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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför 

undervisning där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Utifrån syftet har tre 

forskningsfrågor skapats för att ta reda på förskollärarnas avsikter med en aktivitet där de ska 

integrera de två ämnena, hur de iscensätter undervisningen samt vilka reflektioner 

förskollärarna ger uttryck för efter undervisningssituationen. 

 

Forskningsfrågorna har besvarats genom att använda en kombination av tre metoder. 

Observation, intervju och stimulated recall gjorde det möjligt att synliggöra förskollärarnas 

avsikter när de planerade inför aktiviteten där de skulle integrera estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap, vad som skedde i praktiken samt deras reflektioner om det. 

 

Resultatet visar att estetiska lärprocesser och naturvetenskap ingår i hela processen från 

planering till genomförande och reflektion. Resultatet tyder dock på att ämnena endast 

integreras med varandra under genomförandet. Estetiska lärprocesser och naturvetenskap får 

även olika stort utrymme, både i relation till varandra och beroende på vilken del av processen 

som studeras. 
 

Förskollärares förhållningssätt till estetiska lärprocesser och deras kunskaper, eller bristande 

kunskaper, om de två ämnena påverkar hur undervisningen inom dem sker. Det påverkar vilket 

innehåll och material förskollärarna väljer att arbeta med, vilket tillvägagångssätt som används 

och hur de arbetar med barnen. 

 

 

Nyckelord: estetiska lärprocesser, förskola, förskollärare, lärandeobjekt, naturvetenskap  

  



 

Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Gunnar Jonsson som har peppat mig i mitt 

skrivande när jag har tvivlat och som har hjälpt mig med alla mina frågor och funderingar. Jag 

vill också tacka min älskade sambo som har stöttat mig gett mig tid till återhämtning mellan allt 

intensiva skrivande. Min mamma får också ett stort tack för all stöttning och hjälp med att 

korrekturläsa och komma med förslag på formuleringar. Slutligen vill jag tacka deltagande 

förskollärare som har delat med sig av sin tid och möjliggjort insamling av studiens empiri.  
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1. Inledning 
Estetiska lärprocesser och naturvetenskap är två ämnesområden i förskolan som kan vara svåra 

att greppa och förstå sig på. De kräver något av förskollärare för att kunna användas på rätt sätt. 

Förskollärare måste ha kunskaper inom naturvetenskap och estetiska lärprocesser för att kunna 

skapa förutsättningar för barns lärande (Andersson & Gullberg, 2012; Braxell, 2010). Det kan 

exempelvis ses som en självklarhet att barnen ska rita få bilder och ha musik på samlingen, att 

det är lustfyllt och roligt (Lindgren, 2006; Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson, 

2008). Barn ska i förskolan få skapa med olika tekniker och uttrycksformer, vilket innebär att 

estetiska uttrycksformer och skapande ska användas dels som ett tillvägagångssätt dels som ett 

innehåll för barns lärande (Skolverket, 2018). Estetiska lärprocesser har ett egenvärde i sig och 

de kan användas för att fördjupa kunskaper inom andra ämnen (Boberg & Högberg, 2014; 

Dahlbeck & Persson, 2010; Karlsson Häikiö, 2014; Lindgren, 2006). Estetiska lärprocesser kan 

exempelvis fördjupa barns förståelse för och kunskaper om naturvetenskap genom att de får 

använda sina känslor och sinnen (Wickman & Jacobson, 2009). Naturvetenskap ska vara en del 

av barns vardag på förskolan, de ska ges möjlighet att se samband och utforska nya sätt att 

förstå sin omvärld. Förskolan ska utveckla barns förståelse för naturvetenskap där både barnens 

egna intressen och erfarenheter och målen i läroplanen ska vara utgångspunkten för 

lärandeobjektet (Skolverket, 2018). Genom att barn får uppleva naturvetenskap på olika sätt, 

ställa frågor, utforska, experimentera och undersöka olika fenomen och samband får de i 

förskolan ta del av både naturvetenskapligt innehåll och arbetssätt (Andersson & Gullberg, 

2012; Siraj-Blatchford, 2001; Thulin, 2015). Inom både naturvetenskap och estetiska 

lärprocesser är förskollärares roll viktig. De ska inspirera och intressera barn till att skapa och 

utforska, vara med och sätta ord på vad som händer, på verktyg och tekniker. 

 

Intresset för denna studie grundar sig i en allmän uppfattning från förskollärarutbildningen av 

att både naturvetenskap och estetiska lärprocesser kan vara kunskapsområden där förskollärare 

kan känna en viss osäkerhet. Enligt Andersson och Gullberg (2012) finns det flera studier som 

visar att det finns förskollärare med bristfälliga kunskaper inom naturvetenskap och därför är 

osäkra när de ska undervisa barn. Personligen känner jag en osäkerhet i estetiken, att jag känner 

krav att det jag gör och skapar ska vara fint och rätt. Boberg och Högberg (2014) lyfter att 

slutresultatet inte är det viktiga i en estetisk och kreativ process utan själva erfarenheten i sig är 

viktigare för den personliga utvecklingen. När estetiska lärprocesser används med barn måste 

förskollärare utgå från sina egna förutsättningar och inse att alla har en kreativ sida, på sitt sätt. 

Braxell (2010) hävdar att ”alla kan skapa, eller lära sig göra det, det är de egna kraven på 

resultatet som sätter käppar i hjulen och taggar i hjärtat” (s. 119).  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskap om hur förskollärare planerar och genomför undervisning 

där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. 

 

2.1 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka avsikter uttrycker förskollärare då de planerar att integrera estetiska 

lärprocesser med naturvetenskapligt innehåll? 

2. Hur iscensätts estetiska lärprocesser och naturvetenskapligt innehåll i 

undervisningen? 

3. Vilka reflektioner ger förskollärarna uttryck för efter att ha observerat 

interaktionen mellan förskollärare, barn, estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap? 
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3. Bakgrund 
Avsnittet inleds med en definition av naturvetenskap och estetiska lärprocesser. 

Fortsättningsvis följer en genomgång av hur naturvetenskap och estetiska lärprocesser kan 

användas i förskolan och en kort redogörelse för hur forskare kan se på ämnena som integrerade. 

Därefter beskrivs begreppet undervisning i förskolan och vilken roll förskolläraren har och 

avsnittet avslutas med en redogörelse för förskolans styrdokument. 

 

3.1 Vad är naturvetenskap? 
Naturvetenskap handlar om att förklara och förstå den verklighet, värld och dess natur vi lever 

i, “både den levande (biotiska) och den ickelevande (abiotiska)” (Sjøberg, 2005, s. 65). Vidare 

skriver Sjøberg att naturvetenskap är de forskningsområden som har naturen i fokus: biologi, 

kemi, fysik, astronomi, geofysik och geovetenskap. Något som är viktigt för att 

naturvetenskaplig forskning ska ske på samma sätt världen över är att det finns en standard för 

hur saker mäts och vägs eller hur tid räknas (ibid.). Forskare inom naturvetenskap observerar, 

tolkar och drar slutsatser. För att kunna säga att något är på ett visst sätt måste det kunna 

observeras och bevisas (Sjøberg, 2005; Lederman, Antink & Bartos, 2014). Enligt Sjøberg 

(2005) försöker forskare inom naturvetenskap förklara och beskriva hur världen fungerar och 

dess olika samband med begrepp, lagar och teorier. Olika fenomen delas exempelvis upp i 

mindre delar och analyseras var för sig. Naturvetenskapliga lagar beskriver samband mellan 

fenomen medan teorier är slutsatser och förklaringar av observerade fenomen. Lederman m.fl. 

(2014) betonar att naturvetenskaplig forskning aldrig kan vara objektiv, forskaren påverkas dels 

av sina egna erfarenheter, kunskaper och förväntningar dels av den kultur och de sociala 

förhållanden som de lever i. Sjøberg (2005) och Lederman m.fl. (2014) lyfter även fram att 

tvärtemot vad många kanske tror så kan naturvetenskapen inte ses som absolut eller säker, 

oavsett hur mycket “bevis” som finns. Teorier och lagar bygger på de kunskaper och 

förutsättningar som fanns just då när de grundades. Det kommer hela tiden ny forskning som 

kan bidra till nya fakta och tankar vilka kanske ersätter tidigare tankar, lagar och teorier. 

Naturvetenskapen går därmed alltid framåt och förändras i takt med tiden och forskningens 

framsteg. 

 

En del av naturvetenskapen är det naturvetenskapliga arbetssättet vilket innebär att söka svar 

på olika frågor och problem på ett systematiskt sätt med naturvetenskapliga metoder. Beroende 

på vilket område forskaren arbetar inom eller vilket problem som söker svar kan dessa metoder 

vara olika. Alla metoder innehåller vissa steg, dock kan mängden steg och ordningen på stegen 

se olika ut. De olika stegen handlar om att utforma en fråga som ska besvaras; observera; ställa 

en hypotes med ett möjligt svar på frågan; bestämma vilka variabler som ska vara kontrollerade, 

fasta, och vilka som ska ändras; pröva hypotesen med undersökningar och experiment; göra 

experimentet en gång till för att mäta dess reliabilitet; insamling av data; tolkning av data samt 

ställa resultatet i relation till hypotesen för att komma till en slutsats (Elfström, Nilsson, Sterner 

& Wehner-Godée, 2014). 
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3.2 Vad är estetik och estetiska lärprocesser? 
Enligt Nationalencyklopedin är den vanligaste definitionen av estetik förnimmelsekunskap 

(Estetik, u.å.). Vidare står det att förnimmelse är en ”psykologisk och filosofisk term för 

sinnesvarseblivningens grundelement” (Förnimmelse, u.å.). Boberg och Högberg (2014) 

beskriver det som att tillägna sig kunskap när alla sinnen används. Människan använder sina 

sinnen för att tillägna sig kunskap om världen, genom intryck som “att känna, se, dofta, lyssna 

och röra” sig (Dahlbeck & Persson, s. 191). När dessa intryck och erfarenheter ska förmedlas 

till andra görs de om till uttryck “som tal, text, bild, dans eller genom musik” (ibid. s. 192). 

Estetiken blir då en uttrycksform för att kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter 

till andra människor. Ordet lärprocess innebär en process, en utveckling, där nya kunskaper om 

något förvärvas eller där de redan förvärvade kunskaperna fördjupas (Burman, 2014).  

 

En estetisk lärprocess handlar om en kunskapsutveckling där en person kan skapa en helhet och 

binda samman sina sinnen, känslor, kunskaper och erfarenheter. På så sätt kan man lära sig 

något nytt eller får en djupare kunskap av tidigare lärdomar (Alexandersson & Swärd, 2015). 

Enligt Hagerman, Jeppsson, Axell, Frejd och Sultan (2018) ska fokus inte bara ligga på vad och 

vilket lärande som kommuniceras till barn utan även den estetiska uttrycksformen, hur det 

kommuniceras, ska ha lika stor roll i lärandet. Lärande inom estetiska lärprocesser handlar om 

de upplevelser som uppfattas av alla våra sinnen (ibid.). Estetiska lärprocesser används i denna 

studie för att beskriva både det estetiska lärandet i sig och det lärande som möjliggörs med hjälp 

av de estetiska uttrycksformer som beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2018): musik, 

sång, bild, form, drama, rörelse och dans.  

 

3.3 Naturvetenskap i förskolan 
Varför ska vi arbeta med naturvetenskap i förskolan? Den frågan ställer sig Thulin (2015). 

Enligt Sjøberg (2005) finns det framförallt fyra argument till varför naturvetenskapligt arbete 

ska ske i förskola och skola:  

 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 

utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra 

vardagslivet i ett modernt samhälle. 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur (s. 163). 
 

Det handlar alltså inte endast om att barn ska få möjlighet att utveckla kunskaper och 

erfarenheter som de använder i förskolan, utan det barn lär sig i förskolan lägger grunden för 

lärande som sker hela livet (Skolverket, 2018). Helldén, Lindahl och Redfors (2005) lyfter fram 

att tidigare forskning har visat på ett dalande intresse hos ungdomar för att välja en 

naturvetenskaplig karriär efter skolan, samtidigt som det finns bristande och felaktiga 

kunskaper hos allmänheten om naturvetenskapliga frågor. Helldén m.fl. belyser också 

forskning som säger att attityd och intresse har stor inverkan på hur inlärning och förståelse för 

olika begrepp går till. Trenden med barns och ungdomars dalande intresse kan då vändas genom 

att redan i förskolan arbeta med naturvetenskap, både för att de så småningom kan vilja bli 
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naturvetare men framförallt för att öka allmänbildningen. Många problem i världen, samhället 

och våra hem handlar idag om naturvetenskap och teknik, exempelvis den globala 

uppvärmningen (Thulin, 2015). Ju mer barn får uppleva naturvetenskap och experimenterande, 

desto större chans är det att de skapar ett intresse och en positiv attityd till naturvetenskap 

(Broström, 2015). Genom att introducera naturvetenskap i förskolan skapas det möjligheter för 

barn att erfara och ta del av naturvetenskapliga samband och fenomen tidigt i livet. På så sätt 

får de förutsättningar att senare utveckla en djupare förståelse för naturvetenskapliga fenomen 

och samband om de redan har med sig erfarenheter från förskolan (Helldén, Jonsson, Karlefors 

& Vikström, 2011).  

 

Naturvetenskap består av två delar, teori och praktik. Den teoretiska delen handlar om innehållet 

som fakta, att förstå ett visst fenomen och olika samband. Den praktiska delen innefattar att se 

mönster, ställa frågor och experimentera, vilket är det naturvetenskapliga arbetssättet (Eshach 

& Fried, 2006, refererad i Thulin, 2015). Enligt Andersson och Gullberg (2012) är ett argument 

för att introducera naturvetenskap för barn i förskolan att de ska få uppleva ett 

naturvetenskapligt sätt att tänka. Därför bör det naturvetenskapliga fokuset i förskolan inte 

endast vara att definiera begrepp eller varför något sker eller beter sig som det gör. Siraj-

Blatchford (2001) kallar detta emergent science, begynnande naturvetenskap, och menar att 

förskolan ska uppmuntra och stötta ett naturvetenskapligt arbetssätt där barn utforskar och 

undersöker naturvetenskapliga fenomen snarare än att fokusera på begrepp och fakta. Genom 

att barn får uppleva fenomen på olika sätt får de förutsättningar till en ökad naturvetenskaplig 

förståelse och erfarenheter som senare byggs vidare på med naturvetenskapliga förklaringar 

(Elfström m.fl., 2014; Siraj-Blatchford, 2001).  

 

I förskolan är det historiskt sett arbetssättet, hur pedagoger i förskolan ska arbeta och bemöta 

barnen, som har varit i fokus snarare än vad som ska läras. Det viktiga har varit vilka metoder 

som används i arbetet med barnen och vilket förhållningssätt förskollärarna har (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Förskollärarnas förhållningssätt innebär deras attityd 

och inställning mot något (Förhållningssätt, u.å.). Även om ett naturvetenskapligt arbetssätt är 

viktigt i förskolan för att skapa förutsättningar för barns lärande så är den andra delen Thulin 

(2015) skriver om, innehållet, också viktig. Det är tydligt i läroplanen (Skolverket, 2018) att 

barn ska få kunskaper om olika naturvetenskapliga samband och fenomen, det innehåll 

förskollärare ska arbeta med. Enligt Thulin (2017) är det viktigt att förskollärare väljer ett 

innehåll som barn kan känna något typ av samband med eller som de kan se i vardagen, det kan 

vara en vattenpöl eller rutschkanan som de ser varje dag vid utevistelse. Ett innehåll som är 

vanligt att arbeta med i förskolan är vatten och densitet, att barn får undersöka vilka föremål 

som flyter och vilka som sjunker (Andersson & Gullberg, 2012). Helldén m.fl. (2012) lyfter 

några naturvetenskapliga fenomen och begrepp som de anser att förskollärare bör arbeta med i 

förskolan och möjliggöra barns förståelse för, exempelvis atomer, energi eller cellen - minsta 

enheten för liv. Flera av dessa begrepp och fenomen skulle kunna ses som svåra att arbeta med. 

Frågan är dock om de är för svåra för barnen eller för svåra för förskollärarna som först behöver 

ha den kunskapen (ibid.). Elfström m.fl. (2014) påpekar att för att kunna stötta och utmana barn 

i deras naturvetenskapliga lärande måste förskollärare själva ha kunskaper inom och läsa på om 

det aktuella området.  
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3.3.1 Barns och förskollärares frågor 

Barns frågor är viktiga. Barn är nyfikna och vill med sina frågor veta något om och förstå det 

innehåll som är i fokus under en aktivitet och även förstå dess samband med omvärlden (Thulin, 

2015). Förskollärare måste kunna använda barns frågor och uppmuntra dem att utforska eller 

diskutera ett naturvetenskapligt fenomen, material eller innehåll (Andersson & Gullberg, 2012; 

Thulin, 2010; Thulin, 2015). Thulin (2010) har undersökt vad det är barn frågar om i ett 

naturvetenskapligt sammanhang. Resultatet visar att de flesta av barnens frågor handlar om 

innehållet, om det lärandeobjekt som är i fokus, samt att barnens frågor både ändras och blir 

fler allt eftersom de lär sig mer om lärandeobjektet. Thulin konstaterar att barn måste få 

undersöka och utforska i sin egen takt och samtala med de andra barnen i gruppen och 

förskolläraren om det som sker för att kunna utveckla sina kunskaper. Genom att ta barns frågor 

på allvar kan förskollärare få insikt i hur barn förstår ett visst fenomen, se barnets perspektiv 

och vad som fångar barnets intresse (ibid.). Det viktigaste är enligt Andersson och Gullberg 

(2012) att barn får känna sig nöjda och får en känsla av makt, det kan vara att de får ställa sina 

egna frågor och göra egna undersökningar, och på så sätt vara med och styra sitt eget lärande. 

 

Läraren är oftast den som styr en naturvetenskaplig situation med frågor som ska utmana barnen 

att tänka vidare (Thulin, 2006). Resultatet i Thulins studie visar att de gånger barnen ställde en 

fråga ställde läraren en fråga tillbaka som “Vad tror du?”. Om barnet då inte kunde svara fick 

frågan ofta inget svar alls eftersom andra saker hände som ledde till ett förändrat läge och 

tillfället gick över till något annat. Elfström m.fl. (2014) framhåller att öppna och produktiva 

frågor, som “Vad tror du?”, kan öppna upp för diskussion och reflektion, förskolläraren stöttar 

barns tankar och hjälper dem att utforska vidare, vilket också skapar en känsla av 

meningsfullhet hos barnen. Produktiva frågor är undersökningsbara frågor som kan uppmuntra 

barnen att undersöka vidare exempelvis på vilket sätt skulle du kunna…? eller vad tror du 

händer om…?. Öppna frågor kan stimulera barnet till att berätta mer, som hur menar du? eller 

varför då?. Om barnet inte har något svar på frågan “Vad tror du?” måste barnet få stöd på 

annat sätt, med andra frågor, så att frågan inte bara försvinner i det som händer (ibid). Enligt 

Broström (2015) bygger förskollärare vidare på barns egen nyfikenhet på världen runtomkring 

med frågor som utgår från deras erfarenheter och tankar om det naturvetenskapliga fenomenet. 

 

3.3.2 Förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap 

Hur förskolläraren ser på naturvetenskap har betydelse för hur naturvetenskapligt arbete sker 

tillsammans med barn i förskolan. Många förskollärare har eller anser sig ha för bristande 

kunskaper inom naturvetenskap för att arbeta med barn och kunna svara på deras frågor 

(Andersson & Gullberg, 2012). Vidare uppmärksammar författarna också att på grund av de 

bristande kunskaperna har förskollärarna dåligt självförtroende när de ska undervisa inom 

naturvetenskap, att de inte kan förklara ett fenomen på ett naturvetenskapligt sätt. Andersson 

och Gullberg hävdar att förskollärare behöver ökade kunskaper inom naturvetenskap och 

diskuterar vilka kunskaper det skulle vara. De kommer fram till att fokus inte bör ligga endast 

på bristande ämneskunskaper utan förskollärare behöver även arbeta med andra kunskaper som 

inte är direkt kopplade till ämnesområdet. Förskollärare bör: 
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- Uppmärksamma och använda sig av barns tidigare erfarenheter. 

- Fånga det oväntade som inträffar i stunden. 

- Ställa frågor som utmanar barnen och stimulerar till vidare undersökningar. 

- Situerad närvaro. ‘‘Stanna kvar’’ i situationen och lyssna på barnen och deras  

egna förklaringar (Andersson & Gullberg, 2012, s. 276). 

 

Thulin (2010) är inne på samma spår och skriver om hur förskollärare i förskolan kan bemöta 

barn för att presentera ett naturvetenskapligt arbetssätt och förståelse för dem och fånga deras 

intresse. Det handlar om att erbjuda barn olika typer av material och låta dem utforska på olika 

sätt. Förskollärare ska också uppmärksamma barn på de naturvetenskapliga fenomen som sker, 

i vardagen och i planerade aktiviteter. Förskolläraren ska följa barnen och utforska med dem 

för att kunna sätta ord på det som sker och för att kunna svara på deras frågor (ibid.). Enligt 

Thulin (2015) är förhållningssättet till barn, naturvetenskap och lärande en väsentlig del av hur 

förskollärare ser på sitt uppdrag, vilka aktiviteter de genomför och hur de medverkar i dem. Om 

barn ska få möjlighet att lära sig naturvetenskap måste förskollärarna vara aktiva och lära 

tillsammans med barnen, att de är delaktiga för att stötta och utmana barnen i det 

naturvetenskapliga lärandet på ett lekfullt sätt (Thulin, 2015: Sheridan & Williams, 2018). 

Elfström m.fl. (2014) påtalar att med ett utforskande arbetssätt lyssnar förskolläraren på barnets 

frågor och teorier för att försöka få en insikt i hur barnet upplever ett visst naturvetenskapligt 

fenomen. 

 

3.4 Estetiska lärprocesser i förskolan 
Genom att arbeta med estetiska lärprocesser ger förskollärare barnen möjligheter att fördjupa 

sin förståelse för och kunskaper om både de estetiska uttryckssätten i sig och andra ämnen eller 

områden. Om barn får prova på och utforska ett ämne på mer än ett sätt skapas förutsättningar 

att de ska kunna tillägna sig nya kunskaper och en djupare förståelse (Boberg & Högberg, 

2014). Författarna skriver också att om barn får uttrycka sina kunskaper genom att använda 

kroppen i exempelvis en dans kan de få en större medvetenhet kring sitt eget lärande. Hagerman 

m.fl. (2018) menar att barn har lättare att komma ihåg ett innehåll som är meningsfullt när de 

får använda flera sinnen och känslor. Estetiska lärprocesser ses som lustfyllda och lärandet 

genom estetiska uttrycksformer blir mer meningsskapande, och anses förstärka andra ämnen 

och kunskaper (Lindgren, 2006). 

 

Förskolans verksamhet ska sträva mot målen i läroplanen vilket förutsätter att miljön, som 

innefattar utrymme, material och tid, är utformad på ett sätt som möjliggör det (Braxell, 2010). 

Barn ska tycka att det är roligt och bli inspirerade att leka, skapa och arbeta med estetiska 

lärprocesser, miljön måste därför vara inbjudande och inspirerande. Miljön ska bidra till och 

stötta barns kreativitet och det är viktigt att barnen känner det, att de kan vara kreativa som de 

själva vill utan att något är rätt eller fel (Boberg & Högberg, 2014). Enligt Braxell (2010) gäller 

detsamma förskollärarna som måste vara inbjudande och inspirerande för att locka barnen att 

vilja skapa, även de barn som brukar göra annat. Barn är olika och gillar olika saker. De måste 

få möjlighet och tillfälle att utforska och testa olika material för att hitta vad de själva tycker 

om.  
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3.4.1 Estetiska lärprocesser som medel, mål eller språk 

Estetik och estetiska lärprocesser kan ses som en naturlig och självklar del av förskolans 

verksamhet (Dahlbeck & Persson, 2010). Dahlbeck och Persson påpekar att även om estetiken 

är en del i förskolan så finns det olika åsikter om vad estetiska lärprocesser innebär och hur 

förskolan ska arbeta med dem. Estetiska lärprocesser kan användas som ett medel för att arbeta 

med och lära sig andra ämnen, på så sätt innehåller allt lärande en estetisk aspekt. Estetiska 

lärprocesser kan också vara ett mål i sig med ett egenvärde där barn genom estetiska uttryck 

kan kommunicera och reflektera (Boberg & Högberg, 2014; Dahlbeck & Persson, 2010; 

Karlsson Häikiö, 2014; Lindgren, 2006).  

 

Lindström (2010) har skapat en modell för att synliggöra fyra olika perspektiv på estetiskt 

lärande: lärande om, i, med och genom estetiska uttrycksformer. Perspektivet “att lära om” 

innebär kunskaper om tekniker, material och fakta inom det estetiska området. “Att lära i” 

handlar om att använda en estetisk uttrycksform för att testa olika material och tekniker eller 

för att beskriva ett känsloläge. I “att lära med” används de estetiska uttryckssätten som ett 

verktyg för att få kunskap inom ett annat område med ett bestämt syfte. Det sista perspektivet 

“att lära genom” är de estetiska uttryckssätten ett verktyg för ett mer allmänt lärande där tidigare 

färdigheter eller förkunskaper inte är nödvändiga.  

 

Estetiska lärprocesser kan ses som ett estetiskt språk, liksom talspråk och skriftspråk, där barn 

får uttrycka sig genom bild, musik, dans, drama istället för tal eller skrift. Alla barn är olika 

med olika förutsättningar, ett barn som inte har det verbala språket kan då istället få möjlighet 

att uttrycka sig genom ett av de estetiska språken (Alexandersson & Swärd, 2015; Boberg & 

Högberg, 2014; Braxell, 2010). Genom att ge barn möjlighet att hitta just ”sitt” språk och 

material redan i förskolan kan de bli ”riktigt avancerade i att uttrycka sig med det” (Braxell, 

2010, s. 65). Alexandersson och Swärd (2015) skriver att om lärare har detta synsätt kan det 

bidra till ett mer öppet klimat i klassrummet eller verksamheten där barn får uttrycka sig utifrån 

sina förutsättningar. 

 

3.4.2 Förskollärares förhållningssätt till estetiska lärprocesser 

Barns möjligheter och förutsättningar att lära sig att använda estetiska material och tekniker 

påverkas av förskollärares förhållningssätt till estetiska lärprocesser. Boberg och Högberg 

(2014) betonar vikten av att förskollärare själva provar olika estetiska lärprocesser. Om de vill 

ge barnen möjlighet att hitta “sitt” estetiska språk och kunna använda olika estetiska uttryckssätt 

måste förskollärarna själva ha erfarenhet av det. Braxell (2010) skriver också att om barnen ska 

kunna lära sig rätt termer, tekniker och hantera olika typer av material måste förskollärarna 

själva ha de kunskaperna. Barn ska i förskolan känna att de kan hantera många olika material 

och tekniker. På så sätt har de en bas med sig för resten av livet som de kan fortsätta att bygga 

på för att skapa på olika sätt (ibid.). 

 

Hur lärare ser på estetiska uttryckssätt kan förändras över tid. Asplund Carlsson, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2008) visar i sin studie hur både lärares förhållningssätt till estetik och 

estetikens roll i lärandet förändrades. Lärarna i studien medverkade i ett forskningsprojekt där 

de deltog i kompetensutveckling i de estetiska ämnena en gång i månaden i ett halvår. I en 
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intervju innan projektet uttryckte lärarna tankar om att de estetiska uttryckssätten kan främja 

barnens personliga utveckling, att barnen vågar att prova, stärka deras självkänsla och att det 

ska vara lustfyllt och roligt. Lärarna sa även att de hade svårt att arbeta med de estetiska 

uttrycksformerna tillsammans med barnen då de själva hade bristande kunskaper och 

erfarenheter. Efter kompetensutvecklingen medverkar lärarna i en andra intervju. Lärarna pratar 

då om en medvetenhet i hur de estetiska uttryckssätten kan användas och få syn på barnens 

lärande inte bara görandet, att de själva ger barnen större utrymme att uttrycka sig och lyssnar 

mer på barnen (ibid.). 

 

3.5 Naturvetenskap och estetiska lärprocesser 
Estetiken och estetiska uttrycksformers betydelse för det naturvetenskapliga lärandet har inte 

varit ett så stort intresseområde menar Wickman och Jacobson (2009). Wickman och Jacobson 

(2005) förklarar att en anledning kan vara att både allmänheten och forskare länge har sett 

naturvetenskap och estetik som motsatser. Naturvetenskapen har setts som rationell medan 

estetiken som emotionell. Estetik handlar om inre känslor vilket inte har ansetts vara en del av 

lärandet, utan lärandet är rationellt och handlar om fakta och kunskaper (Wickman & Jacobson, 

2005; 2009). Wickman och Jacobson (2005) skriver att detta börjar vända och allt fler forskare 

intresserar sig för relationen mellan kognitivt och emotionellt lärande. 

 

Wickman och Jacobson (2005; 2009) analyserar två tidigare studier där de undersöker hur 

estetiska lärprocesser hos universitetsstudenter och barn i grundskolans tidiga år framträder när 

de undervisas inom naturvetenskap och gör praktiska undersökningar. Wickman och Jacobson 

analyserar hur eleverna talar och använder sitt språk. De analyserar även elevernas estetiska 

språk i de olika naturvetenskapliga aktiviteterna för att undersöka om estetiska upplevelser 

påverkar deras lärande (Wickman & Jacobson, 2009). Resultatet visar att eleverna uttalar sig i 

positiva estetiska termer när det som hände gick i den riktning som de tänkte och förväntade 

sig, som när barnen blandade vatten med ättika och bakpulver:  

 

Sara: Det blir bubblor.  

Martin: Titta! Det är bubbelvatten. Det är kolsyra.  

Sara: Åh (upphetsat) Gud, vad häftigt!  

Martin: Det är kolsyra. Får vi röra?  

Julia: Vänta! Åh! (upphetsat) (Wickman & Jacobson, 2005, s. 87) 

 

Samtidigt uttalar sig eleverna i negativa estetiska termer när det inte gick som de förväntat sig, 

exempelvis som när en elev inte hade framgång med de elektriska ledningar hon skulle dra: 

 

Sanna: Nej, men. Åhhh! (argt) Jag blir arg. Jag blir galen. Åhhh! (argt) Så då… Åh, (otåligt) 

nej men. Kan du hjälpa mig? Den här måste in. Den är trög. (ibid., s. 89) 

 

Wickman och Jacobson (2005) konstaterar att estetik inte kan skiljas från naturvetenskap utan 

snarare är något som alltid finns med när eleverna uttrycker sig om det de gör. Wickman och 

Jacobson (2009) lyfter också fram att de estetiska lärprocesserna kan hjälpa barn att ta till sig 

naturvetenskapen på ett känslomässigt sätt, vilket de anser är en förutsättning för att kunna lära 

sig något.  
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3.6 Undervisning och styrdokument i förskolan 
Undervisning ska vara en del av förskolans verksamhet där lärande, utveckling och omsorg 

tillsammans blir en helhet (Skolverket, 2018). Det inkluderar både planerade aktiviteter och 

spontana händelser och situationer. Målen i förskolans läroplan ska alltid finnas med för att 

stötta och utmana barns lärande. Det pedagogiska innehållet i läroplanen och de målstyrda 

processerna i undervisningen är förskollärarens ansvar. Det är dock hela arbetslaget som 

tillsammans ska skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande (ibid.). Hildén (2018) 

redogör för att undervisningen kan vara både målstyrd och processtyrd. I en målstyrd 

undervisningssituation finns det ett mål i läroplanen att styra mot. Det kan vara en situation 

initierad av barnen och deras intresse för stunden eller en av förskolläraren planerad aktivitet 

där barnens intresse riktas mot något. Att ha processen i fokus innebär att det inte är en aktivitet 

som startar eller slutar vis en viss tidpunkt utan den kan pågå när som helst under dagen och 

integreras med andra processer och ämnen. Enligt Sheridan och Williams (2018) innebär 

förskollärares undervisningsuppdrag att vara medveten om och handla efter barngruppens och 

barnets individuella erfarenheter, kunskaper, intressen och förutsättningar samtidigt som 

läroplanen är start- och målpunkt. 

 

Hildén (2018) konstaterar att förskolläraren måste vara insatt i hela läroplanen för att kunna 

koppla till och använda den i både planerade och oplanerade situationer. Däremot räcker det 

inte att endast memorera innehållet. Förskolläraren och arbetslaget måste reflektera över vad 

mål och målformuleringar innebär och hur de ser på dem, både enskilt och tillsammans i 

arbetslaget (ibid.). Förskollärares tolkning av läroplanen är en väsentlig del av 

undervisningsuppdraget. För att kunna stötta och utmana barns lärande om och utforskande av 

världen runtomkring dem måste förskolläraren ta stöd i läroplanen. Barn ska genom 

undervisningen få förutsättningar att tillägna sig kunskaper och färdigheter som både kan 

användas i förskolan men som också lägger grunden för att fortsätta lära sig och använda 

kunskaperna i skolan och samhället i stort (Sheridan & Williams, 2018). 

 

3.6.1 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Förskolans utbildning, och därmed även undervisning, ska enligt kap. 1 5 § i skollagen (SFS 

2010:800) baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att när 

förskollärare utformar utbildningen och undervisningssituationer ska arbetet “präglas av ett 

vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant forskning och 

beprövad erfarenhet” (Prop. 2009/10:165). Adamson (2017) framhåller att för att kunna basera 

sin undervisning på vetenskaplig grund måste förskolläraren läsa, förstå och tolka resultat i 

vetenskapliga studier. Förskolläraren måste ta reda på vad aktuell forskning säger om 

pedagogik och barns lärande, vilket är dennes professionsområde, om hur undervisning ska ske 

för att möjliggöra barns lärande. Beprövad erfarenhet innebär en erfarenhet som är “prövad, 

dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. Den beprövade 

erfarenheten byggs i verksamheten och av professionen och den är lika relevant som den 

akademiskt framtagna kunskapen (vetenskaplig grund)” (Skolverket citerad i Minten, 2017, s. 

10). 
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3.6.2 Naturvetenskap i förskolans styrdokument 
Förskolan fick sin första läroplan 1998 och blev då en del av skolsystemet, dock som en frivillig 

skolform (Thulin, 2015). Med läroplanen blev förskolan en målstyrd verksamhet med mål att 

sträva mot, det blev också tydligt vilket innehåll som skulle vara framträdande: barns läs- och 

skrivutveckling, samhälle, matematik, lärande och natur. Naturvetenskap var då representerad 

i form av arbete med natur och miljö samt att förskolan skulle ha ett ekologiskt förhållningssätt 

i verksamheten där pedagoger och barn lär sig om och värnar om samspelet i naturen (ibid.). 

 

Thulin (2015) framhåller att i och med förskolans läroplan med målskrivningar och ett mer 

tydligt uppdrag hur förskollärare ska arbeta med naturvetenskap, följde också ett mer tydligt 

krav på förskollärares kunskaper och kompetens för att kunna arbeta med barn och möjliggöra 

deras naturvetenskapliga lärande. Thulin redogör för att det efter läroplanens införande har 

genomförts flera granskningar av både Skolverket och Skolinspektionen för att följa 

kompetensutvecklingen samt hur arbetet med målen ser ut. Granskningarna visade att både 

kompetensutveckling inom och arbete med naturvetenskap prioriterades i lägre grad än 

exempelvis språk och kommunikation. Vidare framgick det av granskningarna att många som 

arbetade i förskolan kände osäkerhet om det naturvetenskapliga ämnet. Det medförde även en 

osäkerhet i hur de skulle arbeta med naturvetenskap i barngruppen (ibid.). Dessa resultat låg till 

grund till att området naturvetenskap och teknik förtydligades och kompletterades med nya 

målformuleringar i läroplanen som reviderades 2010 (Skolverket, 2009). 

 

När förskolans läroplan reviderades 2010 blev det naturvetenskapliga innehållet och uppdraget 

förtydligat och fick större plats (Thulin, 2015). Det var fortfarande naturen som var i fokus, hur 

djur och människor samspelar och har inverkan på varandra samt om kretslopp och dess 

samband. Det naturvetenskapliga innehållet och målområdet innefattade i denna läroplan också 

att arbeta med teknik, fysikaliska fenomen och enkla kemiska processer samt att förskollärare 

och barn ska ha ett naturvetenskapligt arbetssätt (ibid.). 

 

I enlighet med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska alla barn ges förutsättningar att 

utveckla en ”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra” och ”förståelse för naturvetenskap, 

kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (s. 14). 

Förskolan ska också arbeta med naturvetenskap på olika sätt för att barn ska få ”beskriva med 

olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket, 2018, s. 

14). Barn ska få möjlighet att utforska, reflektera över och se samband i världen runt omkring 

sig, därför ska naturvetenskap vara en del av barns vardag i förskolan. 

 

3.6.3 Estetiska lärprocesser i förskolans styrdokument 
Malmström (2013) redogör för att det i läroplaner och andra statliga dokument är tydligt att 

estetiska uttrycksformer ska vara en del av utbildningen i förskolan och att det finns krav på 

förskollärares kompetens. Förskolläraren ska arbeta med estetiska uttrycksformer och 

lärandeprocesser på ett sätt som gör att de estetiska uttrycksformerna både har ett egenvärde 

samt att de används i det vardagliga arbetet som ett verktyg till lärande i andra ämnen, då de 

kan ge förutsättningar för barn i förskolan till en djupare förståelse av ämnet. Enligt Malmström 



12 
 

(2013) måste förskollärare ha estetisk erfarenhet för att kunna möta de kunskapskrav inom 

estetiska lärprocesser, material och tekniker som finns i läroplaner och styrdokument. 

Malmström påpekar även att blivande förskollärare borde få mer erfarenhet under utbildningen, 

både om material och tekniker och i praktiskt arbete med barn. Skolverket (2018) skriver i 

förskolans läroplan att verksamheten ska arbeta med teman där pedagoger använder både olika 

kunskapsformer och olika uttrycksformer vilket medför ett varierat lärande för barnen. Barn 

ska i förskolan få “uppleva, gestalta och kommunicera” med hjälp av “estetiska uttrycksformer 

som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”. Barn ska också få “konstruera, forma 

och skapa genom att använda olika material och tekniker” (Skolverket, 2018, s. 9).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk där några begrepp lånas från variationsteorin. 

Inom variationsteorin används begreppet lärandeobjekt på olika sätt. Valet av att använda 

variationsteorin som utgångspunkt grundar sig i studiens forskningsfrågor om vilka avsikter 

förskollärarna har i arbetet med estetiska lärprocesser och naturvetenskapligt innehåll samt hur 

det iscensätts. Vid analys av insamlade data kan förskollärarnas avsikter, det planerade 

lärandeobjektet, ställas i relation till den genomförda aktiviteten, det iscensatta lärandeobjektet. 

Förutom variationsteorin har reflektion varit ett centralt begrepp i studien som kopplas till den 

tredje forskningsfrågan om vilka reflektioner förskollärarna ger uttryck för efter att ha 

observerat inspelningen av det iscensatta lärandeobjektet. 

 

4.1 Variationsteori 
Variationsteorin grundar sig i fenomenografin där intresset främst ligger i att undersöka hur 

människor kan uppleva samma sak eller samma fenomen på olika sätt (Lo, 2014). Lo beskriver 

variationsteorin som en lärandeteori där innehållet, “vad” barn ska lära sig, i en aktivitet eller 

en lärandesituation är viktigt samt hur lärare ska behandla innehållet för att vara ett stöd i barns 

lärande. All undervisning och lärande i förskolan ska ske i relation till läroplanen och de 

strävansmål som finns. Lo menar att om en lärare vill att barnen ska fördjupa sina kunskaper 

eller få möjlighet att förbättra vissa förmågor måste läraren fråga sig själv “vad krävs för att 

elever ska kunna utveckla den förmåga vi önskar?” (s. 53).  

 

4.1.1 Lärandeobjekt 

Detta “vad”, innehållet, som Lo (2014) skriver om kallas inom variationsteorin för 

lärandeobjekt. Olteanu (2016) poängterar dock att det är inte endast det innehåll som läraren 

vill att barnen ska lära sig, det direkta lärandeobjektet, som är det viktiga utan även vilka 

förmågor som barnen kan utveckla genom att de lär sig innehållet, det indirekta lärandeobjektet. 

Enligt Lo (2014) kan det direkta och indirekta lärandeobjektet också ses som två aspekter, den 

specifika och den generella. Den specifika aspekten innebär det innehåll och kunskaper som 

läraren vill att barnen ska få möjlighet att lära sig om, vilket ses som ett kortsiktigt mål. Den 

generella aspekten är ett mer långsiktigt mål som handlar om de färdigheter och förmågor som 

barnen lär sig genom att arbeta med och lära sig ett visst innehåll. Därför är det viktigt att läraren 

är medveten om vilket innehåll man väljer att arbeta med och varför just det innehållet väljs 

(ibid.).  

 

Lo (2014) skriver att vid planering av en undervisningssituation utgår läraren från ett visst 

planerat och avsett lärandeobjekt, vad barnen ska få möjlighet att lära sig något om. 

Lärandeobjektet kan därefter ändras och justeras utifrån hur läraren uppfattar att barnen förstår 

det aktuella lärandeobjektet. I och med att det avsedda lärandeobjektet kan förändras utifrån 

vad som händer under undervisningstillfället är det inte säkert att det är det avsedda 

lärandeobjektet som genomförs. Det lärandeobjekt som i själva verket genomförs benämns 

istället för ”det iscensatta lärandeobjektet” (Marton, Runesson & Tsui, 2004, s. 23, refererad i 

Lo, 2014). Enligt Lo kommer det iscensatta lärandeobjektet i de flesta fall vara något annat än 

det planerade lärandeobjektet. Helldén m.fl. (2011) påpekar att en lärare inte kan förutsäga allt 



14 
 

som kommer att hända under ett undervisningstillfälle, inte heller vad eller hur barnen faktiskt 

kommer att lära sig. Det enda lärare kan göra är att erbjuda och ge barnen möjlighet att lära sig 

och anpassa undervisningen utifrån barnen och deras respons på lärandeobjektet för att det ska 

vara betydelsefullt för dem (Helldén, 2011; Lo, 2014). 

 

4.2 Reflektion 
Reflektion är ett begrepp som kan vara svårt att förstå, då det inte finns en klar definition på 

vad det faktiskt betyder och hur det ska användas inom läraryrket (Bengtsson, 2007). Enligt 

Bengtsson är många forskare och lärare dock överens om att reflektion är något avskilt från 

själva handlandet, att läraren tittar på sig själv och inte undervisningen samt att den ska leda till 

någon form av upplysning. Bengtsson (2007) förklarar vad reflektionens ursprung är och varför 

det heter just reflektion:  

 
Ordet reflektion härstammar från det latinska verbet ’reflectere’, som betyder böja eller vända 

(’flectere’) bakåt, tillbaka eller åter (’re’). Termen infördes ursprungligen i optiken för att 

beskriva ljusets återkastande mot en blank vattenyta, en spegel eller liknande. Vi säger således 

att ljuset reflekteras i vattnet eller i spegeln (s. 87). 

 

När människan reflekterar används dock inte någon spegel eller liknande, utan det ses endast 

som en metafor (Bengtsson, 2007). Reflektionen kan enligt Bengtsson delas in i två kategorier, 

tänkande och självreflektion. Självreflektion är den typ av reflektion som överensstämmer mest 

med definitionen ovan. Människan reflekterar och tittar på sig själv för att upptäcka något om 

sig själv. Genom självreflektion kan en lärare få kännedom om sin egen undervisning och på så 

sätt också kunna ta ställning till den. Läraren kan då uttala hur han eller hon faktiskt undervisar 

och visa sin kompetens. Reflektion som tänkande innebär att reflektera på ett begrundande och 

funderande sätt. Det kan vara att reflektera över den egna verksamheten, eller något helt annat 

som inte alls har med yrket att göra, som hur växter får näring. Reflektion som tänkande kan 

också vara över något som ligger mellan de två exemplen, nämligen sin yrkesutövning. Det 

handlar då inte om den egna verksamheten utan om hela yrkesområdet, exempelvis den 

historiska utvecklingen eller hur framtidens utveckling ser ut (ibid.).  

 

I läroplaner och andra statliga dokument för förskola läggs vikt vid att reflektera (Simonsson & 

Markström, 2013). Reflektion ska inom förskolan användas för att skapa en medvetenhet hos 

förskollärare att undervisningen förenar olika målområden i läroplanen och att det finns en 

gemensam uppfattning i arbetslaget där lärande, utveckling och omsorg ska inkluderas som en 

helhet (Sheridan & Williams, 2018). Enligt Bengtsson (2007) har reflektionsbegreppet inom 

det pedagogiska området influerats av bland annat Donald Schöns tankar om den reflekterande 

praktikern. Schön (1983, refererad i Simonsson & Markström, 2013) menar att reflektionen kan 

i ett pedagogiskt sammanhang kopplas till lärande, att med hjälp av reflektion kan det ske ett 

lärande. 

 

4.2.1 Reflekterande praktiker 

En reflekterande praktiker är en yrkesverksam person, exempelvis förskollärare, som reflekterar 

över sitt arbete och varför man gör på ett visst sätt. Schön (2007) delar in reflektionen i två 
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delar, reflection-in-action och reflection-on-action. Olteanu (2016) tillägger att Schöns tankar 

har legat till grund för ytterligare en del av reflektionen, reflection-for-action. 

 

Schön (2007) beskriver att reflection-in-action, reflektion-i-handling, innebär att reflektera 

under en pågående handling eller aktivitet. När något händer i den pågående handlingen vilket 

inte har förutsetts med behöver det ske en reflektion i handlingen (Simonsson & Markström, 

2013). I reflection-on-action, reflektion-över-handling, sker reflektionen efter handlingen, då 

används reflektionen på ett mer allmänt sätt över handlingen eller aktiviteten, inte på en särskild 

händelse (Schön, 2007; Simonsson & Markström, 2013).  

 

Enligt Olteanu (2016) handlar reflection-for-action, reflektion-för-handling, om att reflektera 

innan en aktivitet eller handling för att kunna genomföra den så bra som möjligt. Reflektionen 

sker även över tidigare erfarenheter för att kunna förändra eller förbättra sin praktik. Reflektion-

för-handling är sammankopplat med det avsedda lärandeobjektet, vad läraren har tänkt att 

barnen ska lära sig och vilket innehåll de ska arbeta med. Olteanu skriver att reflektion-för-

handling kan användas av lärare för att öka kvalitet på innehållet i en lärandesituation.  
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5. Metod 
Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att öka kunskap om hur förskollärare uttrycker sitt 

arbete när de planerar och genomför undervisning med estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap. Enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) innebär en kvalitativ 

studie en djupare undersökning för att skapa förståelse för en viss aspekt eller område. Det är 

människors upplevelser och uppfattningar av något som är det viktiga. 

 

I följande avsnitt presenteras studiens urval, datainsamling, genomförande samt de 

forskningsetiska principer studien har tagit hänsyn till. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

för hur bearbetning och analys av insamlade data har gått till.   

 

5.1 Urval 
Studien är genomförd på en förskola med två avdelningar där tre förskollärare har deltagit. En 

förskollärare arbetar på den ena avdelningen medan de två andra förskollärarna arbetar på den 

andra. Båda avdelningarna är åldersblandade och de samarbetar med åldersindelade grupper 

över avdelningsgränserna. Barnen kan i princip röra sig fritt mellan avdelningarna. De 

deltagande barnen valdes ut av förskollärarna utifrån vilka samtyckesbrev de hade fått in. 

Förskolan är känd av mig sedan tidigare där det redan finns en etablerad kontakt. Valet av 

förskola är en form av bekvämlighetsurval där deltagarna till studien valts utifrån att de varit 

tillgängliga (Bryman, 2002). Anledningen till att just denna förskola valdes var att jag ville att 

minst två pedagoger i ett arbetslag skulle delta i studien. Det kan vara svårt för förskollärare att 

komma ifrån i verksamheten för att delta i ett flertal intervju- och reflektionstillfällen. Dessutom 

blir förskollärarna i studien filmade i sitt arbete och de tittar på filmen med både mig och en 

kollega. I och med att det redan fanns en etablerad kontakt med denna förskola och dess 

förskollärare underlättade det studiens genomförande för alla parter. Motivet till att minst två 

förskollärare skulle delta i studien var för att det blir en mer naturlig diskussion, samtal och 

reflektion mellan dem som kollegor i ett arbetslag än vid endast intervjuer. 

 

5.2 Datainsamling 
För att svara på forskningsfrågorna och ta reda på hur förskollärarna planerade, genomförde 

och reflekterade över undervisning där estetiska lärprocesser och naturvetenskap integreras 

användes tre metoder. Enligt Denscombe (2009) kallas detta sätt att kombinera metoder för 

triangulering. Genom att använda flera metoder tillsammans i en triangulering kan de belysa 

det som studeras på olika sätt och komplettera varandra. 

 

5.2.1 Observation 

Observation innebär att betrakta något för att uppmärksamma saker av betydelse (Bjørndahl, 

2005). Exempelvis observera en lärandesituation för att uppmärksamma hur förskolläraren tar 

tillvara på barns frågor eller vilka material barnen använder i ateljén. Till skillnad från en 

intervju där forskaren måste tolka och dra en slutsats utifrån vad människor säger att de gör kan 

forskaren i en observation istället titta på vad de faktiskt gör (Bryman, 2002; Denscombe, 2009). 

Observation användes som metod i studien för att fånga förskollärarnas avsikter med och 

genomförande av aktiviteten med estetiska lärprocesser och naturvetenskapligt innehåll. Den 
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första observationen var förskollärarnas planeringsmöte inför aktiviteten. Det var en 

observation med låg grad av delaktighet och hög grad av öppenhet (Bjørndahl, 2005). 

Förskollärarna var informerade om syftet och vad som skulle observeras. Min primära uppgift 

var att observera, dock besvarades frågor som ställdes direkt till mig.  Observationen var 

ostrukturerad utan något observationsschema (Bjørndahl, 2005). Egna reflektioner och frågor 

antecknades i direkt anslutning till observationen, dessutom användes ljudinspelning för att 

spela in samtalet.  

 

Den andra observationen var genomförandet av aktiviteten där förskollärarna integrerade 

estetiska lärprocesser med naturvetenskapligt innehåll. Även den observationen hade låg grad 

av delaktighet och hög grad av öppenhet, jag observerade och deltog inte alls i aktiviteten 

(Bjørndahl, 2005). Observationen spelades in med video med hjälp av min mobiltelefon. Det 

fanns även ett blankt papper för att anteckna mina reflektioner och frågor till förskollärarna för 

stimulated recall, vilket Bjørndahl skriver är bra att ha när anteckningar ska ske under en 

observation. Den inspelade filmen observerades sedan flera gånger för att besvara den andra 

forskningsfrågan och beskriva iscensättandet av aktiviteten.  

 

5.2.2 Intervju  

En gruppintervju genomfördes i studien för att få höra förskollärarnas avsikter med aktiviteten 

och deras reflektioner efteråt. Genom att utföra intervjun med en grupp personer istället för en 

och en kunde de diskutera med varandra samt höra och även reagera på varandras åsikter och 

synpunkter. Det kan bidra till ett mer omfattande underlag till den kvalitativa studien med fler 

uppfattningar, erfarenheter och åsikter (Bryman, 2002; Denscombe, 2009). Forskaren i en 

observation gör en egen tolkning av vad som görs och sägs medan informanten i intervjun själv 

kan beskriva och förklara sina tankar och syn på saken. Därför är intervjun ett bra komplement 

till en observation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjun var uppdelad i två delar och 

genomfördes i samband med stimulated recall. Den första delen gjordes innan vi tittade på 

inspelningen för att koppla tillbaka till deras avsikter och hur de hade planerat aktiviteten. Den 

andra delen var själva stimulated recall-intervjun, där förskollärarna både reflekterade själva 

över det som hände och svarade på mina frågor. Intervjun var delvis semistrukturerad och delvis 

ostrukturerad. Innan intervjun förbereddes frågorna som skulle ställas till förskollärarna under 

intervjuerna (Bilaga 1). En semistrukturerad intervju har bestämda intervjufrågor medan i en 

ostrukturerad intervju ger den som intervjuas stor plats att utveckla sina svar och intervjuaren 

kan även ställa följdfrågor (Backman m.fl., 2012).  

 

5.2.3 Stimulated recall 

Stimulated recall kan användas som metod där intervjupersonens, eller i detta fall 

intervjupersonernas, arbete i verksamheten spelas in med video. Efter inspelningen får 

intervjupersonerna se på det inspelade materialet för att kommentera och reflektera över sitt 

agerande (Haglund, 2003). Intervjupersonernas minne stimuleras av att titta på inspelningen för 

komma ihåg vad som hände, varför de agerade som de gjorde och hur de tänkte då (Haglund, 

2003; Rowe, 2009). Stimulated recall användes som metod i studien för att få insikt i hur 

förskollärarna såg på och tänkte om aktiviteten, hur de integrerade de estetiska lärprocesser med 

naturvetenskap i relation till sina avsikter från planeringen. Enligt Haglund (2003) är stimulated 
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recall en lämplig metod att använda om forskaren vill veta lärares tankar och reflektioner om 

sitt arbete. Genomförandet av aktiviteten spelades in på min mobiltelefon och utgjorde 

videounderlaget för stimulated recall. Under stimulated recall-intervjun såg vi tillsammans på 

videoinspelningen på min bärbara dator. 

 

Förskollärarna informerades innan uppspelningen att de kunde pausa filmen för att kommentera 

eller prata om något de såg samt att även jag skulle pausa för att ställa frågor om hur de tänkte 

eller varför de agerade på ett visst sätt. Det finns ingen bestämd mall för hur en stimulated recall 

ska genomföras och vad den ska innehålla. Exempelvis kan det vara forskaren, intervjupersonen 

eller båda som väljer vad som är intressant att spela upp och kommentera under intervjun 

(Haglund, 2003; Rowe, 2009). Även om det inte finns en mall att gå efter är det enligt Haglund 

(2003) viktigt att titta på och reflektera över den inspelade situationen kort efter genomförandet 

för att ge intervjupersonen möjlighet att minnas och reflektera över det som hände under 

inspelningen. Stimulated recall-intervjun genomfördes två dagar efter den inspelade aktiviteten. 

 

5.2.4 Ljud- och videoinspelning 

Observationer och intervjuer registrerades med hjälp av ljud- och videoinspelning för att vid 

analysen av materialet kunna gå tillbaka och lyssna och titta flera gånger. Bjørndahl (2005) 

hävdar att det är en stor fördel att använda inspelning med ljud eller video då människan har ett 

begränsat minne och inte kan komma ihåg allt som händer. Den första observationen och den 

avslutande stimulated recall-intervjun spelades in med ljudinspelning. Genomförandet av 

aktiviteten spelades in med video istället för ljud. Anledningen till det var att den skulle 

användas till stimulated recall, att förskollärarna skulle kunna studera sitt agerande och 

interaktioner med barnen, estetiska lärprocesser och naturvetenskap. Videoinspelningen 

analyserades även för att synliggöra hur förskollärarna genomförde aktiviteten i relation till 

deras avsikter. Enligt Eidevald (2015) kan en videoinspelad observation underlätta för en 

djupare analys av exempelvis interaktionen mellan förskollärare, barn och miljön än i en 

observation som är registrerad för hand med papper och penna. All inspelning skedde med en 

mobiltelefon. Till videoinspelningen användes först en ställning så att mobiltelefonen stod 

stadigt när förskollärarna och barnen satt på golvet. När de sedan flyttade sig till bordet höll jag 

i mobiltelefonen för att filma och satt på en stol med stöd mot stolsryggen, vilket Bjørndahl 

(2005) skriver är en bra teknik för att få bra bild som inte rör sig för mycket. 

 

5.2.5 Genomförande 

Förskollärarna kontaktades i ett tidigt skede för att tillfrågas om att medverka i studien. De 

informerades om vad studien i stort skulle handla om och fick längre fram mer utförlig skriftlig 

information tillsammans med en samtyckesblankett (se Bilaga 2). Vårdnadshavarna fick samma 

information och en samtyckesblankett att fylla i för godkännande av barnets delaktighet i 

studien (se Bilaga 3). Förskollärarna bestämde vilka barn som skulle delta i aktiviteten, utifrån 

vilka vårdnadshavare som hade lämnat ett påskrivet samtycke. 
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Steg av genomförandet: Besvarar forskningsfråga:  

Steg 1 - observation av planeringsmöte Forskningsfråga 1 

Steg 2 - observation av aktivitet Forskningsfråga 2 

Steg 3 - intervju och stimulated recall  Forskningsfråga 1 (intervju) och 3 (stimulated recall) 

 

Steg 1 

Jag närvarade vid förskollärarnas planeringsmöte av aktiviteten för att ta reda på deras avsikt 

och hur de skulle integrera estetiska lärprocesser med naturvetenskap. Det var tre förskollärare 

som deltog i planeringen, först två sedan tillkom en förskollärare efter ca 13 minuter. 

Förskollärarna fick information om att mötet skulle spelas in med mobiltelefon och frågan om 

det var okej. När de hade godkänt ljudinspelningen lades mobiltelefonen på mitten av bordet 

och förskollärarna meddelades att inspelningen har börjat. Det var en observation med låg grad 

av delaktighet. Under observationens gång sa jag endast “mm” för att uppmuntra till fortsatt 

samtal samt svarade på direkta frågor riktade till mig för att störa så lite som möjligt. De sista 

15 minuterna av planeringsmötet innehöll även planering av kommande tillfällen, då var mitt 

deltagande i samtalet högre för att bestämma datum och tider. Ljudinspelningen blev 52 minuter 

lång. Egna anteckningar och reflektioner skedde direkt efter observationen. 

 

Steg 2 

Innan genomförandet av aktiviteten informerades de deltagande barnen om varför jag var där, 

att aktiviteten de gjorde tillsammans med förskollärarna skulle filmas och barnen tillfrågades 

om de ville vara med. Förskollärarna genomförde aktiviteten där de med en wifi-puck som 

verktyg studerade detaljer på olika delar från en gran som barnen sedan ritade av. En wifi-puck 

är ett mikroskop som kopplas till en surfplatta eller dator där bilden visas. Jag observerade och 

försökte anteckna mina egna reflektioner, tankar och frågor på det som skedde. Observationen 

spelades in med video med hjälp av min mobiltelefon. För att fånga interaktionen mellan 

förskollärarna, barnen, estetiska lärprocesser och naturvetenskap försökte jag att få med alla i 

bild utan att behöva röra och vrida kameran. Barnen och förskollärarna satt på golvet när wifi-

pucken och delarna av granen introducerades. Mobiltelefonen placerades i en ställning som stod 

stadigt på golvet. När förskollärarna och barnen flyttade sig till bordet för att rita fanns det dock 

ingen bra plats att ställa mobiltelefonen för att spela in. Istället filmades resten för hand med 

stöd för armen på en stolsrygg, vilket medförde svårigheter att samtidigt föra anteckningar. 

Mina reflektioner och frågor antecknades direkt efteråt. Videoinspelningen blev 36 minuter 

lång och jag observerade därefter inspelningen ett flertal gånger för att analysera hur aktiviteten 

iscensattes. 

 

Steg 3 

Efter den genomförda aktiviteten tittade jag på inspelningen och formulerade frågor att ställa 

till förskollärarna om vad som skedde och deras tankar och reflektioner om det. Jag formulerade 

även några inledande frågor om hur förskollärarna tänkte innan aktiviteten och om deras 

planering hade genomförts som de hade tänkt. Innan stimulated recall-intervjun tillfrågades 

förskollärarna om det var okej att spela in intervjun med ljudinspelning, vilket det var, och de 

meddelades när inspelningen startades. Förskollärarna informerades om hur upplägget skulle 

se ut (Bilaga 1). Jag ställde några frågor för att höra hur förskollärarna tänkte när de planerade 
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aktiviteten och om de hade förändrat något (Bilaga 1). Förskollärarna fick instruktioner om att 

både de själva och jag kunde pausa inspelningen för att kommentera eller ställa frågor. Därefter 

tittade vi gemensamt på inspelningen, några stycken där det var förberedelser eller endast 

tystnad hoppades över. Förskollärarna kommenterade några saker på filmen medan de spelades 

upp och pausade själva en gång. Jag pausade filmen flera gånger och ställde förberedda frågor 

på varför de gjorde på ett visst sätt eller hur de tänkte då, för att direkt få insikt i deras agerande. 

Ljudinspelningen var 59 minuter lång, inklusive tiden filmen spelades upp. 

 

5.3 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet redogör (2002) för fyra forskningsetiska principer som forskare, och studenter, 

ska ta hänsyn till vid planering och genomförande av en studie. Informationskravet handlar om 

deltagarnas rätt till information om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna får 

bestämma själva om sitt deltagande samt att det ska samlas in ett skriftligt samtycke från 

deltagande barns vårdnadshavare. Förvaring av information om deltagare och deras 

personuppgifter ska ske på så sätt att ingen obehörig kan komma åt informationen, vilket är 

konfidentialitetskravet. Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlade data endast används för 

forskning och dess syfte. Dessa forskningsetiska principer har jag tagit hänsyn till vid 

genomförandet av studien. Förskollärarna informerades skriftligen om studiens syfte och hur 

insamlingen av underlag skulle gå till. De fick även information om att det var frivilligt att delta 

i alla delar av studien, att ljudinspelning och videoinspelning skulle användas, att allt material 

skulle förstöras efter att arbetet blivit godkänt samt att varken barnens eller förskollärarnas 

namn, den inspelade filmen, ljudinspelningarna eller förskolans namn kommer att publiceras i 

examensarbetet. Förskollärarna fick även lämna ett samtycke och informerades om att de när 

som helst kunde ta tillbaka samtycket. Barnens vårdnadshavare fick samma skriftliga 

information och de fick skriva på en samtyckesblankett för sitt barn. Enligt Löfdahl (2014) är 

det viktigt att även barnen själva blir informerade om studien och om att de har rätt att inte delta 

om de inte vill. Barnen informerades därför om att verksamheten, förskollärarna och barnen, 

skulle dokumenteras och varför samt att de fick säga nej om de inte ville vara med.  

 

5.4 Bearbetning och analys 

5.4.1 Transkribering 

I en kvalitativ studie är det av intresse hos forskaren att veta både vad och hur den intervjuade 

personen säger något. För att kunna använda materialet i analys och resultat måste forskaren få 

med allt som sägs i intervjun. Därför bör en intervju spelas in och den måste sedan skrivas ut i 

text, transkriberas (Bryman, 2002). Det inspelade materialet har transkriberats och översatts 

från ljud och rörlig bild till skriven text. Alla transkriberingar är ordagrant översatta, dock har 

vissa ord i de citat som visas i resultatet ändrats från talspråk till skriftspråk, exempelvis “sen” 

till “sedan” och “tvärsom” till “tvärtom”. På vissa ställen har jag förtydligat med ”[...]” för att 

underlätta för läsaren, exempelvis [wifi-pucken] när F2 säger ”den där” och pekar på wifi-

pucken. För att skydda deltagande förskollärare och barn har alla namn uteslutits från resultatet. 

Förskollärarna kallas istället för F1, F2 och F3 samt barnen för B1, B2 och B3. Nedan följer en 

redogörelse för hur transkriberingen har gått till. 
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Ljudinspelningen av den observerade planeringen: transkriberades ordagrant vad som sades 

hela planeringsmötet. Ljudinspelningen var 52 minuter lång vilket motsvarar 24 sidor 

transkript. 

 

Videoinspelningen av det observerade genomförandet: transkriberades ordagrant vad som 

sades. Några stycken hoppades över då jag inte ansåg att de var relevanta för studien. Det var 

ett längre teknikstrul (3 min 6 sek), när alla reste sig, flyttade till och förberedde bordet (2 min 

20 sek) och ett längre samtal om var barnens bilder skulle hängas upp (1 min 15 sek). 

Transkriptet delades upp i två kolumner, vad som sades och vad som hände, för att kunna följa 

dem åt vid läsning. Videoinspelningen var 36 minuter lång vilket motsvarar 17 sidor transkript. 

 

Ljudinspelningen av intervju och stimulated recall: transkriberades ordagrant vad som sades 

under hela intervjun och stimulated recall. Eftersom vi tittade på den inspelade aktiviteten skrev 

jag i en kolumn bredvid transkriberingen vad som visades på filmen vid det tillfälle någon 

reflekterade eller ställde en fråga. Både transkriberingen på stimulated recall samt 

transkriberingen på genomförandet av aktiviteten markerades med en tidsstämpel för att kunna 

gå tillbaka och läsa i transkriptet om vad som utspelade sig vid det tillfället. Ljudinspelningen 

var 59 minuter lång ljudinspelning inklusive tiden filmen spelades upp vilket motsvarar 22 sidor 

transkript. 

 

5.4.2 Sortera, reducera och argumentera 

De transkriberade underlagen analyserades genom sortering, reducering och argumentering, 

vilket Rennstam och Wästerfors (2015) skriver om. Enligt författarna innebär sortering att läsa 

och undersöka ett material flera gånger för att hitta mönster och konstruera kategorier och på 

så sätt skapa överskådlighet och ordning. I en kvalitativ studie handlar det ofta om stora 

mängder insamlat material. Därför kan det enligt Svensson (2015) underlätta att vid sortering 

och analys av data ta hjälp av olika teorier för att kunna urskilja något i materialet. Beroende 

på vilken teori forskaren väljer att använda så kan det synliggöra olika saker. Genom att utgå 

från en viss teori kan forskaren ta på sig den teorins “glasögon” för att på så sätt analysera 

materialet utifrån vissa aspekter som hör till teorin (s. 208). Det transkriberade materialet från 

planeringsmötet och intervjun innan stimulated recall analyserades med variationsteoretiska 

glasögon för att svara på den första forskningsfrågan. Detta för att försöka urskilja 

lärandeobjektet i planeringen. Videoinspelningen av den genomförda aktiviteten observerades 

och analyserades med variationsteoretiska glasögon för att urskilja vad som hände och hur 

lärandeobjektet iscensattes, vilket relaterar till den andra forskningsfrågan. För att svara på den 

tredje forskningsfrågan analyserades stimulated recall-intervjun med ”reflektionsglasögon” för 

att urskilja och sortera förskollärarnas reflektioner. Vid sorteringen utgick jag från studiens 

forskningsfrågor och använde dem som huvudrubriker. Alla transkript lästes igenom var för sig 

flera gånger och citat och situationer markerades med olika färger för att hitta olika mönster. 

Citat från respektive transkript skrevs på post-it-lappar som flyttades runt under rätt 

huvudrubrik för att skapa kategorier. Citat ur transkriptet från planeringsmötet sorterades och 

kategoriserades till exempel under rubriken med den första forskningsfrågan. Därefter skapades 

underrubriker utifrån kategorierna. 
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Det andra steget av den kvalitativa analysen är reducering vilket Rennstam och Wästerfors 

(2015) beskriver som att välja bort ur materialet eftersom allt inte kan visas upp. Det som 

forskaren väljer ut att presentera måste utgöra en bra representation av materialet. Efter att ha 

funnit olika mönster och konstruerat kategorier reducerades materialet för att ta bort det som 

inte var relevant utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Jag valde ut citat och situationer 

ur transkripten som representerade förskollärarnas planering, genomförande och reflektion av 

aktiviteten. Exempelvis följande citat som representerar hur estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap integreras under genomförandet av aktiviteten: ” B2: Jag har gjort ett träd.” ”F2: 

Ja men det är ju det här. Ser du, det går ju ut en sådan där pinne där (pekar på ipaden). Den har 

ju du gjort här (pekar på teckningen). Och här går det ut den (pekar på ipaden) och den har du 

gjort där (pekar på teckningen)”. När materialet var sorterat och reducerat började grunden till 

resultatet framträda. 

 

Avslutningsvis lyfter Rennstam och Wästerfors (2015) fram argumentering. Att argumentera 

innebär att forskaren inte endast presenterar sitt resultat utan det handlar om att lyfta blicken 

och dels koppla resultatet till tidigare forskning och teori för att lägga fram skäl till de resultat 

som presenteras dels själv bidra med tolkningar och förklaringar till ämnesområdet. I 

resultatdiskussionen redogör jag för, kritisk granskar samt argumenterar för mitt resultat i 

relation till teori och tidigare forskning. Jag bidrar med egna tolkningar och förklaringar med 

avstamp i denna teori och forskning.  
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6. Resultat 
Studiens syfte är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning 

där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. I detta avsnitt presenteras de resultat 

som framkommit ur analysen av studiens empiri och som besvarar studiens forskningsfrågor. 

Resultatet är uppdelat utifrån de tre forskningsfrågorna som i sin tur är uppdelade i olika 

kategorier. 

 

6.1 Vilka avsikter uttrycker förskollärare då de planerar att integrera 

estetiska lärprocesser med naturvetenskapligt innehåll? 
Den första forskningsfrågan besvaras utifrån planeringsmötet och observationen av detta samt 

intervjun innan stimulated recall. Förskollärarnas avsikter, det avsedda lärandeobjektet, hade 

under planeringen mycket fokus på vilket material de ville att barnen skulle lära sig om. 

Estetiska lärprocesser och naturvetenskap diskuterades under planeringen, men de integrerades 

inte i förskollärarnas samtal. De tre kategorierna innefattar att förskollärarna uttrycker avsikten 

att barnen ska lära sig om tekniskt material, estetiskt material och naturvetenskapligt material. 

 

6.1.1 Barnen ska lära sig om tekniskt material 

Analysen av planeringsmötet visade att förskollärarnas syfte med aktiviteten var bland annat 

att introducera ett nytt material för barnen som de inte hade använt förut. Det var en wifi-puck 

som trådlöst kan anslutas till en surfplatta eller dator och fungera som ett digitalt förstoringsglas. 

Wifi-pucken skulle i aktiviteten användas som ett verktyg för att koppla naturvetenskapen till 

estetiken, genom att de tittade på naturmaterial och sedan ritade det. 

 

F2: ”Men varför bland annat det är ju för att introducera ett nytt material och inte bara kasta in 

det, det är ju en sak. För det är lätt man gör det när man får nya grejer.” 

 

F2: ”Syftet var ju att introducera [wifi-pucken] och sedan se på naturmaterial och sedan då 

dessutom gå ett steg till då och måla och rita av.” 
 

Anledningen till att de använde en wifi-puck var för att barnen skulle få använda den som ett 

förstoringsglas och titta på naturmaterialet urskilja detaljer som de sedan kunde rita av.  

 

F2: ”För att träna upp ögat och se detaljer om man ser i den där [wifi-pucken].” 

 

6.1.2 Barnen ska lära sig om estetiskt material 

Förskollärarna valde vilket estetiskt material barnen skulle få arbeta med utifrån aktivitetens 

fokus. De samtalade om att olika material kan skapa olika förutsättningar och möjligheter för 

barnen att fokusera på olika saker när de studerar naturmaterialet och ritar av det. Förskollärarna 

diskuterade framförallt ifall de skulle använda tunna svarta tuschpennor för att fokusera på 

detaljer och avbilda dem eller färgade träpennor för att även fånga olika nyanser. 

 

F2: ”Men sedan att vi bara har svarta tuschpennor och rita av dem [bilderna på ipaden från wifi-

pucken] för att få med detaljer.”  
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F1: ”Vi kan ju prova. Vi har ju köpt fina tuschpennor nu också. För vi har ju bara haft de där 

breda, men fina kan ju vara bättre alltså om man ska göra detaljgrejer.” 

 

F1: ”Annars är ju dom där, alltså träpennorna bättre där man kan som olika nyanser, tryck 

hårdare eller lösare. Än tusch det blir som bara de blir som så platta det är bara en färg.” 

 

Till att börja med planerade förskollärarna att använda svarta tuschpennor: 

 

F2: För vi sa om vi skulle testa och se vad som händer om det blir mer detaljer om de bara har 

svarta tuschpennor eller om det blir helt tvärtom. Att de börjar som “jag tänker inte rita om jag 

bara har svart…” Eller om de gör detaljerna då. 

 

Efter att de hade provat materialet själva tänkte de istället om: 

 

F3: Vi tittade på ett löv först. Ett torkat löv var det via den där wifi-pucken och då kom det ju 

fram massor med olika nyanser, färger och massa sådant. Och då kände vi liksom att vi inte 

möjliggjorde för barnen att kunna… “Nu ska vi rita av det här”. En nästan omöjlig uppgift då 

kändes det som. [...] Och då höll vi på att dividera hur vi skulle ha då med tuschpennor eller 

inte. 

F2: Nej tuschpennor eller träpennor eller… 

M: Ja eller både och, först tyckte vi både och. Sen höll vi på fram och tillbaka och sen slutade 

det med bara då dom här… 

F2: Träpennorna. 

F3: Ja. För att det blir så hårt liksom med tuschpennor. Och sen är ju tuschpennor så definitivt, 

drar man ett streck så det är svårt att få bort det.   

F2: Så då blev det trä. 

 

6.1.3 Barnen ska lära sig om naturvetenskapligt material 

Naturvetenskapen berördes endast ytligt i förskollärarnas planering. Vid de tillfällen som 

förskollärarna nämnde naturvetenskap låg fokuset ändå på det tekniska och det estetiska 

materialet. 

 

F2: ”Dels var det ju att vi hade fått ett nytt material, wifi-pucken, som vi skulle introducera. 

Och då tyckte vi att det skulle passa bra med naturen, att ta in den då.” 

 

F3: ”Vi hade bestämt att vi skulle titta först och titta på detaljer, lite hur det såg ut och lite den 

här pucken och så. Och sedan att de skulle få rita och sedan att vi skulle ha en liten avslutning.”  

 

Även i de samtal som handlade om naturvetenskapligt material diskuterades naturvetenskapen 

ytligt. Förskollärarna pratade om att de skulle duka fram naturmaterial utan att specificera vilket 

naturmaterial de menade. De pratade även om att de skulle titta närmare på naturen, på “lite 

kottar, och lite stenar och lite…” (F1).  När förskollärarna skulle planera för vad de skulle titta 

på i wifi-pucken med barnen utgick de från det som redan fanns på förskolan. 

 

F2: Vi måste ju ha paddorna. Men vi har ju kottar har vi ju och ligger, man kan ju bara bryta av 

sådana där fjäll på kottarna och ha någon kotte. Det har vi ju. Sen vet jag inte om det ligger 

något löv inne på ateljén, jag har ju inte varit där än.  
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Endast vid ett tillfälle, under för-intervjun innan stimulated recall, uttrycktes det på ett mer 

specifikt sätt om naturvetenskapen om vad det var de hade gjort. 

 

F2: ”Ja vi tog ju inte löv sedan utan vi höll oss ju till ett träd. Vi blandade inte olika utan 

då körde vi allt från granen.”  

 

6.2 Hur iscensätts estetiska lärprocesser och naturvetenskapligt innehåll i 

undervisningen? 
Svaret på denna forskningsfråga bygger på en analys av det som skedde under iscensättningen 

av aktiviteten, det iscensatta lärandeobjektet. De tre funna kategorierna handlar om hur 

förskollärarna iscensätter undervisning på så sätt att förskollärarna samtalar med barnen om 

estetiska material och tekniker, förskollärarna utforskar naturvetenskapligt material 

tillsammans med barnen och att estetiska lärprocesser och naturvetenskap integreras. 

 

6.2.1 Förskollärarna samtalar med barnen om estetiska material och tekniker 

Förskollärarna pratade med barnen medan de ritade under aktiviteten. De pratade om vilka 

färger barnen använde, hur barnen skulle göra för att kunna få till de nyanserna som syntes på 

bilden samt hur man gör för att använda vit färg på ett vitt papper. 

 

F2: Men hur ska man göra när man gör sådana här ljusa färger då? Då kanske man kan 

använda… Är det här samma färg ungefär? Nästan kanske. 

B1: Nja. Inte så. 

F2: För det är svårt att rita med vitt på vitt ju. Hur kan man göra när man ritar vitt på vitt? Är 

det här... 

F3: Vad tyckte du att det var för färg? Det var lite… 

B1: Lite grönt, lite vitt så. 

F2: Lite grönt… Den här gröna eller? 

B1: Lite ljusare. 

F2: Man kanske kan rita lite löst. Så här om man bara ritar lite löst, löst, löst så brukar det gå. 

 

6.2.2 Förskollärarna utforskar naturvetenskapligt material tillsammans med barnen   

Under planeringen benämndes det naturvetenskapliga materialet mest i förbifarten “lite kottar 

och lite stenar…” eller som naturmaterial utan att specificera vilket. Förskollärarna visade dock 

ett tydligare naturvetenskapligt lärandeobjekt under aktivitetens iscensättande. Det var olika 

delar av en gran som barnen fick möjlighet att titta närmare på: en grankotte och ett fjäll, en 

grankvist med barr och en liten granpinne med lav på. Förskollärarna utforskade det 

naturvetenskapliga materialet tillsammans med barnen med wifi-pucken och ipaden som 

verktyg. Barnen fick titta på en förstorad bild av exempelvis en granpinne och gissa vad det 

var, därefter titta på föremålet utan förstoring. Förskollärarna bekräftade det barnen sa och 

ställde frågor för att utmana deras tankar. 

 

B2: Pinne.  

F2: Ja. Men vad är det på pinnen? 

B1: Det är mossa. 

F2: Jag tror att det är lavar… lav. 
 

B1: En pinne med blad. 

F3: En pinne med blad… Vad är det där då? 
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B2: Vatten. Is! 

F2: Jaa, kanske det är is. Men tror ni isen är kvar inne? 

B1: Nej. 

F2: Vad brukar hända med isen när den är inomhus? Vad blir det då? Utav isen? 

B2: Det smälter. 

F2: Mm. Och då blir det ju vatten. 

 

6.2.3 Estetiska lärprocesser och naturvetenskap integreras 

Under aktivitetens genomförande använde förskollärarna och barnen även estetiska 

lärprocesser och naturvetenskap tillsammans som en helhet. Med hjälp av wifi-pucken och 

ipaden som verktyg tittade barnen på granpinnen med lav och grankvisten med barr. De använde 

de färgade träpennorna för att rita av och fånga det de såg, olika detaljer, färger och nyanser. 

Förskollärarna bekräftade det barnen sa och ritade genom att de pekade och visade på likheter 

och detaljer mellan barnens teckningar och bilden på ipaden. 

 

B2: Jag har gjort ett träd. 

F2: Ja men det är ju det här. Ser du, det går ju ut en sådan där pinne där (pekar på ipaden). Den 

har ju du gjort här (pekar på teckningen). Och här går det ut den (pekar på ipaden) och den har 

du gjort där (pekar på teckningen). 

 

6.3 Vilka reflektioner ger förskollärarna uttryck för efter att ha observerat 

interaktionen mellan förskollärare, barn, estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap? 
Den tredje forskningsfrågan besvaras utifrån stimulated recall-intervjun. Kategorierna 

innehåller förskollärarnas reflektioner om hur materialet påverkar lärprocessen och hur de 

bemöter barnen. 

 

6.3.1 Hur materialet påverkar lärprocessen 

Såsom förskollärarna diskuterade under planeringen av aktiviteten så reflekterade de över att 

valet av material kan påverka vad barnet väljer att fokusera på. Om barnet tycker att det 

tilldelade materialet är för svårt att rita av kanske barnet väljer att rita något annat istället. Eller 

om det är färgade träpennor som är det material som finns tillgängligt kanske barnet väljer att 

fokusera på färgerna i bilden.  

  

Ett av barnen satt under aktiviteten länge och ritade på sin teckning, tittade på bilden av 

granpinnen på ipaden och använde träpennor med olika färger för att få till nyanserna som 

visades på bilden. Förskollärarna reflekterade över hur deras val av att använda färgade 

träpennor påverkade barnets förmåga att urskilja detaljer. 

 

F3: Hon var verkligen noga. Och det är klart. Hade vi nu haft de där bara svarta tuschpennorna… 

Hon kämpade så där mycket med… Men å andra sidan då hade hon ju inte haft något val, då 

hade det bara varit det, så att…  

F2: Nej då kanske det hade blivit konturerna istället. 

F3: Ja, ja. Och då hade det varit det som hade varit fokus, så att…  

F2: Då kanske hon hade haft lättare på den biten för då hade hon bara behövt göra dom här 

krumelurerna runt. 
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Analysen av aktiviteten visade att när barnen skulle rita av granpinnen visade de olika intresse 

för att göra det. Ett barn uttryckte att det var svårt och ritade istället av grankvisten med barr 

som inte var med på bild. Under stimulated recall-intervjun ställdes en fråga till förskollärarna 

om hur de tänkte. 

 

F3: Vi tyckte den [granpinnen] hade flest detaljer liksom. För barret det var… Det tyckte vi bara 

var (skratt) som raka liksom… 

F2: Jag tänkte efteråt sedan också, samtidigt hade kanske barret varit lättare för den yngre att 

göra den [kvisten med barr]. 

F2: För att vi tänkte ju äldre först och då tänkte vi att då finns det mer detaljer på den, tror jag 

vi tänkte då. 

F3: Och jag tyckte att det var så synd att vi inte hade den bild då eftersom han ville rita det. 

 

6.3.2 Hur de bemöter barnen 

Flera av förskollärarnas reflektioner, både spontana och de som startades av en fråga, handlade 

om deras bemötande av barnen. Förskollärarna reflekterade över hur barnen stöttas och utmanas 

samt vikten av att se, lyssna på och prata med alla barn samt om att berömma barnen. De 

reflekterade även över hur man som förskollärare och vuxen kan påverka barnet under en 

aktivitet, av att bara vara där. Om barnet exempelvis målar eller ritar och en förskollärare sitter 

och tittar kan barnet känna press på att bli klar eller en press av att det ska “bli” på ett visst sätt. 

Tar förskolläraren istället initiativ till att prata med barnet om vad det ritar eller om materialet 

kan påverkan istället bli att barnet bara pratar och slutar rita. 

 

Under aktiviteten utmanade förskollärarna ett av barnen att se detaljer och färger i bilden, 

däremot gavs inte samma utmaning till ett av de andra barnen. Förskollärarna reflekterade över 

att barnen är olika och har kommit olika långt i sitt ritande och att de utmanar och stöttar utifrån 

hur barnen själva tar sig an uppgiften samt hur de är som personer. 

 

F2: Så kollar vi på färgerna mera. Nu var han som mer bara att få ner det för han tyckte ju att 

det var svårt bara att rita. 

F3: Mm. Jo jag kände också det att det var som en nog utmaning. 

F2: Jo. För ibland den där balansgången. Ska man pressa på lite mer eller ska man som backa… 

 

Ett av barnen var mer betraktande än de andra två, hon satt själv och ritade, tittade på ipaden 

och tittade på barnen och förskollärarna om vartannat. Det dröjde ungefär fem minuter innan 

någon av förskollärarna pratade med barnet vilket de reflekterade över. 

 

F3: Nej det blev nog så det blev så. Ja. För det, och det har vi pratat, innan det här också ganska 

nyligt just så där att vissa barn... Det är ju likadant med vuxna liksom att man stjäl olika mycket, 

liksom space så men att det måste ju vi bli mycket, mycket, mycket bättre på att faktiskt prata 

lika mycket till alla.  

F2: Och samtidigt är det ju han (pekar på B3) som tar för sig mest för han är ju mittemellan 

(pekar på B2) och hon (Pekar på B1) tar ju för sig minst utav uppmärksamheten. 

F3: [...] nu satt hon ju som och jobbade på där. Ja. 

F3: De andra säger ju mycket som “titta jag gör det här” och hon säger som heller ingenting. 

 

Under stimulated recall reagerade båda förskollärarna när en av dem på inspelningen sa “vad 

duktig du är” till ett av barnen. De reflekterade över att fraser som “duktig”, “vad fint” eller 
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“vad bra” uttalas ibland utan att de hinner tänka efter, men att det är sådant de vill försöka att 

undvika att säga till barnen. 

 

F3: Det är bra att höra att man är noga och att man gör bra och “Åh du ser detaljer” och så där. 

Men samtidigt så kan man ju som känna också att “om jag inte gör så där noga och allting så 

kanske jag inte är tillräckligt bra”.  

 
F3: Nej men just det där när de kommer med teckningar så där liksom att man som frågar vad 

de har gjort och hur de tänkte och att det är det som ska vara [i fokus]… Inte liksom produkten 

så, hur det ser ut utan… 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens metod och därefter resultatet i relation till bakgrund och 

teoretisk utgångspunkt. Avslutningsvis redogör jag för några implikationer för yrkesuppdraget 

samt förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Utifrån mitt syfte valde jag göra en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie är det hur människor 

upplever och uppfattar något som är det viktiga och studien ska skapa en djupare förståelse för 

detta något (Backman m. fl., 2012). För att svara på forskningsfrågorna och få en mer 

fullständig bild av förskollärarnas planering, genomförande och reflektion valde jag att använda 

tre olika metoder i en triangulering där metoderna kompletterade varandra och gav olika 

perspektiv på det som studerades (Denscombe, 2009). Observation, intervju och stimulated 

recall gjorde det möjligt att synliggöra förskollärarnas avsikter när de planerade inför en 

aktivitet med estetiska lärprocesser och naturvetenskap, vad som skedde i praktiken samt 

förskollärarnas reflektioner om det. Det hade inte varit möjligt med endast en av metoderna. 

 

Valet att observera förskollärarnas planeringsmöte istället för att intervjua dem gav mig 

möjlighet att ta del av hur processen från planering till genomförande och reflektion kan gå till. 

Genom att närvara vid förskollärarnas tid för planering var det en mer naturlig miljö än en 

intervjusituation om deras avsikter. Planeringen av aktiviteten skulle ha skett oavsett min 

närvaro vilket Denscombe (2009) beskriver som en naturlig miljö, där man som forskare 

försöker att begränsa sin inverkan i situationen. Det leder också till ett mer naturligt samtal 

mellan förskollärarna som kollegor. Vid en intervju hade mina eventuella frågor om hur de hade 

planerat blivit besvarade, det hade däremot inte varit samma planeringsprocess. Därför anser 

jag att mitt val av metod medförde att jag fick ett rikare material att utgå från i analysen. 

 

Stimulated recall var en passande metod att använda för att följa hela processen från planering 

av aktiviteten till reflektion efter den. Filmen hjälpte förskollärarna att komma ihåg vad de och 

barnen gjorde och hur de tänkte då. Under stimulated recall-intervjun handlade förskollärarnas 

spontana reflektioner framförallt om tekniken som krånglade, hur de bemötte och berömde 

barnen samt om materialets påverkan i aktiviteten. Några gånger ledde förskollärarnas 

reflektioner vidare till andra tankar som inte berörde själva aktiviteten och genomförandet. De 

pratade exempelvis om hur de vanligtvis bemöter och ser barnen i olika situationer. Haglund 

(2003) redogör för en viktig aspekt att vara medveten om när en stimulated recall genomförs. 

De reflektioner och kommentarer läraren delar med sig av kan vara kopplade till det hur läraren 

kommer ihåg och tänkte under den inspelade situationen, men det kan också vara kommentarer 

och reflektioner kopplade till nya tankar som uppstår under uppspelningen av situationen. 

Därför kan förskollärarnas kommentarer inte endast ses som reflektioner på hur och varför de 

tänkte och agerade på ett visst sätt utan som en kombination med nya tankar från stimulated 

recall-intervjun.  

 

Enligt Haglund (2003) bör en stimulated recall-intervju ske kort efter den inspelade situationen 

för att de intervjuade ska minnas så mycket som möjligt. Det optimala hade varit att genomföra 
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intervjun strax efter eller åtminstone samma dag som aktiviteten. Dock var det svårt att planera 

och möjliggöra för att de två förskollärarna skulle kunna vara borta från verksamheten 

samtidigt. Det medförde att stimulated recall-intervjun genomfördes två dagar efter aktiviteten. 

Det går endast att spekulera i hur det påverkade deras minne och studiens resultat. 

 

Planeringsmötet skedde i förskolans planeringsrum som var litet till ytan med skrivbord och ett 

litet bord med stolar. Rummets storlek och det faktum att det till att börja med endast var två 

förskollärare närvarande försvårade min roll som observatör. Förskollärarna pratade även till 

mig då jag satt vid samma bord och jag försökte minimera mitt deltagande genom att endast 

nicka eller svara ”mm” ibland. Enligt Backman m.fl. (2012) måste forskaren vara medveten om 

att även vid en observation med låg grad av delaktighet, att forskaren endast observerar, så kan 

deltagarna påverkas av forskarens närvaro. Detta var något som jag var medveten om vid 

analysen av det transkriberade planeringsmötet för att kunna urskilja om min närvaro hade 

påverkat samtalet. Analysen visade dock att mitt deltagande i samtalet endast uppmuntrade 

förskollärarna att fortsätta och påverkade inte själva samtalet nämnvärt. 

 

Det var ett bra beslut att använda ljud- eller videoinspelning av observationerna och intervjun 

för att kunna gå tillbaka och lyssna eller se situationerna flera gånger. Det gav mig även frihet 

att fokusera på vad jag såg och hörde samt skriva ner egna reflektioner. Bjørndahl (2005) 

beskriver två fördelar med ljud- och videoinspelning. Den första är att en inspelning registrerar 

så mycket mer än vad en person skulle kunna göra, alltså skulle mycket missas då vi varken 

hinner att skriva ner eller komma ihåg allt. Den andra fördelen är att i och med att en ljud-eller 

videoinspelning registrerar så mycket är det även mycket detaljer som blir synliga och hörbara 

när de spelas upp, vid varje uppspelning kan forskaren ha olika fokus och då upptäcka nya saker 

(ibid.). Det märkte jag framförallt vid analysering av videoinspelningen. Jag tittade på den flera 

gånger och kunde upptäcka och se nya saker varje gång, beroende på var mitt fokus låg. 

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval där jag valde en förskola och förskollärare som jag redan 

hade en etablerad kontakt med. Ett bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval med ett 

stickprov som inte kan representera populationen förskollärare. Därför kan man som forskare 

inte heller generalisera resultatet i en sådan studie (Bryman, 2002). Resultaten i denna studie 

kan alltså inte generaliseras för att representera hela förskolläraryrket. Däremot gav det mig i 

min studie en inblick i hur processen kan se ut från planering till genomförande och reflektion 

av en aktivitet där estetiska lärprocesser och naturvetenskap integreras. 

 

En studies trovärdighet påverkas av hur den är genomförd och hur andra forskare kan bedöma 

dess validitet och reliabilitet (Backman m.fl., 2012; Denscombe, 2009). Enligt Backman m.fl. 

(2012) kan validitet också kallas för giltighet och innebär att en studie ska genomföras på ett 

sådant sätt att forskaren mäter det som ska studeras, de metoder som används ska besvara 

studiens frågeställningar. Genom att använda triangulering där tre olika metoder kompletterar 

varandra skapas förutsättningar för en mer fullständig bild av förskollärarnas undervisning i 

estetiska lärprocesser och naturvetenskap. Denscombe (2009) menar att metoderna i en 

triangulering kan bidra med olika perspektiv, bekräfta forskningsdata insamlat i de andra 

metoderna och på så sätt öka studiens validitet. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär i sin tur 
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att synliggöra hur studien har genomförts för att andra forskare ska kunna upprepa den och få 

samma resultat (Backman m.fl., 2012). Denscombe (2009) påpekar att en studie med kvalitativa 

metoder kan vara problematisk att upprepa. Dels är det svårt att kopiera studiens sociala miljö 

och de människor som studerades, då både rumsliga och mänskliga förhållanden förändras med 

tiden. Dels sker det av forskaren en tolkning av insamlade data vilket skapar svårigheter för en 

annan forskare att få samma resultat. Detta gäller även i min studie. Vissa förutsättningar för 

upprepning finns dock. Jag har noga och detaljerat beskrivit vilka metoder som har använts, hur 

genomförande och analys har gått till och vilka val jag har gjort vid insamling av data. Detta 

för att öka studiens tillförlitlighet och möjliggöra för andra forskare att använda samma 

tillvägagångssätt (Denscombe, 2009). 

 

Jag har i denna studie varit medveten om och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. De deltagande förskollärare har informerats om studiens syfte enligt 

informationskravet. Vid observation av aktiviteten informerades barnen om att jag skulle vara 

med i rummet och de tillfrågades om de ville delta. I enlighet med samtyckeskravet har 

förskollärarna och barnens vårdnadshavare skrivit under en samtyckesblankett och blivit 

informerade om att det var helt frivilligt att delta i studien. Allt insamlat material har förvarats 

så att ingen obehörig har fått tillgång till det och alla namn i transkriberingar och resultat har 

ändrats för att med hänsyn till konfidentialitetskravet inte kunna identifiera deltagarna. 

Materialet har endast använts till att skriva denna studie och det kommer att förstöras när studien 

är godkänd, i enlighet med nyttjandekravet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Det som framförallt framkommer i studiens resultat är hur de två ämnena estetiska lärprocesser 

och naturvetenskap har olika roller beroende på vilken del i processen som studeras. Estetiska 

lärprocesser får stor plats under planeringen där naturvetenskapen hamnar i skymundan. Under 

genomförandet integreras ämnena, dock spelar naturvetenskapen en större roll medan estetiska 

lärprocesser får mindre plats. Förskollärarnas reflektioner under stimulated recall berörde till 

viss del estetiska lärprocesser då de reflekterade över hur det estetiska materialet påverkade 

barnen och hur de utmanade barnen att rita och se detaljer. Naturvetenskapen berördes ytligt 

med reflektioner om hur det naturvetenskapliga materialet påverkade barnens lärprocess. 

 

7.2.1 Avsett och iscensatt lärandeobjekt 

Det avsedda lärandeobjektet var det som förskollärarna hade planerat för och tänkt att barnen 

skulle öka sina kunskaper om (Lo, 2014). Under planeringsmötet kom de fram till att de skulle 

introducera wifi-pucken och använda det estetiska materialet för att se detaljer på 

“naturmaterial”. Naturvetenskapen fanns på så sätt med i förskollärarnas planering dock 

verkade den förgivettagen. Det ägnades knappt någon tid att prata om vilket naturmaterial som 

skulle användas eller hur de skulle använda det. Diskussioner om estetiskt material och 

tillvägagångssätt var i förgrunden medan naturvetenskapen hamnade i bakgrunden. Lo (2014) 

skriver att det avsedda lärandeobjektet kan ändras, både innan och under lärandesituationen, 

beroende på barnets förståelse och uppfattning av lärandeobjektet. Det lärandeobjekt som är i 

fokus när lärandesituationen genomförs kallas därför för det iscensatta lärandeobjektet. 
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Resultatet visar att det avsedda lärandeobjektet framförallt var tekniskt material, wifi-pucken, 

och estetiskt material, svarta tuschpennor och färgpennor. Naturvetenskapligt material nämndes 

mest i förbifarten av förskollärarna. De visade därmed avsikter att naturvetenskap skulle ingå i 

aktiviteten dock anser jag inte att den fick tillräckligt stor plats i samtalet för att vara en del av 

det avsedda lärandeobjektet. Det iscensatta lärandeobjektet hade fokus på färgpennorna, färger 

och olika nyanser, det naturvetenskapliga innehållet och hur de integrerades tillsammans. Det 

iscensatta lärandeobjektet var alltså något annat än det avsedda. Frågan är då varför? 

 

7.2.2 Kunskaper och erfarenheter  

Förskollärarnas rika diskussioner om estetiska lärprocesser och det estetiska materialet kan tyda 

på att de har egna erfarenheter av att ha testat och arbetat med olika estetiska material, och 

därmed har kunskaper om dem. Som Broberg och Högberg (2014) och Braxell (2010) skriver 

så måste pedagogerna själva prova materialet och veta hur det ska användas för att kunna skapa 

förutsättningar för barnen att lära sig. Det kan också vara så att förskollärarna inom yrket har 

fått vidareutbildning inom området eller att de har med sig tidigare erfarenheter och 

utbildningar. På samma sätt kan bristen av diskussion om det naturvetenskapliga innehållet och 

materialet tyda på att de har otillräckliga kunskaper om eller dåliga erfarenheter av 

naturvetenskap. Om förskolläraren inte känner sig trygg med det naturvetenskapliga innehållet 

eller materialet och om de inte har de kunskaper som behövs kan det vara svårt att planera och 

arbeta med naturvetenskap i verksamheten (Andersson & Gullberg, 2012).  

 

Frågan är dock varför var diskussionerna och samtalen om estetiska lärprocesser så omfattande 

i planeringen medan förskollärarna i genomförandet endast samtalade med barnen om färger 

och nyanser? Under planeringen verkade förskollärarna, som sagt, utifrån sina diskussioner ha 

erfarenheter och kunskaper i ämnet. Malmström (2013) påpekar att det i lärarutbildningen är 

brist på utbildning inom estetiska lärprocesser, både hur lärarna ska arbeta med barnen och om 

material och tekniker. Det kan vara så att förskollärarna har egna erfarenheter av estetiska 

lärprocesser och därför känner sig trygga i att diskutera material och olika tekniker som de kan 

använda. Även om förskollärarna har deltagit i någon kompetensutveckling eller 

vidareutbildning är det inte säkert att det har inkluderat faktiskt arbete med barn, de kanske 

endast har pratat om hur arbete med barnen kan ske. Därför kan det praktiska arbetet med barnen 

i verksamheten ändå vara något som förskollärarna tvekar om och har dåligt självförtroende 

inom. Enligt Braxell (2010) ska förskollärare vara inbjudande och inspirerande för att locka 

barnen till att använda estetiska lärprocesser, vilken kan vara svårt om förskolläraren själv 

känner en osäkerhet i ämnet. Asplund Carlssons m.fl. (2008) studie visar att förskollärare över 

tid kan ändra sin syn på hur de ska arbeta med estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen. 

Genom att vara medveten om sina bristande kunskaper om tekniker och material eller hur 

arbetet kan ske med barnen är det något som förskolläraren kan fokusera på och förändra. 

 

7.2.3 Teori och praktik 

Jag ställer mig också frågan: varför hamnade naturvetenskapen i skymundan under planeringen 

och reflektionen men hade en större och mer självklar roll under aktivitetens genomförande? 

Planeringen och reflektionen handlar om teoretisk kunskap om naturvetenskapligt innehåll och 

material där förskollärarna måste förstå samband eller fenomen och sätta ord på vad de tänker 
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(Thulin, 2015). Genomförandet av aktiviteten var praktisk och handlade mer om det 

naturvetenskapliga arbetssättet där även barnen var delaktiga och de utforskade tillsammans. 

Hur förskollärare ska arbeta i förskolan har historiskt sett spelat en större roll i förskolan än vad 

de ska arbeta med (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Inom naturvetenskap är 

det då det naturvetenskapliga arbetssättet som fokuseras mer än den faktabaserade teoretiska 

delen. Om det är som Andersson och Gullberg (2012) skriver och att det är ett utbrett problem 

att förskollärare har bristande kunskaper inom naturvetenskap, kan det vara en del i det hela? I 

och med att det är hur förskollärare arbetar som länge har varit i fokus kanske förskollärare 

fokuserar på det naturvetenskapliga arbetssättet och utforskar tillsammans med barnen. Är det 

”svårare” att prata om naturvetenskapliga fenomen, samband, innehåll och material än att arbeta 

med dem? Och då svårare för vilka, för barnen eller för förskollärarna (Helldén m.fl., 2012)? 

Barnen ska ges förutsättningar att lära sig om naturvetenskapliga fenomen och samband 

(Skolverket, 2018). Därför måste förskollärare arbeta även med vad, med innehållet, och läsa 

fakta och forskning inom området för att möjliggöra detta lärande för barnen. 

 

7.2.4 Estetiska lärprocesser som ett verktyg 

Estetiska lärprocesser används i aktiviteten framförallt som ett medel, ett verktyg, för att barnen 

ska fånga och rita det naturvetenskapliga materialet och de detaljer som de upptäcker. Genom 

att titta på Lindströms (2010) modell om de olika perspektiven på estetiskt lärande kan det dock 

ses som ett lärande “om” och “med” bild som estetisk uttrycksform. Det är ett lärande “om” 

bild och estetiskt material när barnen får använda och testa färgade träpennor för att få till 

samma färg som på bilden och använda flera färger för att göra olika nyanser. Det är också ett 

lärande “genom” bild och estetiskt material då syftet är att barnen ska rita och fånga detaljer på 

det naturvetenskapliga materialet. De ska alltså utöka sina kunskaper om ett naturvetenskapligt 

material och innehåll. Estetiska lärprocesser och naturvetenskap integrerades under 

genomförandet där det estetiska materialet möjliggjorde för barnen att utforska det 

naturvetenskapliga materialet på ett sätt som inte hade varit möjligt annars. Barnen fick studera 

detaljer på det naturvetenskapliga materialet och sedan använda estetiskt material för att 

uttrycka det i bild. På så sätt ges barnen möjlighet att tillägna sig naturvetenskaplig kunskap på 

ett känslomässigt sätt (Wickman & Jacobson, 2005) där barnens känslor tillsammans med 

kunskaper och erfarenheter skapar ett fördjupat lärande (Alexandersson & Swärd, 2015).  

 

7.2.5 Barns frågor 

Vid undersökning av naturvetenskapligt material är det viktigt att förskollärare fångar upp barns 

frågor och hjälper dem att förstå vad de undersöker eller dess samband med naturen (Andersson 

& Gullberg, 2012; Thulin, 2010; Thulin, 2015). När barnen och förskollärarna undersökte och 

tittade på grankvisten med barr med wifi-pucken frågade en av förskollärarna vad barnen trodde 

att det var för något. Ett barn svarade “En pinne med blad” och pekade sedan på ipaden där den 

förstorade bilden visades och frågade “Vad är det där då?”. Barnet fick dock inget svar på sin 

fråga. Istället svarade förskolläraren på ett av de andra barnens funderingar och ställde sedan 

frågor till barnen, “Men tror ni isen är kvar inne?” och “Vad brukar hända med isen när den är 

inomhus?”. Förskolläraren utmanade därmed barnen med sina frågor. Det är enligt Thulin 

(2006) vanligt i en naturvetenskaplig situation, att förskolläraren styr med sina frågor för att 

utmana barnen. Thulin påpekar dock att det finns en risk med det. Om barnet ställer en fråga 
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får det en motfråga istället för svar, eller som i detta fall inget svar alls, och situationer går sedan 

vidare med andra samtal eller upptäckter. Barnens frågor är viktiga och de ska i 

naturvetenskapliga situationer få känna sig nöjda och att de får vara med och styra sitt eget 

lärande (Andersson & Gullberg, 2012). 

 

7.2.6 Specifikt och generellt lärandeobjekt 

Det var tydliga specifika lärandeobjekt under förskollärarnas planering och genomförande av 

aktiviteten, vilket enligt Lo (2014) innebär de kunskaper och innehåll som barnen ska få 

möjlighet att lära sig något om. Barnen skulle i aktiviteten lära sig om det tekniska materialet 

och testa wifi-pucken. De skulle använda estetiskt material för att se och rita olika detaljer, 

färger och nyanser med de färgade träpennorna. Barnen skulle också utforska 

naturvetenskapligt material och undersöka vilket träd det kom ifrån och sedan studera det noga 

för att urskilja detaljer. Något generellt lärandeobjekt var inte lika framträdande under 

planeringen som de specifika. Det generella lärandeobjektet är det barnen tar med sig efter att 

ha arbetat med och lärt sig innehållet, som färdigheter och förmågor (Lo, 2014). Förskollärarna 

pratar mycket om detaljer och att barnen ska se detaljer. Som resultatet visar på säger en 

förskollärare att barnen skulle ”träna upp ögat och se detaljer om man ser i den där [wifi-

pucken]”. Genom att barnen i aktiviteten blir utmanade att titta efter detaljer är det något som 

kan skapa en medvetenhet hos barnen. De kan ta med sig och utveckla färdigheten att urskilja 

detaljer även i andra situationer. 
 

7.2.7 Förskollärarnas reflektioner 

Liksom Schöns (2007) tankar om den reflekterande praktikern så kan reflektion ske på olika 

sätt, innan, under eller efter en situation. Planeringsmötet innehöll rika samtal och diskussioner 

om det estetiska materialet och vilket tillvägagångssätt förskollärarna skulle använda. Det var 

många gånger som de tänkte både bakåt, hur de har arbetat med materialet förut, och framåt, 

hur de olika materialen skulle kunna påverka barnen och aktiviteten. Det handlar då om 

reflektion-för-handling där förskollärarna reflekterar över hur materialet skulle kunna användas 

för att möjliggöra barnens lärande om det avsedda lärandeobjektet, baserat på deras tidigare 

erfarenheter (Olteanu, 2016). 

 

Resultatet visar att de reflektioner som förskollärarna ger uttryck för under stimulated recall 

skulle kunna ses som både reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. De uttrycker sig 

på ett sätt som talar för att de redan under genomförandet av aktiviteten reflekterade över vissa 

aspekter, vilket är reflektion-i-handling (Schön, 2007), även om reflektionen uttrycktes i tal 

först under stimulated recall. Exempelvis sa F3 att hon tyckte att det var synd att de inte hade 

den bilden som B3 ville rita samt att hon kände att det var nog av en utmaning för B3 att rita 

över huvud taget och inte ville pressa B3 för mycket. F3 talar alltså i intervjun som att 

reflektionen har skett och inte i nutid som att reflektionen sker just då. 

 

Reflektion-över-handling används då förskollärarna i efterhand reflekterar över det som skedde 

under aktiviteten (Schön, 2007), vad de och barnen sade och hur de tänkte. De reflekterade 

exempelvis över vad de gjorde, hur materialet påverkade lärandet och hur de bemötte barnen. 

Under analysen tänkte jag på förskollärarnas reflektioner som en cirkel, en reflektionscirkel. 
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Reflektion-över-handling kan användas som en språngbräda för vad förskollärarna kan behöva 

tänka på nästa gång eller vid andra aktiviteter. Det sker en reflektion-för-handling vid samma 

tillfälle, exempelvis när förskollärarna talar om hur de pratade med barnen och att de måste bli 

bättre på att se till att de pratar med alla barn. Under nästa aktivitet kan förskollärarna då ha 

med sig denna medvetenhet och reflektera över det under situationen, reflektion-i-handling. 

Efter aktiviteten reflekterar de igen över vad som hände, reflektion-över-handling, och cirkeln 

är sluten. 

 

7.2.8 Kunskapslucka 

Jag anser att det finns en kunskapslucka som behöver fyllas. Själv har jag endast hittat ett 

forskarpar, Wickman och Jacobson (2005, 2009) som har genomfört forskning utifrån ett 

perspektiv som inkluderar både estetiska lärprocesser och naturvetenskap. Wickman och 

Jacobson skriver att det inte har varit ett intresseområde hos forskare men att allt fler intresserar 

sig för sambandet mellan kognitivt och emotionellt lärande och hur de kan påverka varandra. 

Förskollärare måste, för att kunna basera sin undervisning på vetenskaplig grund, läsa forskning 

och vetenskapliga studier som de sedan kan koppla till sitt arbete (Adamson, 2017). I och med 

att det inte finns så mycket forskning inom de två områdena tillsammans innebär det att 

förskollärare måste läsa om estetiska lärprocesser och naturvetenskap som två separata ämnen. 

Om en förskollärare, genom att reflektera, bli medveten om eventuella brister i sin 

ämneskunskap eller hur arbetet ska genomföras tillsammans med barnen i förskolan, så kan det 

också medföra en viss osäkerhet. Jag anser att om förskolläraren då har bestämt sig för att läsa 

forskning inom området och möter motgångar, som att det inte finns ”färdig” forskning på 

naturvetenskap och estetiska lärprocesser, kan det medföra den egna kompetensutvecklingen 

istället uteblir. 

 

7.2.9 Slutsatser 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning 

där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Resultatet visar att de två ämnena 

integreras, dock endast i genomförandet av aktiviteten. Både estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap ingår i planering, genomförande och reflektion dock får de får olika stort 

utrymme i processen, inte bara i relation till varandra utan utrymmet skiftar också beroende på 

vilken del av processen som studeras. Resultatet i denna studie skulle kunna bero på att det inte 

fanns en klar och tydlig bild för hur aktiviteten skulle planeras och genomföras, att vissa delar 

var förgivettagna medan andra delar diskuterades mer. Vilket i sin tur medförde att det 

iscensatta lärandeobjektet var något helt annat än det avsedda lärandeobjektet. Det skulle också 

kunna vara förskollärarnas förhållningssätt till, eventuella negativa erfarenheter eller bristande 

kunskaper om estetiska lärprocesser och naturvetenskap eller en kombination av dessa.   

 

Resultatet i min studie visar på att om det inte finns en tydlig planering för det avsedda 

lärandeobjektet där estetiska lärprocesser, naturvetenskap och hur de ska integreras lyfts så kan 

det bli en obalans både mellan ämnen och i vilket utrymme de får i de olika delarna av 

processen. Förskollärare måste därmed ha en klar bild av hur estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap ska integreras genom hela processen, från planering till genomförande och 

sedan reflektion. Det måste också finnas en medvetenhet i hur det egna förhållningssättet, 
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kunskaper och erfarenheter påverkar hela den processen. Om förskollärare känner en 

tveksamhet över innehållet i en aktivitet, vilket material eller tillvägagångssätt som ska 

användas eller hur arbetet med barn ska ske kan det leda till att de inte har den säkerhet som 

krävs i undervisningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande.  

 

Den ovan nämnda reflektionscirkeln skulle exempelvis kunna användas för att skapa en 

medvetenhet hos förskollärare, både enskilt och som arbetslag. Genom att reflektera över 

estetiska lärprocesser och naturvetenskap innan, under och efter en aktivitet kan förskollärare 

bli medvetna om sitt eget och varandras förhållningssätt. Både förhållningssättet till de två 

ämnena var för sig och hur de ser på dess integrering. Denna medvetenhet kan sedan skapa 

förutsättningar för att planera och genomföra en aktivitet där estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap värderas med lika viktighetsgrad, även om de tillför olika saker till barns 

lärande. Denna reflektionscirkel skulle också kunna fånga upp eventuell osäkerhet som 

förskollärare kan arbeta vidare med i det fortsatta arbetet med barnen. 

 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Det är viktigt att som förskollärare vara medveten om sitt eget förhållningssätt till ämnen, 

områden och till läroplanen. Förhållningssättet påverkar allt som förskolläraren gör i förskolan, 

hur arbetet sker och hur man bemöter barnen. Det påverkar hela processen från planering till 

genomförande och reflektion av en aktivitet. En förskollärare som systematiskt reflekterar i sitt 

yrke, genom exempelvis reflektionscirkeln, och undervisning med barnen kan få den 

medvetenheten och identifiera svaga punkter i sitt arbete. Då kan förskolläraren reflektera över 

dessa för att utveckla dem vidare genom att exempelvis läsa forskning inom området. För att 

kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande måste förskolläraren känna sig 

trygg i det som han eller hon ska undervisa om. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det är ett väldigt intressant område som det skulle behöva forskas mer om för att skapa en större 

medvetenhet hos både forskare och inom förskolan. Jag skulle vilja läsa fler studier om hur 

naturvetenskap och estetiska lärprocesser kan integreras och användas tillsammans. Hur kan 

naturvetenskap och estetiska lärprocesser användas för att främja lärande inom respektive 

område? Det skulle också vara intressant med studier som fokuserade på varför det, som i denna 

studies resultat, blir skillnader mellan vad förskollärare avser att göra och vad de faktiskt gör. 

Vad är det som ligger till grund för denna differens? I vilken mån har förskollärares 

ämneskunskaper betydelse för detta? Påverkar tradition och yrkeskultur hos förskollärare deras 

arbete?   
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9. Bilagor 

          Bilaga 1 

Stimulated recall 
Jag kommer att börja med att ställa några frågor om förberedelserna för aktiviteten, vad ni 

tänkte innan och hur ni planerade den. Därefter förklarar jag hur denna stimulated recall-

intervjun kommer att gå till och sedan efteråt avsluta med några frågor. 
 

Frågor innan stimulated recall 

• Vad var era avsikter med aktiviteten? 

• Har ni ändrat något från planeringsmötet? Varför ändrade ni? 

• Stämde ert genomförande med planeringen? 
 

Instruktioner 

Vi kommer att titta på hela inspelningen och jag vill höra era reflektioner och tankar på det vi 

ser. Ni kan själva stoppa filmen om det är något ni vill kommentera och jag gör även det om 

det är något jag vill fråga om. 

 

Frågor under stimulated recall Vad som händer under videoinspelning av 
aktiviteten 

• Hur tänker ni kring det här? Om att fånga 

upp och reda ut barnens tankar?  

F2 och barnen pratar om is, om det kan finnas 

is inomhus och vad som händer med den då. 

• Var det någon speciell anledning till att ni 

valde just pinnen?  

När barnen skulle rita verkade de vara 

intresserade av olika saker. 

• Tänkte ni på att ni uttryckte er olika till B2 

och B3? Att B3 inte utmanades på samma sätt 

som B2 utmanades att titta på detaljerna och 

rita? 

B2 utmanades att titta efter detaljer (”Har du 

ritat någon sådan här, lava?”). B3 hade ritat 

pinnen med barr med endast röd/brun.  

• Hade du någon tanke bakom här, om att 

prata mer med barnen? 

F2 frågar barnen om granen tappar sina barr 

som lövträden tappar sina löv. Barnen 

konstaterade att nej, granen tappar inte sina 

barr, sedan går F2 vidare.  

• Var det ett medvetet val att ni inte pratade 

med B1 innan?  

B1 sitter tyst, tittar på ipaden och ritar på sin 

teckning. 

• Tänkte du på att du skrev B3s namn på hans 

teckning ändå? 

B3 har gått ut ur rummet. B3 sa tidigare att 

F2 inte skulle skriva namnet på teckningen, 

vilket F2 nu gör. 

• Hur tänkte ni här? Ska man prata med barnet 

om materialet eller teckningen, eller kanske 

vara tyst och låta barnet rita ifred? 

B1 sitter tyst och ritar utan att någon 

förskollärare pratar med henne. (B2 och B3 

har gått ut ur rummet.) 

Frågor efter stimulated recall 

• Hur tycker ni att det var att medverka i och använda ett sådant här tillvägagångssätt? 

• Är det något ni skulle förändra eller göra annorlunda till en annan gång? 

• Har ni någon annan reflektion ni vill framföra?      

    



 

 

Bilaga 2 
Informations/samtyckesbrev vårdnadshavare 
 

 

Hej!  

 

Jag heter Jennie Carl och läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Luleå tekniska 

universitet och ska skriva mitt avslutande examensarbete. Arbetet handlar om att undersöka hur 

pedagoger i förskolan arbetar med naturvetenskap och estetiska lärprocesser, som bild, musik, 

dans, rörelse och drama. För att ta reda på detta ska jag göra en stimulated recall som innebär 

att deltagarna reflekterar över sitt förhållningssätt och analyserar sitt arbete utifrån sin planering 

och syfte.   

 

För att samla underlag till mitt arbete är jag med vid pedagogernas planering av den aktivitet 

där de ska arbeta med estetiska lärprocesser och naturvetenskap tillsammans med en grupp barn. 

Efter planeringen kommer jag att närvara vid genomförandet av aktiviteten och filma den. 

Därefter används filmen som en stimulated recall där pedagogerna får reflektera över 

genomförandet av aktiviteten och svara på intervjufrågor om det som sker. 

 

Filmen kommer endast att användas i syfte att analysera den inspelade aktiviteten och kommer 

inte att visas för utomstående. Varken barnens eller pedagogernas namn, den inspelade filmen, 

ljudinspelningarna eller förskolans namn kommer att publiceras i examensarbetet. Materialet 

kommer endast att analyseras och användas av mig i mitt fortsatta arbete med uppsatsen. Allt 

material kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

 

Jag vill med detta brev be om ert samtycke för att ert barn deltar i studien. Deltagandet är 

frivilligt och när som helst under studien kan alla deltagande välja att avstå. Om ni samtycker 

till studien så skriver ni under den bifogade blanketten. Även om ni svarar ja kommer barnen 

att bli informerade innan aktiviteten och få möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. Om 

barnet svarar nej så är det barnets beslut som gäller.  

 

Jag kommer att besöka förskolan preliminärt under vecka 47 och önskar ett svar om deltagande 

senast måndag den 18/11.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Jennie Carl 

073-0501250 

ejiaca-3@student.ltu.se 

  



 

 

 

 

Samtycke till deltagande i studie.  
 

Om du/ni inte samtycker till deltagande kan du/ni bortse från detta brev.  

 

 

 

 

 

Härmed SAMTYCKER jag/vi till mitt/vårt barns deltagande i studien.  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Barnets namn  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift   Namnförtydligande        Datum  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift   Namnförtydligande        Datum  

 

 

 

 

 

 

Den ifyllda blanketten återlämnas ifylld till förskolan senast den 18-11-2019. 

             



 

 

Bilaga 3 
Informations/samtyckesbrev pedagoger 
 

 

Hej!  

 

Jag heter Jennie Carl och läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Luleå tekniska 

universitet och ska skriva mitt avslutande examensarbete. Arbetet handlar om att undersöka hur 

pedagoger i förskolan planerar inför och arbetar med estetiska lärprocesser och naturvetenskap. 

För att ta reda på detta ska jag göra en stimulated recall som innebär att deltagarna reflekterar 

över sitt förhållningssätt och analyserar sitt agerande utifrån sin planering och syfte.   

 

För att samla underlag till mitt arbete skulle jag vilja vara med vid er planering för en aktivitet 

med estetiska lärprocesser och naturvetenskap, jag kommer att ställa några frågor samt spela in 

hela samtalet med ljudinspelning. Efter planeringen närvarar jag vid genomförandet av 

aktiviteten och filmar den. Några dagar senare används filmen som en stimulated recall där vi 

tillsammans tittar på filmen och ni får reflektera över genomförandet av aktiviteten och svara 

på intervjufrågor om det som sker, detta tillfälle spelas in med ljudinspelning. 

 

Filmen kommer endast att användas i syfte att analysera den inspelade aktiviteten och kommer 

inte att visas för utomstående. Varken barnens eller pedagogernas namn, den inspelade filmen, 

ljudinspelningarna eller förskolans namn kommer att publiceras i examensarbetet. Materialet 

kommer endast att analyseras och användas av mig i mitt fortsatta arbete med uppsatsen. Allt 

material kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

 

Jag vill med detta brev be om ert samtycke för att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och 

när som helst under studien kan alla deltagande välja att avstå. Om ni samtycker till studien så 

skriver ni under den bifogade blanketten.  

 

Jag kommer att besöka förskolan preliminärt under vecka 47 och önskar ett svar om deltagande 

senast måndag den 18/11.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Jennie Carl 

073-0501250 

ejiaca-3@student.ltu.se 

  



 

 

 

 

Samtycke till deltagande i studie.  
 

Om du inte samtycker till deltagande kan du bortse från detta brev.  

 

 

 

 

 

Härmed SAMTYCKER jag till deltagande i studien.  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Pedagogens namn    Namnunderskrift         Datum 

 

 
  
 

 

 

 

 

Den ifyllda blanketten återlämnas ifylld till Jennie senast den 18-11-2019.  

 


