
 

 

 

 

 

”Det är mycket att tänka på” 
 

En intervjustudie om förskollärares erfarenheter och tankar om att främja 
det enskilda barnets utveckling inom naturvetenskap 

There is a lot to think about 

An interview study on preschool teachers’ experiences and thoughts to pro-
mote the individual child’s development in sience 

Malin Persson  

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Kemi/Förskollärarutbildningen 

Examensarbete 15 Hp 

Handledarens namn: Sara Wahlberg 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2018-06-27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 – Malin Persson 

Det är mycket att tänka på: En intervjustudie om förskollärares erfarenheter och tankar om 

att främja det enskilda barnets utveckling inom naturvetenskap 

There is a lot to think about: An interview study on preschool teachers’ experiences and 

thoughs to promote the individual child’s development in sience 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Malin Persson, has made an online version of this work available under a Crea-

tive Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv   



Det är mycket att tänka på  Malin Persson 

  

II 

 

Abstract 

The aim of this study was to increase the knowledge of how the preschool 

teachers work when it comes to the individual child’s influence and participat-

ion in comprehensive group activites in science. I used a qualitative method 

with semi-structured interviews. The interviews were conducted with six 

preshool techers at one preschool. The study shows that the preschool teachers 

think it is important that all children should be seen based on their conditions 

and needs. To accommodate to the individual child it appears that the pree-

school teachers choose activities suitable to the size of the group, make sure 

there is an adult near the child and assume the interests of the individual child. 

The study also found that the preschool teachers’ experienced difficulties in 

responding to the child related to the size of the child group, the environment 

and their own knowledge of the subject. 

Keywords 

Preschool teacher, group activity, science, costomization, participation.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att öka kunskapen om olika sätt förskollärare 

arbetar på när det kommer till det enskilda barnets inflytande och delaktighet i 

samband med omfattande gruppaktiviteter inom naturvetenskap. Jag valde att 

använda mig av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Inter-

vjuerna genomfördes med sex förskollärare på samma förskola. Resultatet vi-

sar att förskollärarna anpassar aktiviteten efter gruppstorleken, ser till att det 

finns en vuxen i närheten av barnet samt utgår från individens intressen för att 

tillmötesgå individen. I studien framkommer även att förskollärarna upplever 

svårigheter med att bemöta barnet som är kopplade till barngruppens storlek, 

miljön samt deras egna kunskaper i ämnet. 

Nyckelord 

Förskollärare, gruppaktivitet, naturvetenskap, individanpassning, delaktighet.  
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1 INLEDNING  

Idag är ”den största utmaningen inom läraryrket att kunna planera en lärande-

situation utifrån barnens olikheter som innefattar bakgrund, intresse, förutsätt-

ningar och behov” (Boo, Forslund & Thorsten, 2017, s. 54). Konsekvenser 

detta har fått för eleverna i skolan när det kommer till naturvetenskap är enligt 

Skolinspektionen (2016) att eleverna har dåligt självförtroende på grund av att 

de upplever ämnet som svårt i och med att de naturvetenskapliga fenomenen 

inte går att se med ögat.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står det att förskolan ska lägga grun-

den för det livslånga lärandet, därför blir ovanstående problem i högsta grad 

relevant för pedagogerna i förskolan. Skolverket (2016b) menar på att det är 

viktigt för barnet i förskolan att få känna sig delaktigt och ha möjlighet till 

inflytande för att känna motivation och engagemang till att lära. Dock så är 

detta något som förskollärarna inte arbetar tillräckligt med idag i den svenska 

förskolan. Detta har enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) att göra med att förskollärarna har en tvetydlig bild över vad deras hu-

vuduppgift är, ge omsorg eller främja lärande. 

Samtidigt som Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) forskning 

visar på att förskollärarna upplever barngrupperna som för stora. Konsekven-

serna detta har fått för naturvetenskapen är att den inte har fått vara en del av 

den dagliga verksamheten i förskolan. Detta har lett till att förskollärarna har 

blivit begränsade när det kommer till att utmana barnens tankar om naturve-

tenskapliga fenomen. 

Studiens syfte blir därför att ta reda på hur förskollärarna upplever sitt arbete 

med att ge det enskilda barnet möjlighet till inflytande och delaktighet under 

planerade aktiviteter inom naturvetenskap, för att ge barnet de bästa förutsätt-

ningarna för den fortsatta skolgången i ämnet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Naturvetenskap i förskolan 

Enligt Skolverket (2016a) så ska förskolan lägga grunden för det livslånga lä-

randet inom naturvetenskap. På så sätt kommer det enskilda barnet i kontakt 

med naturvetenskapliga fenomen i tidig ålder, vilket får positiva konsekvenser 

för dess utveckling för förståelsen av ämnet senare i livet. Det är därför viktigt 

att förskolläraren gör det möjligt för barnet att få erfara meningsfullt lärande 

inom naturvetenskap så att barnet förstår vad som sägs och görs i undervis-

ningen i skolan gällande ämnet (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors, & 

Vikström, 2015). Detta för att kunna motverka uppgifter om att barnet får då-

ligt självförtroende i naturvetenskap i skolan (Skolinspektionen, 2016). 

Strävansmålen i läroplanen för förskolan som är kopplade till naturvetenskap 

handlar om att barnen ska skapa en förståelse för ämnet i sin helhet (Skolver-

ket, 2016a). Även Unesco (2012)  hävdar att det är viktigt att i förskolans upp-

drag ingår att barnet får utveckla ett kritiskt tänkande samt lära sig att visa 

respekt för miljön. Det måste därför finnas utrymme i verksamheten att disku-

tera hållbarhetsfrågor på ett sätt som gör det möjligt för det enskilda barnet att 

förstå den värld vi lever i. Förskolan ses även som idealistiskt när det kommer 

till att diskutera det enskilda barnets frågor och funderingar i och med att det 

finns inga dumma frågor i förskolan samt att verksamheten ska vara anpassad 

till att ta vara på de frågor och funderingar som uppstår. Förskolans uppgift 

blir därför att koppla ihop barnens tankar och funderingar med miljöfrågor och 

livsstil (Unesco, 2012). 

För att detta ska bli möjligt så är det viktigt att förskolläraren tillmötesgår bar-

nens funderingar genom att samtala men även vara tydlig i att barnen är viktiga 

för varandra i den pågående lärandeprocessen (Doverborg, Pramling, Pramling 

Samuelsson, 2013). Enligt Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée, 

(2014) så kan barn ha fantasier om naturvetenskapliga fenomen som visar sig 

vara korrekta det är därför viktigt att förskollärarna tar barnens funderingar på 



Det är mycket att tänka på  Malin Persson 

  

3 

 

allvar och har ämneskunskaper inom naturvetenskap. Elfström m.fl. menar 

även att det är viktigt att barnen själva får undersöka för att på så sätt utveckla 

sitt tänkande inom naturvetenskapliga fenomen. Samtidigt är det viktigt att de 

vuxna ställer frågor som tar processen vidare om barnen har slut på egna idéer. 

För att det enskilda barnet ska stimuleras i sin utveckling så måste förskollärare 

kunna förstå hur det enskilda barnet tar till sig kunskap, det vill säga hur 

han/hon tänker om den pågående processen samt se omgivningens betydelse 

för utveckling. 

2.2 Individanpassat arbetssätt 

Arnér (2009) menar på att barn och vuxna är lika när det kommer till att söka 

meningsfulla handlingar. En tillåtande inställning från förskolläraren gör så att 

barns intresse för att vilja lära utvecklas. Eftersom vi människor är olika så 

påverkar det enligt Edfelt (2015, s.52) hur ”vår hjärna tar in, bearbetar och styr 

våra känslor, tankar och beteenden.” Att vara inkluderad innebär enligt förfat-

taren att vara medräknad, vilket ibland kan ses som något som är lättare sagt 

än gjort. Har individen svårt att förstå det som sägs och görs i detta fall i den 

naturvetenskapliga aktiviteten så kan det få negativa konsekvenser för de kom-

mande aktiviteterna inom ämnet.  

I och med att alla människor är olika så innebär det enligt Skolinspektionen 

(2016) att en naturvetenskaplig aktivitet inte kan passa alla utan måste i så fall 

anpassas till den enskilda individen. Barnen i förskolan förstår i olika grad syf-

tet med en aktivitet samt tar till sig informationen olika snabbt. En del barn 

tycker bäst om när de får observera, pröva samt komma på egna lösningar, 

medans andra behöver stöttning av en vuxen. Det krävs därför kompetent per-

sonal som har tid för att testa olika strategier och idéer för att komma på olika 

lösningar.  

Hur det enskilda barnet har blivit bemött av pedagogerna har stor påverkan på 

dess utveckling inom naturvetenskapsprogram då deras förhållningssätt gente-

mot barnen återspeglar sig på deras beteende (Edfelt, 2015). För att ha skapat 

en bra kontakt med en annan människa, som i detta fall handlar om relationen 

mellan en vuxen och ett barn, så har det krävts att förskolläraren har bekräftat 
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och tagit barnets åsikter på allvar, oavsett den egna åsikten. För att det enskilda 

barnet ska ha haft möjlighet till att utvecklats som person samt tro på sina idéer 

i ämnet så har behovet av att känna både fysisk och psykisk trygghet varit en 

avgörande faktor (Engqvist, 2013).  

2.2.1 Individanpassning ur förskollärarens perspektiv 

Enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) så finns idag inte 

en entydig bild om vad barns delaktighet och inflytande i verksamheten inne-

bär bland förskollärarna. Beroende på hur pedagogerna tolkar förskolans upp-

drag, det vill säga en plats för omsorg eller en verksamhet som ska främja barns 

lärande så påverkar det i högsta grad hur de bemöter det enskilda barnet. För-

fattarna menar på att förskollärare som de har kommit i kontakt med upplever 

uppdraget med att ge barn inflytande som svårt i och med att det är de som i 

slutändan fattar besluten samt att förskolan är den enda platsen i samhället som 

sätter det enskilda barnets intressen främst. Däremot så associerar de inflytande 

med att visa respekt för andra, tolerans och att kunna kommunicera på ett re-

spektfullt sätt. Samtidigt menar Williams m.fl. att förskollärarna ser det som 

viktigt att ta del utav barnens tankar och idéer för att kunna utveckla aktiviteter. 

Edfelt (2016) hävdar att det finns en önskan hos pedagogerna att barnen ska 

vara sociala och utåtriktade. Detta resulterar i att barn som håller sig i bakgrun-

den glöms bort, vilket leder till skuldkänslor hos pedagogerna över att de inte 

gett barnen den uppmärksamhet som de är i behov av. 
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2.3    Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om olika sätt förskollärare arbe-

tar för att ge det enskilda barnet inflytande över naturvetenskapliga aktiviteter 

och hur de arbetar för att bemöta varje individ. 

2.4    Frågeställningar 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig pedagogerna av för att ge det en-

skilda barnet möjlighet till inflytande och delaktighet? 

 Vilka utmaningar upplever pedagogerna finns under aktiviteterna som 

påverkade det enskilda barnets möjlighet till delaktighet? 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 Förskollärarnas arbete med naturvetenskap  

Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) har i sin forskning valt att ta reda på om 

pedagogerna tog tillvara på de lärandetillfällen som gavs inom naturvetenskap 

samt vad detta fick för konsekvenser. Forskarna menade på att det var viktigt 

att pedagogerna tog tillvara på barns spontana frågor och funderingar kring 

naturvetenskap och skapade lärandetillfällen kring dem. Resultatet visar att pe-

dagogerna borde bli bättre på att se i vilka situationer som barnen upplever 

naturvetenskap som är bäst lämpade för lärandetillfällen som blir meningsfulla 

för barnen. Forskarna menar att pedagogerna skulle kunna göra skuggfigurer 

med barnen samt utnyttja måltidssituationer för att utmana barnen i fysikaliska 

och kemiska fenomen såsom ljus samt ämnes egenskaper. De menar även på 

att det är viktigt att arbetet med naturvetenskap kan vara praktisk såsom obser-

vationer och experiment men även teoretiskt som att läsa en bok eller söka 

information om naturvetenskapliga fenomen på internet. 

I Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) studie så ges en inblick 

i vilka konsekvenser barngruppens storlek får för förskollärarna att arbetade 

med strävansmålen ur läroplanen och därmed vilken möjlighet de har till att 

utnyttja lärandetillfällen. I studien framkom att förskollärarna upplevde att det 

var vilka barn de hade i gruppen snarare än hur många barn som påverkade hur 

de arbetade, då de utgick från barnens intressen och behov. Dock så kände 

förskollärarna att gruppstorleken påverkade till vilken grad de hade tid till att 

bemöta det enskilda barnet i kommunikation och samspel, för att på så sätt 

kunna utmana det enskilda barnets tankar. Naturvetenskap blev därför ett ämne 

som i perioder valdes bort på grund av att förskollärarna förknippade ämnet 

med att experimentera, vilket krävde specifika arbetssätt.  
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3.2 Förskollärarens roll utifrån barns perspektiv 

Einarsdottir (2014) har i sin studie valt att granska isländska förskollärares ar-

bete. Med anledning av att yrkets huvuduppgift har gått från att ge barnet om-

sorg till att se individen som kompetent med rättighet över sin egen utveckling, 

som bland annat har sin grund i Vygotskijs socialkonstruktivistiska teorier. För 

att ta reda på hur förskollärarna arbetade i praktiken så har forskaren valt att 

intervjua barn i åldrarna 5-6 år om hur en bra förskollärare ska vara, för att på 

så sätt kunna utveckla yrkets profession. Det som framgick i studien var att 

barnen hade en motsägelsefull bild av förskollärarens huvuduppgift. Förskol-

läraren skulle inta en vuxenroll vilket innebar att fatta beslut, observera och 

hjälpa dem med diverse sysslor, vilket uppskattades av barnen. Samtidigt som 

de gärna fick delta i barnens aktiviteter. Att pedagogerna utnyttjade sin makt-

position och skällde på dem var inte heller något som uppskattades. Forskaren 

menar på att den delade bilden som barnen hade av förskolläraren har att göra 

med att det på Island liksom resten av norden inte finns en entydig bild av vad 

förskollärarens roll är, vilket har att göra med historiska, kulturella och sociala 

faktorer, vilket får konsekvenser för hur de bemöter det enskilda barnet. 

I Sandberg et al. (2017)  studie var syftet at öka kunskapen om hur aktiviteterna 

i förskolan kan göras mer målinriktade för barnen. Forskarna valde därför att 

titta närmare på hur barn från olika länder ser på sitt egna lärande. I studien 

framgick att barnen oavsett land var medvetna om sitt egna lärande. Detta har 

att göra med de vuxnas roll som professionella pedagoger som såg det som 

viktigt att främja barnens lärande. Pedagogerna såg till barnens behov och var 

stöttande och uppmuntrande. Det var även viktigt med social gemenskap och 

ett trevligt bemötande för att barnen skulle uppleva aktiviteterna som menings-

fulla. 
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Studiens teoretiska utgångspunkt är baserad på Vygotskijs teori om socialkon-

struktivism. Vygotskij menade på att barn aktivt konstruerar sin egen kunskap 

och utveckling. Kunskap är på så sätt en rekonstruktion snarare än en verklig-

het i sig. Han menar även att det enskilda barnet är beroende av samspel med 

vuxna samt barn som kommit längre i sin utveckling för att kunna utvecklas. 

Språket blir här en viktig faktor för att kunna samspela med människor för att 

kunna ingå i sociala konstruktioner. När barnet utbyter tankar och idéer med 

andra så sker det genom tidigare erfarenheter av socialt samspel och på så sätt 

konstrueras ny kunskap. Kunskap är därför något som är ständig föränderlig 

och kan inte skapas utan mänsklig interaktion, det vill säga utan samspel sker 

ingen utveckling av varken språk eller tänkande (Halpenny & Pettersen, 2015). 

För att barnet ska erfara ny kunskap så är stödstrukturer (scaffolding) viktiga i 

och med att varje barn är unikt, så krävs vägledning som stöttning och främ-

jande som är anpassad efter det enskilda barnets behov och utveckling. Även 

internalisering är viktigt inom socialkonstruktivismen i och med att barnet lär 

genom internaliseringsprocessen. Detta innebär att språk och tanke hör ihop 

och på så sätt kan barnet skapa sin egna subjektiva verklighet (Halpenny & 

Pettersen, 2015). 

  



Det är mycket att tänka på  Malin Persson 

  

9 

 

5 METOD 

5.1 Urval 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar allmänt 

med naturvetenskap så valdes intervjudeltagarna ut genom ett bekvämlighets-

urval. Jag valde därför att intervjua sex stycken förskollärare på samma för-

skola men som arbetar på både yngre och äldre avdelningarna. I och med att 

studien enbart inriktade sig till förskollärare som är verksamma på samma för-

skola så kan urvalet ses som ett homogent urval. Detta innebär att det krävs ett 

litet urval för att uppnå mättnadspunkten, därav valet att intervjua ett färre antal 

deltagare (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen utgick från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer för att få en djupare inblick i det valda forskningsområdet. I och med 

att det bara är några av frågorna som är förutbestämda i förväg så kan den 

semistrukturerade intervjun upplevas som ett samtal, där det intressanta är att 

få ta del av en annan människas livsvärld. I och med att intervjufrågorna är 

öppna så ger det intervjupersonen utrymme till att tolka och formulera sina 

svar. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det kan bli svårt att 

kategorisera och jämföra svaren om det inte finns en viss standardisering. Dock 

så kan en alltför standardisering leda till att den semistrukturerade intervjun 

tappar sin flexibilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Kvale och Brink-

mann (2014) menar på att en semistrukturerad intervju ska bestå av ett fåtal 

enkla frågor annars finns det en risk att få tomma svar som inte bidrar något 

till forskningen. Under intervjun är det viktigt att lyssna och vara lyhörd på 

intervjupersonens svar för att kunna ställa följdfrågor. Detta kräver kunskaper 

om det valda ämnet samt en tydlighet i vad som är syftet med undersökningen. 

Intervjuarens skicklighet i att ställa relevanta följdfrågor blir därmed avgö-

rande för intervjuns kvalité. Kvale och Brinkmann poängterar även vikten med 
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att i förväg tänka ut möjliga konsekvenser av intervjufrågorna, till exempel 

frågor som kan få intervjupersonen att känna sig utlämnad.   

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt i ett personalrum. Intervjupersonen fick in-

formation om syftet med studien samt läsa igenom samtyckeskravet som de 

godkände skriftligt. Intervjun inleddes med att den medverkande fick berätta 

om en större aktivitet/tema inom naturvetenskap som de har gjort i barngrup-

pen. Det gjordes med anledning av att sättet hur förskollärarna arbetar med 

naturvetenskap kan variera mellan avdelningarna. För studiens resultat så var 

det av största vikt att aktiviteten skulle vara omfattande för att kunna få en 

djupare diskussion med intervjupersonen. Intervjuerna utgick sedan från en in-

tervjuguide (Bilaga 1) som bestod av tre övergripande avsnitt som hade bear-

betats fram efter en pilotintervju som hade genomförts vid ett tidigare tillfälle 

för att säkerställa att frågorna svarade mot syftet. Efter varje fråga ur intervju-

guiden så ställdes lämpliga följdfrågor med utgångspunkt från intervjuperso-

nens svar. Jag var även noga med att intervjupersonen skulle få möjlighet till 

att reflektera över sina svar efter varje ställd fråga. Med anledning av att Kvale 

och Brinkmann (2014) menar på att det annars hade funnits en risk att den 

medverkande upplevde intervjun som ett korsförhör, vilket kunde ha gett en 

negativ inverkan på intervjupersonen och dess svar. För att jag skulle kunna 

fokusera på den medverkandes svar och på så sätt skapa en naturlig och av-

slappnad stämning så spelades intervjuerna in. Intervjuerna varade i genom-

snitt 15 minuter.  

5.4 Databearbetning 

Data transkriberades samma dag ordagrant men skrevs om från talspråk till 

skriftspråk för att det skulle bli lättare att analysera samt få en enhetlig utform-

ning av materialet. Dock så transkriberades inte skratt och pauser i och med att 

det inte har någon betydelse för studiens syfte. För att hitta lämpliga gruppe-

ringar så skrevs transkriberingarna ut och varje intervjufråga markerades med 

en färg för att lättare kunna koda data utifrån respektive intervjufråga. Data 
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som inte svarade mot någon av studiens frågeställningar togs bort. Jag försökte 

därefter hitta olika mönster i de medverkandes svar för att sedan kategorisera 

data i en tabell utifrån respektive intervjufråga. Materialet kodades sedan uti-

från svaren på respektive frågeställning i så kallade induktiva koder för att hitta 

lämpliga huvudkategorier (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

5.5 Reliabilitet, generaliserbarhet och validitet 

För att öka reliabiliteten i studien så genomfördes samtliga intervjuer med för-

skollärare på samma förskola, vilket innebär att de medverkande arbetade un-

der samma förskolechef. För att stärka studiens tillförlitlighet ytterligare så fick 

förskollärarna samma förutsättningar genom att jag utgick från samma inter-

vjuguide. Då intervjufrågorna var öppna så gavs de medverkande möjlighet till 

att tolka frågorna utifrån egna erfarenheter. För att försäkra mig om att inter-

vjufrågorna var relevanta, att de gav svar på studiens syfte så genomfördes en 

pilotintervju.  

Generaliserbarhet fokuserar på om studiens urval är representativt för andra 

inom samma yrkesprofession. I och med att studien enbart representerar per-

soner med förskollärarutbildning så innebär det att de har samma läroplan och 

mål att förhålla sig till. Eftersom resultatet visar att de medverkande hade en 

samsyn på svaren på intervjufrågorna så är chanserna stora att det finns fler 

med samma erfarenheter. Enligt Christoffersen och Johannesen (2015) så 

handlar validitet om att välja rätt metod för vad som ska undersökas. Då mitt 

syfte är att ta reda på hur förskollärarna upplever hur de arbetar för att ge barnet 

inflytande och delaktighet under naturvetenskapliga aktiviteter Jag anser att 

semistrukturerade intervjuer var ett lämpligt val för att uppnå hög validitet.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) menar på att syftet med forskningsetik är att skydda 

dem som ska delta i forskningen för skador eller kränkningar, därför finns in-

dividsskyddskravet. Detta är viktigt att personerna som deltar i studien är med-

vetna om för att kunna känna sig trygga. Det är därför viktigt att skicka ut ett 
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informationsbrev där studiens syfte tydligt framgår samt under inledningen av 

intervjun bygga upp ett förtroende. Vetenskapsrådet hävdar att ju närmare fors-

karen kommer dem som ska delta i forskningen desto mer etiska aspekter är 

det att ta hänsyn till. Det är därför vid planeringen av intervjun viktigt att tänka 

på att inte formulera frågor som kan upplevs som kränkande för de medver-

kande eller frågor som kan påverka de medverkande känslomässigt negativ, 

det vill säga saker som är av privat karaktär. Den goda tanken som finns med 

forskningen måste avspeglas i frågorna. I och med att den semistrukturerade 

intervjun ska kännas som ett avslappnande samtal så kan det framkomma in-

formation som den medverkande inte vill ska publiceras. Under analysen av 

data så är det därför utifrån den moraliska aspekten viktigt att överväga vad 

som är relevant för studiens syfte samtidigt som den inte får skada de medver-

kande. 
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6 RESULTAT 

Här presenteras resultatet från intervjuerna utifrån syftets två frågeställningar. 

I resultatet framkommer att pedagogerna ser de naturvetenskapliga aktivite-

terna som bäst lämpade för mindre grupper, vilket visar sig i de både fråge-

ställningarna. I den fösta frågeställningen som handlar om hur pedagogerna 

ger barnet möjlighet till inflytande och delaktighet under de naturvetenskapliga 

aktiviteterna så framkom tre kategorier. Den andra frågeställningen handlar om 

vilka utmaningar som uppstår under aktiviteterna som påverkar barnets möj-

lighet till inflytande och delaktighet under aktiviteterna. Här framkom tre ka-

tegorier. Varje kategori är en sammanfattning av vad som framkom tillsam-

mans med några citat från pedagogerna. För att avidentifiera deltagarna så har 

förskollärarna fått fiktiva namn: Eva, Frida, Lena, Sara, Katrin och Anna. 

6.1 Tillvägagångssätt för att ge det enskilda barnet inflytande 

och delaktighet 

Anpassa gruppstorlek 

Fyra förskollärare nämner gruppstorleken som den viktigaste faktorn för att ha 

möjlighet till att bemöta det enskilda barnets behov under de naturvetenskap-

liga aktiviteterna. De menar på att dela in barnen i mindre grupper är viktigt 

för att kunna främja ett lärande inom naturvetenskap. Med anledning av att det 

annars finns en risk att framförallt de som är lite mer tillbakadragna glöms bort 

om barngruppen är för stor. I och med att undersöka och ställa hypoteser står i 

fokus i undervisningen av ämnet, vilket kräver närvaro av pedagogerna. Men 

även vilka barn som blir uppdelade i samma grupp har betydelse eftersom de 

ser barnens samspel med varandra som viktigt för att alla barn ska kunna delta 

i aktiviteten. Så här beskriver Frida hur hon planerade en aktivitet: 

Vi gjorde det som ett grupparbete. Jag tänkte på hur jag delade in dem så att det 

blev ett kollegialt lärande, så att de kunde lära av varandra. Jag såg olika kun-

skaper i gruppen så att det verkligen var någon som förstod uppgiften så att den 

kunde lära de andra sen. Jag delade in dem i jämna grupper. 
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Ge vuxenstöttning 

Samtliga förskollärare som jag har intervjuat ser stöttningen från en vuxen som 

en viktig anledning till att det enskilda barnet har möjlighet till att känna sig 

inkluderad i en planerad gruppaktivitet inom naturvetenskap. Eva menar på att 

det finns en trygghet i att känna barnen och veta vad de har för olika förutsätt-

ningar och behov för att ha kunnat bemöta det enskilda barnet på rätt sätt. Hon 

reflekterar över sina tidigare erfarenheter så här:  

Var jag ensam med vikarier så kanske jag väntade med aktiviteten för att det 

skulle bli så bra som möjligt för alla. För vi har lite barn med speciella behov 

också och de kanske behöver en helt annan stöttning. Så att vi vet hur vi ska 

tillgodose alla, så att dom får vara med dem också. 

Eva ser det som viktigt vid planeringen av de naturvetenskapliga aktiviteterna 

att förmedla ett intresse hos barnen. Hon menade på att om barnen ska få erfa-

renhet av naturvetenskap så måste de vuxna visa barnen vad som finns och 

hänvisade till förskolans strävansmål. Alla sex förskollärare hade sett ett stort 

intresse hos barnen under de naturvetenskapliga aktiviteterna. Förskollärarna 

ser det därför som viktigt att det finns ett vuxenstöd i närheten som kan tala 

om för barnen att det är viktigt att visa hänsyn till de andra barnen. Samtidigt 

så medgav de att barnens intresse hade bidragit till att det hade gjort det lättare 

att bemöta alla barn. Så här menade Eva: 

Det här med experiment har varit jättespännande för alla, så vi har inte behövt 

anpassa oss speciellt. 

Samtliga förskollärarna är noga med att det finns en vuxen i närheten för att ge 

de tysta barnen stöd för att se till att alla får möjlighet till att prova på aktivite-

terna. Två av förskollärarna hävdade att det viktigaste är att de inte tvingar på 

barnen något som de inte vill och att när barnen observerar att det också är ett 

deltagande. Lena ser det som viktigt att låta de tysta barnen få komma fram 

efter aktiviteten. Hon reflekterade över sina tidigare erfarenheter så här:  

De tysta kanske man får ta efter en aktivitet också. När man är klar med dem 

andra barnen och de har avlägsnat sig. Så att dom tysta får vara ifred, då de kan 

bli blyga när det är för många. 
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Utveckla ett intresse 

Fem förskollärare nämner att de lyssnar in vad barnen pratar om samt upp-

märksammar vad barnen visar ett intresse för, inför planeringen av de naturve-

tenskapliga aktiviteterna. Katrin nämner att de hade haft ett ”lockbete” när de 

planerade temat inom naturvetenskap så att både de som är tillbakadragna och 

aktiva ska kunna bli intresserade och känna sig inkluderade. Så här sa hon:  

Jag valde tema utifrån barnens önskemål. Många har ju med sig babblarna hem-

ifrån, så de vet vilka babblarna är. Dadda som är babbeln inom naturvetenskap 

har lockat väldigt bra faktiskt. 

Tre av förskollärarna anser att det är viktigt att de planerar aktiviteterna så att 

den går att anpassa efter barnens olika förmågor. På så sätt finns det inte några 

rätt eller fel hur det enskilda barnet tar sig an aktiviteterna. 

6.2 Utmaningar för att ge det enskilda barnet inflytande och 

delaktighet 

Anpassning till miljön 

 Tre förskollärare ser inga svårigheter med att bemöta barnens olika förutsätt-

ningar och behov under de naturvetenskapliga aktiviteterna. Med anledning av 

att de har lärt känna barnen samt att de har lång arbetserfarenhet och på så sätt 

är vana att anpassa sig efter en specifik situation. Anna medger dock att det är 

många faktorer att ta hänsyn till i den psykiska miljön. Så här sa hon: 

Det finns en del som det blir konflikter emellan, så då kan det vara bra att sära 

på dem. Sen finns det barn som är trygga med varandra, som behöver varandra 

för att blomma ut, så det är många faktorer som man behöver tänka på. Ibland 

har vi inte förutsättningar till att dela upp barnen i grupper. Jag kanske är ensam 

pedagog med vikarier och det är inte lätt för dem heller. Nej det är mycket att 

tänka på. 

Lena menade även på att det är viktigt att anpassa sig efter den fysiska miljön. 

För att det ska finnas en röd tråd i arbetet med naturvetenskapen och hänvisade 

till deras tema ”Vännerna i kungaskogen”. Så här menade förskolläraren: 
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Det är viktigt att det blir en helhet med det man håller på med. Inte bara rycka 

i trådar. Vi har planerat utifrån boken. 

För lite med tid 

Katrin upplever att de har för stora barngrupper under aktiviteterna som leder 

till att bemötandet till varje enskilt barn begränsas. Detta påverkar framförallt 

de tysta barnen eftersom fokus är tvungen att ligga på de mer aktiva barnen.  

Lena ser just tiden som finns för reflektion och planering som en bidragande 

faktor till hur de har bemöter den enskilda individen. Så här sa hon: 

Man försöker så gott man kan men man behöver mycket tid, reflektionstid. Så 

att man kan göra det bättre nästa gång. Vi har ju planering men det skulle be-

hövas mer för barn med särskilt behov. 

Bristfällig kompetens 

Två av förskollärarna anser också att det är viktigt att inte se sig själva som 

fullärda inom naturvetenskap och att detta är viktigt att förmedla till barnen för 

att kunna bemöta barnen på rätt sätt. De nämnde även vikten av att ha tillgång 

till böcker inom det valda området för att kunna bemöta det enskilda barnet där 

den befinner sig i sin utveckling för tillfället, i och med att de ställer många 

kluriga frågor. Så här sa Lena: 

Både fysik, kemi och teknik är ju ganska svårt, vi är ju inte fullärda heller och 

det kan vara bra att tala om det för barnen att man inte vet allting. Men att alltid 

vara väldigt välplanerad. 

Eva berättade att de brukar delat upp barnen i grupper på 6-8 barn så att alla 

ska få möjlighet till att ställa en hypotes om vad som ska hända under experi-

menten. Trots en relativ liten barngrupp så uppstår det ibland en utmaning. Så 

här sa hon: 

Ibland är det lite synd då någon säger vad den andra skulle säga. Då har man 

inte riktigt tänkt till heller. 

Förskolläraren menar på att det är en svårighet att vara medforskare samtidigt 

som hon ska förmedla svar om vilka naturvetenskapliga fenomen som uppstod. 
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Eva fortsatte med att berätta att det alltid är en utmaning i att planera en akti-

vitet och att det inte är förens arbetslaget analyserat aktiviteten som det fram-

kommer vad de kunde ha gjort annorlunda.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens slutsats är att alla förskollärare tycker att det är viktigt att ge infly-

tande och bemöta det enskilda barnet under mer omfattande gruppaktivitet 

inom naturvetenskap. Dock så har pedagogerna olika strategier under plane-

ringen av aktiviteten för att kunna tillmötesgå individen.  

I min studie så finns en entydig syn på att det är viktigt med hur de grupperar 

barnen i aktiviteten, det vill säga vilka och hur många barn som ska vara i 

samma aktivitet. För att på så sätt kunna uppfylla de kriterier som Elfström 

m.fl. (2014) ser som viktigast för att uppnå god kvalité i arbetet med naturve-

tenskap. Hur pedagogerna väljer att lägga upp arbetet med naturvetenskap får 

därmed betydelse för hur och om det enskilda barnet får uppleva meningsfullt 

lärande i ämnet. Ställs dessa teorier mot det socialkonstruktivistiska kunskaps-

perspektivet internalisering så kan tolkningen göras att barnet är i behov att 

kunna samtala med andra barn samt pedagogen under aktiviteten om naturve-

tenskapliga fenomen för att utveckla sina kunskaper inom ämnet. Samtidigt 

blir det tydligt att naturvetenskapen kräver sitt specifika arbetssätt. I och med 

att gruppaktiviteterna har en betydande roll, för att barnet ska kunna undersöka 

naturvetenskapliga fenomen. Utifrån ovanstående studier så kan förskollärarna 

ses som schaffolds, i och med att de har hittat strategier för hur de ska planera 

aktiviteten utifrån barnet kunskaper i naturvetenskap. Naturvetenskap kan där-

för utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet ses som ett ämne som bäst 

lärs ut i mindre grupper. 

Vygotskij menade på att de vuxna bör i undervisningen med barnen använda 

sig av stödstrukturer för att individen ska kunna utvecklas (Halpenny, Petter-

sen, 2015). Pedagogerna i Pramling Samuelsson m.fl. (2015) forskning och i 

min studie anser att det är viktigt att det finns en vuxen i närheten av varje barn. 

Pedagogerna som medverkade i min studie ser det även som viktigt att aktivi-

teten skulle kunna anpassas utifrån hur långt individen kommit i sin utveckling.  
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Detta är inte något som nämns i Pramling Samuelsson m.fl. (2015) forskning 

som enbart tittar närmare på hur barngruppens storlek påverkar pedagogernas 

arbete med naturvetenskap. En anledning kan vara att pedagogerna i min studie 

även ser barnens betydelse för varandra när det kommer till att erfara ny kun-

skap, barnen blir här scaffolds. När det enskilda barnet samspelar med de andra 

barnen under aktiviteterna så delger de varandra kunskap genom att pröva olika 

tillvägagångssätt och samtala med varandra. På så sätt så får individen stött-

ning utifrån sina individuella förkunskaper och utmaningar. Detta kan även 

kopplas ihop med att pedagogerna inte har några svårigheter med att ge barnen 

inflytande över aktiviteten. Resultat stämmer därför inte överens med Williams 

m.fl. (2016) erfarenheter att pedagogerna upplever delaktighet och inflytande 

som svårt. Samtidigt så är det viktigt att ha i åtanke att pedagogerna fick välja 

aktivitet själv att prata om, de kan därför ha valt en aktivitet som de upplevde 

gick bra och är nöjda med. Hade de däremot fått tilldelad vilken typ av natur-

vetenskaplig aktivitet som de skulle diskutera så kan resultatet med hur de upp-

levde att ge barn inflytande och delaktighet sett annorlunda ut.  

Tolkningen blir här att ju större intresse det finns oss det enskilda barnet för att 

lära desto mindre stödstrukturer behöver pedagogen att använda sig av. När 

barnet visade ett intresse för den naturvetenskapliga aktiviteten så leder det till 

ett aktivt deltagande. Detta får även positiva konsekvenser för barnets interna-

liseringsprocess i och med att ett aktivt deltagande ökar barnets möjlighet till 

samspel och kommunikation vilket gör att barnet kan ta till sig den nya kun-

skaper.   

I min studie så visar det sig att förskollärarna hade en entydig bild av att deras 

yrke handlar om att främja det enskilda barnets utveckling och lärande. På så 

sätt stämmer inte mitt resultat överens med Einarsdottir (2014) och Pramling 

Samuelsson m.fl. (2016)  forskning.  En anledning kan vara att förskollärarna 

såg det som viktigt att ta tillvara på barnens intresse kring naturvetenskap och 

då behöver de ha ämneskunskaper. Att pedagogerna i studien tog tillvara på 

barnens intresse ledde även till ett uppskattande hos barnen och aktiviteten blev 

på så sätt meningsfull. Att pedagogerna såg det som viktigt att främja barnens 
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utveckling i naturvetenskap så arbetar de aktivt med att ge individen förutsätt-

ningar för den kommande skolgången. På så sätt motverkar de att individen får 

dåligt självförtroende i ämnet (Skolinspektionen, 2016). Min studie stämmer 

därför inte överens med Hansson m.fl. (2014) som menar på att förskollärarna 

behöver bli bättre på att bemöta barns frågor för att kunna planera meningsfulla 

aktiviteter. Att resultatet skiljer sig kan även ha att göra med förskollärarnas 

eget intresse för naturvetenskap. Pedagogerna som medverkade i min studie 

upplever arbetet med naturvetenskap som intressant och roligt vilket med stor 

sannolikhet påverkade deras möjlighet till att hitta meningsfulla lärandetill-

fällen. Detta går att koppla ihop med Sandberg et al. (2017) studie där det fram-

går att det är viktigt för barnen med pedagoger som är uppmuntrande för att de 

ska kunna lära. 

7.2 Metoddiskussion 

Att använda mig av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

anser jag var lämpligt i och med att tiden som fanns för examensarbetet var 

begränsad. Som Christoffersen och Johannessen (2015) menar på så är det vik-

tigt vid kvalitativa metoder att försöka få ett så litet urval som möjligt. I och 

med att jag hade ett homogent urval, det vill säga enbart personer med förskol-

lärarutbildning så var semistrukturerade intervjuer ett bra val då det gav en 

djupare inblick i studiens problemområde. Eftersom frågorna var öppna så gav 

det de medverkande en möjlighet till att tolka frågorna ur sitt eget perspektiv, 

på så sätt gavs en möjlighet till reflektion. Detta var viktigt på grund av att de 

själva fick välja vilken naturvetenskaplig aktivitet som de ville prata om under 

intervjun. Dock så är det viktigt att ha i åtanke att det får negativa konsekvenser 

för studiens trovärdighet att inte samtliga pedagoger har utgått från samma typ 

av naturvetenskaplig aktivitet. Men i och med att studiens syfte är att ta reda 

på hur pedagogerna gav det enskilda barnet inflytande och delaktighet under 

den omfattande aktiviteten, så var det intressanta att ta reda på hur de gick 

tillväga snarare än vad de gjorde. Tack vare att intervjun var semistrukturerad 

så gav det möjlighet till att få djupare förståelse för hur de såg till individen i 
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gruppen. I och med att jag genomförde en pilotintervju så gav det mig en möj-

lighet till att kontrollera och ändra frågorna samtidigt som det gav en inblick i 

vilka följdfrågor som kunde tänkas att dyka upp under intervjuerna. Detta 

gjorde att jag var förberedd inför intervjuerna, vilket höjde kvalitén på inter-

vjuerna. Detta innebär att intervjufrågorna kan ses som tillförlitliga och på så 

sätt blir studiens validitet hög. 

Dock så finns det några negativa konsekvenser av att använda sig av denna 

metod. Till exempel så begränsades den egna påverkan på intervjun i och med 

att det är den medverkandes tolkningar av frågorna som ligger till grund för 

utformningen av samtalet. Detta blev tydligt under mina intervjuer då följdfrå-

gorna skiljde sig åt beroende på vem jag intervjuade. Hade det däremot varit 

en strukturerad intervju så hade alla medverkande fått samma frågor, vilket 

hade gjort det enklare att analysera och kategorisera data. Detta hade även fått 

positiva konsekvenser för studiens generaliserbarhet. Det är även viktigt att ha 

i åtanke att till skillnad från enkäter där den medverkande har tid till att tänka 

igenom svaren så är tiden som finns för betänketid under en intervju knapp. 

Det är därför möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om jag valt enkät 

som metod då intervjupersonen hade haft möjlighet till att reflektera över frå-

gorna. Dock så hade det inte varit möjligt att ställa eventuella följdfrågor och 

det hade då inte varit möjligt att få en inblick i en annan människas livsvärld 

samt att enkäter hade krävt fler medverkande.  

Ett annat lämpligt alternativ hade varit att använda sig av gruppintervjuer, vil-

ket hade lett till att förskollärarna hade reflekterat med varandra och på så sätt 

hade det varit möjligt att få en djupare inblick i hur de arbetar i verksamheten 

kring bemötande. Dock så hade detta kunnat medföra att pedagogerna hade 

påverkat varandras svar. I och med att jag valde att genomföra intervjuerna 

enskilt för att få en inblick i deras egna perspektiv, så kan studiens reliabilitet 

ses som hög då den medverkande inte utsätts under intervjun av yttre påverk-

ningar. 
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7.3 Implikationer för verksamheten 

Studien visar att förskollärarna arbetar medvetet med att ge det enskilda barnet 

inflytande och delaktighet inom naturvetenskap. Dock så finns det en utmaning 

i att bemöta det enskilda barnet under en omfattande aktivitet inom naturve-

tenskap, eftersom det innebär att alla barnen i gruppen deltar. Det är därför 

viktigt att pedagogerna ser barnens betydelse för varandra för att vilja delta 

men även för att bemöta varandras frågor inom naturvetenskapliga fenomen. 

Dock så krävs det att pedagogerna är flexibla och lyssnar in vad som händer 

under aktiviteten för att barnet ska få känna sig medräknad oavsett förkun-

skaper inom naturvetenskap, som Edfelt (2015) ser som viktigt för ett indivi-

danpassat arbetssätt. Det krävs även ett intresse från pedagogerna att arbeta 

med naturvetenskap och ta till vara på de lärandetillfällena som Hansson m.fl. 

(2014) ser som viktigt för att ämnet ska bli en del av verksamheten. På så sätt 

kommer de att kunna arbeta fram fungerade strategier för att kunna bemöta det 

enskilda barnet. Detta kommer underlätta förskollärarnas arbete med att ge in-

dividen inflytande under de mer omfattande aktiviteterna inom naturveten-

skap. Detta är viktigt inte minst på grund av att tiden som finns för planering 

och reflektion av naturvetenskapliga aktiviteter är knapp. Samtidigt som bar-

nen får en trygghet i att samtala om naturvenskapliga fenomen som är viktigt 

för den kommande skolgången.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

I den här studien så har det framkommit att pedagogerna arbetar för att alla 

barn ska ges inflytande och känna sig delaktiga under gruppaktiviteter inom 

naturvetenskap. Det skulle därför vara intressant för vidare forskning att ob-

servera pedagoger under naturvetenskapliga aktiviteter för att ta reda på hur 

det fungerar i praktiken. För att få en djupare insikt så skulle forskningen kunna 

inrikta sig på att enbart titta närmare på dem tysta barnen i och med att peda-

gogerna såg stöttningen från en vuxen som viktigt för att barnet skulle kunna 

delta i aktiviteten.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Introduktion 

- Informera om individsskyddskravet. 

- Berätta syfte med intervjun och om det är okej att den spelas in. 

- Fråga intervjupersonen om hen har några funderingar. 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta hur du planerade den naturvetenskapliga aktivite-

ten för att den skulle tillmötesgå det enskilda barnets förutsätt-

ningar? 

                 - På vems initiativ planerades aktiviteten? 

                 -Upplevde du några svårigheter med att planera aktiviteten utifrån 

                   barnens olika förutsättningar?                           

2. Kan du berätta hur gick tillväga under den naturvetenskapliga ak-

tiviteten för att bemöta det enskilda barnets behov? 

- Aktiva barn som pratar? 

- Tysta barn? 

- Upplevde du några svårigheter med att bemöta barns olika behov? 

 

3. Kan du berätta hur det enskilda barnet gavs möjlighet till delaktig-

het under den naturvetenskapliga aktiviteten? 

- Aktiva barn som pratar? 

- Tysta barn? 

- Upplevde du några svårigheter med att ge alla barn möjlighet till 

delaktighet under aktiviteten? 

Avslutning 

               -  Fråga om intervjupersonen vill komplettera med något. 

               -  Tacka för intervjun. 



   

 

 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev  

 

Informationsbrev 

Jag heter Malin Persson och studerar till förskollärare på Karlstad universitet. 

Jag håller nu på med att skriva mitt examensarbete. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares erfarenheter och 

tankar om hur barn gjorts delaktiga under en planerad aktivitet inom naturve-

tenskap. Jag önskar därför att få göra en intervju med dig om detta. Deltagandet 

i studien är frivillig och du som medverkande kan när som helst avbryta delta-

gandet utan att ange orsak. Ungefär 6 förskollärare kommer att intervjuas. In-

tervjuerna kommer att ske enskilt och kommer att ta cirka 15 minuter. För att 

jag ska ha möjlighet till att skriva ner dina tankar kommer jag att spela in ljud 

under intervjun. Konfidentialitet kan utlovas genom att inga obehöriga får ta 

del utav materialet. Materialet kommer förvaras så att det bara är åtkomligt för 

mig som är författare till examensarbetet. Det inspelade materialet kommer att 

transkriberas efter avlyssning. Examensarbetet kommer att publiceras och jag 

kommer då att avidentifiera namn och plats. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

Medgivande/ej medgivande till mitt deltagande i studien 

 

 

 

 

 Ja, jag ger mitt medgivande till att delta i studien. 

 

 

 

 Nej, jag ger inte mitt medgivande till att delta i studien.                                        

 

 

 

Plats: …………………………………….  Datum:       /     2018 

 

 

 ………………………………………………………  

Deltagarens underskrift 

 

 


