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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att ta del av skolchefernas och pedagogernas syn på naturvetenskap i förskolan 
och hur pedagogerna beskriver att de arbetar med naturvetenskap i verksamheten. De 
frågeställningar vi vill ha svar på är: Hur ser skolcheferna och pedagogerna på naturvetenskap i 
förskolan? Vad har pedagogerna för intresse och kunskaper i naturvetenskap, och hur beskriver 
pedagogerna att det visar det sig i verksamheten? På vilket sätt är skolcheferna och pedagogerna 
medvetna om de reviderade strävansmålen för naturvetenskap i Lpfö-98, rev. 2010?  
 
För att söka svar på frågeställningarna har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med åtta 
pedagoger fördelade på fyra förskolor uppdelat i två kommuner med varsin skolchef.  
 
I studien kom det fram att skolcheferna och pedagogerna tyckte det var viktigt med 
naturvetenskap i förskolan, de vill ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap. 
Pedagogernas tankar om naturvetenskap handlar mest om arbetsområdet biologi, medan 
arbetsområdena kemi och fysik anses vara svårare och synliggörs inte lika mycket i verksamheten 
enligt pedagogerna. Skolcheferna och pedagogerna ansåg också att metoder såsom utforskande 
och experimenterande passar bra för barnen i förskolan. Både skolchefer och pedagoger är 
medvetna om de nya strävansmålen i Lpfö-98, rev. 2010 och tycker att det är bra med ett tydligt 
ansvar för förskollärarna.  
 
Resultatet av studien visar att pedagogernas intresse och kunskaper inom naturvetenskap är den 
naturvetenskap, alltså biologi som de förmedlar till barnen i sin verksamhet på förskolan. Hälften 
av de intervjuade pedagogerna ansåg sig ha ett behov av utbildning inom det naturvetenskapliga 
ämnet, för att själva kunna bli säkrare och använda flera naturvetenskapliga begrepp i sitt rätta 
sammanhang.    
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1 Inledning 

 
Vi som gör denna studie är två barnskötare som arbetat 10-20 år. Nu har vi valt att vidareutbilda 
oss till lärare mot förskola och förskoleklass med inriktning barn – natur och teknik. Vi valde 
denna inriktning då båda är intresserad av djur och natur, dessutom är vi uppvuxna på landet. 
Under vår tid som barnskötare har givetvis vårt intresse för detta märkts i verksamheten. Under 
vår utbildning har vi märkt att naturvetenskap är så mycket mer än djur och natur. Som vi minns 
fysik och kemi från grundskolan så var det inte roligt, men nu när vi läst dessa ämnen i denna 
utbildning så har vi ändrat uppfattning.  
 
Utifrån våra egna erfarenheter av naturvetenskap i förskolan och Lpfö-98, rev. 2010 så vill vi 
undersöka andra pedagogers tankar om detta. I takt med att vår kunskap har ökat, har också 
motivationen att vilja lyfta ner naturvetenskapen till förskolan ökat. Vi tror att ett tidigt grundlagt 
intresse för naturvetenskap i åldrarna 1-5 år skulle minska motståndet till dessa ämnen i skolan. 
För att detta ska bli möjligt så tror vi att pedagogernas kunskap inom naturvetenskap är en viktig 
del för detta.  
 
Genom att intervjua några pedagoger i förskolan, hoppas vi få en inblick hur de arbetar med 
naturvetenskap. I Lpfö-98, rev. 2010 har förskolans uppdrag förtydligats och fått större utrymme. 
Förskolan ska sträva efter att utveckla barns intresse för naturvetenskap och teknik.       

2 Syfte  

 
Syftet med denna studie är att undersöka skolchefernas och pedagogernas intressen och hur de 
resonerar och beskriver naturvetenskap i förskolan samt vilka arbetsmetoder pedagogerna 
använder sig av. Eftersom naturvetenskap är ett stort område med många olika delämnen och 
dessutom blivit en central del i Lpfö-98, rev. 2010, så vill vi se vilka av dessa områden som berörs 
i fyra av oss utvalda förskolor.  

3 Frågeställningar 

 

 Hur ser skolcheferna och pedagogerna på naturvetenskap i förskolan?   

 Vad har pedagogerna för intresse och kunskaper i naturvetenskap, och hur beskriver 
pedagogerna att det visar det sig i verksamheten?  

 På vilket sätt är skolcheferna och pedagogerna medvetna om de reviderade strävansmålen 
för naturvetenskap i Lpfö-98, rev. 2010?  

4 Bakgrund 

 
Vi tar i detta kapitel upp tidigare forskning, litteratur, metoder och arbetssätt om naturvetenskap i 
förskolan. Dess innehåll har haft betydande värde för studien och dess syfte och frågeställningar.  

4:1 Varför naturvetenskap? 

 
Har det någon betydelse om man börjar tidigt med naturvetenskap för barn? Sjöberg (2010:211) 
anser att många barn inte ska bli biologer eller fysiker när de är vuxna. En viktig fråga som 
behöver ett bra svar. Den behöver knytas till allmänna värderingar som är av betydelse för 
samhället i dag. Harlen (1999:10) anser att barn med hjälp av naturvetenskap kan förbättra sitt 
kunnande om sin omvärld. För att kunna göra detta behöver de också tillägna sig centrala 
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begrepp och arbetsmetoder inom naturvetenskap. Detta utvecklar barnen så att de klarar att ta 
egna beslut och kan lösa uppgifter på egen hand. Harlen menar också att för barnen är det lika 
viktigt att känna till grunderna i naturvetenskap, som att kunna räkna, läsa och skriva.  Ju mer 
tekniken i vår vardag utvecklas ju viktigare är det för barnen att ha kunskaper i naturvetenskap. 
Hellden m.fl. (2010:14) anser att om det är så att barns referensramar går tillbaka till deras 
minnen från tidiga barndomsår skulle det då inte vara rimligt att erbjuda naturvetenskap redan i 
förskolan och tidigt i grundskolan. 
 
Harlen (1999:11) anger två fördelar med att möta naturvetenskap tidigt i grundskolan. Hon 
menar att oavsett om de får undervisning i naturvetenskap eller inte så bildar de sig en 
uppfattning om sin värld. Vidare säger hon att dessa uppfattningar kan bero på endera tillfälliga 
iakttagelser eller hörsägen och om de inte får hjälp att undersöka dessa på ett vetenskapligt sätt 
kommer det att förbli felaktiga för barnet. Hon anser att när vi vägleder barnen genom ett 
vetenskapligt arbetssätt såsom hypotes, undersökande resultat och slutsats så ger vi dem en 
möjlighet att dels undersöka men även att granska, pröva och ändra påståenden utan att bara 
acceptera dem. Harlen (1999:11–12) menar också att de då kan förstå att somliga arbetshypoteser 
inte går att bevisa helt och fullt men att de ändå är brukbara om de kan anses troliga i jämförelse 
med tidigare erfarenheter. Hellden m.fl. (2010:16) anser också att barns vardagserfarenheter har 
betydelse för dem när de försöker begripa naturvetenskapliga fenomen och beskriva dem.   
 
Den andra fördelen som Harlen (1999:12) nämner som viktig för att börja tidigt med 
naturvetenskap är barns attityd till ämnet som sådant. Hon menar att det finns bevis för att barns 
förhållningssätt till ämnet grundläggs tidigt och om de tycker bra eller dåligt om ämnet har de 
klart för sig i 11-12 – årsåldern. I högstadiet förmodas de ha det vetenskapliga arbetssättet som 
naturvetenskap kräver och utan det kommer de att finna ämnet både komplicerat och krångligt. 
Harlen anser att det är tydligt att det är på låg- och mellanstadiet vi kan lägga grunden för att det 
inte ska bli ångestfyllt med naturvetenskap i högstadiet. Enligt Sjöberg (2010:212) är 
naturvetenskap i ett nationellt perspektiv det tredje viktigaste ämnet i skolan. De andra två är 
modersmål och matematik, med ordningsföljden: ett modersmål, två matematik, och tre 
naturvetenskapliga ämnen. Lärarutbildningen och PISA- projektet har samma rangordning av 
ämnena.  

Om det nu är så att barns tidiga erfarenheter är viktiga utgångspunkter för deras fortsatta 
lärande i livet, borde det då inte vara möjligt att introducera riktade erfarenheter av 
naturvetenskap tidigt i förskola och skola? Därigenom skulle barnen kunna ges möjlighet att 
tidigt utveckla förståelse av enklare naturvetenskapliga samband. En sådan utveckling skulle 
lägga grunden till en utveckling mot allt djupare förståelse senare i livet. (Hellden, G, m.fl. 
2010:14) 

4:2 Naturvetenskapens utveckling i förskolan 

 
Enligt Björklund och Elm (2003:138) var förskolan i slutet av 1960-talet föremål för reformering. 
I de statliga utredningstexterna, finns ett diskussions-PM från 1968 års barnstugeutredning och 
även i betänkandet från den utredningen (SOU, 1972:26) talar för att naturvetenskap är ett viktigt 
område att arbeta med i förskolan. Utredarna ansåg att förutom all den naturvetenskap som 
förskolorna redan använder sig av, bör ändå ”den naturvetenskapliga sektorn utnyttjas mera 
direkt och mera målmedvetet än vad som hittills i allmänhet skett” (SOU, 1972:26, s.218 ). De 
menade att det är mycket viktigt att inte fastna i faktainlärning utan att barnen ska få ett 
arbetssätt, ex mäta, väga, räkna och iaktta så att de själva kan hitta sin information, alltså ett eget 
sätt att ”lära sig lära” (diskussions-PM, 1968 års barnstugeutredning, s.101). Om barnen skulle få 
möjlighet att följa en livsprocess eller enkla naturvetenskapliga experiment så skulle de snart 
komma på hur ett sådant arbetssätt, att lära sig själv lära, skulle kunna fungera. Naturvetenskap 
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och naturorientering har alltid funnits som ett sätt att arbeta med, antingen som tema eller som 
barnens eget intresse.  
 

4:3 Tidigare forskning inom naturvetenskap i förskolan 

 
I en studie om barns lärande och att barn ska utveckla sin kunskap inom olika områden däribland 
naturvetenskap av (Thulin 2010:27). Hon menar att genom historien har metod och 
förhållningssätt stått i fokus gentemot vad barnen ska lära sig. Hon anser att idag har både 
läroplan och regering förstärkt kraven om vad barnen i förskolan ska kunna (Thulin 2010:28). 
Siraj-Blatchford (2001:2) skriver om ”emergent science” begynnande naturvetenskap, att det är 
lärarens uppgift att introducera barnet för olika material och undersökande som kan skapa ett 
intresse hos barnen för naturvetenskap. Att som lärare kunna entusiasmera och synliggöra de 
naturvetenskapliga sammanhangen i vardagen kan också väcka nyfikenheten för naturvetenskap 
hos barnet. Helldén m.fl. beskriver en fortbildningskurs om naturstudier i skolans närområde, där 
lärare i skolår ett till sex fick i uppgift att intervjua sina elever, först avsåg intervjuerna 
nedbrytningen. Lärarna hade vid nästa kurstillfälle med sig anteckningar om barnens 
föreställningar om nedbrytningen. Anteckningslapparna kategoriserades från i olika högar från A-
D. A var den hög som hade med verkligheten det mest överensstämmande föreställningarna. 
Resultatet var att många anteckningar från elever i år ett placerade sig i samma kategori som 
elever från år fem till sex. När lärarna i år ett till nästa kurstillfälle undersökte varför barnen hade 
så goda kunskaper om nedbrytningsprocessen hänvisade barnen till nedbrytningen de sett på 
förskolan i komposten. Där hade de kunnat studera hur nedbrytare sönderdelade skal och 
hushållsavfall. Detta kunde barnen sedan relatera till vid dessa intervjuer. (Helldén m.fl. 2010:18-
19) 

4:4 Naturvetenskapens arbetsområde och arbetssätt 

 
Naturvetenskapen med sina ämnen t.ex. biologi, kemi, fysik, astronomi, geologi, och geofysik etc. 
vill förklara naturen och världen med dess samband för att hjälpa oss förstå den (Sjöberg 
2010:41). Sjöberg menar att naturvetenskapen grundar sig på empiri, insamlade kunskaper utifrån 
iakttagelser av ”den verkliga världen” i naturen eller genom experiment och laborationer i ett 
laboratorium. Naturvetenskap rör många områden, när det gäller skolan menas ofta biologi, fysik 
och kemi men också geologi och astronomi hör dit. Det finns också sammansättningar av olika 
ämnen som biofysik, biokemi och astrofysik. ”Nya ämnen uppstår, gamla ämnen förlorar 
betydelse” (Sjöberg 2010:247). För att veta om ett ämne är naturvetenskap eller inte kan man se 
var de placerats vid olika universitet världen över. Det brukar ge en ganska entydig bild.  
 
Sjöberg menar vidare att experiment och observationer behöver analyseras och tolkas. Forskarna 
diskuterar sina resultat med varandra innan de drar en slutsats av sin forskning. 
Naturvetenskapens förklaringar behöver testas och omprövas. Om man finner ett exempel på att 
en hypotes inte överensstämmer med tidigare observationer så avtar tillförlitligheten betydligt. 
Om forskarna också gör nya iakttagelser och observationer så kan de nya forskningsrönen 
efterhand efterträda de gamla. Forskarna behöver vara öppna för nya tankar och idéer men även 
för olika metoder och strategier eftersom inget färdigt koncept finns. Naturvetenskapen är inte 
definitiv, dess teorier utvecklas ständigt. Det händer någon enstaka gång att gamla teorier eller 
idéer anses helt felaktiga och förkastas, då blir det ett paradigmskifte (Sjöberg 2010:281-282). 
Sjöberg (2010:80) menar att ”begrepp inom naturvetenskapen” är något som människorna 
konstruerat och kan ses som ett hjälpmedel att förstå naturvetenskapliga fenomen i världen.   
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Den vetenskap som finns idag har uppkommit från tidigare vetenskapliga studier och metoder. 
Den har förändrats under samhällets utveckling. Vetenskapens historia är en del vårt kulturarv, 
vilka metoder man använt och hur man har nått fram till ett resultat är viktig för att förstå detta 
område och dess kultur. De teorier som historiens forskare som Newton, Darwin, Einstein eller 
naturvetare som belönats med nobelpris har är vetenskapliga och ger en bild av 
naturvetenskapens väsen. Källkritik är viktig för vetenskapen och inte minst inom 
vetenskapshistorien (Sjöberg 2010:248-249). Elfström m.fl. (2010:16-17) ger exempel på några 
steg inom naturvetenskapens arbetsgång (se tabell 1) Ett naturvetenskapligt arbetssätt utgår från 
ett problem, problemet formuleras till en fråga, som man undersöker och observerar. Vidare 
formuleras en hypotes, sedan bestämmer man variabler - storheter som kan förändras, följt av att 
hypotesen testas genom experiment och undersökningar och för ett tillförlitligt resultat upprepas 
dessa. Sedan samlas data in och antecknas i t.ex. tabeller, som senare tolkas för att kunna se 
mönster och slutligen dra en slutsats.   
 
Under historien har människan varit imponerad av himlafenomen. Stjärnhimlen och de sju 
objekten (sol, måne och planeterna Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus och Mars) rörde sig på 
himlavalvet är observerat under årtusenden. Deras rörelse frambringade ett mönster och från 
mönstret uppkom tidmätning, mätning av året, årstiderna, dygnet och månaderna, detta utgår vi 
från än idag. Det är dessa noggranna observationer och mätningar som ligger till grund för hur vi 
mäter tid idag (Elfström m.fl. 2010:18).  
 
Enligt Elfström m.fl. (2010:18-19) finns det många vetenskapsmän som har gjort upptäckter från 
naturvetenskapens historia. De använde sig utav naturvetenskapliga metoder. Det är gällande 
observationer med alla sina sinnen, slumpen, plötsliga händelser, rättvisa försök och 
klassificering. Det finns alltså vissa likheter mellan hur barn och forskare undersöker naturen.  
 
Elfström m.fl. (2010:18-19) tar exemplet Galileo Galilei som gjorde stora upptäckter inom 
matematik och fysik. Galilei utförde många experiment utifrån sina hypoteser och teorier. De 
äldre teorierna var från Aristoteles tid, han använde sig inte av experiment utan av logiska 
resonemang. Han menade bl.a. att tunga föremål faller fortare än lätta föremål. Galilei ansåg att 
detta var fel och att det hade med luftmotståndet att göra, genom att luftmotståndet kunde sakta 
ner de lätta föremålen, ex. en fjäder. En legend har berättat att Galilei bevisade att sin hypotes 
stämde genom att släppa två kanonkulor, en tung och mindre tung från samma höjd i det lutande 
tornet i Pisa. Galilei använde sig av ett s.k. rättvist försök. Kulorna slog i marken samtidigt och på 
så sätt bevisade Galilei att hans teori stämde genom att alla föremål faller med samma hastighet 
ifall inte luftmotståndet påverkar.  
 
Elfström m.fl. skriver vidare att Carl von Linne var skicklig på att klassificera, han beskrev och 
jämförde olika växter och djur. Sedan sorterade han arterna med liknande egenskaper i den 
systematik som används än idag inom biologin. Idag använder vi andra mätmetoder, såsom 
DNA-sekvensering för att se släktband mellan olika arter. Sortering och klassificering har varit en 
vetenskaplig metod länge och som är fortfarande är aktuell, speciellt inom biologin. Vi kan 
jämföra det med att ge ett barn en påse med ex. naturmaterial såsom stenar, mossa, lavar, barnet 
börjar genast sortera utifrån sina egna tankar (Elfström m.fl. 2010:19). 
 
Elfström m.fl. menar att alla de flesta vetenskapsmän inom naturvetenskap har i sin forskning 
använt naturvetenskapliga arbetssätt. Men ibland har viss forskning framkommit av ren tur, 
slump eller fantasi. Genom en slump i sitt naturvetenskapliga arbetssätt upptäckte Alexander 
Fleming penicillinet 1928. Fleming odlade stafylokockbakterier, vilka som av en slump hade 
förorenats, han skulle just kasta iväg petriskålen när han såg att bakterierna runt mögelfläcken var 
förstörda, det skulle ha vuxit en tät matta utav bakterier men där fanns ingenting. Möglet kallades 
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Penicillium notatum, (kallas i dag Penicillium chrysogenum) och detta hade alltså utvecklat något 
som bakterierna inte tålde. Detta fick namnet penicillin av Fleming som därefter utvecklades till 
medicin s.k. antibiotika av Howard Flemings och hans forskningsteam. Penicillinet hade en stor 
betydelse under andra världskriget. 1945 fick Fleming och Florey nobelpriset i medicin för dess 
upptäckt (Elfström m.fl. 2010:19).  

4:5 Naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan   

 
Ett naturvetenskapligt arbetssätt är en del av hur man tillägnar sig kunskap i naturvetenskap. Här 
har lärarna i förskolan och skolan en viktig uppgift. Helldén m.fl. (1999:31–32) hänvisar till 
Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen. När barnet undersöker har de en egen potential att 
hitta lösningar och svar. Men med kompetenta lärare och i samspråk med kompisar kan de nå 
nästa nivå i utvecklingen, alltså den närmaste utvecklingszonen, Vygotskij menade att de 
vardagliga begreppen tar barnen till sig genom att göra erfarenheter i mötet med dem. Så 
småningom kan de också förstå att det finns skillnader mellan hund och katt men att hundar kan 
se ut på olika sätt men ändå vara en hund. Vidare menar Vygotskij att barns resultat när de 
studerar sin närmiljö är följden av vilka personer som finns där och av situationen de befinner sig 
i. Viktigt i detta utforskande är att det finns en pedagog som kan öppna möjligheten till ett 
naturvetenskapligt lärande för barnet i den situationen. Vilket i sin tur betyder att pedagogen själv 
behöver besitta dessa kunskaper för att kunna utmana barnet vidare i dess tänkande (Helldén 
m.fl. 1999:33). Elfström m.fl. (2010:15) menar att det finns två olika tillvägagångssätt när vi pratar 
om en naturvetenskaplig process, det är ”vetenskaplig undersökningsprocess” och ”vetenskaplig 
forskningsprocess”, då finns det både avvikelser och överensstämmelser i att hitta kunskap via 
undersökningar och utforskande. Dessa arbetssätt passar både i förskola, grundskola, fritidshem 
men även vid utbildning av lärare.  
 
Elfström m.fl. (2010:17) menar att om vi skulle jämföra vad en forskare gör och det som barnen 
gör i förskolan så finns det klara likheter, men skillnaden är att forskare samlar in data, empiri 
osv. Detta gör inte barnen och dessutom är forskare väldigt inlästa på sitt område och det är inte 
barn. Därför kallas barnens forskning ”utforskande” för att skilja detta från riktig forskning. 
Eftersom Elfström m.fl. (2010:23) anser att de ser på kunskap utifrån ett utforskande och 
undersökande sätt så är det viktigt att kunna skapa en naturvetenskaplig utforskande kultur. Ska 
detta kunna genomföras ska både förskolan och klassrummet erbjuda en miljö att kunna utforska 
i. Allt ska finnas tillgängligt för de som vill undersöka, såsom material, verktyg, litteratur och 
instrument och även gården ska inbjuda till en undersökande och utforskande verksamhet. 
 
Elfström m.fl. (2010:16-17) anser att naturvetarna har ett speciellt sätt att förhålla sig till när de 
forskar. Det finns många olika metoder att se hur de arbetar på. Detta har att göra med vad det är 
för naturvetenskap, vad forskningen handlar om, om det är forskning från grunden, beprövad 
forskning eller vem som är forskare osv. Det gemensamma för forskare är att de prövar att lösa 
olika problem och att de undersöker problemen med olika tekniker, men att de flesta använder 
sig på något sätt med naturvetenskapliga metoder. Det finns många olika sätt att finna svar på, 
dessa delas upp i olika steg, följden av steg och antalet steg beror på vad problemet är och vad 
som undersöks. I tabell 1 är några av de olika stegen redovisade. 
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Tabell 1 visar några av de vanligaste stegen i ett naturvetenskapligt arbetssätt. Tabell 1 är en 
sammanfattning utifrån punkterna om naturvetenskapligt arbetssätt hos Elfström m.fl. (2010:16-
17).  
 
Tabell 1 

Naturvetenskapligt 
arbetssätt 

Arbete eller utgår från Resultat 

Problem Intresse och undersökningar 
om något 

Formulera en fråga utifrån ett 
problem 

Observation Iakttagelser av en 
naturföreteelse utan 
motivering 

Observationen orsakar 
nyfikenhet och en fråga.  
uppkommer  

 
Hypotes Ett möjligt svar på frågan. 

”Gammal” kännedom och är 
konstruerad på en teori. 

Formuleras som ett 
konstaterande och ska kunna 
granskas. Den ska antingen 
kunna styrkas eller visas vara 
fel.  

 
Variabler Utse variabler, variabler som 

kan förändras och inte 
förändras 

En variabel utses för att sedan 
pröva en hypotes 

Testa hypotes Vilken undersökning beror på 
vilken fråga, hypotes och 
förförståelse som finns.  
 

 

Försöken och undersökningen 
omformas och uträttas 

Experiment Experimenten genomförs 
flera gånger. 

För att få ett tillförlitligt 
resultat. 

Empiri Samla data  Med hjälp av diagram, tabeller 
eller bilder. 

Tolka data Samordna resultaten i olika 
diagram och tabeller eller en 
statistisk behandling 

Se eventuella mönster och då 
kan mätresultaten bestämmas. 

Slutsats Ett fastställande som är 
grundat på olika bevis. 

Svar ställs mot hypotesen och 
stämmer svaren med 
hypotesen eller inte så är det 
bestämmande ifall hypotesen 
är sann eller inte. 
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4:6 Läroplansförändring av Lpfö 98 

I Tabell 2 nedan är målen för naturvetenskap och teknik i Lpfö 98 och Lpfö-98, rev. 2010 
uppdelade i två spalter. Den vänstra spalten av Tabell 2 visar lärandemålen från Lpfö 98 som 
gäller naturvetenskap och teknik. I den högra spalten av Tabell 2 kan man se lärandemålen från 
Lpfö-98, rev. 2010. De nya målen har markerats med fet stil.  
 
Tabell 2 

Läroplan för förskolan Lpfö, 98 
 

Läroplan för förskolan Lpfö 98,  
                                    Reviderad 2010 
 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  
 
 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

 
utvecklar förståelse för sin egen 
delaktighet i naturens kretslopp och för 
enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom 
sitt kunnande om växter och djur och 
 

 
utvecklar intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle 
påverkar varandra, 
 
  

 
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika material och 
tekniker.  

 

 
utvecklar sin förståelse för 
naturvetenskap och samband i naturen, 
liksom sitt kunnande om växter, djur samt 
enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen, 
 

 
 utvecklar sin förmåga att 
urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor 
om och samtala om 
naturvetenskap, 

  
utvecklar sin förmåga att urskilja 
teknik i vardagen och utforska hur 
enkel teknik fungerar, 
 

  
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap, och   
 
 

 
I Lpfö-98, rev. 2010 har målen för naturvetenskap och teknik utvecklats och blivit tydligare. I 
Lpfö 98 var det bara 2 punkter och i den nya reviderade har de utvecklats till 5 punkter. I tabellen 
kan vi också se att två punkter är helt nya, dessa har tillkommit.  
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4:7 Didaktiska val av naturvetenskap 

 
Sjöberg (2010:36-37) utvecklar ämnesdidaktikens frågor: vad, hur, varför och för vem? Vad-
frågan handlar om vad som är relevant i ämnet, vilka delar man som pedagog ska ta med och vad 
man kan avstå ifrån att ta med. Varför vi ska lära barnen om naturvetenskap i förskola och skola? 
Vilka mål har vi för barnen i naturvetenskap i förskolan och skolan? Hur överensstämmer de 
med styrdokumenten? Hur kan vi göra ett material intressant så att ett lärande sker? Målet med 
det vi presenterar och gör är ju att ett lärande ska bli synligt. Slutligen menar Sjöberg att vi 
behöver anpassa de naturvetenskapliga ämnena till vem eller vilka och på vilken förskola de ska 
presenteras. När man som pedagog och arbetslag vill komma igång med naturvetenskap i 
förskolan kan man börja på lite olika sätt. Elfström m.fl. (2008:55) tar upp några aspekter att 
tänka på för att komma igång. Det första är att ha ett syfte, ett mål och en grovplanering för 
projektet. Sedan kan man introducera ett material, ta med barnen på en exkursion eller låta dem 
ta del av och pröva ett experiment. Barnen själva har ibland frågor eller material som det undrar 
över eller som fångar deras intresse ex. insekter, konstruktioner, växter och vatten i olika former 
och som pedagogen kan utveckla vidare. Elfström m.fl. (2008:59) förslår att 
pedagogen/pedagogerna tar med barnen till ett vattendrag, en stubbe eller ett träd och låter dem 
fånga var sitt kryp som de sedan får undersöka på sitt sätt. De menar att barnen ofta fokuserar 
sitt undersökande på andra saker än vi vuxna. Barnen kanske observerar vad de äter eller hur de 
rör sig. Under tiden som barnen utforskar insekten eller krypet kan men som pedagog göra 
observationer genom att dokumentera och lyssna.  
 
Wikström (2005:5) har i sin studie märkt att lärarna gärna vill tillgodogöra sig hur man praktiskt 
kan genomföra den ”svåra naturvetenskapen” som en aktivitet i skolan och genom den förutsätts 
eleverna tillgodogöra sig kunskaperna i aktiviteterna. Själva lärandet hos eleverna ägnas ingen 
vidare uppmärksamhet av lärarna, utan de vill hellre lära sig nya aktiviteter att göra tillsammans 
med eleverna i skolan.   

4:8 Materialets betydelse  

 
Det finns olika utgångspunkter för att starta ett temaarbete. Björkman beskriver hur ett- och 
tvåringarna på en förskola uppmärksammade hur en ny förskola byggdes. Det var en grävmaskin 
som skulle förbereda platsen där förskolan skulle byggas som fem av barnen följde med stort 
intresse. De här fem barnen fick göra ”studiebesök” på byggplatsen och se olika maskiner. 
Pedagogerna gav dem också material och tillbehör som barnen kunde leka och skapa med. Dessa 
fem barn berättade för de övriga barnen om sina besök på arbetsplatsen och delade sina 
upplevelser med de andra i förskolegruppen. Så blev de övriga barnen intresserade och nyfikna på 
byggarbetet och ett temaprojekt började. På vägen till arbetsplatsen upptäckte barnen också saker 
i naturen. Pedagogerna på denna förskola menar att det handlar om att vara en närvarande och 
medveten pedagog. Att låta barnen forska tillsammans med dem och att ge dem de material som 
de behöver. De menar också att man behöver ställa frågor så att barnen kan förklara vad de 
egentligen menar (Björkman 2008:42-43). 
 
Elfström m.fl. menar att förskolans miljö är en viktig del i allt undersökande för små barn. Det 
ska finnas många saker att kunna undersöka. Innehållsrika saker såsom väggfasta prylar som man 
kan pilla på, dra i ett snöre så ändras färg och form, rör och trattar att stoppa saker i, små 
trappsteg, tunnlar att krypa i, olika underlag att krypa på och över. Rutschkanor, bollar, kugghjul 
osv., allt detta är viktigt för små barn. Även hur det ser ut i rummet är märkbart såsom tyger att 
kunna dra och gömma sig bakom, tunga och lätta tyger att använda sig av, material som kan 
förändra barnet eller omgivningen. Miljön på avdelningen ska kunna ge barn möjlighet att flytta 
på saker, rumstera, förändra men det ska även finnas en vrå dit man kan gå om man vill vara själv 
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eller sitta med en kompis och bara vara. Små barn behöver även kunna plocka fram bra material 
för att kunna kommunicera med papper, färg, pennor och lera. Runtomkring oss idag finns 
tecken, bilder och symboler och små barn ritar och skriver för att berätta om sina erfarenheter 
när de får möjlighet till det (Elfström m.fl. 2010:95-96). 

4:9 Barns lärande  

 
Pramling Samuelsson m.fl., här enligt Björklund och Elm (2003:139-140), skriver att barn i 
samspel med varandra influeras av andra barn och vuxna, de härmar de andra hur de tänker, talar 
och hur de utför olika handlingar genom att de själva blir delaktiga i dem, såsom i lek och 
samvaro. Säljö (2000:20) anser att det sociokulturella perspektivet, där kommunikationen och 
språkanvändningen är det centrala och är en bindning mellan barnet och omgivningen. När man 
kommunicerar är man en sociokulturell varelse menar Säljö vidare. Säljö (2000:40-41) menar 
också att det har betydelse ifall man formar en lärandemiljö så att barnen blir en del av den 
pedagogiska verksamheten och dessutom får stöd att utveckla en positiv attityd till sitt eget 
lärande.  
  

4:10 Barns första möten med naturen och omvärlden 

  
Barn börjar undersöka och utforska sin omvärld redan när de silar sand med sina händer, blåser 
såpbubblor eller blandar salt i vatten. Hur barnen tänkte i början och vad som blev resultatet av 
deras experiment, iakttagelser och tolkningar kan ibland förändra deras hypoteser. Barnen 
undersöker, testar och experimenterar. Det lär sig undersöka hur olika saker hänger ihop, precis 
som en forskare (Harlen 1999:12 och Helldén m.fl. 1999:31.) Därför menar Hellden m.fl. att ett 
undersökande arbetsätt borde vara en naturlig del av förskolans och skolans verksamheter. 
Andersson (2008:20) menar att internationella studier visar hur elever tar till sig naturvetenskap 
om t.ex. rörelse, energi och materians omvandlingar. Eleverna har egna s.k. vardagsföreställningar 
för flera naturvetenskapliga företeelser. De visar också att föreställningarna är liknande för många 
barn i västvärlden men att de inte överensstämmer med det vetenskapliga. Studierna visade även 
att de vetenskapliga begreppen de lärt sig i skolan glöms av många elever, medan 
vardagsbeskrivningarna består. Strotz och Svenning (2004:25-27) menar att många barn och 
elever upplever att deras praktiska eller tysta kunskap inte är lika mycket värd som den teoretiska 
och på grund av detta förlorar de intresset och känner sig utanför. De menar att kunskap är något 
som finns i hela vårt sätt att vara och leva. Kunskap är något som vi tar till oss och jämför med 
de erfarenheter som vi redan har för att också lägga till nya kunskaper. Strotz och Svenning anser 
också att eftersom dagens samhälle präglas av mycket teoretisk kunskap är risken att den 
praktiska kunskapen kan gå förlorad. Det borde istället gå hand i hand och komplettera varandra 
anser de. Tyst kunskap omfattar både praktisk kunskap och kunskap i handling.  

4:11 Att äga frågan 

 
När man utgår från barnens funderingar, utforskande, fynd och iakttagelser och bortser från den 
egna planeringen kommer barnen att äga frågan hela vägen. Även i barnens egna teman kan man 
hitta olika strävansmål i läroplanen att arbeta mot. Att barnen äger frågan gör också arbetet 
intressantare och mer motiverat för dem (Elfström m.fl. 2008:55).  

Genom att undra, fråga, pröva och forska förvandlar barnen nyckeln till vetenskap. 
Och vetenskap innebär samarbete, samspel och dialog. (Elstgeest 1999:21) 
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Elstgeest anser att man i allt vetenskapligt arbete söker efter sanningen i det man undersöker och 
att det också inbegriper barnen. Som lärare vill man gärna att barnen ska få den absoluta 
sanningen. Istället skulle vi behöva inrikta oss på vad barnen genom sitt undersökande och sina 
upplevelser kan förklara om sitt utforskande. Elstgeest (1999:26) poängterar att det är vad barnet 
tror som är viktigt, inte vad andra tror, när vi frågar dem. Elfström m.fl. (2008:144) tar ett 
exempel där barns funderingar visade sig vara korrekta. Läraren och en grupp femåringar 
utforskade lavar tillsammans. Pedagogen ville veta vad de tänkte om lavarna. En teori var att lavar 
kunde äta sten. Pedagogen frågade hur stenen kunde äta lavarna. Barnen trodde att lavarna åt sten 
på natten eftersom de inte kunnat upptäcka det i sitt utforskande. Barnen hade ju delvis rätt 
eftersom lavarna med hjälp av lavsyran de utsöndrar gör så att stenen vittrar. Genom t.ex. 
regnvatten kan lavarna sedan ta till sig näringsämnen som löst sig i vattnet.  

4:12 Naturvetenskaplig begreppsbildning för barn   

 
Elfström m.fl. (2010:24) anser att för att kunna skapa en naturvetenskaplig kultur, är det 
förståelsen av hur begreppen bildas som är av betydelse när vi ska organisera själva 
undersökandet. Yngre barn bygger upp ord och begreppsförråd när de har handlat konkret. Ulf 
P. Lundgren definierar begreppsinnehåll och begreppsbildning såhär: 
 

Med begreppsinnehåll menas vanligen klassen av alla de kännetecken som skall höra till 
ett objekt för att det skall falla under ett visst begrepp.                   
Begreppsbildning, en tankekonstruktion som innebär att en individ utvecklar 
meningsfulla relationer till föremål och händelser. Processen innefattar 
sinnesupplevelser, observationer, beskrivningar, kategorisering och jämförelser av 
företeelser i omvärlden. Begreppen växelverkar med varandra och ingår även i större 
system. De gemensamma språkliga referensramarna inom en kulturkrets gör att 
begreppen kan kommuniceras. (Lundgren m.fl. 1996:63-64) 

 

När man ser saker, hör, smakar, luktar, tar i och berör med kroppen men det kan även vara 
sådant som man själv blir känslomässigt berörd av, det är då som begreppen byggs upp. Ifall man 
börjar utforska och undersöka så finns det många tillfällen till att bilda begrepp samtidigt som 
man håller på med en viss aktivitet. Både termer och ord samt språkliga begrepp måste repeteras 
in om och om igen för att fastna i vår minnesbank. Begrepp och ord måste även de repeteras in 
så att de sedan kan existera i gemenskap eller i olika sammanhang (Elfström 2008:24). 

 
Wikström (2005:1) har gjort en avhandling om elevers lärande och lärarnas kompetens och 
undervisning om biologiska processer och genom fröväxters livscykel. Wikström (2005:150-151) 
menar att eleverna möter nya begrepp och termer i skolans naturvetenskapliga undervisning. För 
att eleverna ska tillägna sig begreppen så behöver de förstå sammanhanget. 
 

Naturvetenskaplig allmänbildning och förståelse kan i sin tur innebära olika saker 
och vara av olika kvalitet. Vissa sätt att förstå något kan vara ändamålsenligare än 
andra sätt att förstå samma sak. Ska vi tillexempel förstå begreppet kretslopp på ett 
visst sätt är förståelsen av vissa grundläggande naturvetenskapliga begrepp 
nödvändiga. Alla svar eller lösningar är då inte lika bra i förhållande till en viss fråga 
eller ett visst problem. (Wikström 2005:2) 

Wikström (2005:2) menar att hennes studie visar att även mycket unga elever kan förstå 
komplicerade biologiska processer om de har kompetenta lärare som kan utmana deras lärande 
vidare. 
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5 Material och metod  

 
För att ta reda på hur skolcheferna och pedagogerna tänker om naturvetenskap i förskolan och 
för att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av intervjuer som metod. Intervjuerna har 
gjorts i två av landets mindre kommuner, kommunerna kallas för A och B i denna studie. 
Intervjuerna har bandats med hjälp av diktafon i kommun A och med hjälp av bandspelare i 
kommun B. Inspelningarna har skett efter medgivande av skolcheferna och pedagogerna i 
kommun A och B. I kommun A har fyra pedagoger intervjuats på två olika förskolor, alltså två 
pedagoger på respektive förskola och förskolorna kallas hädanefter Röd och Blå. I kommun B 
har också fyra pedagoger intervjuats på två olika förskolor, alltså två pedagoger på respektive 
förskola och som hädanefter kallas för Grön och Gul. Inspelning av samtalen har varit till fördel 
när vi bearbetat materialet eftersom vi kunnat gå tillbaka och lyssna på svaren igen. När vi 
bearbetade materialet lyssnade vi på våra egna intervjuer var för sig, och skrev ner svaren som vi 
funnit relevanta för vår undersökning. Vid transkriberingen har namn på personer och förskolor 
fingerats, se analys 5:5.  
 
Vi använde oss av en intervjuguide för pedagogerna och en intervjuguide för skolcheferna (bilaga 
1 och 2). Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom vi är 
intresserade av hur skolchefer och pedagoger resonerar om naturvetenskap i förskolan. Vi ville 
också få en större förståelse av vilken naturvetenskap som förmedlas i de utvalda förskolorna 
Röd, Blå, Gul och Grön och även kunna urskilja eventuella mönster i undervisningen, då är enligt 
Trost (2010:32) kvalitativa intervjuer att föredra. På förskola Röd arbetar Anna och Britta, 
förskolan har tre avdelningar, en småbarnsavdelning ett - tre år och två syskonavdelningar ett - 
fem år. På förskola Blå arbetar Cecilia och Sofia, även den förskolan har tre avdelningar, alla 
syskonavdelningar ett - fem år. På förskola Gul arbetar Karin och Malin, förskolan har en 
avdelning med ett - fem åringar. På förskola Grön arbetar Emma och Linn, även den förskolan 
har en avdelning med barn i ålder ett - fem år. Skolcheferna och pedagogerna har intervjuats i 
olika miljöer, intervjuerna med pedagogerna har skett enskilt i rum såsom personalrum, 
arbetsrum eller i ateljén. Skolcheferna har intervjuats på deras egna kontor.  
 
Intervjuerna har haft karaktären av öppna frågor vilket ger möjlighet för skolchefer och 
pedagoger att svara fritt och för oss som intervjuare att ställa följdfrågor utifrån svaren, vilket 
innebär att även svaren har en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson 2003:72-73). När vi 
ser till ämnet i intervjuerna så kan de anses semistrukturerade eftersom frågorna handlat om 
naturvetenskap och vilket utrymme de ges i förskolan (Trost 2010:40). Vi har använt oss av 
intervjuguider för att beröra samma frågor, men under intervjuernas gång kan ordningen av 
frågor ha ändrats pga. vad de tillfrågade kom in på under samtalet. Vi har också ställt följdfrågor 
utifrån de svar vi fått och därför kan dessa skilja sig åt.     

5:1 Urval 

 
Vi har valt att intervjua totalt åtta pedagoger i fyra olika förskolor i kommun A och B. 
Pedagogerna är i åldern 30-65 år. I förskolorna Röd och Blå som ligger i kommun A och 
förskolorna Gul och Grön i kommun B arbetade endast kvinnor. Vi har också intervjuat 
skolcheferna i kommun A och B. Dessa var båda män över 50 år.  
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5:2 Information och anonymitet 

 
Genom ett informationsbrev (Bilaga 3 och 4) har pedagogerna och förskolecheferna informerats 
om vad studien handlar om, att deras delaktighet är frivillig och att de kan avbryta studien utan 
att ange skäl när helst de önskar. Deltagarna har också informerats om att deras identiteter och 
förskolorna kommer att vara fingerade och anonyma. Vi bad pedagogerna att ta fram information 
om högskolepoäng eller annan utbildning i förväg, eftersom årtal kan vara svårt att minnas. Vi 
informerade också om att deras svar kommer att användas i ett examensarbete vid Högskolan 
Dalarna och att studien kommer att resultera i en C-uppsats och sparas i Högskolan Dalarnas 
elektroniska arkiv DALEA.  

 
Vår intention har varit att följa Högskolan Dalarnas forskningsetiska anvisningar för examens- 
och uppsatsarbeten vilket medför att forskning bara kan ske om deltagande personer har gett sitt 
medgivande och om information om studien och dess syfte getts till de berörda innan 
undersökningen påbörjades (Högskolan Dalarna 2011). 
 

5:3 Information om skolcheferna  

 
Vi har intervjuat skolcheferna i kommun A och B där Tabell 3 är en sammanställnig av deras 
ålder, utbildning och verksamma år som skolchef. Båda skolcheferna har tidigare arbetat som 
lärare och haft ledande befattningar inom skolans värld.  
 
Tabell 3 Bakgrundsinformation om skolcheferna 

Namn Ålder Utbildning År i yrket Högskolepoäng 
(hp) /andra 
kurser i 
naturvetenskap 

Ivan 55-60 år Lärarexamen i 
musik och 
historia 

Mindre än 1år. 0 hp. eller kurser 

Jan 50-55år Lärarexamen i 
Idrott och hälsa 

Mindre än 1år. 0 hp. 

I utbildningen 
ingår mycket om 
kroppen. 
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5:4 Information om pedagogerna 

 
Strategiskt urval av pedagoger har skett av oss utifrån förskolor som vi känner till och dessa är 
därmed inte slumpmässigt utvalda för denna undersökning. De intervjuade pedagogerna är 
mellan 30 och 65 år gamla (se Tabell 4).  
Deras utbildning varierar från gymnasieutbildning till högskoleutbildning som lärare och de har 
arbetat mellan 1 och 37 år i förskolan (se Tabell 4).  
 
Tabell 4 Bakgrundsinformation om pedagogerna 

Namn Ålder Utbildning År i yrket Högskolepoäng 
(hp)/annan 
utbildning i 
naturvetenskap  

Emma 
 

30-35 år Förskollärare 1 år 120 hp. 
Människa, natur 
och teknik Fhs. 
1år. 

Anna 40-45 år Förskollärare 17 år 8 hp. 
Läser nu: Barn 
och 
naturvetenskap15 
hp. 

Malin 40-45år Gymnasium  
sociala linjen 

15 år 0 hp 
 

Cecilia 50-55 år Barnskötare 
Validerar till 
förskolepedagog 

29 år 4,5 hp i 
valideringen 
4 kurser `a 2 
dagar 

Britta 60-65 år Barnskötare 37 år 0 hp 
3 kurser `a 2 
dagar 

Karin 40-45 år Förskollärare/lärare 
i tidigare år och 
fritidshem 

5 1/2 år varav 6 
mån. i förskola 

10 hp 

Sofia 35-40 år Förskollärare/lärare 
i tidigare år 

6 år 90 hp 

Linn 35-40 år Barnskötare/ 
hälsopedagog 
inriktning barn 

18 år 30hp 

 

5:5 Analys av intervjuerna 

 
Samtliga intervjuer har bandats vid intervjutillfällena, sedan har vi avlyssnat inspelningarna var för 
sig i lugn och ro. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Trost (2010:149) menar att man bör 
bearbeta materialet när man fått lite perspektiv på intervjuerna och att man har lugn och ro 
omkring sig. Vi har lyssnat av intervjuerna från fyra pedagoger och en skolchef var i respektive 
kommun A och B. Vi har skrivit ner intervjusvaren i talspråksform och sedan har vi sammanfört 
detta till ett gemensamt dokument. Vi har lyssnat av varandras intervjuer genom stickprov och 
sedan jämfört varandras transkriberingar för att kontrollera att transkriberingen av oss har 
uppfattats lika. Vid själva avlyssnandet av intervjuerna kan viss information ha tolkats omedvetet 
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av oss eftersom en viss tolkning redan fanns vid intervjutillfället. Trost (2010:148) menar att vid 
intervjuer och bearbetning av material sker både utvärdering och tolkningar, utan att vi tänker på 
det. Alla pedagogernas och respektive skolchefernas svar finns under varje fråga. Vid denna 
transkribering så har vi också översatt talspråk till skriftspråk gemensamt. Detta dokument har 
legat till grund när vi sedan sammanställt svaren. Vid kategorisering av svaren har vi gemensamt 
gått igenom fråga för fråga och sett vilka svar som är ungefär lika och vilka som eventuellt skiljer 
sig åt. Av detta har vi sedan sammanställt intervjuerna där vi har tagit med de svar som varit 
representativa för de flesta pedagogerna, men även de svar som skiljde sig från mängden. Vi 
gjorde likadant med skolchefernas svar.  
 

6 Resultat 

6:1 Resultat av intervjuerna från skolcheferna 

Båda skolcheferna anser att det är viktigt att öppna dörrar till naturvetenskap i förskolan.  

Det finns många skäl till det (att öppna dörrar till naturvetenskap i förskolan). I vår 
kommun (A) ska vi bygga vår utveckling så att det är ekologiskt hållbart, ekonomiskt 
hållbart och socialt hållbart. Dessa punkter talar om hur vi ska kunna förhålla oss till 
naturen och miljön. Vi är väl den generation som för första gången förstått att vi 
måste hushålla med resurserna. Vi vet också att attityder grundläggs väldigt tidigt 
och blir svårare att ändra sen. (Ivan) 

Jan menar att Sverige ligger efter i många studier, men att förskolebarn väldigt ofta är nyfikna och 
intresserade vilket borde tillvaratas och han beskriver det såhär: 

Jag har ju alla åldrar från ett år upp till vuxenutbildning under mig, och man vet ju 
att förskoleåldern då vill barn lära sig och sedan i klass sju till åtta så är det mesta 
tyvärr väldigt tråkigt, men hur man ska försöka lösa det vet jag inte. (Jan)   

Båda skolcheferna tycker att det är viktigt att barnen får experimentera, arbeta med tekniska 
lösningar, upptäcka, utforska och att arbeta med frågeställningar och att bli nyfikna på 
naturvetenskap. 

Framför allt att personalen stimulerar barnens upptäckarglädje och utforskande, är 
något som de ska lära sig, så är det att vara nyfiken. Nyfikenhets frågor ska man 
lägga stor vikt vid. (Jan) 

Gemensamt för skolcheferna är att de ser naturvetenskap i allt, från biologi till avancerad 
kunskap om fysik, natur och teknik.  

Många barn kan tycka att det är tråkigt ifall vi säger att vi ska ha kemi eller fysik, så 
jag tror att det kan vara bra för barnen att man säger att man har naturvetenskap, 
och gör något roligt så barnen får se att det är något positiv.  Allt är naturvetenskap, 
rörelse- man drar pulkan på snö- det är lättare än på asfalt- varför? Det är 
naturvetenskap. En kokt potatis- varför är den mjuk? Medan en okokt potatis är 
hård- naturvetenskap. Varför jäser bulldegen – naturvetenskap. (Jan) 

Cheferna ansåg sig ha skiftande kunskaperna om Lpfö-98,rev. 2010.  

Nej inte ännu. Det är många olika läroplansdelar. Det är en hel del att sätta sig in i 
och svaret är nej. (Ivan) 



15 
 

Ja för mitt jobb tycker jag det, jag kan den inte i detalj utan ser den i stora drag. För 
mig är den inte så ny utan den nya delen är väldigt liten, och då kan det lätt bli att 
man ser enbart det och glömmer allt de andra viktiga. Mina kunskaper är inte att jag 
kan den utantill utan vad ska jag göra för att personalen ska arbeta rätt. (Jan)  

Att Lpfö-98, rev. 2010 ger förskollärarna ett större ansvar så att barnen får ett intresse för 
naturvetenskap redan i förskolan anser skolcheferna är positivt och anger följande skäl.  

Det är viktigt annars blir det inte gjort. Men det innebär ju att det är en utmaning för 
förskolläraren också. Vad har man för kunskaper för att klara av det? Det kommer 
att ställas nya krav på lärarutbildningen. (Ivan)  

Jag gillar det därför att man får en tydlig ansvarsfördelning, bristen är väl när viss 
personal har ansvar för olika områden, men grejen att förskolläraren har ett visst 
ansvar tycker jag är bra. Det betyder inte att den ska göra alla saker utan har enbart 
det yttersta ansvaret. Jag har ett stort ansvar men kan själv inte göra allt utan har 
förskolechefer till min hjälp. (Jan) 

Utifrån att Lpfö-98, rev. 2010 har gett matematik, naturkunskap och teknik en större betydelse i 
förskolan, förändras/förändras inte den kommunala barn och utbildningsplanen enligt Ivan och 
Jan.  

Jag undrar om man ser på utbildningsplanen på det sättet. Möjligen kan man få ett 
uppdrag att lyfta viss verksamhet. Det gör man utifrån ett samhällsperspektiv inte 
utifrån lärandeperspektiv. Det finns ingen undersökning som visar att det 
naturvetenskapliga kunnandet är sämre i vår kommun (A) än i andra kommuner i 
landet. (Ivan) 

Ja, varje år gör vi en verksamhetsplan som vi sätter upp mål i för vad som ska ske, 
och eftersom läroplanen kommit med nya punkter så måste vi såklart se utifrån den. 
(Jan) 

Angående planerad eller pågående fortbildning för personalen utifrån den reviderade läroplanen 
skiljer sig i de två kommunerna A och B på följande sätt: 
 

Nej, det gör det inte så vitt jag vet. Det finns sex pedagogister i kommunen (A) som 
ska hjälpa till att implementera läroplanen de ska jobba med pedagogiskt lärande, 
miljöer och utveckling. Det är en spännande tid för förskolan. (Ivan) 

Det pågår en utbildning, om de nya delarna i läroplanen, först får alla förskollärare 
gå en utbildning om detta och sedan får de ta med detta till sin personal. Plus att alla 
personal har fått gått två halvdagar, för att se själva helheten i läroplanen. Även 
föräldrarna har fått sitt genom föräldramöten där personalen har visat vad de gör på 
förskolan utifrån läroplanen, föräldrarna får ju inte bli skrämda att barnen sitter i 
skolbänken redan på förskolan utan att man gör olika saker i vardagen ur läroplanen. 
(Jan) 

6:2 Resultat av intervjuer från pedagogerna  

6:2:1 Pedagogernas största kunskapsområden   

De områden som pedagogerna tycker de behärskar bäst om de får välja fritt är djur, natur, skog, 
drama, musik, skapande, sång, sagor, läs- och skrivutveckling samt omvårdnad.  
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Britta känner sig mest hemma inom det konstnärliga.  

Det konstnärliga, drama, teater, musik, måla och skapa. (Britta) 

Sofia menar att tekniken saknas i naturkunskapen i skolan men att de låter den ingå som en del i 
naturvetenskap i förskolan.  

Det är ju natur, vi har det som projekt på vår avdelning nu också. Skog, djur, natur, 
men även fysik, kemi, biologi. Jag tycker att tekniken är åsidosatt den är ju inte i 
naturblocket i skolan. Så jobbar vi i förskolan men tekniken borde ingå inom natur 
även i skolan. (Sofia) 

6:2:2 Pedagogernas ämneskunskap inom naturvetenskap 

 
Inom naturvetenskap anser sig pedagogerna behärska följande ämnesområden bäst: biologi, 
människa, djur, natur och kretslopp.  
 
Sofia som läst naturvetenskap i sin lärarutbildning tycker att hon behärskar mest biologi. 

Det är nog mer biologi. Då gäller både människan och djuren. Även det här med 
kemiska processer i kemin. Jag har ju jobbat som undersköterska förr så det är väl 
därför man har det här om människokroppen. (Sofia) 

Britta känner att hon har brister i naturvetenskap men kan förklara det enkla för barnen.  

Kan de vanligaste fågelnamnen, de vanligaste växterna. Det är kunskaper från 
skolan. Det elementära och enkla kan man förklara för barnen. Jag känner att jag har 
luckor i naturvetenskap. (Britta) 

6:2:3 Naturvetenskapens betydelse  

Gemensamt för alla de intervjuade pedagogerna är att de tycker, det är viktigt att öppna dörrar till 
naturvetenskap i förskolan. De tycker att barnen ska bli nyfikna på naturvetenskapliga begrepp, 
att komma ut i skogen, vara rädda om djur och natur samt att se sambanden i kretsloppet.  

Cecilia vill göra barnen delaktiga och visa på naturvetenskapen i vardagen.   

Att låta barnen vara med i det vardagliga t.ex. sopsortering att de får var med och 
sopsortera då väcker man deras nyfikenhet. Att man kan skapa av 
återvinningsmaterial. Att vara ute i skogen visa dem olika saker och när de frågar att 
man kan svara dem och sådana bitar. Att väcka nyfikenheten för det. Att barnen får 
var delaktiga i olika processer och projekt. (Cecilia) 

Linn tycker att det är viktigt att barnen tidigt får kunskap om kretslopp och återvinning. 

Väldigt viktigt, tänk på kretsloppet, barn i tidig ålder ska kunna förstå att mjölken 
kommer från kon och inte affären, genom att vi återvinner plast, kan man få nya 
saker av gamla saker, vi ska ta vara på sådant vi kan ta hand om. (Linn) 
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6:2:4 Barnens nyfikenhet och naturvetenskapliga begrepp i förskolan 

 
Det barnen ska lära sig i förskolan eller bli nyfikna på, enligt de intervjuade pedagogerna, är 
naturvetenskapliga begrepp, närmiljön, att vara rädda om djur och natur, om kretslopp och 
nedbrytare. Pedagogerna vill ta tillvara på barns egen nyfikenhet och intresse inom 
naturvetenskap. 
  
Anna trycker hårt på de naturvetenskapliga begreppen, hon menar att de är viktiga även i 
förskolan.   

Jag tror att bara barnen börjar nosa på att begreppen finns, de naturvetenskapliga 
begreppen som omvandlingar, lösningar, ungefär som man börjar prata om 
matematik. Att använda begreppen, det är inte bara vatten, det är atomer och de 
sitter ihop. (Anna) 

Malin vill göra barnen nyfikna på naturen. 

Nyfikenheten är viktig och att göra dem fortsatt intresserad. Allmänna baskunskaper 
om naturen, det är viktigt att göra barnen nyfiken och utmana dem vidare. 

Naturspaningen är ju en del av naturvetenskap. (Malin) 

Cecilia vill att barnen ska förstå kretsloppstänkandet, konsekvenserna av vårt handlande i 
naturen:  

Barnen ska förstå kretsloppen att om man förstör naturen då dör djuren. Att de kan 
hända saker om man lämnar skräp i naturen. Att barnen förstår konsekvenserna av 
att man skräpar ner t.ex. se förloppet att om jag lämnar skräp i naturen och om alla 
gör det då blir det pannkaka av allt. (Cecilia) 

6:2:5 Pedagogernas egna intressen i förskolan 

 
Pedagogerna är mest intresserade av djur, natur, kretslopp och vill utgå från barnens egna 
intressen och väcka deras nyfikenhet.  
 
Linns intresse är hållbar utveckling. 

Det är så mycket, kretsloppet och mat, att det ska vara så naturligt, viktigt med 
kretslopp och ekologiskt. (Linn) 

Malin har ett intresse för att väcka barnens nyfikenhet. 

Att ta med nyfikna barn ut i naturen och se deras intresse väckas inom 
naturvetenskap. (Malin) 

6:2:6 Pedagogernas syn på naturvetenskap  

 
Pedagogerna anser att utforskande och experiment om t.ex. snö, vatten, kretslopp och andra 
kemiska processer och naturen och det vi möter i vardagen är naturvetenskap för dem.  
 
Karin ser naturvetenskap i det mesta. 

Jag tycker att det är allt, kompostering, blanda saft, vatten och is, tvätta händerna - 
kemisk process. Blåst och vind – naturfenomen. Naturen och människan - vi får 
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mat från djuren. Vad vi gör med träden? (avverkning) Frukten vi kastar i skogen: 
vem tar hand om det? Är det myrorna eller kommer något annat djur. Vi ska gå grön 
flagg utbildning (grön flagg är en miljöcertifiering för att man inom förskolan 
arbetar med hållbar utveckling inom olika områden). (Karin)  

Emma visar på naturvetenskap i vardagen. 

Det är ett stort område - matematik, teknik och natur, jag ser att det är sådant man 
ser i vardagen. (Emma) 

6:2:7 Pedagogernas behov av utbildning  

 
Hälften av pedagogerna tycker att de har tillräckliga kunskaper om naturvetenskap för förskolans 
nivå och de övriga tycker att de har för lite kunskaper och vill lära sig mer om detta ämne.  
 
Emma känner sig säker inom området och kan ta reda på det hon saknar. 

Ja det tycker jag, jag kan inte heller allt, men tar reda på det tillsammans med barnen, 
både i böcker och på internet. (Emma) 

Britta skulle vilja ha mer aktuell kunskap i ämnet.  

Där känner jag att man har brister. Det skulle man ju vilja lära sig mer om. 
Naturvetenskap har man inte så mycket kunskap i, det är gamla skolkunskaper. 
(Britta) 

6:2:8 Pedagogernas förvärvade kunskaper av naturvetenskap  

 
De flesta pedagogerna har kunskaper i naturvetenskap genom sin utbildning och några pedagoger 
har läst någon eller några kurser inom naturvetenskap. En del av pedagogerna har fått utbildning 
genom kommunen (A) och andra har läst på eget initiativ.  
 
Anna har själv valt att gå olika kurser. (Anna har också läst kurser i etik och handledning, förutom 
barn och naturvetenskap som hon läser nu.) 

Det kurser som jag har läst och läser har jag sökt på egen hand, det har ingen 
uppifrån sagt åt mig att göra. (Anna) 

Emma har både praktisk erfarenhet och även lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap.  

Dels genom att jag har jobbat som djurskötare på en djurpark i fyra år och sedan att 
jag läste vidare på högskola och sedan läst själv men även gått andra korta kurser. 
(Emma) 

Sofia menar att hon har skaffat sig kunskaper genom livet i naturvetenskap och genom sin 
lärarutbildning. 

Ända sen jag var liten har jag skaffat mig kunskaper själv och sen har man vidare i 
livet packat sin ”rygga”, genom erfarenheter och att jag upplevt mycket. Genom min 
utbildning har jag läst mycket naturvetenskap, där hade vi en fantastisk lärare. (Sofia) 
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6:2:9 Pedagogernas ämneskompetens  

 
De flesta pedagoger anser att de har tillräcklig ämneskompetens för att utmana barnens tänkande 
i naturvetenskap medan ett fåtal inte anser sig ha den kunskapen.  
 
Karin tycker att hon har tillräckliga kunskaper i naturvetenskap och fortsätter: 

Ja det tycker jag, det räcker ju om man diskar tillsammans med barnen eller bakar. 
(Karin) 

Sofia anser att hon kan utmana barnen men att de också utmanar henne. 

Ja det tycker jag att jag har och om jag inte kan svara på barnens frågor eftersom 
deras frågor är ju så kluriga, då säger jag till dem att jag ska ta reda på det. Man är ju 
inte som en uppslagsbok heller, men barnen utmanar ju även mitt tänkande. Det är 
bra. (Sofia) 

Cecilia känner att hon inte har tillräckliga kunskaper för att utmana barnens tänkande i 
naturvetenskap. 

Det har jag inte, där behöver man mer kött på benen. Man skulle vilja läsa lite till 
och få lite mera kunskaper. Man måste läsa lite grann och sen kan man bygga på hur 
mycket som helst. (Cecilia) 

6:2:10 Förskollärarens ansvar i naturvetenskap enligt Lpfö-98, rev. 2010.   

 
De flesta av pedagogerna tycker det är bra att förskolläraren får ett större ansvar för att barnen 
utvecklar ett intresse för naturvetenskap i förskolan. Någon tycker att förskollärarna med en äldre 
utbildning skulle behöva få mer utbildning i naturvetenskap och en pedagog tycker att det inte 
ska vara någon skillnad mellan förskollärare och barnskötare, alla ska dela på samma ansvar.  
 
Sofia tycker att det är viktigt att förskolläraren har det yttersta ansvaret och ser till att alla drar åt 
samma håll runt mål och riktlinjer, hon förklarar med en metafor.  

Det tycker jag är bra. Om jag säger så här: Vi sitter alla i samma båt i förskolan men 
någon måste hålla i årorna, så det inte blir flumförskola. Jag tycker ju om läroplanen 
den ger mål och riktlinjer, i allt det vi gör så utgår vi från den. Med det vi gör är det 
viktigt- hur vi går till väga och vad vi har för mål? (Sofia) 

Karin tror att det är bra att det ställs högre krav på förskollärarna. 

Jag tror att det är bättre överhuvudtaget för att den ställer högre krav på 
förskollärarna och då blir det bättre verksamhet i förskolan genom det. (Karin) 

Anna ser tillbaka på sin egen skolgång och ser helheten från förskolan till högstadiet. 

Det måste ju börja där, eftersom det har fått mål i mellanstadiet och grundskolan 
inom naturvetenskap, då måste det börja hos oss på förskolan. Annars får barnen 
samma problem som vi haft i skolan, i sjuan så har de ingen aning vad det handlar 
om. Jag tycker att det är bra att det läggs ett ansvar på förskolläraren att det finns 
uttalat, det här ska förskolläraren ha hand om. (Anna) 

Linn tänker på förskollärarna med äldre utbildning och tycker att de bör få fortbildning, för att 
kunna uppfylla kraven och säger: 
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Det är viktigt med fortbildning för förskollärare, se på de gamla förskollärarna, de 
måste få mer utbildning i naturvetenskap. (Linn) 

Cecilia anser att all personal i förskolan ska dela lika på ansvaret och resonerar såhär: 

Det ska ju vara hela arbetslaget oavsett om det är en barnskötare eller en 
förskollärare, så tycker jag att alla ska se till att hjälpas åt. Det ska inte ligga bara på 
en, utan det ska hela arbetslaget ansvara för. Lpfö gäller ju alla oavsett titel ska man 
vara påläst och använda den. (Cecilia) 

6:2:11 Kommun A och B:s fortbildning  

 
I kommun A får personalen implementering av den reviderade läroplanen och de nya 
strävansmålen. Pedagogistan ger information om den reviderade läroplanen och ger olika 
arbetsuppgifter till personalen att reflektera över utifrån den. I kommun A finns sex anställda 
pedagogistor som handleder personalen på de olika förskolorna. Det finns i kommun A endast 
två profilerade Reggio Emilia förskolor, dessa ingick inte i studien. I kommun B är det inte 
aktuellt med någon utbildning. 
 
Anna förklarar vilka delar implementeringen handlar om.  

Vi har nu implementering av den nya rev. läroplanen, Vi håller på med målen, inom 
de områden som är mest reviderade, naturvetenskap, matematik och teknik är det ju 
mest tillägg i. (Anna) 

Cecilia som jobbar på förskola Blå säger att implementeringen är obligatorisk för kommun A:s 
personal.  

Rektorsområdet går in i läroplanen via implementeringen och vi pedagoger gör 
uppgifter för att tydliggöra vad som står i den. Det är en obligatorisk utbildning för 
alla pedagoger inom barnomsorgen i kommunen A, med hjälp av pedagogistan och 
förskolecheferna. En gång i månaden på kvällstid. (Cecilia) 

Karin som har lärarexamen i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, menar att de 
inte har blivit erbjudna någon sådan utbildning, men att hon själv går en utbildning för att kunna 
bli förskolechef i kommun B.  

Det har inte varit aktuellt, jag går ju skolverkets utbildning om den nya läroplanen 
men inget för hela arbetslaget, utan det ska vi prata om med de andra förskolorna 
om. (Karin) 

6:2:12 Diskussion utifrån Lpfö-98, rev. 2010. i arbetslagen 

 
I kommun A där de har implementering se ovan, om den nya reviderade läroplanen och dess 
strävansmål diskuterar de den i grupper vid varje månadsträff, dessutom får arbetslaget en uppgift 
som de ska skicka in anteckningar om till pedagogistan hur de har reflekterat runt de olika 
uppgifterna.  
I kommun B säger pedagogerna att de inte pratat om det. 
 
Anna beskriver hur de arbetar med uppgifterna vid implementeringen i kommun A. 

Vi får både en enskild uppgift och en arbetslagsuppgift i implementeringen. Till 
nästa gång ska vi ta en bild, där det sker undervisning och en bild där det inte sker 
undervisning i förskolan. Jag tänker inte ta någon för jag tycker det pågår ett lärande 
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hela tiden. Sedan i arbetslaget ska vi diskutera - varför tog du den här bilden och vad 
tänkte du på då? Vi ska då föra anteckningar som ska lämnas in till pedagogistan på 
hur vi tänkt. (Anna) 

Malin i kommun B menar att de prata allmänt om kurser.  

Nej inte specifikt om läroplanen, utan mer allmänt om kurser.  (Malin) 

6:2:13 Didaktiska val inom naturvetenskap  

 
De flesta pedagoger tycker att de jobbar med naturvetenskap genom naturspaning, växtkraft, 
kretslopp, kravodlat, utomhuspedagogik och Grön Flagg medan ett fåtal pedagoger inte anser att 
de gör det speciellt mycket.  
 
Linn brinner för kretslopp och tycker att de arbetar mycket med naturvetenskap och andra 
ämnen och beskriver:  

Vi arbetar mycket med kretslopp, kravodlat, grön flagg, mycket utomhuspedagogik, 
vi är mycket ute i naturen och då arbetar vi med matte, so, no, väldigt mycket. 
(Linn)  

Cecilia tycker att de arbetar med naturvetenskap genom olika temaarbeten och uttrycker det 
såhär:  

Ja vi har haft växtkraft som tema, då har vi planterat och gjort trädgårdsland, satt 
blommor och följt fröet. Förra vintern hade vi is och snö, smälta snö och upptäcka 
olika saker som vart smälter det fortast? I rumstemperatur eller i kylskåp- så har vi 
jobbat. (Cecilia) 

Britta tycker inte att de arbetar mycket med naturvetenskap men hoppas det ska blir bättre och 
säger:  

Jag tycker inte att vi gör det så mycket. När man går till skogen utanför gården 
kanske. Men nej, jag vet inte om jag tycker att vi gör det speciellt mycket. Det 
kanske blir bättre nu när Anna går sin utbildning, jag tror det kommer att tillföra 
mycket. (Britta) 

6:2:14 Pedagogernas prioriteringar   

 
Nästan alla pedagogerna anser att det är djur, natur och årstiderna som de tar upp i första hand 
med barnen och endast någon svarar att de inte har någon plan utan att det är barnens intresse 
som styr.  
 
Britta uppmärksammar barnen om förändringar i naturen och berättar:  

Årstidsförändringarna att se det som sker i naturen. Man pratar ju om när det är 
frost och när det är vinter och så. Vad som händer? Vi pratar mycket om vädret. 
Om man ser några djur, några fåglar i träden, vi pratar om flyttfåglarna, de kommer 
ju och flyger i en plog och så där. Då frågar barnen om de, då kanske man berättar 
att de flyger till varmare länder. (Britta) 

Karin beskriver hur man kan skilja mellan sjö eller hav på följande sätt:  
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Det beror på vilket område inom naturvetenskap som det gäller. En dag gick vi ner 
till sjön för att kolla om det var hav eller sjö, några barn trodde att det var hav, och 
då skulle ju vattnet ha smakat salt men det gjorde inte det, så då var det en sjö.  
(Karin) 

Emma utgår från barnen och har därför ingen riktig planering och säger:  

Vi har ingen riktig plan utan ser vad barnen är intresserade av, då kan man göra det 
stort eller litet men det beror på barnen. Vi frågar barnen lite vad de tror och tänker. 
(Emma) 

6:2:15 Vem äger frågan?   

 
De flesta pedagogerna menar att de utgår från barnen i naturvetenskap och andra ämnen, men att 
de behöver hjälpa till och utveckla barnens tankar och frågor, någon pedagog anser att det är 
både barnens intresse och frågor men även pedagogens planering som styr frågor, material och 
metod.  
 
Anna hoppas att det är barnen som äger frågan men att det är pedagogens kunskaper som styr 
hur långt man kommer med ett arbete.  

Det är barnens intresse som styr vad man pratar om, men när man kommit en bit på 
vägen, så kan man som pedagog driva det längre genom att fråga utforskande. Om 
man själv som pedagog inte kan så mycket om det, då tar det ju slut fortare. 
Förhoppningsvis äger barnen frågan eller grunden, sen är det vi pedagoger som 
måste driva det så att det blir naturvetenskap. Om man själv har brister i 
naturvetenskap det gör ju att många, även jag inte klara att svara på allt. (Anna) 

Emma trycker på att förskolan är barnens vardag.  

Det är barnen, eftersom det är barnens vardag på förskolan så är det viktigt att de 
får vara med och bestämma. Vi utgår ifrån vad de tycker är roligt osv. (Emma) 

Britta låter barnen äga frågan. 

Det ska utgå från barnen, jag behöver inte komma med färdiga svar, man kan ju 
fråga: hur tänker du? Jag kanske vet mycket om någonting men det får man ju hålla 
inne med och inte berätta allt detaljerat. (Britta) 

Cecilia tycker att det ibland är barnen och ibland pedagogen som äger frågan och menar: 

Det är både och, om ett barn visar någonting eller frågar något, då kan jag spinna 
vidare på det. Vill jag ha in dem på ett spår så kan ju jag ställa en fråga, det där är ju 
ömsesidigt. Ibland får man ta reda på tillsammans, kanske googla. (Cecilia) 

6:2:16 Pedagogernas metodval 

 
De allra flesta av pedagogerna svarar att de använder sig av ett utforskande arbetssätt och 
experimenterar med barnen. Någon pedagog säger att hon gör olika beroende på vad det handlar 
om och vart man vill komma, ibland introducerar hon ett nytt material och ställer en fråga för att 
slutligen låta barnen pröva. En pedagog tycker inte att de använder sig av naturvetenskapliga 
metoder i förskolan, hon anser att pedagogerna själva har för lite kunskap för att kunna se det i 
vardagen.  
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Sofia experimenterar och utforskar med barnen. 
 

Allt vad som faller sig på, experiment och utforskande. Man experimenterar och 
utforskar med barnen hela tiden, i vår naturruta så är barnen med och utforskar. 
(Sofia) 

Britta beskriver hur de experimenterar och ev. utforskar. 

Med vatten brukar vi göra vattenlek, bubblor i vattnet hur det kommer sig att det 
blir bubblor i vattnet. De leker där med det flyter och sjunker och sådant. Är det 
utforskande? Det är mycket man gör, men man kan inte sätta ord på det. (Britta) 

Cecilia varierar sitt arbetssätt.  

Det varierar ju, ibland tar man fram material och så ställer jag kanske en fråga och 
sen får de prova. Ibland visar jag och så får de prova sen, det är lite olika beroende 
av det är och vad jag är ute efter. (Cecilia) 

Anna anser inte att de experimenterar eller utforskar i förskolan. 

Nej, nej det gör vi inte. Man tänker på kemi, nej det är för svårt för barnen. Baka 
t.ex. det är ju kemi, men om jag som pedagog inte har kunskapen att prata om det 
som kemi, så blir det ju inte det. Det handlar om att vara medveten, hur vi pratar 
om det. Först måste vi pedagoger se vart det finns kemi, fysik, biologi och teknik i 
vardagen, vi måste plocka fram begreppen och sätta ord på det. (Anna) 

6:2:17 Skapande av naturvetenskapliga miljöer  

 
Många pedagoger svarar att de medvetet skapar miljöer för naturvetenskap i förskolan. Ex. 
genom naturrutor, naturmaterial, snickarbod, vattenlek, ateljé, sandlåda och utemiljö. Endast ett 
fåtal pedagoger tycker inte att de medvetet skapar miljöer för naturvetenskap i förskolan.  
 
Karin ser tillgångarna i utemiljön för naturvetenskap. 

Vi har ju en fantastisk utemiljö, vår utemiljö är som gjord för naturvetenskap- vi har 
ju allt!  Hela sjön, sandlådan, ateljé, vattenlek nere vid sjön plus vår egen diskbänk 
där barnen får mäta, ösa och hälla vatten som de vill”. (Karin) 

Linn låter barnen dokumentera naturen. 

Ja, vi har en snickarbod och stafflier som vi kan använda både inne och ute, där kan 
barnen stå och måla av naturen runtomkring oss – fjällen, träden och älven. (Linn) 

Sofia tycker att det medvetet skapar miljöer för naturvetenskap genom naturrum och naturruta, 
hon menar: 

Ja det gör vi. Naturrutan är ett sätt, ett annat är ju när vi är inne i naturrummet. Vi 
har ju ett naturrum här på förskolan Blå, där har vi nu hållit på med saker som kan 
flyta och sjunka. Vi har ett USB mikroskåp och till exempel så kollade vi på ett 
hårstrå, när vi höll på med människokroppen. Jag skulle vilja ha ett labb där. (Sofia) 

Anna tycker inte att de medvetet skapar miljöer för naturvetenskap på hennes förskola Röd. 
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Nej, det tror jag inte att vi gör här för vi ser inte vars det finns. Någon enstaka gång 
vid vattenlek, experiment. När vi tar in snö och visar hur mycket skräp det äter. Man 
skulle också kunna utforska vad som händer när bullen jäser, kemi med rätta termer 
sådant tänker man inte på. (Anna) 

6:2:18 Naturvetenskapens svårigheter i förskolan 

Några pedagoger såg inga svårigheter eller tyckte att det var lätt med naturvetenskap, möjligen var 
fysik och kemi lite svårare. Ett par pedagoger anser att de har för lite kunskap och därför känner 
de rädsla för att förmedla naturvetenskap till barnen. Ett fåtal pedagoger tycker att de är svårt 
med naturvetenskapen i vardagen och kunna bryta ner det till förskolebarnens nivå.  

Emma som är nyutbildad ser inga svårigheter med naturvetenskap i förskolan. 

Jag ser ingen svårighet med naturvetenskap men då har jag ju precis läst om det, 
men många kan tycka att det är svårt för att området är så stort. Kemi och fysik är 
väl det svåraste, man vet inte så mycket om det och då törs man inte börja med det, 
men även brist på kunskap kan det vara men inte för mig känner jag. (Emma) 

Karin tycker att det är upp till varje pedagog och säger:  

Jag tycker inte att det är svårt utan det hänger på oss, man gör det svårare än vad det 
är. Man ska fånga tillfällena. (Karin) 

Anna ser svårigheter pga. bristande kunskaper och rädsla hos pedagogerna. 

Kunskaper och rädsla hos pedagogerna. Det är svårigheten att vi inte riktigt förstår 
själva vad det handlar om och då är det svårt att förklara för barnen på ett bra och 
lätt sätt. (Anna) 

Malin menar att de kan vara svårt att se naturvetenskapen i vardagen.  

Svårigheten är att hitta det som är nära och det vardagliga i naturvetenskapen och att 
kunna bryta ner det till förskolans nivå. (Malin) 

6:2:19 Val av begrepp  

 
De flesta pedagogerna använder alla tre begreppen alltså barnens egna, vardagliga och 
naturvetenskapliga i förskolan. De menar att alla är viktiga men att de naturvetenskapliga ska 
nämnas i sitt rätta sammanhang. Ett fåtal pedagoger tycker att barnens och de vardagliga 
begreppen är de viktiga i förskolan.  
 
Emma anser att det är viktigt med alla de tre begreppen. 

Både och tycker jag är viktigt att de får höra, viktigt med barnens egna begrepp men 
också viktigt att de får höra de rätta orden, så de kan förstå orden längre fram i livet. 
(Emma)  

Linn upprepar och utvecklar frågan för barnen.  

Ja man återupprepar frågan som de säger men också att det kan de ha hänt något 
mera med t.ex. vattnet i pölen, det har inte bara försvunnit utan avdunstat eller fryst 
till is och genom detta kan man locka fram och fångar upp dessa ord. (Linn) 
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Anna anser att de på hennes förskola Röd använder barnens och de vardagliga begreppen. 

Vi använder barnens egna begrepp och de vardagliga än så länge. Det är för svårt att 
se naturvetenskap i vardagen så då blir det svårt att använda begreppen naturligt. 
(Anna) 

6:2:20 Pedagogernas syn och val av viktiga begrepp 

Många pedagoger tycker att naturvetenskapliga begrepp som atomer, molekyler, materia, 
kretslopp, magnetism och hypotes är viktiga för barnen i förskolan. Någon pedagog tycker att 
barnen ska känna till vattnets aggregationsfaser, medan en annan pedagog inte använder så många 
eller tycker inte att barnen behöver känna till några vetenskapliga begrepp.  

Anna tycker att atomer och molekyler är viktiga begrepp. 

Svårt, håller på att lära mig dessa begrepp själv. Men att allt är uppbyggt av materia, 
atomer och molekyler. Att de har orden, att de har hört dem så att det inte blir 
främmande och skrämmande. (Anna) 

Sofia funderar över många olika begrepp som kan vara viktiga för barnen.  

Kretslopp är ett bra begrepp, densitet och så det behöver inte barnen kunna, men 
kanske hållfast och magnetism inte anod och katod men att det är magnetiskt. De 
vanliga flyta, sjunka och klorofyll tycker jag är ett bra begrepp för barnen att veta . 
Det beror på vilken barngrupp man har och vad man gör just då. Det här med 
erosion. Egentligen tycker jag att man ska använda de flesta begreppen på förskolan 
för då får ju barnen höra det flera gånger innan sin skoltid och kan minnas tillbaka 
till förskolan och de erfarenheterna. Att nämna begreppen i sitt rätta sammanhang, 
så att de har hört de. Jag tycker det är viktigt med aggregationsfaser, att vattnet har 
olika aggregationsfaser. Det kan vara trevligt för barnen att veta. (Sofia)  

Emma utgår från forskning. 

Ska man forska om något så tycker jag hypotes är ett bra ord, man berättar för 
barnen och frågar vad de tror ska hända. (Emma) 

Karin anser inte att barnen behöver känna till några naturvetenskapliga begrepp i förskolan. 

Nej det tycker jag inte att det behövs. (Karin) 

De allra flesta pedagoger vi intervjuat anser att det är viktigt att barnen känner till så många 
begrepp som möjligt när de lämnar förskolan såsom kretslopp, miljö, kompostering, molekyler, 
energi, materia, vatten/vad som flyter och vad som sjunker? 
 
Cecilia utvecklar också kretsloppet och berättar: 

Litet ”hum” om kretslopp, syret, energi och koldioxid det är ju de tre ämnena. 
Kunna vet jag inte men hört, känna till det. (Cecilia)  

Anna tycker att många begrepp är viktiga. 

Önskar att de kände till lite grann om alltihop, att barnen känner till begreppen. 
Kretslopp att det går runt. Energi och materia, en skapad kraft. Kan inte svara på 
det, svårt att ha mål så, men det ska ha nosat på allt och att de har hört begreppen. 
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Vad vatten består av, kretslopp i en burk och maskodling. Molekyler ingår också i 
ett kretslopp. Jag tror att det är en bra bit dit för vi i förskolan är inte vana att 
använda de naturvetenskapliga begreppen. Vi tänker på naturvetenskap som naturen 
och sådant är det ju inte enbart. (Anna) 

Emma berättar om begrepp som hör till vatten för det tycker barnen om.  

Vatten, vad som flyter och sjunker, eftersom barnen tycker om vatten, men även 
matematik och experiment men mycket vad barnen tycker är roligt. (Emma) 

6:2:21 Sammanfattning av resultatet  

 
De områden som pedagogerna tycker de behärskar bäst är djur, natur, skog, drama, musik, 
skapande, sång, sagor, läs- och skrivutveckling samt omvårdnad. Inom naturvetenskap behärskar 
pedagogerna bäst: biologi, människa, djur, natur och kretslopp. De intervjuade pedagogerna 
tycker att det är viktigt att öppna dörrar till naturvetenskap i förskolan. Pedagogerna är mest 
intresserade av djur, natur, kretslopp och vill utgå från barnens egna intressen och väcka deras 
nyfikenhet. Pedagogerna anser också att utforskande och experiment om t.ex. snö, vatten, 
kretslopp och andra kemiska processer men även naturen och det vi möter i vardagen är 
naturvetenskap för dem.  
 
Hälften av pedagogerna tycker att de har tillräcklig kunskap om naturvetenskap för förskolans 
nivå och de övriga tycker att de har för lite kunskaper och vill lära sig mer om detta ämne. Många 
av pedagogerna har dessa kunskaper genom sin utbildning och några pedagoger har läst någon 
eller några kurser inom naturvetenskap. En del av pedagogerna har fått utbildning genom 
kommunen och andra har läst på eget initiativ. De flesta pedagoger anser att de har tillräcklig 
ämneskompetens för att utmana barnens tänkande i naturvetenskap medan ett fåtal inte anser sig 
ha den kunskapen. Pedagogerna vill att barnen ska bli nyfikna på naturvetenskapliga begrepp, få 
komma ut i skogen, lära sig att vara rädda om djur och natur och att se sambanden i kretsloppet 
och årstidsväxlingarna.  
 
De flesta av pedagogerna tycker det är bra att förskolläraren har fått ett större ansvar utifrån 
Lpfö-98, rev. 2010 så att barnen utvecklar ett intresse för naturvetenskap i förskolan. Någon 
tycker att förskollärarna med en äldre utbildning skulle få mer utbildning i naturvetenskap och en 
pedagog tycker att det inte ska vara någon skillnad mellan förskollärare och barnskötare, alla ska 
dela på samma ansvar.  

 
I kommunen A får personalen implementering av den reviderade läroplanen och de nya 
strävansmålen genom en pedagogista som tillsammans med förskolecheferna ansvarar för detta.  
I kommunen B är det inte aktuellt med någon utbildning och de har skilda åsikter om 
fortbildning pga. den reviderade läroplanen. En del pedagoger säger att de har diskuterar det i 
arbetslaget medan andra pedagoger säger att de inte pratat om det utan om andra kurser. Alla 
pedagoger är medvetna om de reviderade strävansmålen när det gäller naturvetenskap men i 
Kommun A gäller fortbildningen alla, i kommun B är det olika.  

 
De flesta pedagoger tycker att de arbetar med naturvetenskap genom naturspaning, växtkraft, 
kretslopp, kravodlat, utomhuspedagogik och Grön Flagg medan ett fåtal pedagoger inte anser att 
de gör det speciellt mycket. Nästan alla pedagogerna anser att det är djur, natur och årstiderna 
som de tar upp i första hand med barnen och endast någon svarar att de inte har någon plan utan 
att det är barnens intresse som styr. De flesta pedagogerna menar att de utgår från barnen i 
naturvetenskap och andra ämnen, men att de behöver hjälpa till och utveckla barnens tankar och 
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frågor, någon pedagog anser att det är både barnens intresse och frågor men även pedagogens 
planering som styr frågor, material och metod.  
 
Många pedagoger använder sig av ett utforskande arbetssätt och experiment med barnen. En 
pedagog tycker inte att de använder sig av naturvetenskapliga metoder i förskolan.  

 
Många pedagoger skapar miljöer för naturvetenskap i förskolan. Ex. genom naturrutor, 
naturmaterial, snickarbod och utemiljö. Endast ett fåtal pedagoger tycker inte att de medvetet 
skapar miljöer för naturvetenskap i förskolan. Några pedagoger ser inga svårigheter med 
naturvetenskap, möjligen var fysik och kemi lite svårare. Ett par pedagoger anser att de har för 
lite kunskap och är svårt med naturvetenskapliga begrepp i vardagen, då blir det svårt att 
förmedla naturvetenskap till barnen.  
 
De flesta pedagogerna använder alla tre typerna av begrepp alltså barnens egna, vardagliga och 
naturvetenskapliga i förskolan. Naturvetenskapliga begrepp som atomer, molekyler, materia, 
kretslopp, magnetism, dragningskraft och hypotes är viktiga begrepp för barnen i förskolan anser 
pedagogerna.  

7 Diskussion 

7:1 Metoddiskussion  

 
Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var ett lämpligt alternativ för vår studie, eftersom vi då kunde 
ställa följdfrågor, låta pedagoger och skolchefer tala så fritt som möjligt och ge utförligare svar. 
Detta tror vi har gett bättre resultat än om vi gjort en kvantitativ studie, med enkäter. Efter att vi 
gått igenom materialet så kan vi konstatera att vi fick utförliga svar. Vi valde att spela in 
intervjuerna, samtidigt som vi stödantecknade. Vi har gjort ett slumpmässigt urval när vi lyssnat 
på varandras intervjuer, för att se om vi tolkat transkriberingen så lika som möjligt. Vid de olika 
intervjutillfällena har vi som intervjuat troligen påverkats av mimik och kroppsspråk från de 
intervjuade, vilket kan ha påverkat våra tolkningar vid bearbetningen och transkriberingen. 
Inspelningarna har varit till hjälp, vid intervjuerna och med bearbetningen med materialet, då vi 
kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger. Vid själva intervjuerna kunde vi vara 
mer koncentrerade på den intervjuade och att ställa lämpliga följdfrågor. Vissa frågor om intresse 
och vad pedagogerna behärskade bäst påminde om varandra och några av de intervjuade blev 
osäkra, om de hade svarat rätt på tidigare fråga.(se bilaga 1). Detta skulle vi ha kunnat förutse, 
genom att testa dessa frågor innan på pedagoger som inte skulle vara med i intervjun. Men nu 
förklarade vi detta under intervjuns gång. Trost (2010:74-75) menar att till fördelarna hör att man 
kan lyssna på inspelat material flera gånger och lägga märke till uttal och ordval. Trost menar 
också att det finns nackdelar som att det tar lång tid att lyssna på materialet och att skriva ner allt 
som sagts. Detta kan vi hålla med om, men vi tycker ändå att det är en bra metod eftersom man 
inte missar något av intervjun.  
 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se Bilaga 1 och 2) som vi intervjuare hade som stöd. De 
intervjuade har inte fått några frågor i förväg, detta för att de intervjuade inte skulle prata ihop sig 
med sina kollegor eller att de skulle ge svar som de antog att vi förväntade oss. Vid 
intervjutillfällena har vi bett pedagogerna att hitta rum där vi kunde sitta ostört men vid några 
intervjutillfällen, blev intervjuerna ändå avbrutna av andra pedagoger. Detta blev ett störande 
moment både för intervjuaren men även den som blev intervjuad, eftersom det var svårt att hitta 
tillbaka till samtalet. Vi vet inte i hur stor utsträckning detta kan ha påverkat resultatet i denna 
studie.  



28 
 

7:2 Urvalsdiskussion 

 
Vi frågade förskolecheferna vid respektive förskola om tillåtelse att få utföra intervjuerna med 
pedagogerna på förskolor som vi kände till sedan tidigare. Efter att vi hade fått tillåtelse från 
förskolecheferna, så kontaktade vi de två förskolor vardera som vi utsett för intervjuerna. För att 
få ett större utfallsrum valde vi att intervjua en förskollärare och en pedagog med annan 
utbildning från varje förskola. Bland dessa pedagoger så ville vi också ha spridning i ålder och 
antal arbetade år i förskolan. Detta urval gjorde vi eftersom det vanligen är spridning i ålder, 
utbildning och erfarenhet i våra förskolor. Trost (2010:137) menar att urval ska innehålla 
variation inom en given ram. Eftersom det enbart fanns kvinnliga pedagoger på dessa förskolor, 
så hade vi ingen möjlighet att välja manliga pedagoger för vår studie, vilket hade varit önskvärt. Vi 
valde också att intervjua skolcheferna i kommun A och B, eftersom vi fann deras åsikter om 
naturvetenskap i förskolan intressanta i vår studie.    
 

7:3 Tillförlitlighet    

 
De resultat och mönster som vi ser i denna studie av naturvetenskap i förskolan är endast 
representativt för de fyra förskolor, i de två kommunerna där studien är genomförd. Den syn och 
intresse som både pedagogerna och skolcheferna har förmedlat inom naturvetenskap är typiskt 
just för dem, men inte generellt för pedagoger och skolchefer i allmänhet. Eftersom denna studie 
är uppbyggd på intervjusamtal med ett fåtal pedagoger, så är det endast hur pedagogerna säger sig 
arbeta med naturvetenskap som kommer till uttryck i studien. Trost (2010:133) menar att vid 
kvalitativa intervjuer är det just den intervjuades åsikter och mening som är intressanta. Själva 
intervjuerna har utförts av oss två ”studenter” på skilda platser och vid olika tillfällen, vi har 
också lyssnat på våra egna inspelade intervjuerna på varsitt håll, men också lyssnat på varandras 
intervjuer genom ett slumpmässigt urval, för att vi ska ha uppfattat transkriberingen på lika sätt. 
Vi är medvetna om att följdfrågor och bearbetning av materialet kan ha påverkats genom våra 
enskilda tolkningar vid intervjutillfällena.         
 

7:4 Resultatdiskussion utifrån skolcheferna svar 

 7:4:1 Skolchefernas syn på naturvetenskap 

 
Skolcheferna anser att det är viktigt att väcka barns nyfikenhet och uppmuntra deras intressen för 
naturvetenskap redan i förskolan. Enligt Skolverket (2010) mäter man i PISA (The Programme 
for Internationel Student Assessment) 15-åringars förståelse av kunskaper i bl.a. naturvetenskap. 
Denna studie återkommer var tredje år och 2009 deltog 67 länder och undersökningarna 
genomförs i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige deltog 4567 elever år 2009. 
Enligt PISA resultatet ligger Sveriges 15-åringars resultat i naturvetenskap under OECD-
genomsnittet för första gången sedan Sverige började delta i studien (Skolverket, PISA 2009 ). 
Som Jan påpekar så är barnen i förskolan väldigt nyfikna och vill lära sig, han ser också att i 
högstadiet har intresset avtagit och nyfikenheten slocknat. Enligt Sjöberg (2010:462) är 15-
åringarnas intressen inte i första hand närmiljön såsom ”Hur växter växer och förökar sig och 
symmetrier och mönster i blommor och blad” utan ”Optiska instrument och hur de fungerar och 
atomer och molekyler”. Dessa påståenden grundar Sjöberg på ROSE-projektet (Relevans Science 
Education): 
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I botten på ROSE- projektet ligger ett antagande om att flykten från de 
naturvetenskapliga ämnena i hög grad beror på att eleverna inte uppfattar dessa 
ämnen som särskilt meningsfulla och betydelsefulla för dem själva som individer – 
och att detta är något som man kan förändra genom att ändra på ämnenas ”profil. 
(Sjöberg 2010:435) 

 

ROSE beskriver genom ett frågeformulär vad eleverna har för erfarenheter, deras intressen och 
framtidsplaner och det ger även en bild av vilka attityder de har till naturvetenskap.  
 
Ivan som intervjuades i denna studie, menar att attityder grundläggs tidigt och för att få en 
förståelse för hållbar utveckling så bör vi lära barnen hur vi ska förhålla oss till naturen och 
miljön, därför måste vi hushålla med resurserna.  
 
Elfström (2008:11) menar att det finns förutsättningar för små barn att tillägna sig ett 
naturvetenskapligt arbetssätt eftersom deras sätt att utforska sin värld har likheter med hur 
forskare arbetar naturvetenskapligt. Detta kan antas leda till att barnen utvecklar en positiv 
inställning till ämnet och behåller den även i skolan, därför att förskolan tar vara på barnens 
inneboende förmåga att utveckla ett naturvetenskapligt arbetsätt. 
 
Båda skolcheferna anser det viktigt att barnen får utforska och experimentera med olika material 
och tekniker.  Jan menar att det är pedagogernas uppgift ”att stimulera barnens upptäckarglädje 
och utforskande”. Elfström (2008:23) påstår att små barn utforskar världen på sitt eget sätt, de 
vill ta reda på hur olika saker fungerar, smakar, luktar, låter och känns. Under dessa betingelser 
menar Elfström (2008:24) att barn lär och bildar begrepp genom sitt experimenterande och 
undersökande. Av egen erfarenhet genom vårt arbete i förskolan vet vi att barn älskar att 
undersöka och experimentera med olika material och tekniker.  
 
Skolcheferna ser naturvetenskap i nästan allt, från ”varför jäser bulldegen?” som Jan säger, till 
hållbar utveckling. 

Naturvetenskaplig allmänbildning är en demokratisk rättighet, och 
naturvetenskapligt lärande i förskolan och grundskolan handlar om att finna vägar 
och öppna dörrar till naturvetenskapens värld för alla barn och ungdomar. (Helldén 
m.fl. 2010:23) 

De båda skolcheferna har delade meningar när det gäller deras egna kunskaper om Lpfö-98, rev. 
2010. Men båda tycker det är positivt att Lpfö-98, rev. 2010 har utvecklat ett tydligare ansvar för 
förskollärarna, när det gäller att barnen utvecklar ett intresse för naturvetenskap i förskolan. Ivan 
ser också en utmaning för förskolläraren när det gäller kunskap i naturvetenskap och säger: ”Det 
kommer att ställas nya krav på lärarutbildningen”.  
 
I Lpfö-98, rev. 2010 står att förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 
att barnen: 

 
- stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. (s.11) 

 
Enligt Skolverkets hemsida (Internet 2011-12-20) blir det en förlängning av förskolelyftet som 
kommer äga rum under åren 2012-2014. Den riktar sig till förskollärare och förskolechefer med 
syftet att främja förskolans måluppfyllelse och riktar sig mot uppföljning och utvärdering samt 
barn i behov med särskilt stöd med språk, kommunikation och matematisk utveckling.  
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Angående fortbildning i kommunerna A och B som vi har undersökt så menar Jan (Kommun B) 
att när de sätter upp mål i verksamhetsplanen så utgår de från läroplanen och därmed kommer de 
nya strävansmålen från Lpfö-98, rev. 2010 att innefattas. Han säger också att det pågår en 
utbildning för förskollärarna om de nya delarna i läroplanen.  
 
Enligt Ivan finns det inte någon forskning som visar att eleverna i hans kommun A är sämre i 
naturvetenskap än i landets övriga kommuner, därför finns inget uppdrag att lyfta detta utifrån ett 
samhällsperspektiv. Han säger också att det inte planeras någon fortbildning för personal men att 
kommun A:s pedagogistor ska implementera den reviderade läroplanen för personalen.   
     

7:5 Resultatdiskussion utifrån pedagogernas svar   

 
Här följer en diskussionsanalys av intervjuerna med avvikelse, likheter och mönster som vi 
uppfattat.  
 

7:5:1 Pedagogernas egna intressen och områden i förskolan   

 
Pedagogernas intresseområden varierar mellan omvårdnad, biologi, skapande samt läs- och 
skrivutveckling. Elfström m.fl. (2008:23) menar att vi i förskolan behöver bygga broar mellan 
olika områden så att barnen får möjlighet att kunna kommunicera med många uttryckssätt. När 
pedagogerna planerar verksamheten behöver de anknyta till barnens erfarenheter och även se 
sambanden till den naturvetenskap som vi arbetar med. Här ser vi exempelvis ett samband mellan 
barnens lek i sandlådan och utforskande av hållfasthet, med våt och torr sand, samt friktionen 
mellan pulkan och snön i backen.  
 

7:5:2 Pedagogernas ämneskunskap inom naturvetenskap 

 
Det vi ser i vår studie är att pedagogerna anser sig kunniga i biologi som djur, natur och kretslopp 
samt människan. Björklund och Elm (2003:137) skriver att små barns kommunikation och 
lärande sker tillsammans och lägger en grund för naturvetenskap. Vidare anser Björklund och 
Elm att naturfenomen, natur och miljö har alltid varit och fortfarande är viktiga områden i 
förskolan och naturen är inom förskolan ett ofta återkommande tema. Elfström m.fl. (2008:144) 
hänvisar till en studie om lärares ämneskunskaper skriven av Wynne Harlen, forskare i lärande 
om naturvetenskap i Storbritannien. Den visar att lärare avstod från ämnen i naturvetenskap som 
de själva hade brister i, till förmån för de ämnen som de kände att de hade kunskap i. Elfström 
m.fl. menar att man kan dra paralleller till den svenska skolan där lärare hellre undervisar i biologi 
än kemi och fysik. I förskolan har vi ofta naturteman som träd, bär, svampar, djur, småkryp och 
fröer. Däremot handlar det sällan om processer som kemiska reaktioner eller fysik som t.ex. hur 
glödlampan lyser (personliga observationer av författarna). 

I den svenska förskolan väljer ofta lärarna bort naturvetenskapen till förmån för 
andra ämnen som bild, matlagning eller olika ”pysselaktiviteter”. Ibland förekommer 
att barn har teorier som lärare med en axelryckning eller ett leende viftar bort på 
grund av att läraren har dåliga kunskaper i ämnet. (Elfström, m.fl. 2008:144)  
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7:5:3 Naturvetenskapens betydelse  

 
Vi kan sammanfatta att alla pedagogerna anser att det är viktigt att öppna dörrar till 
naturvetenskap i förskolan. De vill väcka barnens nyfikenhet genom att vara ute i naturen och 
lära dem se sambandet i ett kretslopp. Harlen (1996:10) menar att naturvetenskap är lika viktigt 
som räkning, skrivning och läsning, och allt eftersom tekniken blir mer utvecklad så visar sig detta 
i flera områden bland oss. Harlen (1996:12) anser att det är positivt att börja med naturvetenskap 
tidigt och att arbeta på ett vetenskapligt sätt, detta visar på barnens tankesätt till det 
naturvetenskapliga ämnet. Barns attityd till naturvetenskap bildas tidigt när man jämför med 
andra ämnen. Thulin (2010:28) skriver i en artikel att pedagoger i förskolan ska uppmärksamma 
barnen på naturvetenskap genom att tillhandahålla material som barnen kan undersöka och 
samtidigt tydliggöra och sätta ord på det naturvetenskapliga skeendet. Genom att föra in teknik i 
förskolans vardag, kan man också lyfta fram naturvetenskap och dess betydelse.   

Naturvetenskaplig allmänbildning är en demokratisk rättighet, och 
naturvetenskapligt lärande i förskolan och grundskolan handlar om att finna vägar 
och öppna dörrar till naturvetenskapens värld för alla barn och ungdomar. (Helldén 
2010:23)  

7:5:4 Barnens nyfikenhet – en tillgång i förskolan 

 
Det som pedagogerna fortsätter att trycka på är att de vill göra barn nyfikna på djur, natur, 
kretslopp och årstider men även naturvetenskapliga begrepp. De tror att de behöver höra dessa 
begrepp ofta och i rätt sammanhang för att så småningom kunna ta dem till sig.  

Naturfenomen har sedan långt tillbaka varit ett vanligt innehåll i förskola och skola. 
Genom att följa årstidsväxlingar utvecklar barn sitt tänkande om det ömsesidiga 
beroendet mellan växter, djur, människor och den icke-biologiska miljön. Här gäller 
det att tillvarata vardagens möjligheter för att stimulera barn att utveckla idéer och 
tala om skeenden i närmiljön. (Helldén m.fl. 2010:9)  

Elfström m.fl. (2008:24) menar att barns begrepp införlivas när de känner, smakar, luktar och hör 
men även upplevelser stärker begrepp. När barn utforskar och undersöker finns där ett samband 
som tydliggör begreppet. Även Grahn (2007:58) anser att ju tidigare barnen vistas i naturen, ju 
mer positivt inflytande har naturen på barnen i framtiden. Barnens upplevelser i naturen handlar 
om olika intryck såsom dofter, syn och ljud. Alla dessa upplevelser sammankopplas till olika 
sinnen såsom lugnet och självständigheten. Naturmaterial som buskar, pinnar, jord, stenar och 
vatten vill barn gärna utforska. Granberg (2000:67) anser också att när pedagogen är medforskare 
tillsammans med barnet finns de många upptäckter att göra utomhus. Genom att tillsammans 
utforska myror, maskar, gråsuggor och andra insekter och kryp eller blad, blommor och växter 
väcker pedagogerna också deras miljömedvetenhet. Barnens upptäckter tillsammans med 
pedagogen blir till viktiga minnen som kan utveckla deras kunskaper. En uppmärksam och 
inkännande pedagog vill vara upptäcktsresande tillsammans med barnet och pedagogen får själv 
nya erfarenheter.  
 
Pedagogerna vill utgå från barnens intresse och att väcka deras nyfikenhet när det gäller djur, 
natur och kretslopp.  

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 



32 
 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 
hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till 
en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö-98,rev. 2010:7 ) 

Holm (2008:26) menar att värna om miljö inbegriper fler varelser och växter än vår närmaste 
närmiljö. Med hållbar utveckling ser vi längre än till oss själva och våra närmaste, vi tänker också 
på generationer som kommer efter oss. Holm anser att detta brukar kallas ”intergenerationell - 
etik”, alltså att den inbegriper flera släkten. Vi kan se ett tydligt samband mellan pedagogernas 
arbetssätt och läroplanen när det gäller hållbar utveckling. För att barnen ska få med sig detta 
som en röd tråd genom livet, är det viktigt att utgå från deras lust och intresse i förskolan när det 
gäller hållbar utveckling som en del av naturvetenskapen.    
 

7:5:6 Pedagogernas syn på naturvetenskap  

 
Naturvetenskap för pedagogerna är naturen, det de möter i vardagen. De använder sig utav ett 
naturvetenskapligt arbetssätt när de experimenterar och utforskar med barnen (se 
naturvetenskapens arbetsområde och arbetssätt i Tabell 1). Några pedagoger låter barnen 
experimentera med vatten och snö, medan en pedagog tycker att naturvetenskap finns överallt i 
vardagen. Thulin (2010:28) menar att även om ett barn inte förstår varför saker flyter och sjunker, 
så kan de ändå ta till sig olika naturvetenskapliga processer som senare utvidgar deras kunskap 
om fenomenet. Vi har i vår studie upptäckt att pedagogerna inte arbetar så mycket med kemi i 
förskolan. En pedagog uttrycker att ”det vi inte har kontaktat så mycket ännu är kemi och 
teknik”. Elfström m.fl. (2008:78-79) visar på att kemi inte är pedagogernas favoritämne, de tänker 
inte på att materialet till olika experiment kan finnas i skafferiet eller köksskåpet, t.ex. bakpulver, 
diskmedel, karamellfärg och pasta. Dessa material kan vara början till förskolebarns utforskande 
av kemi.  
 

7:5:7 Pedagogernas förvärvade kunskaper av naturvetenskap och behov av utbildning 

 
Hälften av de tillfrågade pedagogerna anser sig ha tillräcklig kunskap för naturvetenskap i 
förskolan medan resterande pedagoger anser sig ha för lite kunskap i detta ämne. Flera av 
pedagogerna har sina kunskaper i naturvetenskap genom sin utbildning eller andra kurser, några 
erhåller eller har erhållit utbildning genom kommunerna A och B, medan andra har läst på eget 
initiativ. Det vi ser här som intressant är att många av de pedagoger som fått utbildning eller 
fortbildning inom naturvetenskap anser sig fortfarande kunna för lite, möjligen kan detta bero på 
att några av pedagogerna fortfarande är under utbildning. Emma och Sofia som har mest 
högskolepoäng i naturvetenskap anser sig också kunna sitt ämne och tar reda på mer vid behov, 
medan Karin som har 10 högskolepoäng i naturvetenskap känner att hon har tillräcklig kunskap i 
ämnet för förskolans nivå. Malin och Britta har inga högskolepoäng i naturvetenskap och känner 
sina bristande kunskaper inom ämnet och skulle vilja lära sig mer. Sjöberg (2010:193) anser att 
elevers bristande kunskaper och att de inte når behörighet till gymnasiet kan bero på lärares 
utbildning och ämneskompetens. Han påpekar vikten av behöriga lärare och att många som 
undervisar inte har denna behörighet. Även Helldén (2010:31) skriver, att tillägna sig 
naturvetenskap handlar också om vilka tillvägagångssätt man använder för att nå kunskapen. Här 
har lärarna en viktig uppgift att vägleda barnen genom naturvetenskapens traditioner. Av detta 
kan vi förstå vikten av pedagogers utbildning inom naturvetenskap även i förskolan, i Lpfö-98, 
rev. 2010 står det under rubriken ”Förskolans uppdrag” att ”Förskolan ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande” (s.5). Detta innebär att vi i förskolan lägger grunden för deras lärande och 
utveckling för kommande skolår. Som vi tidigare har sagt grundläggs attityder tidigt, så om 
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barnen ska få med sig en positiv bild av ämnet naturvetenskap, behöver vi kompetenta pedagoger 
som kan sitt ämne i förskolan.     
 
 

7:5:8 Behov av ämneskompetens för att kunna utmana barnens tänkande  

 
Flera av de tillfrågande pedagogerna anser sig ha tillräcklig ämneskompetens för att utmana 
barnens tänkande i naturvetenskap ex. genom öppna eller produktiva frågor, medan ett fåtal inte 
anser sig ha denna kompetens. Elfström m.fl. (2008:72-73) menar att man som pedagog kan 
stimulera undersökningar och tankar hos barnen beroende av hur man utformar frågor till dem. 
En öppen fråga har inget givet svarsalternativ såsom ja eller nej, utan öppnar för olika möjligheter 
och svar. En produktiv fråga stimulerar barnen att undersöka närmare och hjälper dem att forska 
vidare med hjälp av hypoteser, experiment och dra slutsatser. Precis som tidigare anser sig 
pedagogerna med flest högskolepoäng ha tillräckliga kunskaper för att kunna utmana barnens 
tänkande. Malin och Britta som inte har några högskolepoäng i naturvetenskap, skiljer sig åt 
eftersom Malin anser sig ha tillräcklig kunskap, men påpekar att även barnen kan utmana hennes 
tänkande. Britta däremot känner sig endast säker med de vanligaste växt- och fågelarterna.   
 
Helldén (2010:33) menar att när barn undersöker världen omkring sig påverkas de av tillfället och 
personerna runtomkring. Finns där inte en uppmärksam och kunnig pedagog som kan ta till vara 
tillfället och visar på naturvetenskap i sammanhanget, går detta vardagstillfälle förlorat.  

En uppmärksam och kunnig lärare kan fånga ögonblicken i barns utforskande och 
på olika sätt utmana barnet och stimulera lärandet. Allt lärande förutsätter ett aktivt 
och motiverat barn, men inga aktiviteter eller undervisningsmetoder överför 
kunskap per automatik. (Helldén 2010:33)    

7:5:9 Förskollärarens ansvar i naturvetenskap enligt Lpfö-98, rev. 2010.   

 
I Lpfö-98, rev. 2010 står att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 
att barnen  

”stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö-98, rev. 
2010 s.11) 

De allra flesta pedagogerna som vi intervjuat tycker att det är bra och positivt att ansvaret läggs 
på förskolläraren som därmed har en skyldighet att intresset för naturvetenskap utvecklas i 
förskolan. Linn kommenterar förskollärarna med äldre utbildning och menar att de utifrån detta 
förtydligade ansvar behöver få fortbildning inom ämnet. Cecilia tycker att läroplanen är allas 
ansvar, oavsett om man är barnskötare eller förskollärare, det ska inte ligga på någon utifrån titel, 
utan på hela arbetslaget. Det går inte att dra någon generell slutsats utifrån vårt begränsade 
underlag, men kan vi ändå se att det finns något delade meningar i frågan även om de flesta anser 
att det är bra med ett uttalat ansvar för förskolläraren.  

 

7:5:10 Kommun A och B:s fortbildning och diskussion utifrån Lpfö-98, rev. 2010. i arbetslagen 

 
I kommun B är det enbart en pedagog som går en utbildning för att få bli förskolechef, de 
resterande har inte fått några erbjudanden om fortbildning. Dessa pedagoger har enbart 
diskuterat kurser allmänt däribland nämner Karin att de har diskuterat ev. fortbildning pga. den 
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reviderade läroplanen men inget är bestämt ännu. Om de nya strävansmålen i läroplanen har 
diskuterats eller inte framkom inte under intervjuerna.  

 
I kommun A pågår en treårig satsning med implementering av nya reviderade läroplanen, med 
hjälp av pedagogistorna i kommun A. Denna fortbildning gäller all förskolepersonal och sker en 
gång i månaden på kvällstid. Genom implementeringen har också arbetslagen fått uppgifter som 
ska diskuteras inför nästa träff. Några pedagoger menar att läroplanen diskuteras i alla fall 
eftersom den är grunden i all planering. Fortbildningen fokuserar på de mest förändrade målen i 
den reviderade läroplanen när det gäller naturvetenskap är det dessa två punkter som är helt nya: 
”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap" och ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 
teknik fungerar,"(I Lpfö-98, rev. 2010:10) (övriga ändringar se tabell 2). Den första punkten ovan 
visar på vikten av att barn får utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap, vilket 
pedagogerna i vår studie också beskriver att de gör tillsammans med barnen.   
 

7:6 Didaktiska val  

 
Här framkommer det igen att när pedagogerna arbetar med naturvetenskap i förskolan så 
föredrar de utomhuspedagogik, naturspaning, växtkraft, kretslopp, och förskola Grön vill satsa på 
grön flagg. Emma ser naturvetenskap i det mesta och försöker integrera många ämnen med 
naturvetenskap men hon säger också att kemi och teknik arbetar de inte så mycket med. Britta 
tycker inte att de arbetar så mycket överhuvudtaget med naturvetenskap, bara när de går till 
skogen tillsammans med barnen, men hon hoppas att det blir bättre nu när Anna (som arbetar på 
samma förskola Röd) går en utbildning om ”barn och naturvetenskap”.  

Att vara en professionell lärare innebär att veta hur lärandes innehåll kopplas till vad 
man gör. Varför (argumenten) och när (tidsaspekten) man kan flytta ut eller in 
ämnen och teman samt var (platsen) lärandet kan äga rum. (Szczepanski 2007:26) 

Helldén m.fl. (2010:19) menar att upptäckarlust och nyfikenhet hos barnen ska stimuleras av 
pedagogerna vid undervisning av naturvetenskap. Helldén m.fl. fortsätter: för att barnen längre 
fram ska kunna förstå vikten och som vuxna ta ställning i viktiga frågor om ekologi och miljö, 
behöver de ha en förståelse för ekologiska naturföreteelser och andras livsförhållanden. Eftersom 
vi ska lägga en grund för ett livslångt lärande i förskolan enligt läroplanen, behöver vi utgå från 
barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och engagemang för naturvetenskapliga fenomen. Björklund 
och Elm (2003:138) anser att barnen kan själva förstå hur man lär sig, genom att experimentera 
och undersöka växtkraft, t.ex. att följa ett frö till en blomma. Då kommer barnen att förstå 
metoden ”att lära sig själv lära”. Vi kan se att pedagogerna arbetar mycket med naturen och 
kretsloppet, de vill också att barnen ska värna om miljön och förstå helheten av ett ekologiskt 
förhållningssätt. De pratar också om att de vill utgå från barnens nyfikenhet och upptäckarlust, 
vilket de får stöd för i läroplanen och av Helldén samt Björlund och Elm. Det vi dock kan se är 
att det fortfarande inte handlar så mycket om kemi och fysik, i de av oss undersökta förskolorna 
Röd, Blå, Gul och Grön i kommun A och B. Britta uttrycker att de nästan inte arbetar någonting 
med naturvetenskap, och tycker själv att hon har för lite kunskaper inom naturvetenskap. Anna 
har i sin pågående utbildning om barn och naturvetenskap lärt sig att metaforer kan vara 
användbara för att förklara naturvetenskapliga begrepp. Helldén m.fl. (2010:29-30) menar att 
metaforer kan vara till hjälp att förklara naturvetenskapliga fenomen och processer för barnen på 
ett mera begripligt sätt. Det kan utgöra länken mellan svåra begrepp och barnens vardag. Helldén 
tar exemplet om läraren Annika som förklarar cellandning, alltså hur växtämnet i fröet använde 
sig av frövitans näring, genom att beskriva det som ”embryot äter upp sin matsäck”. Hon beskrev 
ätandet = förbränning och jämför det med hur vi förbränner vår mat och att både vi och fröet 
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behöver syre för att förbränna, syret får vi och fröet när vi andas, detta är en förutsättning för att 
båda ska kunna växa och leva.   
 

7:6:1 Att välja innehåll   

 
De flesta pedagogerna tar i första hand upp djur, natur och årstider när de arbetar med naturen, 
vilket för de flesta är naturvetenskap. På Emmas förskola Grön har de ingen riktig plan när det 
gäller naturvetenskap utan de utgår från barnens intressen. Ett vanligt tema på förskolorna i 
denna undersökning förefaller vara årstiderna av naturliga skäl. I naturen ser man tydligt 
årstidsförändringarna vilket blir konkret och påtagligt för barnen. Men även sopsortering och hur 
man vistas ute i skog och mark, och att förskola Blå har en naturruta, dit man går med barnen 
och utforskar vad som finns.  
Björklund och Elm (2003:155-156) styrker pedagogernas arbetssätt och menar att 
naturupplevelser i närmiljön, som nedbrytares arbete med löv och växter bidrar till små barns 
förståelse för hur allt hänger ihop. När vi arbetar med naturen och miljön ska barnens egna 
diskussioner och utforskande vara utgångspunkten i detta arbete. Elfström m.fl. (2008:54-55) 
menar att många pedagoger kan uppleva svårigheter i början av ett temaarbete i naturvetenskap, 
när väl syfte och mål är formulerade kan förslagsvis ett skogsbesök eller att pedagogerna 
introducera ett nytt material vara starten på temaarbetet. Barn kan själva komma med funderingar 
eller material som kan utgöra grunden för ett projekt.  
 
Som vi tidigare skrivit, kan även barns lek i sandlådan med sandens hållfasthet och friktionen 
mellan pulkan och snön vara något som pedagogerna kan ta tillvara och utveckla, liksom barnens 
egna funderingar och frågor utifrån deras upptäckter i naturen. Både Björklund och Elm samt 
Elfström m.fl. påpekar att barnens utforskande och funderingar kan vara ingången till ett 
blivande tema. Därmed upplever barnen en större delaktighet och vi kommer osökt in på nästa 
punkt.  

7:6:2 Att välja metod 

 
De flesta av pedagogerna som intervjuats svarar att det är ett utforskande arbetssätt som de 
använder tillsammans med barnen men även experiment. Sofia använder sig mycket av 
experiment och utforskande t.ex. i deras naturruta, där barnen får vara med att utforska hela 
tiden. Cecilia anser att arbetssättet är beroende på vart hon vill komma i ämnet, medan Anna 
tycker att pedagogerna har för lite kunskap och därför inte använder sig av naturvetenskapliga 
metoder, varken utforskande eller experiment. Hon fortsätter med att det gäller för pedagogerna 
att bli medvetna, om var naturvetenskapen finns i vardagen, för att kunna tydliggöra det för 
barnen. Elfström m.fl. (2008:20) jämför barnens utforskande process med ett naturvetenskapligt 
arbete, det kan börja med en iakttagelse eller en fråga utifrån en händelse eller ett fynd. Sedan 
undersöker de mindre barnen med sina sinnen, sedan fortsätter utforskandet med att samla och 
sortera. Naturvetenskapligt arbetssätt går till på liknande sätt. Viktigt är att barnens 
frågeställningar och hypoteser blir undersökta och hjälper till att vidareutveckla arbetet. Harlen 
och Symington (1996:44-45) menar att pedagogerna bör använda material som gynnar den 
naturvetenskapliga begreppsbildningen, ex. kan fröers utveckling främja sådant lärande.  

Utforskande och experimenterande verksamhet är viktiga grundstenar i förskolan 
och barnen försöker genom detta skapa mening i tillvaron. (Björklund & Elm 
2003:143) 



36 
 

7:6:3 Vem äger frågan?   

 
Många av de tillfrågade pedagogerna anser att det är barnen som äger frågan eller åtminstone 
början av ämnet, men att de behöver hjälpa till och utmana dem för att kunna utveckla frågan 
vidare. Cecilia menar att det är antingen barnen eller pedagogen som äger början till en fråga, dels 
kan barnen komma med något som hon kan utveckla eller så kan hon ställa en fråga till barnen 
som de får fundera på.  

Den dagliga kommunikationen mellan barn måste ges en djupare betydelse än att 
endast betraktas som ”prat”. Det är utifrån sådana samtal förskolans lärare skapar 
möjligheter för barnen att i samvaro med andra få fördjupa samtalet om de stora 
naturvetenskapliga frågorna och på så sätt lägger grunden till en begynnande 
naturvetenskaplig förståelse. (Björklund & Elm 2003:156)  

Elstgeest (2001), här enligt Elfström m.fl., menar att det är viktigt att utgå från barnen och deras 
frågor, hypoteser och antaganden så att de från början ”äger nyckeln till den fråga som existerar” 
så bör pedagogen tillhandahålla mycket material som skapar lust att utforska hos barnet. Det är 
därför det är viktigt att pedagogen är lyhörd för vad barnen finner intressant (Elfström m.fl. 
2008:59).  

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 
verksamheten. (Lpfö-98, rev. 2010:12)  

I förskolans aktuella läroplan står också att förskolläraren ska ansvara för ”att alla barn får ett 
reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (s.12). Vi kan se att många pedagoger 
vill att barnen ska äga frågan och ingången till temat, men att pedagogerna även utmanar barnen 
vidare och utvecklar projektet mot sitt syfte och mål, detta visar hur pedagogerna arbetar i 
verksamheten.  

7:6:4 Skapande av naturvetenskapliga miljöer  

 
De flesta pedagogerna är medvetna om att miljön är viktig genom att använda sig av ex. 
naturrutor, snickarbod, vattenlek och en inspirerande utemiljö som gynnar naturvetenskap.  

Thulin (2006:26) hänvisar till forskning som visar att små barn kan visa empati och att de kan 
vara medvetna om sitt eget lärande. Även små barn har lust att upptäcka sin omvärld, då behöver 
den vuxne visa förtroende för barnet, vilket innebär att barnet behöver vara delaktigt i 
utformandet av sin lärmiljö. Detta kräver engagerade pedagoger som är lyhörda för barnet och 
hjälper det att utvecklas i sitt lärande. Både barnkonventionen (1990) och Lpfö-98. rev. 2010, 
skriver i sina texter om att barnen ska ha rätt att framföra sina åsikter och visas respekt för dessa. 
Elfström m.fl. (2008:95-96) skriver också om vikten av miljöns utformning för små barn, de 
anser att ska finnas många saker att pilla på och utforska på en småbarnsavdelning, som t.ex. rör 
eller trattar att stoppa bollar och andra saker i, tunnlar, kanor, rännor, kugghjul och trappsteg. 
Även rummets design har betydelse, där ska finnas tyger som är genomskinliga, tunga, lätta och 
något att gömma sig bakom eller kika igenom. Material ska finnas tillgängligt för barnen då de vill 
göra samma sak flera gånger. Miljön på avdelningen ska också erbjuda barnen att få kunna ändra 
och flytta om saker men också att ha möjligheten till att få vara själv och vila inför kommande 
händelser. Granberg (2000:14-15) menar även hon att miljön har betydelse för barns lek och 
utforskande. Hon anser också att utemiljön är viktig och ska stimulera till motorisk träning 
genom backar, trappor, ojämnheter, balansgång. Cykla, kasta bollar, skjuta, släpa och dra, hon 
menar att de då får motorisk träning och kännedom om sin kropp. Granberg menar att utemiljön 



37 
 

ska inbjuda till både lek och utforskande. Precis som Elfström m.fl. anser hon att miljön ska ge 
utrymme för "spring" och trehjulingstävlingar men också ge plats för de som just lärt sig gå och 
behöver träna det. Det ska finnas plats för trappor, plana ytor, lutande plan men även ställen där 
man kan leka ostört eller ta igen sig. Hon anser detta så viktigt att om det saknas ska 
förskolechefen eller annan ansvarig informeras så att åtgärder vidtas. Detta visar på vikten av 
medvetna pedagoger, för utformandet av stimulerande inne och utemiljöer som också inbjuder 
till utforskande för barnen i förskolans verksamhet.  

7:6:5 Naturvetenskapens svårigheter i förskolan 

En del av pedagogerna anser sig inte ha några svårigheter med naturvetenskap i förskolan och en 
del pedagoger menar att de har lätt för naturvetenskap i verksamheten. Några pedagoger tycker 
att de har brister i de naturvetenskapliga kunskaperna och därmed känner de oro att förmedla 
naturvetenskap till barnen. Andra pedagoger anser att det är besvärligt att hitta naturvetenskap i 
vardagen, som sedan ska kunna förklaras på barnens nivå. Som vi tidigare nämnt anser Elfström 
m.fl. (2008:144) att pedagogerna i förskolan ofta väljer bort naturvetenskap och istället väljer 
andra aktiviteter som t.ex. att måla, pyssla och baka. Vi återkommer även till Sjöberg (2010:193) 
om lärares bristande behörighet och ämneskunskaper vid undervisning i naturvetenskapliga 
ämnen i årskurs sju till nio. Skolchefen Jan betonar vikten av att behålla barns intresse och vilja 
att lära från förskolan och genom hela grundskolan, både Ivan och Jan talade också om att 
uppmuntra dessa intressen i naturvetenskap redan i förskolan.  

7:6:6 Pedagogernas syn och val av viktiga begrepp  

 
I förskolan förekommer enligt pedagogerna, barns egna begrepp, de vardagliga och de 
naturvetenskapliga begreppen som då ska nämnas i sitt rätta sammanhang. En del pedagoger 
tycker att barnens och de vardagliga begreppen används mest. De naturvetenskapliga begreppen 
som pedagogerna i vår studie tycker är viktiga, är atomer, molekyler, materia, kretslopp, 
magnetism, dragningskraft och hypotes. En pedagog tycker att vattnets aggregationsfaser är 
viktiga medan en annan pedagog inte anser att det är viktigt för barnen att känna till de 
naturvetenskapliga begreppen. Elfström m.fl. (2008:52) menar att olika naturvetenskapliga 
uttryck, ord och begrepp är viktiga för små barn för att förstå sin omvärld. Barn som får höra det 
vardagliga uttrycket samtidigt som det naturvetenskapliga begreppet har lättare att förstå att dessa 
uttryck betyder samma sak. Detta kan jämföras med tvåspråkiga barn, som kan förstå att ett ord 
kan benämnas på två sätt och ändå betyda samma sak. Därför är det av betydelse att pedagogerna 
kan både de vardagliga och de naturvetenskapliga begreppen, som kan vara av intresse vid 
barnens utforskande. Även Andersson (2008:25-26) menar att det vardagliga tänkandet och dess 
begrepp är viktiga för att kunna ta till sig det vetenskapliga tänkandet och de vetenskapliga 
begreppen. De vetenskapliga begreppen förankras och införlivas på ett bättre sätt om de används 
i ett vardagligt sammanhang eller situation. Det gör också att det vardagliga kunnandet och dess 
begrepp utvecklas vidare. Andersson anser att barnen i sin tankevärld ska kunna förflytta sig 
mellan den vetenskapliga och den vardagliga världen. Till exempel behöver barnen studera 
månens faser utifrån boken men även observera den i verkligheten och fundera över hur solen 
förhåller sig till månen i de olika faserna. I verksamheten visar det sig om pedagogerna är 
medvetna och använder de olika begreppen så att det blir tydligt för barnen i förskolan, vilket ger 
barnen ett utvidgat ordförråd.  

7:7 Avslutande reflektioner 

 
Vi ville intervjua skolcheferna eftersom vi trodde att de skulle tycka att naturvetenskap i förskolan 
var viktigt. Det som vi också ville veta var deras åsikter om den reviderade läroplanen samt det 
utvecklade ansvaret för förskollärarna. Båda skolcheferna tyckte att det var viktigt med 
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naturvetenskap i förskolan och att barns nyfikenhet och intresse ska uppmuntras i förskolan och 
att detta är förskollärarnas ansvar. Det som vi antog att skolcheferna skulle tycka var viktigt 
stämde med vår studie. Intressant var också att skolcheferna uttalade vikten att lära barn om 
hållbar utveckling och att det var pedagogernas ansvar att stimulera barnen till utforskande och 
experimenterande. Det som också stämde överrens med skolchefernas och vår bild var att de var 
positiva till att Lpfö-98, rev. 2010 har utvecklat ett större ansvar till förskollärarna.  
 
När det gäller pedagogerna är vår erfarenhet sedan tidigare, att det är viktigt med naturvetenskap i 
förskolan och att det handlar mycket om djur, natur, kretslopp och årstider. Att det är svårt med 
kemi och fysik kan möjligen bero på osäkerhet och dåliga erfarenheter från deras egen skoltid. Vi 
ville intervjua både förskollärare och andra pedagoger för att se om utbildning kan ha betydelse i 
arbetet med naturvetenskap i förskolan. Eftersom Lpfö-98, rev. 2010 har gett förskollärarna ett 
större ansvar så ville vi även veta vad pedagoger ansåg om det. Våra erfarenheter av 
naturvetenskap i förskolan, visar sig i denna studie stämma överens med pedagogernas syn på 
naturvetenskap i förskolan.  
 
Vi har båda negativa erfarenheter från högstadiet, när det gäller de naturvetenskapliga ämnena 
såsom fysik och kemi. Ändå är vi båda intresserade av djur och natur, genom denna utbildning 
har vi ändå fått en positiv syn på naturvetenskap och blivit inspirerade att gå ut och arbeta med 
naturvetenskap i förskolan. De flesta intervjuade pedagogerna anser sig ha svårt med kemi och 
fysik. Även skolcheferna uttryckte att intresset för naturvetenskap avtog i högstadiet för eleverna. 
Det vi också sett i vår studie är att förskollärare med utbildning i naturvetenskap känner sig 
säkrast inom området naturvetenskap. Det som visades sig positivt var att pedagogerna ville ta 
tillvara barnens nyfikenhet och intresse i naturvetenskap, samt att de vill utforska och 
experimentera tillsammans med barnen i förskolan. De flesta pedagogerna tyckte att det var 
positivt med ett större ansvar för förskollärarna enligt Lpfö-98, rev. 2010. Själva tycker vi också 
att det är en fördel att ansvaret läggs på förskolläraren, detta kan ju bero på att vi snart är 
förskollärare och att vi har gått denna inriktning mot naturvetenskap. Det vi själva har lärt oss i 
denna utbildning, är att man kan experimentera med olika hushållsspecerier från köket. Vi har 
även fått experimentera tillsammans med barnen under vår verksamhetsförlagda utbildning och 
då sett barnens upptäckarglädje. Detta skulle kunna vara en möjlighet till att experimentera mera 
och på så vis få in mera kemi i förskolan. Vi tror också att det är viktigt att ha ett syfte och ett mål 
med det man gör i förskolan, samtidigt ska vi pedagoger ta tillvara barnens vardagliga funderingar 
och engagemang, vilket innebär att det behövs medvetna pedagoger i förskolan. Även läroplanen 
ger uttryck för barns rätt till inflytande över förskolans verksamhet och att det är förskollärarens 
ansvar att dessa rättigheter tillvaratas.  
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Bilaga 1: Intervjuguide pedagoger  
 
 
 

Kategori Frågor Begrepp 

Introduktion Ålder, kön, utbildning, erfarenhet, fortbildning, examen, år i yrket     
Vilka områden har du högskolepoäng i? Har du högskolepoäng i 
naturvetenskap?                                                                                   
Vilket område behärskar du bäst, tycker du? (allmänt ditt största 
intresse)                                                                                              
Vilka ämnesområden behärskar du bäst inom naturvetenskap? 

Bakgrund, utbildning, 
arbetslivserfarenhet 

Syfte och mål Tycker du att det viktigt att öppna dörrar till naturvetenskap i så fall 
varför?                                                                                                  
Vad är det viktigt att barnen lär sig/förstår? (Blir nyfikna på 
naturvetenskap i förskolan.) 

  

kunskap och 
intresse 

Vad är du som pedagog intresserad av?                                             
Vad är naturvetenskap för dig?                                                         
Tycker du att du har goda/tillräckligt goda kunskaper om 
naturvetenskap? Ge exempel på inom vilka områden?                             
Hur har du skaffat dig kunskaperna? (Kurser, fortbildning eller läst på 
egen hand.)                                                                                    
Känner du att du har tillräcklig ämneskompetens i naturvetenskap för 
att utmana barnens tänkande? Ge exempel på hur du arbetar då?    
Hur ser du på att Lpfö 98,rev. 2010. ger förskolläraren ett större 
ansvar för att barnen utvecklar ett intresse för naturvetenskap i 
förskolan?  
 Har ni fått eller kommer ni att få fortbildning utifrån de nya 
strävansmålen i Lpfö 98,rev. 2010? I så fall inom vilket område?          
Har ni i arbetslaget diskuterat detta? Eller på arbetsplatsträffar? 

Ämneskompetens 
Utveckling 

didaktiska val 
(vad- och hur- 
frågan) 
  

Hur jobbar ni med naturvetenskap här?                                                  
Vad brukar du ta upp först?                                                                       
Vem äger frågan?( Pedagogen, barnen)                                                  
Vilka metoder använder du (experiment, utforskande.)                      
Skapar ni medvetet miljöer för naturvetenskap i förskolan? 
(Tillgänglighet till ateljé, vattenlek, bygglek, utemiljö – sandlåda etc.)  

Ordning, andel av 
kursen, metodval 

Vad är svårigheten på förskolan med naturvetenskap?                          
Vilka begrepp använder ni i förskola? (barnens egna, vardagliga eller 
de vetenskapliga begreppen.)                                                              
Vilka naturvetenskapliga begrepp är viktiga för barnen att känna till på 
förskolan?                                                                                                  
Vad ska barnen känna till innan de lämnar förskolan inom 
naturvetenskap? (Ex vatten, kretslopp, energi) 

kända 
missuppfattningar, 
vardagliga 
föreställningar, 
viktiga begrepp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2: Intervjuguide skolchefer 
 
 

Kategori Frågor Begrepp 

Introduktion Ålder, kön, utbildning, erfarenhet, fortbildning, examen, år i yrket.    
Vilka ämnen har du högskolepoäng i? (Har du högskolepoäng i 
naturvetenskap? Vilka områden/ämnen då?) 

Bakgrund, utbildning, 
arbetslivserfarenhet 

Syfte och mål Tycker du att det viktigt att öppna dörrar till naturvetenskap i förskolan?  
Varför är det viktigt i så fall? Varför är det inte viktigt?                         
Vad är det viktigt att förskolebarnen lär sig/förstår i naturvetenskap? 

  

kunskap och 
intresse  

Vilka områden tycker du är viktiga att belysa i förskolan? (demokrati, 
etik, skapande, rörelse, språkutveckling, matematik, teknik och 
naturvetenskap.)                                                                                         
Vad är naturvetenskap för dig? (områden)                                          
Tycker du att du har goda/tillräckligt goda kunskaper om Lpfö 98,rev. 
2010? Ge ex. på några områden inom naturvetenskap?                        
Hur ser du på att Lpfö 98,rev. 2010 ger förskolläraren ett större ansvar 
för att barnen utvecklar ett intresse för naturvetenskap i förskolan?                                                                                           
Har kommunen ändrat eller kommer kommunen att ändra något i den 
lokala barn och utbildningsplanen utifrån att Lpfö98. rev. 2010 har gett 
matematik, naturkunskap och teknik en större betydelse i förskolan? 
(Egna punkter om utveckling).                                                                  
Pågår eller planeras någon fortbildning för personalen utifrån detta?       
I så fall vad och för vem? (Barnskötare och/eller förskollärare).  

Ämneskompetens 
Utveckling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3: Informationsbrev för pedagogerna  

Till pedagogerna  
         

 
 
 
 
 
 

Högskolan Dalarna 
 

 
Förfrågan om deltagande i undersökning gällande naturvetenskap                                                                                                         
 
Jag heter Berit Fröb och läser vid Högskolan Dalarna, sjätte terminen på 
lärarutbildningen mot förskola och förskoleklass med inriktning natur och teknik. 
En studiekamrat (Anna Hyttmo) och jag kommer att skriva ett examensarbete om 
naturvetenskap i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på vilka 
naturvetenskapliga områden som undersöks i förskolan. Vi är intresserade av vad ni 
som pedagoger anser som viktigt att förmedla till barnen i detta ämne.  
 
Härmed tillfrågas du som pedagog om ditt deltagande i denna studie. 
 
Intervjuerna beräknar vi kommer ta max 60minuter, några av intervjufrågorna 
kommer att skickas till dig i förväg och själva intervjun sker som ett samtal. För att 
ha möjlighet att granska dessa och ta del av all information så kommer vi att spela 
in samtalet.  
 
Deltagares namn och arbetsplats kommer att avidentifieras och materialet kommer 
att raderas efter uppsatsens godkännande. Denna studie kommer att resultera i en 
C-uppsats vi Högskolan Dalarna. Studien kommer att sparas i Högskolan Dalarnas 
elektroniska arkiv DALEA.  
 
Ditt deltagande som pedagog är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 
studien.  
 
Vi avser att utföra dessa intervjuer under veckorna 47 och 48, meddela gärna vilken 
tid som passar dig, så skickar jag intervjufrågorna.  
Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.   
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Berit Fröb (Anna Hyttmo) 
 



 

Kontaktuppgifter 
 
Anna Hyttmo 
Tel. xxxx  
Mail. xxxx 
 
Berit Fröb 
Tel. xxxx 
Mail. xxxx 

 
Handledare vid Högskolan Dalarna 
Johanne Maad 
Tel. xxxx 
Mail. xxxx 
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Bilaga 4: Informationsbrev för skolcheferna                                        Till skolchefen                                      
 

                  
 

         
 
 
 
 
 
 

Högskolan Dalarna 
 

 
Förfrågan om deltagande i undersökning gällande naturvetenskap i förskolan                                                                                                       
 
Jag heter Anna Hyttmo och läser vid Högskolan Dalarna, sjätte terminen på 
lärarutbildningen mot förskola och förskoleklass med inriktning natur och teknik. 
En studiekamrat (Berit Fröb) och jag kommer att skriva ett examensarbete om 
naturvetenskap i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på vilka 
naturvetenskapliga områden som undersöks i förskolan. Vi är intresserade av vad 
du som skolchef anser är viktigt inom naturvetenskap för förskolor i kommunen.  
 
Härmed tillfrågas du som skolchef om ditt deltagande i denna studie. 
 
Intervjun beräknar vi kommer ta ca 30 minuter och själva intervjun sker som ett 
samtal. För att ha möjlighet att granska denna och ta del av all information så 
kommer vi att spela in samtalet.  
 
Ditt namn och vilken kommun det gäller kommer att avidentifieras och materialet 
kommer att raderas efter uppsatsens godkännande. Denna studie kommer att 
resultera i en C-uppsats vi Högskolan Dalarna. Studien kommer att sparas i 
Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv DALEA.  
 
Ditt deltagande som skolchef är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 
studien.  
 
Vi avser att utföra denna intervju under veckorna 47 eller 48, meddela gärna vilken 
tid som passar dig.  
Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.   
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Hyttmo (Berit Fröb) 



 

 
 
Kontaktuppgifter 
 
Anna Hyttmo 
Tel. xxxx  
Mail. xxxx 
 
Berit Fröb 
Tel. xxxx 
Mail. xxxx 

 
Handledare vid Högskolan Dalarna 
Johanne Maad 
Tel. xxxx 
Mail. xxxx 
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