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Abstract 
The purpose of this study is to research how some pre-school teachers respond to children´s 

thoughts and questions about the reproductive process in their teaching. The study is conduct-

ed through qualitative interviews with ten teachers from three different pre-schools. The find-

ings show both possibilities and difficulties that the teachers encounter in this area, as well as 

the teachers’ different approaches to the subject. The results show that there are several dif-

ferent aspects and views concerning the reproductive process teaching. The children’s own 

questions are of vital importance to the choice of pedagogic methods in this subject. The 

teachers use books, the internet and films, as well as outdoor excursions when teaching the 

reproduction process in plants and animals. Conclusions show that abstract words and con-

cepts form obstacles in the dialogues about the reproductive process. The didactics can also be 

rendered more difficult by parental views and different cultures. The teachers unanimously 

pointed to their own commitment as a key factor to success in the reproductive process teach-

ing. Some of the teachers find this an easy subject to teach while others find it problematic. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger i förskolan bemöter och arbetar 

med barns tankar och frågor om fortplantning. Genom kvalitativa intervjuer med tio 

pedagoger, verksamma på tre olika förskolor, undersökte jag hur de arbetar med frågor som 

berör fortplantning. Studien tar upp möjligheter och hinder som pedagoger stöter på i detta 

arbete, samt likheter och skillnader i pedagogers förhållningssätt till ämnet. Resultatet visar 

att det finns flera olika aspekter och synsätt när det gäller lärande om fortplantning. Barnens 

frågor och funderingar står i fokus och är avgörande för hur pedagogerna arbetar inom 

området. Pedagogerna använder sig av böcker, internet och filmer om de vill arbeta med 

lärande om fortplantning. När de jobbar med lärande om växter och djurs reproduktion ger de 

sig ut i naturen. Pedagogerna ser svåra ord och begrepp som ett hinder för samtal om 

fortplantning. De menar också att föräldrars åsikter i ämnet samt olika kulturer kan 

problematisera deras arbete. Pedagogerna är eniga om att deras eget engagemang är mycket 

viktigt i arbetet med lärande om fortplantning. Några av pedagogerna anser att det är ett 

enkelt ämne att arbeta med medan några tycker att det är problematiskt.   
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Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning på förskollärarprogrammet har jag vid flera 

tillfällen träffat barn som har funderingar kring fortplantning. Barnen har visat en stor 

nyfikenhet på hur ett barn egentligen blir till. Vid de tillfällen som barn har ställt frågor till 

mig inom detta område har jag haft svårt att besvara frågorna. Jag anser att det är ett svårt 

ämne att bemöta och min erfarenthet säger mig att jag inte är ensam om att känna så. Dessa 

funderingar blev utgångspunkten för detta examensarbete. 

 

I läroplanen för förskolan går att läsa att förskolan har som ansvar att göra barnen medvetna 

om deras roll i naturens kretslopp (Skolverket, 2010). Detta, anser jag, går att tolka som att de 

bör göras medvetna om hur människan skapas och hur deras livscykel ser ut. Det står också i 

läroplanen att pedagoger ska ta tillvara på barns tankar, intressen och intentioner (ibid.). 

 

Det finns en hel del böcker som vänder sig till barn som berör det här ämnet. Exempel på 

sådana är Vi ska få ett syskon skriven av Lennart Nilsson och Mamma lägger ägg skriven av 

Babette Cole. Böckerna är skrivna på olika sätt och diskuterar ämnet fortplantning ur olika 

perspektiv. Nilssons bok innehåller mycket fakta och beskriver hur det går till när ett barn blir 

till. Bilden är uppbyggd av verkliga fotografier. I den andra ovan nämnda boken förklaras 

fortplantning på ett mer fantasifullt vis och menar att barn går att plantera, baka eller trycka ut 

ur en tub. Det som är gemensamt för båda böckerna är att de innehåller många bilder. Dessa 

böcker vänder sig till barn mellan tre och sju år. 

 

Jag anser att det finns möjligheter och material för att arbeta med ämnet fortplantning i 

förskolan. Jag tror dock att detta inte görs på de flesta förskolor. Detta har gjort mig nyfiken 

på hur pedagoger på förskolan bemöter barns tankar och funderingar om människor, växter 

och djurs fortplantning. 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter och 

arbetar med barns tankar om fortplantning. Syftet med studien är också att bidra med kunskap 

till pedagoger när det gäller lärande om fortplantning. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts:  

1. Hur arbetar pedagoger på förskolan med lärande om fortplantning? 

2. Vilka möjligheter och hinder finns för pedagogerna i arbetet om fortplantning på förskolan? 

3. Vilka likheter och skillnader mellan olika pedagoger finns vad gäller arbete om 

fortplantning? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Det finns mycket forskning att tillgå vad gäller lärande om naturvetenskap i förskolan. När det 

gäller lärande om fortplantning finns det dock begränsad forskning. Jag har studerat 

avhandlingar med naturvetenskap i fokus och kopplat det till mitt ämne.  

 

Elisabeth Arnér (2009) menar att barn måste få förtroende och att vuxna bör tänka utifrån ett 

barns perspektiv. Det är viktigt att det finns en stark gemenskap mellan pedagoger och barn 

och engagemang och intresse hos de vuxna är ledord. Som pedagog ska du kunna möta 

barnens frågor med ett öppet sinne. Eva Johansson (2003) beskriver vikten av ett fungerande 

samspel mellan barn och pedagog och att det har betydelse för barnet vilken barnsyn 

pedagogen besitter. Det finns stora skillnader i hur förskolepersonal bemöter barn, menar 

Johansson. Hon beskriver även i sin kunskapsöversikt att det kan vara effektivt att observera 

och dokumentera för att synliggöra barns läroprocesser. 

 

Robin Osborne (1997) beskriver hur barns uppfattning om begrepp skiljer sig åt och att det 

finns en risk att kommunikationen brister mellan lärare och barn. Det har gjorts studier som 

betonar vikten av att pedagoger lär barn att lära med utgångspunkt i utvecklingspedagogiskt 

perspektiv. Sådana studier innebär att pedagoger ger barn uppmärksamhet och uppmuntrar 

deras intressen. Han menar att samspelet mellan pedagog och barn ibland kan vara svårt när 

det handlar om naturvetenskapliga fenomen. Det är viktigt att ta tillvara barns nyfikenhet, 

kreativitet och lust att lära. Pedagogen finns där som en resurs för barnet och kan tillgodose 

med material. Pedagogen ska även finnas där för att utmana barnet och ställa frågor som kan 

föra barnets resonemang vidare. Vikström (2005) beskriver att många barn vet att ägg och 

spermier är en förutsättning för människors och djurs sexuella reproduktion, men de känner 

inte till att det även sker en berfruktning när en växt blir till. 

 

Även Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) menar att pedagogerna har en 

viktig roll när det handlar om att lära ut till barnen. Det gäller att ha en positiv utgångspunkt 

och göra det intressant för barnen att lära sig nya saker. Fokus ska ligga på barnens intresse 

och det är viktigt att ta tillvara på deras frågeställningar. Även lärandemiljön har stor 

betydelse och här har pedagogen ett ansvar att se till att barnen får verka i en inspirerande och 

lärande miljö.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har även skrivit en forskningsrapport som heter 

Lek och läroplan. Möten mellan barn och lärare i förskola och skola. Här skriver de om hur 

leken är en viktig del för barns lärande. De menar att meningsskapande är ett centralt begrepp 

i barnens livsvärldar och att lek och lärande har stor betydelse. I leken skapar barnen en värld 

av mening och de ser leken som en arena där barnen ges möjlighet att förstå andras 

perspektiv.  

 

Susanne Thulin (2011) har skrivit en avhandling som är uppbyggd på tre delstudier. I 

avhandlingen beskriver Thulin hur pedagoger kan arbeta med naturvetenskap tillsammans 

med barn. I och med införandet av den nya läroplanen i förskolan ställs det nu mer krav på 

pedagogerna. Som pedagog är det viktigt att ge barnen exempel ur deras verklighet och 

vardag, menar Thulin. De val och bedömningar som pedagogen gör får konsekvenser för 

barns lärande. Thulin diskuterar vidare pedagogers arbetssätt och menar att om de inte i 

förväg planerar vad de ska lära ut till barnen så ger det utrymme för att ta tillvara barns 
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erfarenheter. En annan aspekt som Thulin redogör för i sin avhandling är att det är mycket 

fokus på det sociala lärandet på förskolan och inte så mycket fokus på lärande om 

naturvetenskap som ämne. 

 

Annika Elm (2008) har studerat hur pedagoger arbetatar med lärande om naturvetenskap. Hon 

har kommit fram till att lärande inom naturvetenskap på förskolan ofta sker genom 

observation och undersökning. Det är främst djur och natur som undersöks, menar Elm. 

Vidare betonar hon att urvalet av vad som ska studeras väljs ut av pedagogerna eller barn som 

bildar särskilda team. Elm beskriver också i sin avhandling att hon förundras över barnens 

samspel när de arbetar med naturvetenskap. Hon menar att de klarar sig mycket bra även utan 

en pedagogs närvaro. Elm beskriver även att hon tycker att lärande om naturvetenskap har 

diskuterats i begrepp som samspel, pedagogens arbetsätt och förhållningssätt. Hon menar att 

detta är abstrakta ord och att mer fokus borde ligga på innehållet i undervisningen. 

 

Vad säger läroplanen? 

I läroplanen finns ett antal mål som ska uppfyllas. Det finns flera sätt att tolka och arbeta med 

läroplanen och det är upp till varje enskild pedagog att bedöma. (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003) 

 

I läroplanen för förskolan står det att pedagoger ska ta tillvara på barns frågor och initiativ. 

Detta bör ligga till grund för verksamhetens utformning vad gäller såväl material som miljö. 

Pedagogerna ska arbeta på ett sådant sätt att varje barn får göra sin röst hörd och få utlopp för 

sina tankar och känslor. Arbetslaget ska ta tillvara barns lust att lära och deras vetgirighet. De 

ska även stärka barns tro på sin egen förmåga. Som förskollärare har du ansvar för att barnen 

på förskolan får vara med och påverka verksamhetens innehåll. (Skolverket, 2010) 

 

Förskolan har strävansmål i läroplanen som handlar om hur barn ska ges möjlighet att arbeta 

med naturvetenskap. Dessa handlar exempelvis om att barn ska få utrymme att utveckla 

intresse för hur människor och natur påverkar varandra. Det står också att förskolan ska sträva 

efter att barn utvecklar sin förmåga att ställa frågor och samtala om naturvetenskap. (ibid.) 
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Metod 
 

I följande avsnitt presenteras den metod som använts för att uppnå studiens syfte. Metoden 

som valts till denna undersökning är intervjuer av pedagoger på förskolan. Intervjuerna är 

kvalitativa. 

 

Urval 

I den här undersökningen har tio pedagoger deltagit. Deras ålder, kön, utbildning och 

yrkeserfarenhet varierar. Pedagogerna är 27-59 år gamla och har arbetat inom förskolan i 0,5-

38 år. Pedagogerna består av både förskollärarare och barnskötare i en liten kommun i södra 

Sverige. Sju av dem är förskollärare och tre av dem är barnskötare. Pedagogerna verkar på 

både kommunala förskolor och föräldrakoperativ. Alla pedaogogerna arbetar på avdelningar 

med barn som är 3 till 5 år. På föräldrakoperativet går även yngre barn, men samtliga 

pedagoger som intervjuats arbetar även med äldre barn. Urvalet av vilka som skulle delta i 

studien gjordes i samråd med personalen på de aktuella förskolorna. Både förskollärare och 

barnskötare ansågs lämpliga i studien. 

Tabell 1. Informanternas kön, yrkestitel samt hur länge de har arbetat inom förskolan. 

 

Informant Kön Yrkestitel Tid i yrket 

Pedagog 1 Kvinna Förskollärare 36 år 

Pedagog 2 Kvinna Barnskötare 8 år 

Pedagog 3 Kvinna Förskollärare 1,5 år 

Pedagog 4 Man Förskollärare 3 år 

Pedagog 5 Kvinna Förskollärare 0,5 år 

Pedagog 6 Man Barnskötare 5 år 

Pedagog 7 Kvinna Barnskötare 7 år 

Pedagog 8 Kvinna Förskollärare 23 år 

Pedagog 9 Kvinna Förskollärare 38 år 

Pedagog 10 Kvinna Förskollärare 25 år 

 

Datainsamlingsmetod 

Den metod som använts till denna studie är kvalitativa intervjuer med pedagoger. Kvalitativa 

intervjuer ger ofta intressanta resultat när det gäller pedagogers syn på förhållningssätt, 

planering och målsättningar (Johansson, Svedner, 2010) Frågorna till denna studie har ställts 

på ett sådant vis att de har fokuserat på informantens erfarenheter. Det har inte funnits några 

förväntade svar på frågorna och frågorna har varit samma för samtliga informanter. Frågorna 

har ställts på ett sätt så att svaren kan varieras och bli så utömmande som möjligt. Det har 

således inte funnits några svarsalternativ. Det har varit viktigt att informanterna inte har känt 

sig besvärade av frågorna och att de har upplevt att de har varit lätta att svara på. Syftet med 

en kvalitativ undersökning är att ta reda på hur människor tänker och känner inom ett visst 

område. Mängden data är inte det viktigaste utan orden står i fokus (Backman, 2008). Detta 

har varit viktigt i denna studie och därför har det varit av största vikt att informanterna har 
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känt förtroende för mig som intervjuare. Jag har varit noga med att ge respons, via 

kroppsspråk, på deras svar. Jag har också formulerat frågorna på ett sådant vis att de ska 

inbjuda till personliga svar. 

 

För att få svar på frågeställningarna i studien skapades ett antal intervjufrågor (Bilaga 1). 

Dessa arbetades fram utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

 

Procedur 

Intervjuerna har genomförts med pedagoger från tre olika förskolor. Innan intervjuerna 

påbörjats har de två förskolecheferna på de aktuella förskolorna kontaktats för att godkänna 

studien. En av förskolecheferna har kontaktats via mail och den andra har fått frågan öga mot 

öga. De har informerats om examensarbetets syfte och metod och i båda fallen har 

förskolecheferna godkänt min studie. Därefter har förskollärare och barnskötare på de aktuella 

förskolorna tillfrågats om deltagande. Några har blivit tillfrågade via mail eller telefon, medan 

andra fått frågan via personligt besök. Flertalet av intervjuerna har skett på de aktuella 

förskolorna. Två av intervjuerna har gjorts via telefon då det inte varit möjligt att möta 

informanterna öga mot öga på grund av tidsbrist. Intervjuerna har varat i cirka 15 minuter och 

har spelats in med mobiltelefon. Innan intervjuerna har pedagogerna informerats noga om hur 

intervjun kommer att gå tillväga samt hur efterföljande arbete med materialet kommer att te 

sig. De har fått fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 2) för att godkänna sin medverkan i 

studien. Informanterna har även fått svara på om de är förskollärare eller barnskötare, deras 

ålder samt hur länge de har arbetat inom förskolan.  

 

Informanterna har informerats om de förutsättningar och utgångspunkter som finns för 

studien. De som intervjuats har haft sin fulla rätt att dra sig ur studien när de velat. 

(Vetenskapsrådet, 2011) Pedagogerna som deltagit i studien kan vara säkra på att de kan vara 

anonyma. Förskolan de verkar på kan inte heller den härledas. Genom att följa dessa kriterier 

har förtroendet från de personer som deltar ökat vilket i sin tur leder till ökad motivation hos 

pedagoger. (Johansson, Svedner, 2010) 

 

Alla medverkande i denna studie kommer att vara anonyma. De har fått benämningar från 1-

10 för att inte gå att identifiera. All data jag har fått fram har hanterats enligt 

konfidentialitetskravet vilket innebär att ingen obehörig får tillgång materialet. När studien 

har slutförts och blivit godkänd kommer all information att raderas och förstöras. 

(Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Databearbetningsmetod 

Efter att intervjuerna genomförts har de transkriberats på datorn. Därefter har intervjusvaren 

analyserats och kategoriserats genom att sorteras i olika tabeller. Likartade svar har fått stå 

tillsammans och sedan kopplats till de centrala frågeställningarna i examensarbetet. 

Förskollärares svar har placerats i en kolumn och barnskötares i en annan. Detta för att kunna 

se eventuella skillnader i svaren. Dessa tabeller ligger till grund för studiens resultat. Varje 

pedagog har tilldelats en siffra för att det inte ska gå att identifiera vem som sagt vad. 
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Resultat 

Pedagogers arbete med barns lärande om fortplantning i förskolan 

Barns intresse 

Ingen av pedagogerna som deltagit i studien arbetar aktivt med lärande om fortplantning i 

förskolan. Samtidigt är de överens om att de arbetar med lärande om fortplantning om det 

kommer frågor från barnen. Då använder de sig framförallt av böcker som material för att 

förklara människor, djur och växters fortplantning. Sex av pedagogerna som deltagit i denna 

studie menar att tankar och frågor om fortplantning dyker upp i samband med att något barn 

ska få ett syskon. Vissa barn intresserar sig då för hur barnet kommit in i mammans mage och 

ställer frågor om detta till pedagogerna. En av informanterna beskriver när frågorna kommer 

från barnen: 

 

Ja, det är väl mest när det är ett lillasyskon på g. Då brukar barnen bubbla upp och 

fråga om hur, och en del till och med varför det blir småbarn och småsyskon. Ja, det 

är väl först och främst då. (Pedagog 4) 

 

En annan förskollärare tycker att det är ett bra tillfälle att samtala om människors 

fortplantning när något barn på förskolan ska få ett syskon. Hon menar att det blir ett naturligt 

tillfälle att samtala om ämnet. Flera av informanterna menar att de inte ser några problem i att 

samtala med barnen om detta och tycker att de är bekväma i situationen. Det är ingen av 

informanterna som själva tar upp ämnet fortplantning med barnen, men samtliga besvarar 

barnens frågor när de dyker upp. 

 

Det är inte så att jag aktivt jobbar med att diskutera hur människobarnet blir till just. 

Inga barn överhuvudtaget egentligen, men när de rör vid ämnet så är jag nog väldigt 

tydlig med att berätta hur man gör och hur det fungerar så att det inte ska bli något 

konstlat för dem. (Pedagog 4)  

 

Jag tar inte upp det spontant, men om någon pratar om det försöker jag göra det så 

enkelt som möjligt. Då säger jag att det måste vara en pappa och en mamma och att 

pappan har frön och mamman har ägg och sen så blandas de och så blir det en liten 

bebis som växer i mammans mage. Och det räcker för att barn ska acceptera. Jaha, 

säger de och så går de vidare. (Pedagog 1)  

 

En av informanterna menar att barn undersöker och utforskar genom leken. De leker mycket 

mamma, pappa, barn eller doktor. Det är också vanligt att barnen jagar varandra och vill 

pussas och kramas. Fyra av informanterna påpekar att barn i förskoleåldern ofta är väldigt 

intresserade av sin egen och andras kroppar. Detta är ett sätt att upptäcka nya saker, men inte 

på ett sexuellt vis. En av pedagogerna beskriver att ”de vill vara på toaletten två och två och 

de upptäcker att de är olika och det är intressant.”(Pedagog 1) 
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Två barnskötare och två förskollärare menar att de mycket sällan eller aldrig har varit med om 

att ett barn har ställt frågor som rör ämnet fortplantning. De tror att dessa frågor är vanligare 

hos lite äldre barn. En av barnskötarna beskriver: 

 

Nej, jag tror inte direkt att jag har upplevt att de har pratat med mig om det faktiskt 

om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Det är ingenting som jag kan känna att de har 

frågat. (Pedagog 6) 

 

Möjligheter för pedagoger i arbetet med lärande om fortplantning 

Böcker 

Att böcker är ett bra material i arbetet med lärande om forplantning är informanterna eniga 

om. Endast en av informanterna hänvisar inte till böcker som ett användbart material. Flera av 

pedagogerna hänvisar till biblioteket och menar att de där ofta har, eller kan ta hem, bra 

böcker som berör ämnet fortplantning. En av informanterna nämner att hon har besökt 

biblioteket för att fördjupa sig inom detta område, men att hon inte fann litteratur som föll 

henne i smaken. Hon menade samtidigt att det nog berodde mer på hennes eget engagemang 

än bibliotekets utbud. Tre av informanterna menar att barn intresserar sig för samtal om 

fortplantning efter att de har läst böcker som berör ämnet. En pedagog berättar att de har ett 

barn på avdeningen som är mycket intresserad av en bok som innehåller bilder på nakna 

människor. De brukar läsa den tillsammans och kan då samtala om att alla ser olika ut och att 

det är helt naturligt. Hon beskriver: 

 

Och då är det nakna bilder på tjejer och killar. Hur ser de ut, och likheter och 

skillnader? Och sen bara det här att en kille kan också ha långt hår. Sådana frågor 

kommer ju. (Pedagog 5) 

 

Flera av informanterna menar att böcker är ett bra att använda om man vill visa bilder. De 

menar att det ibland kan vara svårt att prata om ämnet fortplantning, men anser att de kan 

stötta sig på boken. Flera av pedagogerna hänvisar också till boken som ett material de kan 

använda för att motivera för vårdnadshavare att deras svar är korrekta. En förskollärare 

beskriver: 

 

Och sen är man ju lite orolig om jag skulle suttit där och berättat om hur barn blir till 

och så kommer föräldern och säger att så där mycket tycker inte jag att mitt barn 

behöver veta. Då kan man ju liksom säga att vi har läst den här boken. Då är det ju 

inte bara jag som har sagt det och den är anpassad för barn liksom. (Pedagog 3) 
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Filmer och Internet 

Två av informanterna hänvisar till filmer som ett användbart material i arbetet med lärande 

om fortplantning i förskolan. En av informanterna anser att de franska filmerna En cellsam 

historia är ett material som är bra. De har några år på nacken, men fungerar ändå idag, menar 

han. Pedagogen menar att det är ett enkelt och bra material som innefattar hela kroppen och 

som kan vara ett bra diskussionsmaterial.  

 

Fyra av informanterna använder internet när de vill söka kunskap i ämnet och menar att de här 

kan hitta all information de behöver. Två av informanterna berättar att de har surfplattor som 

de använder sig av när de vill söka information. En av dem beskriver: 

 

Alltså ja, men det har jag ju alla möjligheter egentligen för jag kan ju googla. Jag kan 

ju kolla, vi kan ju kolla på paddan och allt möjligt. Det går ju både se bilder och allt 

möjligt på den höll jag på att säga. (Pedagog 2) 

 

En av informanterna brukar ha med sig en surfplatta när de är ute i naturen för att kunna 

bemöta barnens frågor på plats. Hon beskriver att om hon inte kan svara på barnens frågor så 

tar hon hjälp av surfplattan och tar reda på svaren. 

 

Naturen och närmiljön 

När det gäller lärande om fortplantning bland växter och djur hänvisar fyra av informanterna 

till naturen och närmiljön. De menar att de då på plats kan samtala med barnen om hur växter 

och djur fortplantar sig. 

 

Det är naturligtvis när vi är ute i närmiljön, ute i skogen. När man hittar både djur 

och plantor. Då blir det ju att vi pedagoger bemöter barns frågeställningar och att 

man kan tillvarata de stunderna med barnen. (Pedagog 10) 

 

Tre av informanterna beskriver att barnens intresse för djur och växter ökar på våren. Detta 

anser de är naturligt då det är då som det börjar grönska och många djur vaknar till liv. Då 

upplever flera av informanterna att de har stora möjligheter att arbeta tematiskt med växter 

och djurs fortplantning. En av pedagogerna beskriver att de samtalar med barnen om 

pollinering och att frön förökar sig med hjälp av pollen. En annan pedagoger beskriver: 

 

Livet kommer ju och blommar upp då. Det är då man studerar livet lite närmare. 

Vintertiden är det ju ytterst, ytterst lite. Om det inte är något småsyskon på g. Det 

spontana som barnen tar upp det är ju på våren, tror jag (Pedagog 4) 

 

En av pedagogerna beskriver också hur barnen ofta ställer frågor om djur och växter när de 

tittar ut genom fönstren på förskolan. Hon menar att det är ett viktigt tillfälle att ta tillvara på 

med barnen. En av förskolorna, där några av informanterna arbetar, ligger på landet och intill 

förskolan finns en hästhage. De menar att de har alla möjligheter att samtala om djur och 
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natur med barnen när frågorna dyker upp. En av pedagogerna på förskolan beskriver:  

 

Möjligheterna, du har ju hela naturen inpå knuten så det är ju väldigt lätt. Och vi har 

ju hästarna i hagen här och skulle det vara så då är det ju väldigt spännande att se om 

det är en hingst och ett sto och hur... Och det finns ju många andra djur. Hur gör de? 

Katter finns det här ute. Så barnen har... På landet så ser man fortplantningen. Det är 

liksom i den dagliga verksamheten då. Så det kan man ta till, tycker jag. (Pedagog 1) 

 

Fem förskolärare och tre barnskötare menar dock att barnen inte visar särkilt mycket intresse 

för växter och djurs fortplantning. En av barnskötarna beskriver: 

 

Nej, inte mer än att de pratar om mammaflugan och bebisflugan och så där. Inte hur 

de kommer till på något vis. Det har jag inte upplevt så mycket faktiskt. (Pedagog 2) 

 

Hinder för pedagoger i arbetet med lärande om fortplantning 

Svåra ord och begrepp 

Tre av informanterna menar att det kan vara besvärligt att arbeta med lärande om 

fortplantning på grund av svåra ord och begrepp. De anser att det kan vara svårt att beskriva 

ett avancerat ämne för små barn utan att använda svåra begrepp. En av pedagogerna menar att 

”det svåra är väl att förklara på ett begripligt sätt. Att komma ner med enkla ord.” (Pedagog 9)  

En annan pedagog anser att det är lättare att samtala om svåra begrepp om de kan använda 

bilder som stöd.  

 

Att beskriva och att barnen själva kanske får se vad de ser på bilderna. Det tror jag 

underlättar. Jag tror inte det blir så abstrakt liksom. Vad är en spermie liksom? Det är 

ju svårt att förklara för små barn i ord, tror jag. (Pedagog 5) 

Fyra av informanterna anser att de även har svårt att veta på vilken nivå de ska samtala med 

barnen om ämnet fortplantning. De menar att det är ett avancerat ämne som kan vara känsligt 

att diskutera. 

 

Det är väl just det här hur man själv ska bemöta. Hur mycket ska jag förklara liksom, 

beroende på vem som frågar? Och hur mycket jag ska förklara och så det tror jag. 

Vilka ord, begrepp, ska jag använda till exempel? Vilka ord är okej? (Pedagog 5) 

 

Föräldrars åsikter 

Informanterna belyser olika hinder som kan dyka upp i arbetet med lärande om fortplantning. 

Flera ser en svårighet i hur mycket information som barnen ska få. De menar att föräldrar 

kanske inte uppskattar om de berättar för mycket för barnen om hur ett barn blir till. Några av 

informaterna trycker också på att det huvudsakligen är föräldrarnas uppgift att samtala om 

dessa frågor med barnen. De menar också att detta kan vara problematiskt då vissa föräldrar 
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inte vill samtala om detta ämne och således inte berättar något för sina barn. 

 

Hur man än gör och vrider och vänder på det så tycker man själv att det är ett 

känsligt ämne. Men framförallt så man lyfter det här i det man behöver. Sen 

återlämnar jag till föräldrarna att det här är något ni behöver prata om hemma.  

(Pedagog 4) 

 

En annan pedagog menar att det är viktigt att det är föräldrarna själva som måste få ta beslutet 

om hur mycket deras barn ska få veta om fortplantning.  

 
Så skulle det vara så att ett barn är väldigt intresserat av de här frågorna så säger jag 

bara lite och sen pratar jag med de föräldrarna och berättar vad barnet har sagt och så 

brukar jag ofta säga så här att jag tycker att du ska berätta för ditt barn på ditt sätt så 

att föräldern får berätta så mycket som de vill. Det känner jag är... Jag vill liksom inte 

berätta mer än vad föräldrarna kan stå upp för. (Pedagog 1) 

 

Ja, men man kanske kommer från någon försiktig... Man vet hur familjen är och de 

kanske inte alls har pratat om det hemma och barnen vet ingenting och så kommer du 

till en annan familj och där är de jätteöppna med det. (Pedagog 3) 

 

Olika kulturer 

Två av informanterna tycker att olika kulturer kan vara ett hinder i arbetet med lärande om 

fortplantning. De menar att i andra kulturer kan synen på fortplantning se annorlunda ut och 

det kan vara problematiskt att samtala om.  

 

Ja, det skulle ju till exempel vara om jag jobbade på en förskola med andra kulturer. 

Där man inte pratar om sådana här saker hur som helst. Att det skulle kunna bli... Att 

man har pratat med barnen om det här och så finns det en annan kultur i botten där 

man har en annan syn så skulle jag kunna stöta på patrull. (Pedagog 8)  
 

Det kan ju vara kultur. Om du har barn från andra kulturer så det kanske inte är okej 

att prata om... Sådant där måste man ju också ta reda på. Det är nog det hindret. 

(Pedagog 7)  

En av pedagogerna menar att hon ska förmedla den svenska kulturen och verka efter den. 

Således får hon förklara det för dem med annan kultur.  

 

Adoption och provrörsbefruktning 

En av informanterna menar att det kan vara problematiskt att samtala om fortplantning när det 

finns barn i gruppen som är adopterade. Det är inte säkert att det barnet känner till att de 

föräldrar den lever hos inte är barnets biologiska föräldrar. Det gäller att vara försiktig menar 
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informanten. Detsamma gäller provrörsbefruktning. Informanten menar att alla barn inte 

kommer till på samma sätt och att detta bör tas i beaktning. 

 

Sen är det ju inte alla barn som blir till på samma sätt. Det har jag också påpekat att 

det finns barn som kommer till, blir till, av provrörsbefruktningar och adoptioner. 

(Pedagog 4) 

Samma pedagog anser att det är viktigt att intaförsiktigthet när ämnet dyker upp och det finns 

barn i barngruppen som är adopterade. 

 

Men det är väl framförallt att man är lite mer försiktig när man vet att barn har blivit 

adopterade så ska man ju vara, det är inte ett hinder, men man ska vara lite observant 

på att det är ju faktiskt barn som är adopterade. Det finns barn det syns väldigt tydligt 

på att de är adopterade, men själva i den här åldern inte är fullt medvetna att de är 

från en annan mamma och en pappa. (Pedagog 4) 

 

Sexuella övergrepp 

Två av informanterna belyser problematiken kring sexuella övergrepp som ett hinder för 

pedagoger i arbetet med lärande om fortplantning i förskolan. En av dem är man och han 

anser att detta kan vara problematiskt när samtal inom detta ämne pågår. 

 

Sitter man och pratar om sex och samlevnad exempelvis, så måste jag ju som kille 

veta att det är okej så inte jag blir anklagad för något sedan. Så det gäller att veta att 

när man än ska göra det. Att andra i gruppen som man jobbar med vet om det här. 

(Pedagog 6) 

 

En annan informant tycker att det är viktigt att belysa för barnen att det handlar om kärlek till 

varandra. Hon anser att detta kan vara svårt att förmedla till barnen. 

 

Eftersom det finns så mycket sexualitet i samhället som jag tycker är fel inriktning 

på, så är det ju viktigt att försöka grundlägga att det handlar om någon slags kärlek 

till människor. (Pedagog 8) 

 

Likheter 

Flera av informanterna svarar likartat på flera av intervjufrågorna. Exempelvis nämner så gott 

som alla att böcker kan vara ett bra material i arbetet med fortplantning som lärande i 

förskolan. Flera hänvisar till biblioteket och menar att det är en bra plats att besöka när frågor 

om fortplantning dyker upp. Flera av pedagogerna hänvisar också till Internet och menar att 

de kan hitta mycket kunskap där.  

 

Något som är uppenbart i informanternas svar är att de själva inte tar upp ämnet fortplantning 

på förskolan. Flertalet menar att de självklart svarar på barnens frågor när de dyker upp, men 
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de väljer inte att belysa ämnet om det inte behövs. Sex av pedagogerna som deltagit i studien 

anser att frågor om fortplantning dyker upp i samband med att ett barn ska få syskon. Flera av 

informanterna påpekar att de tycker att det i huvudsak är föräldrarnas ansvar att samtala med 

sina barn om fortplantning.  

 

En annan sak som flera av informanterna är tydliga med är att de vill förklara för barnen på ett 

begripligt sätt hur det går till när människor fortplantar sig. De tycker att pedagoger ska vara 

ärliga mot barnen och berätta hur det faktiskt går till. 

 

Men när de rör vid ämnet så är jag nog väldigt tydlig med att berätta hur man gör och 

hur det fungerar så att det inte ska bli något konstlat för dem. Ja, det är inte en stork 

som kommer (Pedagog 4) 

Samtidigt är det fyra av informanterna som anser att det är svårt att bedöma på vilken nivå 

svaren på barnens frågor ska ligga. Tre pedagoger tar upp svåra ord och begrepp som ett 

hinder i arbetet med lärande om fortplantning.  

 

Två förskollärare och två barnskötare menar att barnen inte visar särskilt stort intresse för att 

samtala om fortplantning. Åtta av de tio informanterna mener att barnen aldrig har frågat om 

fortplantning hos växter och djur. Däremot upplever fyra av pedagogerna att barnen visar stort 

intresse för sin egen och andras kroppar. 

 

Engagerad pedagog 

Något som flertalet av informanterna belyser är att de måste vara intresserade och tillgodose 

barnens nyfikenhet och intentioner. Om barnen frågar något ska pedagogerna vara lyhörda 

och möta dem med engagemang och intresse, menar de. De har som skyldighet att fånga 

barnens intresse.  

 

Kan jag mycket så måste det ju smitta av sig. Och har jag lite att komma med så 

kanske deras intresse falnar. För ju mer entusiastisk jag är för något, desto mer 

smittar det ju av sig på barnen. (Pedagog 9) 

 

En pedagog menar att vad barnen än kommer med för tankar och frågor så ska hon som 

pedagog bemöta dem på bästa sätt. Hon menar att om hon inte vet svaret på barnens frågor så 

tar hon reda på det. 

 

Det är ju viktigt att man visar nyfikenhet och att man ställer rätta frågor för att 

barnen ska bli ännu mer intresserade eller vill ta reda på saker. Sen gäller det att dom 

inte tappar intresset för att jag inte är lyhörd nog eller kan ta reda på saker med 

barnen.  (Pedagog 10) 
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Samma pedgog belyser även vikten av att ha ett gott samarbete i arbetslaget. Hon menar att 

alla pedagoger har olika intressen och kunskaper och att det gäller att dra nytta av varandra. 

 

Att man kan fråga pedagoger som har en annan kunskap. Ja, att dra nytta av mina 

pedagoger som kanske har ett mer brinnande intresse och mer kunskap om det. 

Pedagog 10) 

 

Skillnader 

Det finns en hel del skillnader i informanternas tankar och åsikter inom området. Några av 

dem tycker att fortplantning är ett besvärande ämne att samtala med barnen om, medan andra 

inte belyser den omständigheten. Två av informanterna nämner inte ens att det kan vara ett 

känsligt ämne att diskutera med barn utan svarar enbart på hur de kan bemöta barnen på bästa 

sätt för att ge dem svar på sina frågor. 

 

Fyra av pedagogerna som intervjuats menar att de tycker att de har för lite kunskap och 

utbildning i hur de ska kunna lära barnen i förskolan om fortplantning. De menar att de vet 

hur ett barn blir till, men att det kan vara svårt att beskriva på ett bra sätt för barnen hur det 

går till. Flera av de informanter som svarar på detta sätt är nyutbildade förskollärare som inte 

har arbetat i yrket under så lång tid. En förskollärare som är nyutbildad beskriver:  

 

Det har vi inte tagit upp överhuvudtaget i utbildningen. Då är det ju mera så här, 

biologi och hur kroppen fungerar och kemi, processer i kroppen. Men ingenting om 

fortplantning egentligen och hur man kan prata kring det. (Pedagog 5) 

 

Samtidigt är det sex pedagoger som anser att de har god kunskap och tillräcklig kompetens för 

att möta barnen i deras frågor om fortplantning. Flera av dem har arbetat på förskola i många 

år. 

 

Ja, jag tycker inte det är så himla krångligt att förklara. Alltså det är ju en ganska 

enkel grej. Det kanske är lite svårare för dem... alltså människan är ju lättast att 

förklara kring. (Pedagog 9) 

En pedagog hänvisar till att hon har egna barn och barnbarn och därför kan förmedla till 

barnen på förskolan om hur ett barn blir till.  

 

Ja, det tror jag nog. Det kan jag känna att jag har. Ja, det tycker jag. Jag vet hur man 

fortplantar sig. Jag tror jag skulle kunna förklara det med. Jag har ju egna barn och 

egna barnbarn. Det är ju nära till hands med. (Pedagog 2) 
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Diskussion 

Sammanfattning 

Efter att ha sammanställt intervjuerna till denna studie framgår det att pedagogerna inte 

arbetar eller har arbetat särskilt medvetet eller planerat med lärande om fortplantning. De 

menar att det är sällan barn ställer frågor om hur en människa, djur eller växt blir till. Samtliga 

är eniga om att om barn ställer frågor om fortplantning så bemöter de dem på bästa tänkbara 

sätt.  

 

Vidare är informanterna eniga om att materialet har betydelse för hur de arbetar med lärande 

och boken nämns som det mest användbara. Även internet och filmer nämns som goda källor 

för att sprida kunskap till barnen om fortplantning. De anser även att den miljö som de verkar 

i har betydelse för hur de kan ge barnen mer lärdom och naturen och närmiljön ses som de 

bästa lärandemiljöerna när detta arbete görs med barnen. 

 

Pedagogerna i studien vill vara ärliga mot barnen när de talar om fortplantning och kan i vissa 

fall se hinder i på vilken nivå de ska förklara. Även svåra ord och begrepp bekymrar vissa av 

pedagogerna. Informanterna lyfter barnen föräldrar som ett eventuellt hinder för lärande om 

fortplantning. De menar att föräldrar inte alltid uppskattar att deras barn samtalar om detta 

ämne. Vidare beskriver informanterna att olika kulturer kan försvåra arbetet samt att barn som 

är adopterade eller kommit till via provrörsbefruktning kan ta illa upp. Ännu en av aspekt som 

tas upp av informatnerna som ett hinder är sexuella övergrepp. De menar att deras agerande 

kan misstolkas om de väljer att lära barn om änet fortplantning.  

 

Likheter mellan pedagogernas intervjusvar är framförallt att de betonar vikten av en 

engagerad pedagog. De menar att deras förhållningssätt påverkar barnen i stor grad och att om 

de är engagerade speglar det av sig på barnen. Flera av informanterna pekar på att de som 

pedagoger har som ansvar att tillvarata barnens inviter. De betonar också att de själva inte tar 

upp ämnet fortplantning med barnen. 

 

Det finns även skillnader i informanternas intervjusvar. Några av informanterna anser att det 

är besvärligt att arbeta med lärande om fortplantning med barn, medan andra inte ser några 

problem med det alls. En annan skillnad i svaren är hur pedagogerna bedömer sin egen 

kompetens att lära ut om fortplantning. Några av pedagogerna anser sig ha för lite kunskap 

och utbildning inom området medan andra svarar att de är kompetenta nog för uppdraget. 

 

Hållbarhet, reliabilitet och validitet 

Resultaten i studien är tillförlitliga på så sätt att samtliga som medverkar i studien är 

verksamma på förskolor och kommer i kontakt med lärande om fortplantning.  

 

Mätningens noggrannhet kallas för reliabilitet. Reliabiliteten är aldrig perfekt i praktiken och 

kan påverkas av olika faktorer som exempelvis olika yttre omständigheter. (Johansson & 

Svedner, 2010) I denna undersökning har intervjuer använts och flera faktorer kan ha påverkat 

reliabiliteten. Detta kan exempelvis vara hur informanten har tolkat frågorna samt hur jag som 

intervjuare tolkat informanternas svar. Jag har valt ut den information som jag ansåg var 
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relevant för min studie, något som också påverkar rehabiliteten. Två av intervjuerna utfördes 

över telefon och tre av intervjuerna gjordes i utomhusmiljö med lekande barn i den 

närliggande omgivningen. De övriga intervjuerna genomfördes på lugna arbetsrum på 

respektive förskola. Detta kan vara faktorer som påverkat rehabiliteten. 

 

Denna undersökning bygger på intervjuer av endast tio pedagoger som verkar på tre förskolor 

i en och samma kommun. Hade antalet informanter varit fler, kunde resultatet ha sett 

annorlunda ut samt om informanterna arbetat på olika förskolor i varierande kommuner. 

Pedagogerna som ingår i studien har olika ålder, kön, erfarenhet och utbildning vilket ökar 

validiteten i studien. Dessutom verkar de både på kommunala förskolor och föräldrakoperativ 

vilket också ger mer vidd till studien. 

 

Resultatdiskussion 

Pedagogens ansvar 

De flesta av pedagogerna som deltar i studien anser att de som pedagoger har ett stort ansvar 

när det handlar om lärande om fortplantning i förskolan. De anser sig ha en skyldighet att ta 

tillvara på barnens nyfikenhet, tankar och frågor. De menar att deras engagemang och 

inställning påverkar vad barnen får med sig för kunskap. Detta får stöd i tidigare forskning. 

Arnér (2009) anser att barn måste få förtroende och att vuxna bör tänka utifrån ett barns 

perspektiv. Hon menar att pedagogernas engagemang är a och o. Även läroplanen för 

förskolan (2010) stöder denna filosofi. Där står det att pedagoger ska tillgodose barns 

intressen och att de ska ta tillvara på deras nyfikenhet. Även Johansson (2003) beskriver 

vikten av ett fungerande samspel mellan barn och pedagog och att det kan vara effektivt att 

observera och dokumentera för att synliggöra barns läroprocesser. Flera avpedagogerna som 

deltagit i studien beskriver att fortplantning kan vara ett ämne för temaarbete, men ingen av 

dem nämner något om dokumentation. 

 

Naturvetenskap är ett ämne som tas upp på flera punkter i strävansmålen i läroplanen och 

således är det pedagogens skyldighet att verka efter dem. Flertalet av informanterna i studien 

menade att deras engagemang och intresse var avgörande för hur arbetet med frågor om 

fortplantning fortskred. De valde inte själva att ta upp ämnet med barnen, men om frågorna 

dök upp var de noga med att svara på bästa sätt. Thulin (2011) menar att det viktigt att ge 

barnen exempel ur deras verklighet och vardag. De val och bedömningar som pedagogen gör 

får konsekvenser för barns lärande. Thulin menar även att det är mycket fokus på det sociala 

lärandet på förskolan och inte så mycket fokus på lärande om naturvetenskap som ämne. 

 

Elm (2008) beskriver, i motsats till denna studies informanternas åsikter, att barn ofta klarar 

att arbeta med lärande om naturvetenskap utan pedagogers närvaro. Hon menar även att 

lärande om naturvetenskap har diskuterats i begrepp som samspel, pedagogens arbetsätt och 

förhållningssätt. Hon anser att detta är abstrakta ord och att mer fokus borde ligga på 

innehållet i undervisningen. 
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Miljö och material 

Robin Osborne (1997) menar att samspelet mellan pedagog och barn ibland kan vara svårt när 

det handlar om naturvetenskapliga fenomen. Pedagogen finns där som en resurs för barnet 

och kan tillgodose med material. Så gott som alla informanterna nämnde boken som ett bra 

material i lärande om fortplantning.  Bara en informant hänvisade till dockor, spel, pussel och 

andra leksaker. Flera av pedagogerna beskriver naturen och lärandemiljön som viktiga 

faktorer när det gäller lärande om fortplantning. Detta får stöd i den tidigare forskningen där 

flera studier menar att miljön barnen verkar i är viktig för deras lärande. Johansson och 

Pramlin-Samuelsson (2003) menar att det är positivt för barns lärande med en kreativ miljö. 

Även förskolans läroplan (2010) belyser att lärandemiljön är av största vikt på förskolan. 

Pedagoger ska ta tillvara på barns frågor och initiativ och detta bör ligga till grund för 

verksamhetens utformning vad gäller såväl material som miljö. 

 

Det är dock ingen av informanterna som nämner inomhusmiljön när de talar om lärande om 

fortplantning. Flera av dem nämner material som kan användas inomhus, men inte hur själva 

miljön kring barnen är planerad.  

 

Etiska aspekter 

I resultatet framgår att flera av informanterna tyckte att det var problematiskt att samtala med 

barn på förskolan om fortplantning på grund av föräldrars åsikter. De menade att de var rädda 

för att ge barnen mer information än vad föräldrarna tyckte var lämpligt. Två av 

informanterna menade att de skulle samtala med föräldrarna om barnen ställde frågor om 

fortplantning. Att förskolepersonal och föräldrar har en god kommunikation är något som 

anses viktigt i förskolans läroplan. Föräldrar ska ha insikt i vad som sker på förskolan och de 

ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. (Skolverket, 2010) Eftersom lärande 

om fortplantning på förskolan kan vara ett svårt ämne blir kommunikationen med hemmet 

ännu viktigare.  

 

Två av pedagogerna nämnde främmande kulturer som ett hinder för att arbeta med lärande om 

fortplantning i förskolan. De menade att det kan vara bekymmersamt att diskutera detta 

känsliga ämne om barnen växer upp i en familj med en annan kultur som grund. En 

förskollärare tyckte att det var svårt att samtala med barnen om fortplantning om något barn i 

gruppen skulle vara adopterat eller fötts genom provrörsbefruktning. Han menade att alla barn 

inte är medvetna om att de kanske inte växer upp med sina biologiska föräldrar. I detta 

sammanhang belyste pedagogen att det är viktigt att vara tydlig mot barnen för att få dem är 

förstå. I läroplanen (2010) står det att alla barn ska bemötas på samma sätt oavsett etnicitet 

och personliga förutsättningar. 

 

Metoddiskussion 

Studien som gjorts är av kvalitativ karaktär och metoden som använts är intervjuer. Det är 

endast tio pedagoger som har deltagit och de verkar på tre olika förskolor. Då pedagogerna 

har en stor variation i kön, ålder, yrkeserfarenhet och utbildning anser jag att mitt urval ändå 

ger en viss bredd. Om fler förskolor och pedagoger hade medverkat i studien så kunde 

resultatet ha sett annorlunda ut. Datan som har samlats in har analyserats och strukturerats av 
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mig. I resultatet som presenteras har jag gjort en tolkning av informanternas svar vilket 

givetvis påverkar studiens resultat. Således kunde resultatet sett annorlunda ut om den utförts 

av någon annan person. 

 

En annan metod som kunde varit aktuell till denna studie är enkätundersökningar med 

pedagoger. Det hade då varit lättare att nå ut till fler pedagoger och kanske hade spridningen i 

svaren blivit större. Då flera pedagoger nämnde föräldrar som ett eventuella hinder för att 

samtala om fortplantning, med barnen på förskolan, hade det varit intressant att intervjua 

föräldrar.    

 

Fortsatta studier 

Denna studie bygger på tio intervjuer på tre olika förskolor i en och samma kommun. Detta är 

enbart en liten grupp pedagoger och det skulle vara intressant att se om resultatet blir 

annorlunda om fler pedagoger skulle få samma frågor. Det skulle också vara spännande om 

studien gjordes i flera kommuner för att se om det finns några skillnader i hur pedagoger 

arbetar med lärande om fortplantning. En vidare studie kunde vara att observera hur 

pedagoger planerar och genomför aktiviteter som handlar om fortplantning samt hur barnen 

uppfattar detta. Eftersom flera pedagoger såg föräldrars åsikter som ett hinder för lärande om 

fortplantning kunde det vara intressant att intervjua föräldrar om deras åsikter. Då flertalet 

informanter i denna studie belyste barns intresse och nyfikenhet som det allra viktigaste vore 

det intressant att intervjua barn om deras tankar om ämnet fortplantning.  



 

18 

 

Referenser 
 

Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan: En fråga om demokrati. Lund:  

Studentlitteratur.  

 

Backman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Cole, B. (1993). Mamma lägger ägg. Stockholm: Berghs förlag. 

 

Elm, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass. 

Licentiatuppsats. Stockholm: Stockholms universitet 

 

Johansson, B, Svedner, P-O. (2010). Examensarbetet i Lärarutbildningen. Uppsala:  

Kunskapsföretaget 

 

Johansson, E (2003). Möten för lärande – Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen  i  

förskolan. Stockholm: Skolverket 

 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (red.). (2003). Förskolan – barns första skola!  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson,E., & Pramling Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan. Möten mellan barn och  

lärare i förskola och skola. Forskningsrapport. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 

 

Nilsson, L. (1993). Vi ska få ett syskon. Stockholm: Bonnier. 

 

Osborne, R. (1997). Barns förförståelse. Red. Harlen W. Våga språnget! Om att  

undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Stockholm: Liber 

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev.uppl.). Stockholm: Skolverket. 

 

Thulin, S. (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om  

naturvetenskapliga innehåll i förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Vikström, A. (2005). Ett frö för lärande- En variationsteoretisk studie av undervisning 

och lärande i grundskolans biologi. Litentiatuppsats. Luleå: Luleå tekniska 

universitet 

  



 

19 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
 På vilka sätt visar barnen intresse att samtala om fortplantning hos människor? 

 På vilka sätt visar barnen intresse att samtala om fortplantning hos djur och växter? 

 Hur arbetar du med lärande om fortplantning i verksamheten med barnen? 

 Vilket material har du att tillgå i arbetet med lärande om fortplantning? 

Tror du att materialet påverkar hur du arbetar med frågor om fortplantning? 

 Anser du att du har kunskaper och kompetens för att arbeta med lärande om 

fortplantning? 

Tror du att detta påverkar hur du arbetar med frågor om fortplantning? 

 Vilka hinder kan du stöta på när du arbetar med lärande om fortplantning i förskolan? 

Hur tacklar du dem? 

 Vilka möjligheter har du i arbetet med lärande om fortplantning i förskolan?

 Hur uttnyttjar du dessa? 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien. Jag 

är medveten om syftet med studien och mitt deltagande är frivilligt. Jag är 

informerad om att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan negativa 

följder och min medverkan är anonym. Det kommer inte framgå i studien vilken 

förskola eller kommun jag verkar i och de uppgifter jag lämnar kommer att 

hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information 

jag lämnar kommer endast att användas till detta examensarbete. Allt insamlat 

material och data kommer att förstöras när examensarbetet är inlämnat och 

betygsatt. Jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 
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