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Sammanfattning 
 

Vi har sett i tidigare forskning att förskollärare behöver mer kompetens inom naturvetenskap och 

teknik för att skapa intresse hos barn inom dessa ämnen. Syftet med studien är att undersöka 

vilka föreställningar verksamma förskollärare har kring naturvetenskap och teknik. Hur de säger 

sig arbeta och utvärdera det i verksamheten med barnen, samt vilken kompetensutveckling de 

anser sig behöva. För att få svar på detta gjorde vi kvalitativa intervjuer med verksamma 

förskollärare. Resultatet utav intervjuerna diskuterades och jämfördes med tidigare forskning, 

teori, historik och styrdokument. Slutsatsen vi kom fram till är att förskollärarna saknar 

kompetens inom naturvetenskap och teknik samt att de inte arbetar medvetet med det på det sätt 

som skulle behövas. 
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Vi vill tacka alla förskollärare som ställt upp på intervjuerna som gjordes i denna 
studie samt lärare på Högskolan Dalarna (ingen nämnd ingen glömd) 
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1. Inledning 
 

Vi är två lärarstudenter som går Lärarutbildningen 140 poäng med inriktning, förskolan. Ämnet 

för studien väcktes under kursen ”Nyfiken på naturvetenskap”, då vikten av att tidigt introducera 

naturvetenskap och teknik för barn framkom. Idag är det många elever som har svårt för de 

ämnena och flertalet elever väljer andra program till gymnasiet än naturvetenskap och teknik. 

Detta sågs som en negativ effekt, eftersom enligt regeringen kommer kunskaper i naturvetenskap 

och teknik att saknas i framtiden. Därmed började de fundera kring varför detta är svårt, samt 

hur man väcker barns, elevers och vuxnas intresse för naturvetenskap och teknik? 

Vetenskapsrådet1 har tolkat Björn Andersson med följande ord: 
 

”För att elever ska upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier, måste de 

vara tillsammans med människor som använder dessa.” (s.14)2

 

Studien är relevant för att få en inblick i, och kunskap om hur verksamma förskollärare tänker 

kring naturvetenskapliga begrepp och teorier idag, och att väcka tankar om vilken kompetens 

som behövs. Får barnen vara tillsammans med människor som har den kunskap Andersson 

förespråkar och använder sig personerna av sin kunskap ihop med barnen. Detta hoppas vi få 

svar på i studien. Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar verksamma 

förskollärare har kring naturvetenskap och teknik. Hur de säger sig arbeta och utvärdera det i 

verksamheten med barnen, samt vilken kompetensutveckling de anser sig behöva. 

 

1.1 Definiering av begreppen naturvetenskap och teknik 
Begreppen naturvetenskap och naturvetenskapliga ämnen kan tolkas på många olika sätt. Det vi 

syftar till är Svein Sjöbergs3 synsätt. Han menar att det finns två kulturer; naturvetenskap och 

teknologi. Dessa beskriver han förenklat: 

 

”naturvetenskap handlar om att förklara världen, medan teknologi handlar om att bemästra den i 

praktiken” (Sjöberg s.169)4

                                                 
1 Helldén, B, Lindahl, B. & Redfors, A. (2005) Lärande och undervisning i naturvetenskap – en forsknings 
översikt. Ord & Form AB, Uppsala.  
2 Ibid sid.14 
3 Sjöberg, S.(svenska upplagan 2005) Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. 
Studentlitteratur. Lund 
4 Sjöberg, S.(svenska upplagan 2005) Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. 
Studentlitteratur. Lund 
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För att beskriva och förstå vår omvärld använder vi oss av vetenskapens idéer, begrepp, lagar och 

teorier. Detta handlar om att förstå verkligheten. Medan teknologin handlar om hur man 

bemästrar den i konkreta situationer. Därför väljer Sjöberg att skilja på dessa två kulturer.  

För oss innefattar naturvetenskap oss själva och allt runtomkring. Inom naturvetenskapen är 

naturorienterade ämnen enligt Sjöberg detsamma som naturkunskap. Det vill säga bara en del av 

naturvetenskapen. Vi uppfattar även Sjöbergs tankar som att man omvandlar den kunskap som 

finns inom naturvetenskap till teknologi. Vår uppfattning då vi nämner teknik är de tekniska 

hjälpmedel vi har omkring oss exempelvis kylskåp, ugnen, toaletten, elektricitet, 

byggkonstruktioner och så vidare. Hur man kan ta kunskaperna som man har av de olika 

naturvetenskapliga fenomenen till att omvandla och nyttja dessa i tekniken.   

 

 

2. Disposition 
 

Studien inleds med vårt syfte för denna studie följt av bakgrund, där relevant litteratur för vårat 

ämne introduceras. Bakgrunden delas upp i centrala delar som historik, teoretiska 

utgångspunkter, lärarens roll, styrdokument som läroplanerna i förskola och grundskolans lägre 

åldrar samt Lärares yrkesetik5. Därefter följer tidigare forskning som tar upp studier som gjorts 

för att synliggöra vilka åtgärder som behövs och gjorts inom naturvetenskap och teknik. Sedan 

tas syfte, problemformulering, metod och genomförande upp. Studien avslutas med en resultat 

och diskussions del. 

 

 

3. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar verksamma förskollärare har kring 

naturvetenskap och teknik. Hur säger de sig arbeta och utvärdera det i verksamheten med barnen, 

samt vilken kompetensutveckling anser de sig behöva. 

 

 

                                                 
5Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer 
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4. Bakgrund 
 

4.1 Historik  
Synen på barn har förändrats genom historiens gång. Därmed också innehåll och vad som anses 

vara viktigt att kunna i samhället. Därför ges det här en inblick i läroplanens historia. 

Ann-Christine Vallberg Roth6 har summerat den första läroplanen till Guds läroplan. Den 

sträcker sig från mitten av 1800- talet fram till 1800 talets slut. I samhället försörjde sig de flesta 

utav lantbruk. Skolan var Lutherorienterad där alla skulle lära sig katekesen utantill. 

Kunskapssynen var drillning och undervisningen fokuserades kring vad som skulle undervisas. 

Barn och människosynen var sådan att barnen skulle genom auktoritär fostran bli fri från synd. 

1860 skedde en reformering av skolan som ledde till att den blev Fröbelinfluerad. Sysselsättning 

och lek anpassades efter ålder i olika undervisningsmoment med hjälp utav Fröbelgåvorna, 

naturinspirerat material med matematisk och religiös förankring. Vid industrialismens början 

rådde hemmets- och folkhemmets- läroplan, från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En 

skolreformering skedde vid 1930-talet. Under perioden utformades barnträdgårdarna eller 

kindergarten. Fröbelgåvorna utökades med husgeråd och annat som kunde förknippas med 

hemmet. Innehållet var relaterat till hem- och natur och i verksamheten var betoningen på sådant 

som var nyttigt för arbete och hem. Kunskapssynen var uppfostran i stället för undervisning där 

barnen skulle ledas istället för att skolas. Det viktiga var inte vad som skulle läras ut utan också 

hur. Fostrande uppdraget utvecklades sedan vidare till omsorg, barnomsorgen. Även synen på 

barn förändrades från att ha varit syndiga till att barnen sågs av naturen goda. 1930-40 skedde en 

reformering av läroplanen, religionen skulle ersättas av förnuft, rationalitet och vetenskap. 

Perioden kan summeras i Folkhemmets sociopsykologiska läroplan och var aktuell under den 

senare delen av industrialismen fram till 1980-talet. Från att verksamheten har inriktat sig på 

moral och förbättring av familjeliv till att fokusera kring demokrati och utvecklingspsykologi. 

Synen på barnen blev vetenskapsbarn i demokratisk anda. Innehållet i undervisningen blev 

samhällsorienterad och naturvetenskapliga fenomen. 1980- 90-talet skedde decentralisering, 

globalisering och målstyrning av läroplanen. Innehållet i förskola och skola blev natur, kultur och 

samhälle. Dagens läroplan går under benämningen Världsbarnets läroplan med en kunskapssyn 

på ett livslångt lärande. Idag diskuteras vad kunskap är och vilken kunskap barn behöver ha. 

Barnet ses som en kompetent, situerad världsmedborgare med rättigheter där ansvaret för sitt 

eget lärande har ökat.  

 

                                                 
6 Vallberg Roth, A-C. (2002). De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur. Lund 
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Svein Sjöberg7 beskriver lite kortfattat naturvetenskapens och teknikens historia i skolan. I början 

av 1960 tror han att forskningen startades. Länder jämför sig med varandra hur man ligger till 

inom forskning och teknik. År 1957 kom Sovjet med ”Sputnik-chocken” och överrumplade hela 

västvärlden med sin avancerade teknik, vilket ledde till att västländerna genast började leta efter 

orsaker till varför Sovjet kommit så långt och inte de. En orsak till detta är brister i skolan, särskilt 

i de naturvetenskapliga ämnena Även dagens forskning har visat på ett minskat intresse för 

naturvetenskap och teknik. För att styrka orsakerna till varför alla ska lära sig naturvetenskap och 

teknik ger han några exempel. Naturvetenskap menar han är allmänbildning, kunskaper och 

färdigheter i det naturvetenskapliga ämnet hjälper oss att bemästra vardagslivet. Ur ett bildnings 

perspektiv lär man sig reflektion, kunskap, insikt och förståelse genom ämnet vilket ger ett 

meningsfullt liv. Sjöberg skriver vidare att naturvetenskapens historia i skolan har haft fokus i tre 

delar. Första delen är naturvetenskap som produkt. Det vill säga man har lagt vikt vid ämnet som 

ett system med begrepp, lagar och modeller. Allt ”vi vet” om naturen. Idéer och tankar som 

beskriver och förklarar olika delar av verkligheten. Läroplaner och läroböcker utgick från 

begreppen. Naturvetenskapen har alltid setts som ett auktoritärt ämne då de allra flesta frågor har 

ett ”rätt” svar.  Innan 1960, före ”Sputnik -chocken”, ifrågasattes det inte varför naturvetenskap 

skulle finnas med i läroplanerna utan det bara togs förgivet, men efter detta uppstod en ny syn på 

naturvetenskap det vill säga naturvetenskap som process. Fokus ligger på att eleven ska forska 

och ”hitta svaren själva”. När människor får kännedom om olika vetenskapliga metoder, tekniker 

och procedurer kan de lära sig att kritiskt granska även andra ämnen. Dessa metoder kan vara 

konkreta och praktiska, många praktiseras och pågår hela tiden. Efter denna epok lägger man 

även till naturvetenskap som en del av samhället. Man kallar det också naturvetenskap som social 

institution. Där strävas det efter att hitta en balans mellan mål, läromedel och utvärdering. Viktigt 

att nämna enligt Sjöberg är att naturvetenskap och teknik inte skall förväxlas utan ses var för sig. 

Teknik ämnet har skapats på kort tid och dess innehåll motsvarar ett mycket stort 

kunskapsområde. Man kan säga att genom att ha kunskap om naturvetenskap kan man bemästra 

den med tekniken. Hur barnen tar till sig naturvetenskap och teknik menar han beror på läraren. 

För att kunna lära ut kunskap måste läraren utgå från barnet, det känslomässiga så som intressen, 

attityder, värderingar och motivation.  

 

                                                 
7 Sjöberg, S.(svenska upplagan 2005) Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. 
Studentlitteratur. Lund 
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4.2 Teoretiska utgångspunkter 
Två personer som varit relevanta för naturvetenskapsdidaktiken är Piaget och Vygotskij. Båda har 

tittat på hur barn lär. Sjöbergs8 beskrivning av Piagets teorier är att på 1960- 70 talet utgick man 

från Jean Piagets stadieteorier om barns utvecklingspsykologi. Piaget har en konstruktivistisk syn 

på människans utveckling. Det vill säga att kunskapen växer fram utifrån barnet själv i samspel 

mellan biologisk mognad och aktiv konstruktion. Barnet tar in information utifrån som 

passivmottagare och kopplar samman den med tidigare erfarenheter och utvecklas därifrån 

vidare. I sin utvecklingspsykologi menar Piaget att varje individ utvecklar sig jämnt och ihärdigt 

och går igenom olika stadier, stadieteorin. Varje stadie bygger på den innan och ingen kan hoppas 

över. Först i sista stadiet, från ca 11 år, kan barnet börja tänka hypotetisktdeduktivt med abstrakta 

modeller och så vidare. Med de tankeprocesser som ofta beskrivs som vetenskapliga och som 

läroböckerna räknar med att barnet klarar. I Piagets studier av barn fann han att barnen redan 

tidigt började se samband mellan kraft och rörelse genom sina fysiska handlingar. Då barnet 

knuffar, drar, vrider, kastar, sparkar, lyfter och så vidare skapar de sig egna förklaringar till varför 

detta sker. Barnet kan själv se resultatet av sina handlingar direkt då de utförs. Genom att 

använda sig av sin egen kropp blir det konkret för barnen. Flera länder utarbetade metoder inom 

skolan efter stadieteorin som visade sig vara mindre bra. Man gjorde enbart arbetsmaterial som 

stämde överens med stadierna och brydde sig inte om ämnets innehåll och vad som motiverade 

och var relevant för barnen.  

 

Under 1980 talet blev Lev Vygotskijs teorier aktuella, hur barn lär sig i ett socialtsammanhang.  

Säljö9 beskriver Vygotskijs teorier i utvecklingspsykologi som att de delvis frångick det 

individuella lärandet, till ett sociokulturellt perspektiv där man lär genom interaktion med andra. 

Vygotskij beskriver i sina teorier den proximala utvecklingszonen. Den uppstår då barnet i 

interaktion med andra utvecklas genom att utmanas och handledas av andra människor. Därvid 

lägger Vygotskij stor vikt vid språk och samspel med andra. Genom att människan själv är aktiv 

kan den påverka sin omgivning. I sociala sammanhang sker utveckling och relationerna får en 

viktig del i hur man lär sig. 

 

Sträng och Persson10 beskriver att man kan se både likheter och skillnader vid en jämförelse 

mellan Piaget och Vygotskijs kunskapsteorier. Beroende på hur läraren uppfattar dessa likheter 

                                                 
8 Sjöberg, S.(svenska upplagan 2005) Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. 
Studentlitteratur. Lund 
 
9 Säljö, R (2000) Lärande i praktiken. 
10 Sträng, M,H. & Persson, S (2003) Små barns stigar i omvärlden. Studentlitteratur:Lund 
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och skillnader varierar deras förhållningssätt gentemot barnen. Det vill säga vilken kunskapssyn 

lärarna har på hur barn lär. Detta tror Sträng och Persson kan ha stor betydelse för vad och hur 

barnen lär redan i tidig ålder. Naturvetenskapens språk kan vara väldigt abstrakt för barnen, här 

har lärarens roll stor vikt som förmedlare.  Förskola och skola använder sig av begrepp som 

många gånger är ”onödiga” för barnen i deras vardag. Det blir lärarens uppgift att tolka om 

begreppen för barnen så att de blir begripliga.  

 

Sjöberg11 skriver att naturvetenskapliga begrepp har stor betydelse för att förklara fenomen inom 

naturvetenskap. Vissa situationer kräver en terminologi för att förklaras på ett vetenskapligt sätt. 

Redan tidigt kan man förklara, diskutera begreppen i ett vardagligt sammanhang tillsammans med 

barnen. Begrepp som exempelvis vågrätt, lodrätt, massa och volym kan förklaras i vardagliga 

situationer som uppstår i den dagliga verksamheten. Språket blir därmed en viktig del i hur dessa 

begrepp förklaras, enligt han.  

 

Tomas Kroksmark12 fick i uppdrag av Göteborgs kommun att genomföra samtal kring kvalitén i 

skola med förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. I samtalen framkom det att 

förskollärarna höll en högre pedagogisk kvalité inom vissa områden än grundskollärarna och 

gymnasielärarna. Förskollärarna var bättre på att arbeta i arbetslag, att observera barn och ett 

gemensamt yrkesspråk. Orsakerna till detta var att de hade haft en längre erfarenhet av att arbeta i 

arbetslag. Samt att de hade en bättre metod då det gällde att observera barn och ett bättre 

yrkesspråk, menade Kroksmark. Yrkesspråket uppkom under gruppsamlingarna, då 

förskollärarna gemensamt diskuterade den pedagogiska verksamheten. Kroksmark var kritisk till 

att förskollärarna fortfarande använder sig av Piagets utvecklingsteori då de observerar barn. 

Därför att denna stadieteori är förlegad anser han. Kroksmark tycker även att förskollärarna var 

dåliga på att analysera det som inte utvecklas hos barnen för att förbättra sin verksamhet. 

Dessutom tycker han att förskollärarna kan för lite om grundskolans läroplan, Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet 199413 (Lpo 94). Enligt Kroksmark är detta viktigt för att få veta vilka 

kunskapsmål barnen senare får när de går över till skolan.  

 

                                                 
11 Sjöberg, S.(svenska upplagan 2005) Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. 
Studentlitteratur. Lund 
12 Fahlgren, M. (2005 nr 7). Förskollärarnas kompetens imponerar. Tidningen Förskolan 
13 Läroplanen för skolan 1994 
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4.3 Lärarens roll 
Vilken roll spelar egentligen läraren? Enligt Johansson och Pramling Samuelsson14 är det viktigt 

att läraren reflekterar över sin syn på hur barn lär sig och hur detta speglas i verksamheten. De 

menar också att arbetslaget och den enskilde läraren grundar sin syn på barn utifrån erfarenheter, 

föreställningar och kunskaper i ord och handling. Utvärdering blir därmed ett verktyg för att se 

verksamheten ur olika perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson beskriver att barnen förr 

uppfattades som ett tomt kärl vilket skulle fyllas med kunskap, men idag ser man barnet som en 

kompetent person. Ett kompetent barn som tänker, resonerar, observerar, löser problem och 

drar egna slutsatser utifrån sin omvärld. Vidare skriver de att dagens verksamhet ska erbjuda 

meningsfulla miljöer där barnen samtalar, utmanas och utvecklas. Utgångspunkten ska vara 

utifrån barnens värld för att skapa nyfikenhet, lust och meningsfullhet. Genom att ha denna 

utgångspunkt blir barnet delaktig i verksamheten. Johansson och Pramling Samuelsson menar att 

lärarens roll då blir att synliggöra barnets tankar, erfarenheter och vad han/hon redan kan. 

Kommunikationen blir ett viktigt verktyg i lärandet då barnet får samtala med andra för att sätta 

ord på sina tankar. När barnet upptäcker, undersöker och upplever olika saker ska läraren vara 

medundersökande och medundrande. Då barnet kommer till den reflekterande biten av sitt 

lärande får läraren en mer hjälpande roll för barnet. I dokumentation synliggörs barnens tankar 

och läraren får en uppfattning av hur barnet förstår sin omvärld och kan leda barnet mot en 

lösning som barnet själv har funnit. Även barngruppen har stor betydelse för lärandet där barnen 

kan inspirera och lära av varandra, anser Johansson och Pramling Samuelsson. Lärarens 

förhållningssätt är viktigt eftersom ett tillåtande klimat är betydelsefullt för positiv utveckling hos 

barnen, där ingen tanke är fel utan allas åsikter är välkomna. Läraren ska hjälpa barnen så att de 

får ett förråd av begrepp för att knyta ihop sina erfarenheter till ett begripligt sammanhang. De 

naturvetenskapliga fenomenen och det egna lärandet ska medvetandegöras för barnet, inte de 

rätta svaren. Ett lärande som ska ske genom aktivitet, nyfikenhet och medvetenhet. 

 

Även Wynne Harlen15 intresserar sig för lärarrollens betydelse för barnsutveckling inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Hon menar att en bidragande del till om barnet kommer att skapa sig 

en nyfikenhet och lust till att forska är lärarens egen uppfattning om ämnets innebörd samt vad 

barnet behöver lära sig. Mellan läraren och barnet ska det föras en dialog där den vuxne inte ger 

de ”rätta” svaren utan låter barnet få uppleva och upptäcka med hjälp av handledning innan 

barnet drar en egen slutsats. När barnen skapar sig en uppfattning om världen omkring dem så 
                                                 
14 Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2003). Förskolan –barns första skola. Studentlitteratur. 
Lund. 
15 Harlen, W. (2004) Våga språnget.om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen.  
  Almqvist & Wiksell 
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utvecklas också deras intellektuella och praktiska färdigheter. Harlen anser vidare att 

naturvetenskap är ett viktigt ämne därför att naturvetenskapliga ämnen hjälper oss att förstå 

omvärlden. Barn får tidigt föreställningar om omvärlden vare sig de undervisas eller inte. Barns 

attityd till naturvetenskapliga ämnen formas tidigt i förhållande till andra ämnen. Därför bör man 

börja på ett tidigt stadium att arbeta med naturvetenskap på ett vetenskapligt sätt. Vetenskapen 

som nämns rör de grundläggande föreställningarna som kan uppstå ur enkla undersökningar av 

föremål och material i barnens närmaste omgivning. Den vuxne måste anpassa sig till barnens 

nivå. Om barnet ska förstå vad det gjort bör det själv ha kommit fram till resultatet. Det gäller att 

lägga vikt vid hur barn lär, inte bara vad de lär.   

 

I Susanne Thulins16 studie framkom det att läraren arbetade ämnesintegrerat, det vill säga att flera 

ämnen går in i varandra. I naturvetenskapliga övningar sker ämnesintegration för exempelvis 

matematik- och språk- utveckling. En av lärarens uppgifter är att synliggöra och skapa situationer 

för upptäckt av olika processer inom naturvetenskapen. Dessa processer blir annars osynliga för 

barnen. I de olika övningarna finns det kopplingar till det egna livet som ger reflektioner eller 

uppmaningar till ett etiskt förhållningssätt. Omsorg, lek och lärande följs åt i ett sammanhang. 

Uppdraget att få övningarna meningsfulla för varje barn kan bli svår att uppfylla. Här blir då 

flickors och pojkars intressen aktuella och hur läraren hanterar deras motivation blir viktig. 

Thulin vill bland annat med sin studie väcka tankar om hur lärare förhåller sig till innehållet i 

lärandet, vad barn lär, och vilka konsekvenser det kan få för barns lärande i framtiden.  

En annan viktig aspekt angående lärarens handlingar och dess konsekvenser nämner 

Delegationen för jämställdhet i förskolan17. En lärare bör vara en förebild för barnen. Vem som 

utför vad, om det är en man eller kvinna ska inte i första hand påverkas av hur könsrollerna är 

fördelade utan att det är den pedagogiska verksamhetens innehåll och personalens 

förhållningssätt till barnen som har betydelse. Män och kvinnor ska finnas i förskolan så att 

barnen kan identifiera sig med dem. Personalen kan verka för att bryta stereotypa könsroller 

genom att visa att kvinnor kan utföra och vara intresserade av samma saker som män och vise 

versa.  

 

                                                 
16 Thulin, Susanne (2006). Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan 
kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Intellecta Docusys, Göteborg. 
 
17 Delegationen för jämställdhet i förskolan. (2006). Jämställdhet i förskolan –om betydelsen av jämställdhet och 
genus i förskolans pedagogiska arbete. SOU 2006:75. Statens offentliga utredningar. Stockholm 
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4.4 Styrdokument 
Dagens styrdokument är skrivna efter det sociokulturella synsättet, att man lär i samspel med 

andra. Johansson och Pramling18 skriver att när Lpfö 98 kom försvann de olika stadieteorierna 

och fokusen lades i stället på den kognitiva/sociala utvecklingen. I nya läroplanen ska den 

pedagogiska verksamheten ansvaras utav läraren. Läraren ska skapa ett pedagogiskt sammanhang 

där hela barnet finns med. Idag ser man barnet som ett aktivt kunskapssökande barn. 

 

I styrdokumenten för förskolan, Läroplanen för förskolan 199819 (Lpfö 98), står det att förskolan 

ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den skall också sträva efter att barnen utvecklar 

bland annat förmågor som att reflektera, ge uttryck för sina uppfattningar, tillägna sig nya 

begrepp, få förståelse för naturvetenskapliga fenomen samt kunskap om naturen och sin 

delaktighet i dess kretslopp, lärandet ska vara lustfyllt och väcka nyfikenhet. Dessutom skall 

barnen även få ta del av olika byggkonstruktioner och material. Tolkat ur Lpfö 98 så är 

förskollärare viktiga förebilder för barnen. Förskolläraren ska arbeta utifrån ett demokratiskt 

arbetssätt där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den vuxne ska stödja barnet i sin 

utveckling i samarbete med föräldrarna. Förskolläraren ska uppmuntra barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen. Verksamheten i övrigt ska vara en trygg miljö som är inspirerande 

och lockande för lek och aktiviteter. Förskolläraren ska ta till vara på barnens frågor och intressen 

för att erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, skapande och i kommunikation. 

Verksamheten ska planeras, genomföras och utvärderas utifrån de mål som står i läroplanen. 

Utvärderingen ska bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet. 

 

I Lpo 94 finns det kunskapsmål både att sträva mot och att uppnå. Mål att sträva mot är att 

barnen utvecklar bland annat förmågor som utforskande, nyfikenhet och lusten att lära. Målen 

som skall uppnås är att känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang inom det 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena. För att 

eleverna ska uppnå målen utvärderar läraren undervisningen i samspel med hem och elever. 

 

4.5 Lärares yrkesetik 
Lärares yrkesetik är ett antal principer som lärare förbinder sig till då de arbetar. I stort kan man 

säga att dessa utgår ifrån att läraren först sätter eleven i centrum och sedan sin yrkesroll. Som 

lärare har man ett samhällsuppdrag vilket handlar om att fostra och utbilda kommande 

                                                 
18 Johansson, Eva & Pramling, Ingrid. (2003). Förskolan –barns första skola. Studentlitteratur. Lund. 
19 Läroplanen för förskolan 1998 
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generationer, uppdraget skall ses i förhållande till de etiska principerna. Dessa skall hela tiden 

hållas levande för att värna lärarprofessionens ställning och status. Relevanta principer för 

naturvetenskap och teknik är: 

 

• Ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa 

goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt 

tänkande. 

• Ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning och följa 

den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde. 

• Ta ansvar inte bara för vad eleverna lär, utan också för vad de lär. 

                                                                                              (Lärares yrkesetiska principer 

2001)20

 

5. Tidigare forskning
 

Enligt Sjöberg21 finns det idag en omfattande internationell forskning inom de naturvetenskapliga 

ämnenas didaktik. Dagens forskning tittar på två olika faktorer inom naturvetenskapen: teorier 

om ämnenas innehåll och teorier om barns lärande. Ser man ur ett internationellt perspektiv 

pekar det på att de naturvetenskapliga ämnena ligger som nummer tre på en lista vilken visar de 

ämnen som är viktigast internationellt. Dessa tre ämnen är modersmål, matematik och 

naturvetenskap. Kunskaperna i ämnena testas av Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) genom Programme for International Student Assessment (PISA) 

projektet. I kvalitets redovisningar från PISA har det visat sig att det finns skillnader mellan 

pojkar och flickors intresse för naturvetenskap och teknik. Det har även visat sig att färre söker 

sig till vidare utbildningar med inriktning naturvetenskap och teknik.  

 

Bland annat utifrån detta har man inom EU satt ett mål att öka rekryteringen till 

naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Därför vill man höja allmänbildningen inom dessa 

områden. Sett ur ett samhällsperspektiv och ett näringslivsperspektiv är det viktigt att det finns 

tillräckligt många människor med naturvetenskaplig och teknisk kompetens, både manliga och 

                                                 
20Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer 
21 Sjöberg, S.(svenska upplagan 2005) Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. 
Studentlitteratur. Lund 
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kvinnliga. Regeringen i Sverige har gett Myndigheten för skolutveckling22 uppdrag att öka 

intresset för naturvetenskap och teknik genom olika projekt. Myndigheten för skolutveckling 

arbetar för att stödja kommuner och skolors kvalitets arbete. I kompetensutvecklingen startades 

också olika riktade resurscentra inom områdena mattematik, fysik, biologi och kemi, dessa finns 

som länkar på hemsidan för Myndigheten för skolutveckling. Projekt och rapporter har 

framarbetats för att finna på orsakerna till varför intresset för naturvetenskap och teknik sviktar 

och för att kunna åtgärda detta problem.  

 

Ett kunskapsbygge för bättre undervisning i naturvetenskap och teknik är NOTLYFTET23. I den 

studien framkom det att barnen i förskolan har en naturlig och spontan nyfikenhet för 

naturvetenskap och teknik, men att detta inte tas till vara av pedagogerna. Genom intervjuer av 

förskollärare och lärarutbildare framkom det att det sker en hel del aktiviteter på förskolorna med 

anknytning till naturvetenskap, men att det saknas genomtänkta mål och aktiviteter som spänner 

över hela det naturvetenskapliga fältet, samt inom ämnet teknik. Förskollärarna själva ansåg att 

verksamheten fokuserades mest på fostran och mot hållbar utveckling. Dessutom ansåg de själva 

att behovet av kompetensutveckling var stor. 

 

Utifrån studien som gjordes i NOTLYFTET har det sedan gjorts en handlingsplan24 som är till 

för att skapa ett samarbete mellan olika aktörers insatser inom området naturvetenskap och 

teknik. Den ska framförallt fungera för att öka intresset för naturvetenskapen och tekniken från 

förskola upp till vuxenutbildningen. Personerna som man lägger stort fokus vid är lärarna, detta 

för att öka lärarkompetensen. De anses vara de viktigaste aktörerna i utvecklingsarbetet. Både 

ämnesinnehåll och arbetssätt ska förändras för att medverka till ett ökat intresse för ämnena i 

naturvetenskap och teknik. Syftet är att utveckla kompetens och förhållningssätt hos lärarna så att 

elevernas intresse och kunnande ökar. Slutsatser som gjorts är att lärare för de yngre barnen 

behöver kompetensutveckling i ämneskunskaper och vardagliga tillämpningar av naturvetenskap 

och teknik. Analyser tyder på att förskollärarnas kompetens i dagsläget inte är tillräckligt för att 

arbeta med naturvetenskap och teknik på ett systematiskt sätt. Förslag har getts att lärare ska 

kunna ta hjälp och få fortbildning genom teknik- och naturvetenskapscentra för att få pedagogisk 

förnyelse. Lärarstuderande bör få god handledning på sin VFU och i utbildnings innehållet 

prioriterar regeringen naturvetenskap och teknik samt betonar perspektivet ”hållbar utveckling”. 

                                                 
22 www.skolutveckling.se 
23 Andersson, B (2005) NOTLYFTET – kunskapsbygge för bättre undervisning i Naturvetenskap och teknik     
Göteborg. NA- Spektrum Studier av naturvetenskap i skolan Nr. 26 
24 Myndigheten för skolutveckling (2005-07-01). Handledningsplan för arbete med naturvetenskap och teknik. 
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Myndigheten för skolutveckling har sett en skillnad mellan pojkar och flickors intressen för 

teknik och funnit att flickor behöver stöd i teknikämnet. Detta utvecklingsarbete skall bedrivas 

under lång tid.  

6. Metod  
 

För att få svar på problemformuleringarna och syftet med studien intervjuades åtta verksamma 

förskollärare. Valet av teknik, för att få ett så trovärdigt svar på studien som möjligt, blev 

kvalitativa intervjuer. Med en kvalitativ intervju menar Jan Trost25 att man vill få fram hur den 

intervjuade tänker och känner. Ta reda på personens erfarenhet och hur dennes 

föreställningsvärld ser ut. Att se verkligheten på det sätt den intervjuade ser den och sedan tolka 

den ur intervjuarens syn. Trost tycker att man skall undvika att ha flera intervjupersoner samtidigt 

då detta kan påverka resultatet. Därmed intervjuades personerna en i taget av två intervjuare, 

vilket han tror kan vara en fördel för intervjuarna om de är samspelta och informationsmängden 

blir större. Dock kan den intervjuade uppleva att två intervjuare har ett maktövergrepp enligt 

Trost. Frågorna som ställs har en låg grad av standardisering och hög grad av struktur allt efter 

Trosts mening. Det vill säga det är lika frågor till alla intervjupersoner men de anpassas till den 

person som intervjuas (se bilaga 1). Intervjuerna utfördes i samtalsform. Svårigheten med 

intervjuer är att hålla sig objektiv vilket kan inverka på studiens trovärdighet. Intervjuerna 

kommer att utföras med bandspelare. Valet att ha bandspelare gjordes därför att då kan man 

koncentrera sig på intervjun och behöver inte anteckna. Dessutom blir allt som sägs med och 

efter intervjun kan man lyssna på det flera gånger. En nackdel är att gester och miner inte blir 

med, men i denna intervju är inte det relevant. Var och när intervjun sker bestämmer 

intervjupersonerna själva. Längden på varje intervju beräknades efter Trosts förslag till en timme. 

Detta informerades personerna om innan för att kunna lägga in intervjun när det passade i deras 

verksamhet. 

Förskollärarna kommer vidare i studien kallas för versaler A, B, C, D, E, F, G och H.  

 

Vi ska även titta på tidigare forskning och litteratur, samt styrdokument. Till hjälp att lägga upp 

studiens disposition har vi använt oss av Patel och Davidson26. 

 

 

                                                 
25 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur. Lund  
26 Patel, R. och Davidson, B, (2003) Forskningsmetodikens grunder-Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Studentlitteratur, Lund. 
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7. Urval 
 

De intervjupersoner som har valts ut att delta i studien är alla verksamma förskollärare på fem 

kommunala förskolor i Sverige. Att antalet intervjupersoner blev åtta är för att begränsa 

materialet och minska risken för att missa viktiga detaljer. För att öka variationen har ett urval 

gjorts av både kvinnor och män på olika förskolor. Detta skedde genom att kontakt togs med 

distriktschefen som hänvisade vidare till förskolor med både manliga och kvinnliga förskollärare.  

 

 

8. Genomförande  
 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ undersökning där åtta förskollärare intervjuades. 

Första kontakten som togs med förskollärarna skedde på telefon till deras arbetsplatser. Under 

samtalet med tilltänkta intervjupersoner presenterade vi oss själva och vår studie. I samtalet fick 

de veta att det gällde en intervju och att tystnadsplikt, för att skydda deras integritet, och ha rätt 

att avbryta intervjun när som helst. Därefter fick intervjupersonerna ge sitt samtycke och 

bestämma tid och plats för intervjun.   

Under intervjuerna var vi båda två med och ställde frågorna. En lista med frågor gjordes 

gemensamt upp innan intervjuerna så att båda skulle ha samma utgångspunkter. Intervjuerna 

spelades alla in på band efter att godkännande getts av intervjupersonen. För att få svar på syftet 

intervjuades alla förskollärare en i taget. Utom vid ett tillfälle då två intervjuades gemensamt. 

Orsakerna till detta var för att inget annat tillfälle kunde ges för intervju. Varje intervju öppnades 

med allmänna frågor för att skapa ett gott samtalsklimat. Sedan riktades frågorna mot de centrala 

frågorna som gjorts upp innan. Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna sammanställdes varje 

intervjupersons svar. Utifrån svaren jämfördes sedan förskollärarna för att urskilja mönster, 

likheter eller skillnader i svaren. 

 

 

9. Resultat  
 

Nedan har resultatet av intervjuerna sammanställts och intervjufrågorna finns med som bilaga 1.  

 

Intervjuperson A: 
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Intervjuperson A har arbetat som förskollärare i 28 år. I sin utbildning nämner personen inte 

naturvetenskap och teknik, men naturkunskap. A beskriver naturvetenskap som en helhet, där 

saker och ting hänger ihop. Att det är lite kemi, fysik, biologi i allt och barnens frågor ligger som 

grund för vad som tas upp. Intervjupersonen gav förslag på situationer då termer som fysikaliska 

lagar och kemi i vardagliga situationer kan ske och förklaras för barnen. Tekniken hävdar A är 

hur saker och ting fungerar i vardagen. I verksamheten har de material till byggteknik och slöjd. 

Just nu arbetar de inte specifikt med naturvetenskap och teknik utan barnens funderingar ligger 

som grund till om dessa ämnen tas upp. Byggrummet har flyttats ut till ett förråd så slöjdandet är 

under sommarhalvåret. A lägger vikt vid att väcka nyfikenheten hos barnen och att de ska våga 

fråga. Begreppen är inte det viktiga att kunna utan i förskolan ska barnen få grunden till en 

allmänbildning anser A. På frågan om hur personen tar hänsyn till flickors och pojkars intressen i 

arbetet med naturvetenskap och teknik svarar A att hela arbetslaget går en kurs om jämställdhet 

som heter På lika villkor27. Utvärdering av A:s arbete sker inte kontinuerligt utan då och då. Om 

A behövde kompetensutveckling svarade personen: 

 

”Får jag faktiskt lov att säga nej […] dels är jag ganska så händig och dels är jag dessutom 

extremt naturintresserad själv […] jag klarar av det mesta men å andra sidan så behöver man 

kanske lite typ förståelse och lite mera kunskap om elektronik.”28

 

För att få tips och idéer vänder sig A främst till biblioteket. 

 

Intervjuperson B: 

Intervjuperson B har arbetat som förskollärare i 26 år. Utbildningen förklarar B att det inte ingick 

några grundämnen i naturvetenskap utan att detta var något som skulle ha klarats av innan. Synen 

på naturvetenskap liknar ovanstående intervjuperson A. Skillnaden är att person B tycker att det 

är svårt att precisera vad naturvetenskap är. Teknik för person B handlar om att förklara på ett 

enkelt sätt hur saker och ting fungerar och hur de tillverkas. B arbetar med detta i verksamheten 

via ett projekt som heter Grön Flagg29, just nu är temat energi. För att barnen ska förstå energi så 

har B utgått från människokroppens energibehov för att sedan utveckla detta mot praktisk teknik, 

                                                 
27 På lika villkor är ett processinriktat förändringsarbete som ska verka för att skapa jämlikhet i förskola och 
skola. 
28 Intervjuperson A 
29 Grön Flagg är ett miljöutmärkelse projektet som flera förskolor arbetar med. Det har ett tematiskt arbetssätt 
med konkreta miljömål som formuleras inom ett valt tema vilket kan vara kretslopp, vatten, energi, skog och 
livsstil och hälsa. Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent som håller i projektet Grön Flagg. Alla teman som finns 
med i Grön Flagg kan anknytas till naturvetenskap och teknik, frågan är om lärarna är medvetna om det och 
synliggör detta för barnen. 
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vattenhjul och så vidare Vid frågan om begreppens betydelse har intervjuperson B samma mål 

som A, det vill säga att väcka barnens nyfikenhet och att våga fråga.  Intervjupersonen påpekar 

också att det är viktigt som lärare att själv vara intresserad och nyfiken, entusiasmera barnen. B 

uppmuntrar barnen att prova och uppleva allt oavsett kön. Hur arbetet läggs upp beror på vilken 

ålder barnen har. B förklarar att barnen i olika åldrar klarar av helt olika saker beroende på 

utveckling både psykiskt och fysiskt. De har medvetet valt att dela på åldersgrupper för att inte 

någon åldersgrupp ska stå tillbaka för någon annan. Utvärderingen av arbetet gör B minst en gång 

i veckan både gemensamt med kolleger och individuellt. Utvärdering består av att dokumentera 

vad som gick bra eller dåligt. Inom området kompetensutveckling tycker B att baskunskaperna 

för naturvetenskap och teknik finns, liksom A, men att det ska finnas resurser att ta hjälp av då 

behov av vidareutbildning uppstår. Tidsbristen och det stora barnantalet gör att man måste 

prioritera mellan planering och barngrupp. B uttalar sig så här om kompetensutveckling och 

kunskap: 

 

”Att vara bra på att kunna allt jätte bra det kan man inte i det här. Man kan inte vara skitbra på 

allting […] däremot så är det viktigt att det finns liksom resurser och pengar så att om man 

kommer på i arbetslaget att nu vill vi jobba med det här […] ska det finnas möjlighet att ta hit 

någon som lär oss.”30

 

För att få tips och idéer själv tar B hjälp av Internet och kollegorna i huset, sedan söker B sig utåt 

som ringarna på vattnet.  

 

Intervjuperson C: 

Intervjuperson C har arbetat som förskollärare i 27 år och har liknande utbildning som både A 

och B. Svaret på vad naturvetenskap är för C skiljde sig från A och B:s svar. Här blev svaret 

tveksamt. C hade pratat med sin kollega innan intervjun om vad naturvetenskap är. Kollegan 

trodde att det var naturkunskap, men C höll inte riktigt med utan hänvisar till matematik. 

Intervjupersonen förklarade inte vidare vad naturvetenskap var för något. C arbetar inte specifikt 

med naturvetenskap. Verksamheten arbetar mest med naturkunskap genom att gå ut och titta på 

naturen. Teknik för person C är byggteknik. Däremot framhäver C slöjden, men tycker att den 

har försvunnit ur verksamheten på grund av sexåringarnas överflytt till skolan och större 

barngrupper. C tycker att det är svårt att få tid för att gå undan med en liten grupp barn. Under 

ett tema så byggde de upp ett landskap med kycklingnät, klister och tidningspapper. Vid frågan 
                                                 
30 Intervjuperson B 
 

15               
 



 

om personen tar tillvara på pojkars och flickors intressen i naturvetenskap och teknik, blir istället 

svaret vad pojkar och flickor gör. C anser att det är viktigt att man har ett förhållningssätt som 

väcker barnens nyfikenhet och funderingar, som liknar intervjupersonerna A och B. Det är viktigt 

enligt C att inte komma med de rätta svaren utan låta barnen tänka själva. Intervjuperson C 

utvärderar sitt arbete genom att skriva upp vad som gjorts och hur det hela gick vid egen 

planerad aktivitet tillsammans med barnen. Intervjupersonen skulle vilja få kompetens i 

matematik som är aktuellt just nu, enligt C själv. För att få tips och idéer vänder sig C till kolleger 

och litteratur. 

 

Intervjuperson D:  

Intervjuperson D har arbetat i 25 år som förskollärare och har även en liknande utbildning som 

A, B och C, det vill säga att det ingick naturkunskap. Naturvetenskap för D är att väcka 

miljömedvetenhet hos barn. Arbetssättet som D har är att barnen ska få upptäcka och bli nyfikna 

på naturen. D finner själv naturkunskap mycket intressant och vill gärna förmedla sina kunskaper 

till barnen. Teknik för D innehåller allt från att brodera och att måla till att göra ett vattenhjul, 

bygga en drake och flyga i vinden samt byggteknik som ovanstående intervjupersoner. De olika 

momenten i teknik utförs i verksamheten då intresse och behov uppstår. Person D planerar inte 

sin verksamhet utifrån flickors och pojkars intressen utan svarar: 

 

”Jag vet inte om vi försöker ta så mycket hänsyn. Vi försöker ha lite bredd i det […] lite 

grovmotoriska grejer och det här a´ små pillet och det här att lyssna och att det är lite fritt. Då når 

jag ju allihopa.”31

 

D menar att barngrupperna är så stora att det är svårt att tillgodose allas intressen, men gör ingen 

skillnad på pojkar och flickor. I arbetet med barnen använder sig inte D av begrepp som ingår i 

naturvetenskap eftersom D anser att det blir för uppdelat och skolifierat. D utvärderar sitt arbete 

i huvudet för sig själv, men tycker att det borde göras mer både enskilt och i grupp. 

Intervjupersonen tycker även att det är viktigt att synliggöra sin roll i arbetslaget. Vid frågan om 

personen anser sig behöva kompetensutveckling blir svaret att D har mer kompetens än vad som 

kan ges utlopp för.  D säger att kompetensutveckling är bra. Däremot kan de nya idéerna bli 

svåra att utföra i verkligheten vilket kan kännas negativt då man kommer tillbaka till 

verksamheten. Idéer om hur D vill jobba stoppas för att det är sällan det ges tillfälle att vara med 

en liten grupp barn. För att få nya tips och idéer vänder sig D till kolleger, litteratur och nätet. 
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Intervjuperson E: 

Intervjuperson E har arbetat i 16 år som förskollärare. Mycket av utbildningen var inriktad mot 

natur. I utbildningen förekom även moment som experiment vilka en del ingick i bildämnet. 

Naturvetenskap är för person E dels natur, växter och djur, men också teknik som vattenhjul och 

vindkraft, byggteknik med mera.  E utgår då ifrån hur man arbetar kring naturvetenskap med små 

barn. Precis som person B arbetar även E med projektet Grön Flagg. På förskolan har de arbetat 

med alla teman som ingått i Grön Flagg, kretslopp, skogen, vatten, livsstil och hälsa, utom temat 

energi som de för närvarande arbetar med. E berättar att de ofta tar med barnen till skogen och 

naturen där barnen genom lek upptäcker och frågar om olika saker. I leken menar E att barn lär 

sig mycket. Intervjupersonen ger exempel på hur en kollega har arbetat tillsammans med barnen i 

en språkgrupp. Kollegan hade tillsammans med barnen tillverkat korkbåtar med segel. Barnen 

fick sedan placera båtarna i en balja med vatten och blåsa på seglen. Tanken med detta var att 

barnen skulle träna munmotoriken och upptäcka vindkraften. För att förklara energibegreppet 

utgår E från människokroppens energibehov som även intervjuperson B nämnde. Ett annat 

pågående projekt som finns på förskolan är ett på byggbart gruvlandskap. Detta utökas och byggs 

på lite då och då. De har även besökt gruvan. Tankar E har är att så småningom tillverka ett 

vattenhjul och en hiss tillsammans med barnen. Detta landskap är liknande det person C 

berättade om i sin intervju. E tycker att det är lättare att få flickor att prova typiska pojksaker 

medan pojkarna är mer konservativa till att prova typiska flicksaker. På avdelningen arbetar de 

med att alla ska prova på allting för att träna alla funktioner. De har synen att alla kan men 

behöver träna. 

 

”[…] tjejerna sitter gärna och ritar och så och klipper, mycket klipp grejer, mer pyssel, vävning, sy 

och såna där saker […] alla ska prova allting. Det vi märker här är att det är mycket lättare att få 

tjejer att göra killgrejer eller vad man ska säga än tvärtom […] det är större motstånd hos killar att 

ge upp […] de är ju inte så att de inte är nyfikna men kanske mer konservativa känns det 

ibland.”32

 

Person E har liknande syn på vad barnen ska ha med sig i livet som föregående intervjupersoner. 

Det vill säga inga speciella begrepp utan ett förhållningssätt som är att ta hänsyn och visa respekt 

för natur och miljö. Barnen ska få upptäcka och uppleva på ett lustfyllt sätt. Begrepp som kemi 

och fysik är svåra att förklara för barnen eftersom de är för abstrakta. De kan även vara abstrakta 

                                                 
32 Intervjuperson E 

17               
 



 

att förklara för vuxna, anser E. Däremot använder E sig av begrepp som matematik, vilket är mer 

konkret att förklara för barnen. Utvärdering av arbetet sker genom att de skriver i en planerings 

bok vad som har gjorts och hur det hela gick, vad som ska göras bättre och vad som var bra. 

Detta görs av hela arbetslaget. Kompetensutvecklingen som E skulle vilja ha är att mer tydligt få 

kunskap om hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik med små barn, konkreta förslag 

på barnens nivå. Tips och idéer tar E från litteratur, nätet och kolleger. 

 

Intervjuperson F: 

Intervjuperson F har arbetat i 13 år som förskollärare, utbildningen skedde på distans där 

naturkunskap ingick. Mycket handlade om att vistas i naturen. Naturvetenskap för F är att vara 

rädd om naturen. Person F anser att lärarens engagemang är relevant för att väcka barnens 

intresse. Alla är inte lika, man har olika kompetens och intresse på olika områden. F har jobbat 

mycket i naturen med barn. Teknik för person F är byggteknik, slöjd det vill säga att man arbetar 

med händerna. Även synen på att ta hänsyn till pojkar och flickors intressen är lika som för D att 

man tänker på hela gruppen. För person F är begreppen inte viktiga i sig utan att man kan ge svar 

på barnens frågor. Utvärderingen av arbetet har F varit bra på i början av sitt yrkesliv som 

förskollärare, då reflekterade F över sin verksamhet efter varje aktivitet. Idag sker utvärdering 

sällan vilket personen tycker är synd och skulle vilja ha mer tid för. Till skillnad från alla tidigare 

nämnda intervjupersoner tycker F att kompetensutveckling skulle behövas för att fräscha upp 

minnet och få en kick. Tips och idéer hämtar intervjupersonen från datorn. Dessutom har 

personen även hunnit samlat på sig material genom åren. F hävdar också att det skulle vara 

nyttigt att träffa andra kollegor och göra studiebesök på andra förskolor. 

 

Intervjuperson G: 

Intervjuperson G har arbetat i 10 år som förskollärare och har även den liknande utbildning som 

ovanstående personer, det vill säga att det ingick naturkunskap. Vad naturvetenskap är tycker G 

är svårt att svara på. Istället hänvisar personen till naturkunskap som är skog och mark. Sedan 

byter G till att förklara vad teknik kan vara. Teknik för personen är olika experiment, snickra och 

göra enkla saker som till exempel barkbåtar med de små barnen. Intervjupersonen berättar att 

efter sexåringarnas överflytt till skolan så är det bara femåringarna som jobbar med experiment 

utifrån en bok som heter Pettson och Findus, i den finns experiment med vindsnurror och andra 

saker. G säger att: 
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”Vi lägger krutet mest på skapande saker i färg och form […] vi tappar väl lite granna 

naturvetenskapen och teknik mässigt.”33

 

G berättar att i den dagliga verksamheten tas barnens frågor upp. Vid matbordssituationen kan 

det uppstå frågor som vart mjölken kommer ifrån och det blir en diskussion kring detta. Dessa 

frågor kan förknippas med naturvetenskap men de vuxna förklarar det inte på ett medvetet sätt, 

enligt G. Att ta hänsyn till pojkars och flickors intressen försöker personen att tänka på men det 

är inget som de i arbetslaget arbetar aktivt med. Dock nämner G att de i arbetslaget frågar barnen 

inför planeringsdagar vad barnen tycker är roligt och skulle vilja göra. Då G ska nämna vilka 

begrepp som är viktiga för barnen säger G att det är innebörden av begreppen som är det viktiga 

att barnen får med sig. G säger att de använder sig av begreppet matematik men inte kemi och 

teknik. Då G utvärderar sitt arbete görs det efter och under aktiviteter tillsammans med barnen. 

Vad som gick bra eller dåligt och responsen från barnen ligger som underlag för planering. Vid 

kompetensutveckling skulle intervjupersonen kunna tänka sig att ta hjälp utifrån av fortbildare 

som visar på hur man kan arbeta med teknik och naturvetenskap med yngre barn. De skulle då 

komma till förskolan och visa dem arbetet där. G berättar att det finns möjlighet till 

kompetensutveckling, men finner det svårt att komma iväg för att det skall ordnas med vikarier. 

Deras rektor är enligt personen positivt inställd till kompetensutveckling. För att få tips och idéer 

tittar G på material som finns på förskolan, pratar med kolleger. G nämner även förskollärarnas 

egen tidning Förskolan34. 

 

Intervjuperson H: 

Intervjuperson H har arbetat i 7 år som förskollärare. H nämner varken att naturkunskap eller 

naturvetenskap ingick i utbildningen, men att de gjorde en hel del experiment. Då H hör ordet 

naturvetenskap kommer H att tänka på skolämnena kemi, biologi, matte och fysik. Teknik är för 

H att barnen får bygga med klossar och lite andra material. Genom byggkonstruktion upptäcker 

barnen olika tekniker hur de får hållfasthet och stabilitet. H arbetar med de yngsta barnen, 1-3 år, 

och finner det därför svårt att göra så mycket naturvetenskap och teknik med dem. H menar att 

ju äldre barnen blir desto lättare är det att arbeta med detta. Intervjupersonen berättar att på 

förskolan finns det mattelådor med grundläggande matematik som parbildning och 

systematisering. Naturvetenskapen och tekniken säger H kommer in mycket när barnen leker och 

rör sig till exempel i skogen. Där kan barnen hitta en sten som de vill få loss och tar hjälp av 

                                                 
33 Intervjuperson G 
 
34 Lärarförbundets tidning Förskolan 
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pinnar. Då upptäcker de hävarmseffekten och som vuxen får man förklara det. Ett annat exempel 

som H berättar om är att: 

 

”Naturvetenskapen kommer in mycket i leken […] då man klättrar i träd kanske man upptäcker 

att små pinnar […] dom håller även om man har fötterna nära stammen men sätter man foten 

längre ut då går pinnen av. Det är också det här med hävarm eller moment […] det här kan man 

tänka tillbaka till när man blir äldre och läser ämnena i skolan.”35

 

H säger att man kan synliggöra begreppen när de uppkommer i olika situationer med barnen men 

ofta görs inte det. Att ta hänsyn till flickors och pojkars intressen säger H inget om. Däremot 

säger H att när de presenterar material för barnen väljer de att benämna dessa med ord som inte 

förknippas med kön, det vill säga att det är en traditionell ”flick- eller pojksak”. De vill att pojkar 

och flickor ska prova på olika saker och kunna leka med allt oavsett kön. H ger ett exempel på 

detta om ett rosa slott som finns på avdelningen. Personalen har valt att alltid kalla det för slottet 

eller borgen. Det leker både pojkar och flickor med. H tror att om de sagt att det varit ett 

prinsesslott från början hade kanske inte pojkarna valt att leka med det. H utvärderar sitt arbete i 

mån av tid. I valet av kompetensutveckling skulle H vilja veta mer om naturvetenskapliga 

experiment om personen hade arbetat med femåringarna.  Experiment anser H lätt fångar 

barnens uppmärksamhet och gör dem intresserade. Tips och idéer får H från nätet. 

 

 

10. Resultat sammanfattning 
 

Förskollärarna är erfarna och har arbetat från 7-28 år. Halva gruppen har läst ungefär samtidigt, 

för ca 25 år sedan, medan de andra fyra har läst några år efter. Alla utom en nämner att de har 

läst naturkunskap, men bara ett fåtal har läst naturvetenskapliga ämnen under sin utbildning. I 

tabellen nedan har vi sammanfattat resultatet.  

 

10.1 Tabell 1. 
           Tabell 1. Tabellen visar en sammanfattning av intervjusvaren. 

Intervju-
person 

Definition 
naturvetenskap 

Definition 
teknik 

Arbetssätt Begrepp Utvärdering Kompetens 

A En helhet där allt 
ingår; lite kemi, 

Hur saker 
och ting 

Utgår från 
barnens frågor. 

Inga 
särskilda 

Ibland Anser sig ha 
kompetens. 
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fysik, och biologi fungerar i 
vardagen. 
Slöjd och 
byggteknik 

Arbetar inte 
specifikt med 
naturvetenskap & 
teknik. Viktigt att 
väcka nyfikenhet 
hos barnen och 
uppmuntra dem 
att ställa frågor 

begrepp är 
viktiga 

Hämtar idéer 
från 
biblioteket 

B En helhet där allt 
ingår 

Hur saker 
och ting 
fungerar i 
vardagen och 
hur de 
tillverkas. 
Slöjd och 
byggteknik 

Utifrån projektet 
Grön Flagg. 
Viktigt att väcka 
nyfikenhet hos 
barnen och 
uppmuntra dem 
att ställa frågor 

Inga 
särskilda 
begrepp är 
viktiga 

Kontinuerligt 
vad som gick 
bra eller 
dåligt 

Vill ha 
kompetens 
vid behov. 
Hämtar idéer 
från kollegor, 
litteraturen 
och nätet 

C Svårt att definiera 
vad 
naturvetenskap 
är. Beskriver 
naturkunskap 
men säger att det 
inte är det 
(frågande) 

Byggteknik 
och slöjd 

Arbetar inte 
specifikt med 
naturvetenskap 
och teknik, men 
med 
naturkunskap. 
Viktigt att väcka 
nyfikenhet hos 
barnen och 
uppmuntra dem 
att ställa frågor 

Inga 
särskilda 
begrepp är 
viktiga 

Sker vid egen 
aktivitet med 
barnen. Vad 
som gick bra 
eller dåligt 

Vill ha 
kompetens i 
matematik. 
Hämtar idéer 
från litteratur 
och kolleger 

D Väcka miljö-
medvetenhet hos 
barn 

Allt från att 
måla, 
konstruera 
och bygga 
saker 

Viktigt att väcka 
nyfikenhet hos 
barnen och 
upptäcka naturen 

Inga 
särskilda 
begrepp är 
viktiga 

I huvudet för 
sig själv 

Anser sig ha 
kompetens. 
Hämtar idéer 
från kollegor, 
litteraturen 
och nätet 

E Natur, växter och 
djur men även 
teknik 

Vattenhjul 
och vindkraft 
och 
byggteknik 

Utifrån projektet 
Grön Flagg. 
Viktigt att väcka 
nyfikenhet hos 
barnen. Leken är 
viktig 

Inga 
särskilda 
begrepp är 
viktiga 

Kontinuerligt 
vad som gick 
bra eller 
dåligt 

Vill ha 
kompetens i 
hur man kan 
förklara för 
barn. Hämtar 
idéer från 
kollegor, 
litteraturen 
och nätet 

F Att vara rädd om 
naturen 

Byggteknik 
och slöjd 

Engagerade 
vuxna behövs för 
att väcka barnens 
intresse 

Inga 
särskilda 
begrepp är 
viktiga 

Sker sällan, 
men vill göra 
detta mer 

Behövs. 
Hämtar idéer 
från kollegor, 
litteraturen 
och nätet 

G Svårt att svara på 
hänvisar till 
naturkunskap 

Slöjd Tar vara på 
barnens frågor i 
vardags-
situationer och 
genom 
experiment 

Begreppen 
är inte 
viktiga 
utan 
förståelsen 
av dess 
innebörd 

Efter och 
under 
aktiviteterna 
med barnen 

Vill ha 
kompetens i 
hur man kan 
förklara för 
barn. Hämtar 
idéer från 
kollegor, 
litteraturen 
och nätet 
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H Tänker på 
skolämnena 
kemi, fysik, 
matematik och 
biologi 

Byggteknik Arbetar med de 
allra yngsta 
barnen. Vill 
utföra 
experiment med 
äldre barn. Leken 
är viktig eftersom 
i den kan barnen 
upptäcka och få 
förståelse för 
olika natur-
vetenskapliga och 
tekniska fenomen 

Nämner 
begrepp 
ibland men 
kan göras 
oftare 

Ibland Vill ha 
kompetens i 
hur man kan 
förklara för 
barn. Hämtar 
idéer från 
nätet 

A, B och H har 
samma definition 
som oss när det 
gäller 
naturvetenskap. 
Det vill säga att i 
naturvetenskap 
innefattar allt och 
är ett sätt att 
förklara världen 

A och B har 
samma 
definition 
som oss när 
det gäller 
teknik, men 
har inte 
kopplat 
tekniken till 
natur-
vetenskapen 

Endast B och E 
arbetar aktivt 
med ett projekt 
som kan 
innefatta 
naturvetenskap 
och teknik. 
Övrigt så arbetar 
alla för att barnen 
ska bli nyfikna 
och våga ställa 
frågor 

Endast H 
är den som 
tar upp 
begrepp 
som 
exempelvis 
hävstångs-
effekt och 
påpekar 
själv att det 
borde 
göras mer 

Tre av åtta 
utvärderar 
knappt sitt 
eget arbete. 
Resterande 
utvärderar 
vad som gick 
bra eller 
dåligt 

Endast F vill 
ha 
kompetens. 
B vill ha vid 
behov. A 
och D anser 
sig ha 
kompetens. 
G, H och E 
vill ha 
metodik i 
natur-
vetenskap 
och teknik. C 
vill ha inom 
matematik 
mer 

Slutsats 

        
 

 

11. Diskussion och analys 
 

Undersökningen som vi har gjort är för liten för att man ska kunna dra några generella slutsatser. 

För att få säkrare svar krävs en större studie anser vi. Litteratur och forskning har varit svårt att 

finna i den kategori som vår studie har gjorts. Däremot har vi funnit en hel del litteratur och 

forskning riktad mot skolan, det vill säga de äldre åldrarna. 

 

11.1 Metoddiskussion 
Metoden för studien fungerade bra, men ger inte ett fullständigt svar på grund av att svaren 

endast speglar vad intervjupersonerna säger sig göra. Det visar inte hur intervjupersonerna 

verkligen arbetar med barnen. En observationsstudie skulle ha varit bra som komplement till vår 

studie. Samt att vid en intervju vet man inte om personerna som intervjuas verkligen säger sin 

åsikt eller svarar som de tror att det förväntas av dem. Dock kände vi bara av detta vid två 
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tillfällen. Intervjuerna var beräknade att ta en timme men tog cirka trettiominuter. Därför kändes 

det inte tidspressat utan avslappnat då vi hade god tids marginal. Då personerna intervjuades av 

oss båda kan intervjupersonerna ha upplevt det negativt eftersom de var ensamma. Trost36  

menar att intervjupersonerna kan uppleva detta som ett maktövergrepp, men från intervjuarens 

sida kan det vara positivt om intervjuarna är samspelta och kompletterar varandra. Vi tror att vi 

lyckades undvika maktövergrepp och kände oss samspelta.  Vid intervjuerna försökte vi tänka på 

att inte styra samtalet eller att leda in intervjupersonerna mot vad vi ansåg var naturvetenskap och 

teknik för att få enbart deras syn på detta. Dessa tankar var bra, för vid några intervjuer uppstod 

situationer där förskollärarna ställde motfrågor och försökte finna ”rätt svar” hos oss. En av 

intervjufrågorna behövde vi dock förklara, då den uppfattades som svår. Frågan var vilka begrepp 

förskollärarna själva skulle vilja att barnen fick med sig. Detta tror vi kan ha påverkat svaret på 

frågan. Vid tillfället då vi intervjuade två personer samtidigt kände vi av lite det som Trost37  tar 

upp att det är svårt att få var och ens åsikt. Det blir lätt att den ena personen tar över lite grann 

menar Trost. Då vi sammanställt resultatet av denna intervju har vi delat upp personernas svar. 

Det var då lite svårt att urskilja exakt var och ens åsikter då de ibland diskuterade och höll med 

varandra. 

 

Urvalet av intervjupersoner skedde slumpmässigt. De villkor vi ställde var att de skulle vara 

utbildade förskollärare och att de var verksamma vid studiens utförande samt att det blev lika 

många män som kvinnor. I studien visade det sig att alla intervjupersoner hade lång 

yrkeserfarenhet vilket vi tror kan ha påverkat att de funnit sin egen stil. Vid frågan om vad som 

ingick i deras utbildning blev svaren vaga. Troligen för att det var så många år sedan de tog sin 

examen. Alla intervjupersonerna ingår i arbetslag. I ett arbetslag kan det vara bra om individerna 

komplettera varandra, det vill säga att varje person kan ha olika intressen och kompetenser för att 

bilda en helhet. Om detta stämmer i intervjupersonernas arbetslag vet vi inte. I studien framkom 

det att alla intervjupersonerna inte hade kompetens eller intresse inom det område vi undersökt. 

Däremot kan det i deras arbetslag finnas den kunskap och kompetens som vi efterfrågar.  

 

Förskollärarnas föreställning kring naturvetenskap och teknik  

I resultatet framkom det att flera av förskollärarna hade svårt att förklara begreppet 

naturvetenskap. Däremot kunde alla ge exempel på teknik. I vår definiering av naturvetenskap 

och teknik hänvisar vi till Svein Sjöbergs38 förklaring. Han skriver att naturvetenskap handlar om 

                                                 
36 Se avsnitt Metod s.12 
37 Se avsnitt Metod s.12  
38 Se avsnitt Definiering av begreppen naturvetenskap och teknik s. 1 
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att förklara världen, medan tekniken är ett redskap för att bemästra naturvetenskapen. Vi tänker 

oss att man genom kunskap om naturvetenskapliga ämnen kan nyttja dessa till att framställa 

redskap och hjälpmedel som bilen, spisen, kylskåp med mera. Vår uppfattning är att teknik är 

redskapen som framställs och hur de fungerar. Förskollärarna berättade att de arbetade med 

naturkunskap och i viss mån teknik. Andra ämnen inom naturvetenskap exempelvis fysik och 

kemi tror vi väljs bort på grund av att de känns svåra och abstrakta att förklara för barnen. Vilket 

också förskollärarna sa under intervjuerna. Förskollärarna kopplade främst naturvetenskap till 

kunskap om natur, miljö och biologi, några av intervjupersonerna sa liksom Sjöberg att 

naturvetenskap innehöll allt, men förskollärarna själva tyckte att det var svårt att förklara för både 

barn och vuxna. Vi tolkar förskollärarnas svar på frågan om vad naturvetenskap är att de inte är 

säkra på vad det innefattar. Barns attityd till naturvetenskapliga ämnen formas tidigt enligt Wynne 

Harlen39. Därför menar hon att lärarens egen uppfattning till ämnet har stor inverkan för vad 

barnen lär sig eller får prova på. Med utgångspunkt i detta tror vi att barnen i förskolan endast får 

en del av naturvetenskapen som natur och miljö, det vill säga i de naturorienterade ämnena, då 

förskollärarnas uppfattning handlar mest om naturkunskap. Kanske handlar det inte om 

okunskap inom naturvetenskap utan att förskollärarna medvetet väljer bort vissa delar av det och 

prioriterar andra ämnen. 

Teknik för förskollärarna är bland annat byggkonstruktioner. Några säger att övningar som 

hjälper barnet att utveckla sin finmotorik också är teknik. Utifrån våra intervjusvar uppfattar vi att 

förskollärarna arbetar med att barnen ska få prova på olika byggkonstruktioner och material, som 

även Lpfö 9840 förespråkar. Endast två nämner att barnen ska få inblick i hur tekniska saker 

fungerar runtomkring dem. Jämför vi dessa två personers svar med vår tolkning av teknik liknar 

de varandra, men det framkommer inte i intervjun om de kopplar tekniken till naturvetenskapliga 

ämnen. 

Vi tycker att Lpfö 98 är väldigt tolkningsbar både när det gäller naturvetenskap och teknik. 

Läroplanen bör därför tydliggöra vad förskollärarna skall ta upp inom naturvetenskap och teknik 

tillsammans med barnen för att öka intresse och kunskap. Idag är läroplanen väldigt inriktad mot 

just naturkunskap, anser vi. Vilket också kan vara anledningen till att förskolorna arbetar mest 

med naturkunskap. Det är dessutom väldigt aktuellt i samhället idag med miljövård. Detta kan 

också vara en orsak till att det ges företräde åt naturkunskap i Lpfö 98. 

 

Förskollärarnas arbetssätt utvärdering av sitt arbete  

                                                 
39 Se avsnitt Lärarens roll s. 6 
40 Se avsnitt Styrdokument s. 8 
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Arbetssättet varierar beroende på barngruppens sammansättning av antal barn och deras ålder. 

Då förskollärarna har små barn utesluts vissa övningar helt eller delvis. Även stora barngrupper 

nämns som en orsak till varför man inte kan utföra vissa aktiviteter, då det blir svårt att gå ifrån 

med ett fåtal barn. Utifrån detta kopplar vi att förskollärarna tänker efter Piagets41 stadieteori att 

barnet måste ha uppnått en viss mognad för att klara av att utföra och förstå exempelvis 

experiment. Flera av förskollärarna tar upp att på grund av sexåringarnas flytt till skolan har 

verksamhet som de förknippar med naturvetenskap och teknik delvis försvunnit. Detta ser vi inte 

som någon ursäkt till att inte arbeta med naturvetenskap och teknik. Det gäller istället att skaffa 

sig kunskap om hur man kan bryta ner det till de yngre barnens nivå. Vi tycker också att 

förskollärarna blandar Piagets och Vygotskijs42 teorier om hur barn lär sig saker då de säger att 

barnen lär sig i ett socialtsammanhang i leken och vid vardagssituationer. Då förskollärarna säger 

sig arbeta med naturvetenskap och teknik är det genom teman/projekt, exempelvis Grön Flagg43, 

eller utifrån barnens frågor. I Lpfö 9844 står det att man ska ta till vara på barns frågor, men vi 

tror även att man som vuxen måste presentera nya saker för barn för att vidga deras kunskap.  

Thulins45 studie styrker våra tankar. I hennes studie visade det sig att man inte endast kan utgå 

från barnens frågor utan att förskolläraren måste synliggöra naturvetenskapliga fenomen som 

finns i barnets omvärld. Vi anser att de fem teman som finns i Grön Flagg, kretslopp, vatten, 

energi, skog och livsstil och hälsa, kan kopplas till naturvetenskap och teknik. Om förskollärarna 

arbetar med Grön Flagg, som några säger sig göra, innebär det att de arbetar med naturvetenskap 

och teknik, men vi tror att de inte är medvetna om det själva. Inom förskolan är inte ämnena 

uppdelade utan alla ämnen är integrerade med varandra. Vi undrar därför om naturvetenskap och 

teknik skulle bli lättare för barnen om man synliggjorde ämnena i yngre åldrar samt integrerade 

ämnena i äldre åldrar? 

Lpfö 9846 tar upp att förskolläraren ska ta till vara på barnens intressen för att erövra kunskap 

genom lek, socialtsamspel, utforskande, skapande och i kommunikation. Intervjupersonerna 

säger att de inte utgår ifrån enskilda barns intressen då de planerar utan försöker se till hela 

gruppen. Under en intervju nämner en förskollärare att de inför terminsplaneringen frågar barnen 

vad de vill göra och då anser vi att de tar hänsyn till pojkars och flickors intressen. Däremot är 

                                                 
41 Se avsnitt Teoretiska utgångspunkter s. 4 
42 Se avsnitt Teoretiska utgångspunkter s.4f 
43 Grön Flagg är ett miljöutmärkelse projektet som flera förskolor arbetar med. Det har ett tematiskt arbetssätt 
med konkreta miljömål som formuleras inom ett valt tema vilket kan vara kretslopp, vatten, energi, skog och 
livsstil och hälsa. Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent som håller i projektet Grön Flagg. Alla teman som finns 
med i Grön Flagg kan anknytas till naturvetenskap och teknik, frågan är om lärarna är medvetna om det och 
synliggör detta för barnen. 
44 Se avsnitt Styrdokument s. 8 
45 Se avsnitt Lärarens roll s. 6 
46 Se avsnitt Styrdokument s. 8 
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det inte säkert att dessa intressen handlar om naturvetenskap och teknik eller att de verkställs i 

verksamheten. I en av PISA:s47 undersökningar har det visat sig att flickor och pojkars intressen 

skiljer sig åt inom naturvetenskap och teknik. Undersökningen visar att flickorna väljer framför 

allt biologi före de andra ämnena. I förskolan arbetar det flest kvinnor och vi tror att det kan vara 

en orsak till att naturkunskap och biologi dominerar i förskolan. Många av intervjupersonerna har 

ett medvetet sätt att tänka kring jämställdhetsfrågor och försöker att tänka på detta i 

verksamheten. Delegationen för jämställdhet i förskolan48 beskriver att personalen ska motverka 

stereotypa könsmönster och vi tror att detta är en process som måste diskuteras mer ute i 

verksamheterna. I intervjuerna framkom det att många ville att båda könen skulle få prova på allt 

och vidga sina intressen för att bryta traditionella könsmönster.  

I vår inledning citerade vi varför det är viktigt att människor i barnens omgivning använder sig av 

begrepp och teorier inom naturvetenskap. Sträng & Persson49 beskriver att det kan vara svårt för 

barnen att förstå olika begrepp men att det är lärarens uppgift att göra dessa begripliga för barnen 

Resultatet av vår studie visade på att många förskollärare kände sig osäkra på innebörden av 

naturvetenskap och väljer bort vissa begrepp och teorier på grund av detta. Många av 

förskollärarna ansåg att det är viktigt att väcka barnens nyfikenhet och intresse. Däremot menade 

de att barnen inte behöver kunna vissa begrepp inom naturvetenskap och teknik utan det 

allmänna svaret blev att barnen ska förstå innebörden i det de gör. Vid en av intervjuerna nämnde 

en personen att det är viktigt att ställa frågor till barnen för att utmana deras tänk. Genom att 

arbeta på det sättet har förskolläraren uppfattat Lpfö 9850, att barnet ska kunna reflektera och ge 

uttryck för sina åsikter. Då får barnet sätta ord på det som barnet själv upptäcker. Två av 

förskollärarna berättar hur de genom sitt arbete förklarar begreppet energi för barnen. De utgår 

ifrån människokroppens energibehov för att ha ett konkret exempel. Det är liknande detta sätt vi 

menar att barnen ska få möta begreppen. Flera av förskollärarna tror vi uppfattade vår fråga om 

begrepp som att man skulle dela upp ämnena, men detta var inte tanken. Utan vår åsikt är att 

man ska använda sig av begrepp som kemi, energi, massa, volym i ett begripligt sammanhang. Vi 

håller med Wynne Harlen51 när hon beskriver att läraren inte behöver ge de rätta svaren utan låta 

barnen upptäcka och samtala om det som barnen upptäcker. Vi önskar att rädslan för att våga 

prova på naturvetenskapliga ämnen inte ska ligga som hinder till ett utforskande och upptäckande 

arbetssätt tillsammans med barnen. En av förskollärarna beskriver ett sådant arbetssätt då barnen 

                                                 
47 Se avsnitt Tidigare forskning s. 10 
48 Se avsnitt Tidigare forskning s. 10 
49 Se avsnitt Teoretiska utgångspunkter s. 4 
50 Se avsnitt Styrdokument s. 8 
51 Se avsnitt Lärarens roll s. 6 
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upptäcker genom leken olika naturvetenskapliga fenomen och fundera kring dessa. Piaget52 

styrker detta i sina studier där han fann att barnet redan tidigt upptäcker samband mellan kraft 

och rörelse genom sina fysiska handlingar. Därför bör läraren även i situationen nämna ”rätt” 

begrepp för fenomen som barnen upptäcker tycker vi. Då blir inte begreppen i naturvetenskap 

någonting främmande och konstigt för barnen utan en del i deras vardag. Därmed blir det viktigt 

att redan i tidig ålder låta barnen möta dessa begrepp i olika situationer för att de ska få 

möjligheten att bearbeta dem under lång tid genom livet. Man måste som vuxen medvetet arbeta 

med begreppen tillsammans med barnen. Förskollärarna i vår studie anser vi behöver synliggöra 

för sig själva vad som är naturvetenskap och teknik och när det dyker upp i den dagliga 

verksamheten. Då kan de sedan ta in olika begrepp som massa, energi, vikt med flera där de hör 

hemma. Tanken från vår sida är fortfarande inte att man skall dela upp dagen i ämnen. Utan att 

förskollärarna i det dagliga arbetet ska använda sig av begreppen i rätt sammanhang. Genom att 

koppla begreppen till ett sammanhang tror vi att de blir meningsfulla för barnen, vilket väcker ett 

intresse. Detta är en del av lärarens kompetensutveckling anser vi.  

I Lpfö 9853 står det att förskolläraren ska utvärdera verksamheten utifrån läroplanens mål.  

Utvärderingen uppfattar vi som ett verktyg för att utveckla verksamheten och förskollärarna. 

Även Johansson & Pramling Samuelsson54 skriver detta samt att man genom utvärderingen kan 

se verksamheten med olika ögon. Några av förskollärarna tyckte att de utvärderade för lite och att 

det borde göras mer, både enskilt och i arbetslaget. Detta överensstämmer med Kroksmarks55 

undersökning. Där han fann att förskollärarna var dåliga på att utvärdera vad barnen behövde 

utveckla mer för att sedan förändra verksamheten till det bättre. Med utgångspunkt från vårt 

resultat av hur förskollärarna utvärderade sitt eget arbete fann vi resultatet negativt, då kan man 

ifrågasätta vad som ligger till grund inför kvalitetsredovisningen.  

 

Förskollärarnas tankar kring kompetens inom naturvetenskap och teknik  

I Lärares yrkesetik56 beskrivs att kompetensutveckling är viktig för att kunna bedriva sitt yrke på ett 

professionellt sätt det vill säga hänga med i sitt yrkesområdes utveckling. Ansvaret för att 

kompetensutveckling sker hänger på läraren själv. Något som vi reagerade på var att nästan alla 

förskollärarna ansåg sig ha tillräcklig kompetens inom naturvetenskap och teknik. Detta skiljer sig 

från svaren som Myndigheterna för skolutveckling57 fann i sin studie NOTLYFTET. I den 

                                                 
52 Se avsnitt Teoretiska utgångspunkter s. 4 
53 Se avsnitt Styrdokument s. 8 
54 Se avsnitt Lärarens roll s. 6 
55 Se avsnitt Teoretiska utgångspunkter s.6 
56 Se avsnitt Lärares yrkesetik s. 9 
57 Se avsnitt Tidigare forskning s. 10 
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studien framkom det att förskollärarna själva ansåg att behovet av kompetensutveckling var stor. 

I handlingsplanen som kom efter NOTLYFTET framkom det att lärare för de yngre barnen 

behövde kompetensutveckling i ämneskunskaper och vardagliga tillämpningar av naturvetenskap 

och teknik. I dagsläget har inte förskollärarna tillräcklig kompetens för att arbeta med 

naturvetenskap och teknik på ett systematiskt sätt. Vi tycker att vår studie stärker 

handlingsplanens slutsatser. Utifrån våra svar kan man dra den slutsatsen att förskollärarna som 

vi intervjuade ansåg sig ha baskunskaper inom naturvetenskap och teknik, men saknar metoder 

hur man kan bedriva den med barnen. Då förskollärarna anser sig ha full kompetens inom 

naturvetenskap och teknik är det trots allt inte alltid inom detta område kompetensen finns, utan 

oftast i naturkunskap, eftersom de flesta uppfattade naturvetenskap som naturkunskap.  För att få 

tips och idéer vänder sig förskollärarna till kollegor, nätet, litteratur och andra förskolor. 

Projekten som Myndigheten för skolutvecklingen58 gjort, har vi upplevt inte nått de förskolor 

som vi har besökt. Orsaker till detta kan vara tror vi att endast de lärare som är intresserade av 

naturvetenskap och teknik söker dessa projekt. Vi tycker att Myndigheten för skolutveckling bör 

bli bättre på att informera och nå ut till förskolorna. I samtal efter intervjun berättade vi om vad 

de olika resurscentra som finns i förskollärarnas områden gjorde och vilken hjälp de kan få av 

dessa science centers. Detta var uppskattat hos alla förskollärare som vi intervjuade. Vi ville att 

arbetet även skulle bidra med något positivt för förskollärarna.   

 

Vi tror att förskollärarna behöver bli bättre på att bryta ner sin kunskap på barnens nivå. Detta 

hör till yrkesrollens professionalitet. Vidare tycker vi att även lärarutbildningen måste bli bättre på 

att visa på hur man kan göra detta. Förslag på ett bra pedagogiskt material inom teknik är ett TV 

program som Sveriges Television har. Det heter Bolibompa med Eva Funk ”Evas 

funkarprogram”.59  

 

11.2 Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att göra en liknande studie som vår men lägga till Observerationer. 

Eftersom vår studie endast tar upp vad förskollärarna säger sig göra men inte visar på hur de 

verkligen arbetar i verksamheten. En annan undersökning kan vara att jämföra män och kvinnors 

syn på naturvetenskap. En longitudinell studie kan även göras för att få reda på om det är bra att 

börja med begreppen redan tidigt i förskolan. 

 

                                                 
58 Se avsnitt Tidigare forskning s. 10 
59 Sveriges Television  2006-12-14 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=42958&from=program_ao  SVT 
Bolibompa barnprogram. ”Evas funkarprogram” finns som länk från sidan. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 
2. Vilka ämnen ingick det i din utbildning? 
 
3. Vad är naturvetenskap för dig? 

 
4. Vad är teknik för dig? 
 
5. Hur arbetar du med Na och teknik med barnen? 
 
6. På vilket sätt tar ni hänsyn till flickors och pojkars intressen när ni arbetar med Na och 

teknik? 
 
7. Vilka begrepp är viktiga att barnen får med sig? 
 
8. Hur utvärderar du ditt arbete? 
 
9. Vilken kompetensutveckling skulle du vilja ha inom naturvetenskap och teknik? 
 
10. Om du vill ha tips och idéer vart vänder du dig då?  
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