om förskollärarens val inte tilltalar
barns intressen eller väcker en nyfikenhet hos dem (Sundberg et al., 2015). För att undvika att
barn finner den planerade aktiviteten ointressant förklarar flera respondenter att lek används i
kombination med undervisning för att fånga barns uppmärksamhet och intresse. Det är viktigt
att barn få möjlighet att använda lek för att främja sin utveckling inom naturvetenskap, då lek
är en naturlig del av barns utveckling (Siraj-Blatchford, 2001). Inom arbetet med
naturvetenskap är barns fantasi viktig då barn ofta kopplar ihop vardagen med frågor som rör
naturvetenskap (Areljung, 2017). Ett fåtal respondenter beskriver hur det förekommer
förmänskligande av ting det vill säga antropomorfism. För att barn lättare ska kunna relatera
till ett naturvetenskapligt fenomen genom fantasi och lek. Areskoug et al. (2016) lyfter att det
är vanligt förekommande inom förskolans värld att använda sig av antropomorfism. Det var
färre än vad vi hade förväntat oss som nämnde att de använde sig av antropomorfism då vi
ofta stött på det under våra egna vistelser i förskoleverksamheter. Det kan finnas en känsla av
tabu mot att använda detta förmänskligande sätt att tala om naturvetenskapliga fenomen då
barn ska lära sig de korrekta termerna. Enligt tidigare forskning finns det inget problem med
att använda sig av antropomorfism så länge förskolläraren är medveten om att det ska av
användas som en bro mellan komplicerade fenomen och barns nivå av förståelse (Thulin &
Pramling, 2009).
Det framgår av studiens resultat att det finns osäkerhet hos vissa respondenter gällande hur
Skolverket vill att förskollärare ska tolka det utvalda målet, vilket påverkar deras uppfattning.
Denna studie stärker det som tidigare forskning redan synliggjort, att läroplanen kan upplevas
som otydlig (eg. Sundberg et al, 2015). Detta verkar speciellt gälla begreppen kemiska
processer och fysikaliska fenomen. Respondenterna i denna studie beskriver sina
uppfattningar att dessa mål är krångliga och avancerade med förklaringen att de ofta tänker
tillbaka på experiment och aktiviteter som de deltog i under sin skolgång. Detta är en
uppfattning som har synliggjorts i tidigare forskning om förskollärares syn på begreppen (eg.
Areljung, 2017). Det har även lyfts fram i Pendrill, Hansson och Löfgrens (2014) studie att
begreppen uppfattas som diffusa och svåra att arbeta med. Med tanke på att Pendrill, Hansson
och Löfgren (2014) publicerades 2014 kan det inte skett någon betydande förändring i
läroplanen då vår studie som genomfördes i slutet av 2018 fick samma utslag i resultatet.
Detta kan bero på att sättet som naturvetenskap lärs ut på har sett samma ut under en längre
tid. Därav är det sannolikt att våra respondenter och individer i tidigare forskning som har
uppfattningen att begreppen är svåra och oklara, har samma bakgrund baserat på likande
erfarenheter i relation till begreppen (Marton & Booth, 2000).

Implikationer för vår kommande yrkesroll
Denna studie har gett oss insikt i hur arbete och tolkning det utvalda naturvetenskapliga målet
kan gå till. Det krävs mycket arbete och engagemang från förskollärarens sida. Rörande
begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen känner även vi oss osäkra. Om någon
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frågar oss om vi vet vad dessa begrepp innebär skulle båda svara ja men vi skulle undvika att
ge exempel på grund av en rädsla att säga fel och framstå som dumma. Det finns en osäkerhet
hos oss redan nu som vi måste arbeta med att komma över. Ens utbildning slutar inte bara för
att universitetsutbildningen tar slut. Vårt samhälle är i ständig utveckling vilket innebär att det
alltid finns något nytt att lära sig. Det är skönt att ha fått insikten att man aldrig är ensam, att
det alltid finns någon som kan hjälpa en framåt genom diskussion där erfarenheter och
uppfattningar delas. Det finns inte ett rätt sätt att uppfatta läroplansmålen på och det är viktigt
att lyssna på varandra och att inom arbetslaget komplettera varandra. Det är även viktigt att
kompromissa för att allas kunskaper ska komma till nytta för att gynna barns utveckling och
lärande.

Förslag på fortsatt forskning
Studien genomfördes innan ytterligare en reviderad läroplan träder i kraft 2019. Någon vikt
har därför har inte lagts på den kommande läroplanen utan fokus har legat på den nuvarande.
Det beskrivs i en artikel på Skolverkets hemsida att språket i den revideringen som börjar
gälla 2019 har blivit tydligare och sättet som begrepp används på har setts över för att minska
risken för missförstånd (Skolverket, 2018). Iden till att göra denna studie kom utifrån
Skolinspektionens slutrapport där det framgår att delar av de naturvetenskapliga
kunskapsområdet glöms bort (Skolinspektionen, 2018). Det framgår i Skolverkets förslag för
den nya revideringen av läroplanen att under utformningen hade Skolverket kontinuerlig
kontakt med Skolinspektionen och var väl insatta i deras slutrapport (SKOLFS, 2018:50). Det
skulle vara intressant om någon gör en studie för att undersöka om de naturvetenskapliga
målet och begreppen blivit tydligare med den nya revideringen. Detta skulle kunna göras
genom att undersöka om oklarheterna med målet kanske har minskat och om inte, vad beror
det på.
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Stockholm: Allmänna Förlaget. Hämtad 2018-11-27 från
https://lagen.nu/sou/1972:26?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded.
SOU (1997:157a) Att erövra omvärlden. Utbildningsdepartementet. Hämtad 2018-11-27 från
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/1997/11/sou1997157/.
Strandberg, L. (2014). Vygotskij, barnen och jag: pedagogisk inspiration. (1. uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Sundberg, B., Areljung, S., Due, K. & Ottander, C. (2016). Förskolans naturvetenskap i
praktiken. (1. uppl.) Malmö: Gleerup Utbildning AB.
Sundberg, B., Areljung, S, Due, K., Ekström, K., Ottander, C. & Tellgren, B. (2015)
Understanding preschool emergent science in a cultural historical context through Activity
Theory. European Early Childhood Education Research Journal, 24(4), s. 567-580, DOI:
10.1080/1350293X.2014.978557.
Thulin, S. & Pramling, N. (2009). Anthropomorphically speaking: on communication
between teachers and children in early childhood biology education, International Journal of
Early Years Education, 17(2), s. 137-150, DOI: 10.1080/09669760902982331.
Thulin, S. (2016). Förskolan och naturvetenskapen. I S. Thulin (Red.), Naturvetenskap i ett
förskoleperspektiv (s. 15-31). Malmö: Gleerup Utbildning AB.
Thulin, S. (2015). Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation.
Stockholm: Liber AB.
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: Fritzes.
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2018-11-7 från
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.
Vallberg Roth, A.-C. (2002). De yngre barnens läroplanshistoria: från 1800-talets mitt till
idag. Lund: Studentlitteratur.
Åkerlind, G. S. (2005). Variation and commonality in phenomenographic research methods.
Higher Education Research & Development, 24(4), s. 321-334, DOI:
10.1080/07294360500284672.

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin
Ärlemalm-Hagsér, E. (2008). Insikter om insekter- naturvetenskap i förskolan. I I. Pramling
Samuelsson & N. Pramling (red.). Didaktiska studier: från förskola och skola. (s. 67-83).
Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Examensarbete Louise Kettunen och Jessica Sandelin

Bilaga 1
Mailmall
Hejsan, vi heter Louise Kettunen och Jessica Sandelin, och studerar förskollärarprogrammet
på Luleå tekniska universitet. Vi är nu inne på våran sista termin och ska börja med vårt
examensarbete i November. Så vi söker möjligheten att få komma till en förskola och
intervjua ett flertal förskollärare angående målen i läroplanen.
Syftet med vårt arbete är att identifiera olika förskollärares uppfattningar av målen i
läroplanen. För att arbetet inte ska bli för brett så har vi valt ut ett mål om naturvetenskap som
kommer ligga i fokus under intervjun. Vi vill gärna intervjua så många förskollärare som
möjligt för att kunna få en bred och representativ bild av förskollärares tolkningar.
Arbetet kommer utföras utifrån vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att
det endast är vi två studenter som kommer granska det insamlade materialet och alla
involverade kommer förbli anonyma.
Du får gärna återkomma till den här mailen om det finns möjlighet att komma till er förskola
och genomföra intervjuer. Men svara även gärna om det inte är möjligt så vi kan söka oss
vidare.
Det går även bra att nå oss på 07x - xxx xx xx
Mvh Louise och Jessica
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Bilaga 2
Syfte: Syftet är att identifiera förskollärares uppfattningar av målen i läroplanen, samt
beskrivningar av hur dessa mål omsätts i praktiken

Intervjumall.
Frågor:
Hur uppfattar du det här målet?
Förskolan ska sträva 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 beskriva hur detta mål iscensätts i praktiken?
Är det något mer som du skulle vilja tillägga?

