
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 
Grundnivå 2 

Naturvetenskap i förskolan 
 

 

En intervjustudie om pedagogers beskrivning av barns 
naturvetenskapliga lärande i åldern 1-3 år 
 

 

 

 

 

Författare: Ing-Marie Olsén  

Handledare: Johanne Maad 

Examinator: Annie-Maj Johansson 

Termin: VT 2014 

Program: Lärarprogrammet 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Poäng: 15 hp 

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Sweden 

T l  8  



 

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar 
med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn 
lär sig naturvetenskap. För att söka denna kunskap användes följande frågeställningar: ”Hur 
beskriver pedagoger sina erfarenheter av hur små barn lär sig naturvetenskap?”, ”Vad beskriver 
pedagoger att små barn i förskolan behöver lära sig i naturvetenskap?”, ”På vilket sätt uttrycker 
pedagoger att de skapar förutsättningar för små barns naturvetenskapliga lärande?”, samt ”Hur 
beskriver pedagoger att de arbetar med naturvetenskap med små barn?”. Studien har genomförts 
genom intervjuer med fem pedagoger i en kommun i Mellansverige. Respondenterna anser att 
barns naturvetenskapliga lärande handlar om att barn får undersöka, utforska och uppleva 
naturvetenskap med sin kropp. Intervjusvaren påvisar att barns spontana naturvetenskapliga 
verksamhet är en stor del av respondenternas arbete med naturvetenskap i förskolan. 
Respondenterna ser även sig själva och sitt engagemang och intresse som en viktig förutsättning 
för barns naturvetenskapliga lärande. Sitt arbete med naturvetenskap i förskolan beskriver 
respondenterna som att det mest handlar om ämnet biologi. Då respondenterna exemplifierade 
olika aktiviteter eller händelser som de menar speglar deras naturvetenskapliga verksamhet i 
förskolan så anger de bland annat arbete med växtprocesser, vattenlek, bygglek, årstider, väder, 
internet och naturkännedom. Genom dessa exempel påvisar respondenterna även aktiviteter 
inom kemi, fysik och teknik och inte bara inom biologi.  
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1. Inledning  
År 2010 reviderades förskolans läroplan Lpfö 98, en revidering som resulterade i att 
naturvetenskap lyftes fram och fick större fokus i läroplanstexten och i strävansmålen 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14-16). Att vid denna tidpunkt då som student starta sin 
utbildning till förskollärare med inriktning på naturvetenskap kan inte ses som något annat än 
gynnsamt. Gynnsamt för att behovet av naturvetenskapligt intresserade och kunniga pedagoger i 
förskolans verksamhet tycks vara stort samtidigt som revideringen av förskolans läroplan ställer 
ytterligare krav på arbetet med just naturvetenskap. 

 

Just intresset för naturvetenskap är, enligt mina erfarenheter, relativt lågt i förskolan och många 
yrkesverksamma förskollärare tycks se på naturvetenskap som ”tråkig, svår att arbeta med” eller 
så är de inte särskilt intresserade, eller vet helt enkelt inte vad naturvetenskap handlar om och 
räds naturvetenskap av just den anledningen. Att studenter väljer att inrikta sin utbildning på 
naturvetenskap kan ha många olika orsaker. För mig var valet enkelt då jag anser att 
naturvetenskap är intressant, spännande, givande, har en stor bredd samt framförallt så är 
naturvetenskap roligt. Men denna syn på naturvetenskap delas inte av alla för under den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen möter lärarstudenter yrkesverksamma lärare, som 
alla har olika relation till naturvetenskap. Vid möten med pedagoger i förskolans verksamhet 
noterades att det naturvetenskapliga intresset varierar hos pedagogerna. Det finns de som är helt 
ointresserade och det finns de som har ett uttalat intresse för just naturvetenskap. Men trots att 
intresset finns där hos vissa personer så tycks det ändå finnas en svårighet i att arbeta med 
naturvetenskap och de små barnen på förskolan idag. Pedagoger upplever att de har fastnat i sitt 
arbete med naturvetenskap och kommer inte vidare trots att de är intresserade, kompetenta och 
engagerade. 

 

Detta är bakgrunden till denna studies uppkomst då pedagogers arbete med naturvetenskap och 
de små barnen bör få hamna i blickfånget och synliggöras för pedagogerna själva. Många 
pedagoger i förskolan arbetar mycket med naturvetenskap utan att veta om att de gör det. Både 
Löfgren och Pennanen (2007, s. 35), Fröb och Hyttmo (2011, s. 38) samt Andersson (2012, s. 30) 
visar att biologi är det ämne som framträder mest i arbetet med naturvetenskap i förskolan. Detta 
är säkerligen en sann spegling av förskolornas verksamhet med naturvetenskap men troligtvis 
arbetar man i verksamheten med fler områden inom naturvetenskap än just biologi. 
Problematiken ligger i att pedagoger inte själva vet om att de gör det. I denna studie ligger därför 
fokus på att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med 
naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn lär sig 
naturvetenskap. För om pedagogernas beskrivningar av barns lärande inom naturvetenskap 
synliggörs kanske det också visar på vilket sätt pedagogerna anser att de bör arbeta med barn och 
naturvetenskap. Detta synliggörande av både pedagogers beskrivningar av naturvetenskap och 
deras aktiviteter samt deras beskrivningar av barns lärande inom ämnet, bör öppna ögonen på 
många och förhoppningsvis skapa en annan attityd till naturvetenskap. Härigenom kan 
uppfattningen om naturvetenskapligt engagemang i förskolan vidgas. 

 

2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs vad naturvetenskap och teknik är och kan vara, varför förskolan arbetar 
med naturvetenskap och teknik, hur barns lärande kan ske, hur pedagoger beskriver barns lärande 
inom naturvetenskapsområdet och vilka möjligheter pedagoger har att skapa förutsättningar för 
barns naturvetenskapliga lärande  
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2.1 Definition av naturvetenskap  

Enligt Utbildningsdepartementet (2010, s. 13) handlar naturvetenskap (som helhet) om de frågor 
som på något vis rör människan, växter och djur, klimat och miljön. Nationalencyklopedin 
(Nationalencyklopedin, Naturvetenskap, 2014) definierar ordet naturvetenskap som: ”Den 
sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller 
verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap.” 
(Nationalencyklopedin, Naturvetenskap 2014). Sjøberg (2010, s. 41) menar att naturvetenskap 
eller naturvetenskapliga ämnen handlar om att beskriva och förstå naturen runt omkring oss och 
att bl.a. ämnen som biologi, fysik, kemi, geologi, geofysik och astronomi hör till 
naturvetenskapsområdet. 

 

Olika uppfattningar finns idag varför pedagoger i förskolan och skolan bör arbeta med 
naturvetenskap men definitioner av naturvetenskapens syfte och mål är ändå likartade. Sjøberg 
(2010, s. 213) menar att naturvetenskapligt intresse, kunskaper och färdigheter bör ses som ren 
allmänbildning och han framhåller att det är något alla människor bör känna till. Sjøberg (2010, s. 
213-214) förklarar att naturvetenskapen kan ses på olika sätt men framhåller att de olika synsätten 
främst är att se på naturvetenskap antingen som en produkt, en process eller som en social 
institution. Naturvetenskap som produkt handlar om att kunskapen vilar på teorier, modeller, 
lagar och regler (Sjøberg, 2010, s. 213), medan naturvetenskap som process mer handlar om att se 
naturvetenskap som föränderlig då den hela tiden förändras genom olika tekniker och processer. 
Naturvetenskap som en social institution påtalar Sjøberg (2010, s. 214-215) handlar om att se 
kunskapen om de naturvetenskapliga ämnena som en del av det moderna samhället och att det är 
en så viktig del i dagens vetenskap att de flesta bör känna till den. Sjøberg (2010, s. 215) betonar 
också att det inte enbart är kunskaper i naturvetenskapliga ämnen som är viktigt, utan att det 
snarare handlar om att ha kunskaper om naturvetenskapliga ämnen.  

 

I skolan menar Löfgren och Pennanen (2007, s. 8) att de olika ämnen som kategoriseras som 
naturvetenskap där är fysik, kemi, biologi och teknik. Det är också de olika fält som Thulin (2011, 
s. 44) menar att naturvetenskap indelas i. Däremot påpekar Blomdahl (2010, s. 31) att teknik och 
naturvetenskap alltför länge har benämnts tillsammans som ett sammanvävt område men att det 
finns skillnader mellan dessa områden värda att belysa. Hon menar att naturvetenskap och teknik 
bör skiljas åt trots att det är två områden som förutsätter och är i behov av varandras vetande 
(Blomdahl, 2010, s. 34). Det förklarar Blomdahl (2010, s. 32-34) främst bör göras därför att 
naturvetenskap har sina rötter i vetenskap medan det vetenskapliga endast representerar en liten 
del av tekniken. Karaktäristiskt för tekniken är nämligen att den inte har formulerats i text utan 
överförts genom handling från mästare till lärling. Därför finns teknikkunskapen mer i 
handlandet och i bedömningarna som görs, än i vetenskapligt bevisade teorier (Blomdahl, 2010, s. 
32). Denna studie har antagit ett förhållningssätt gentemot teknik utifrån Löfgren och Pennanen 
(2007, s. 8) och Thulins (2011, s. 44) beskrivning av tekniken som en del av naturvetenskap då en 
traditionell indelning av naturvetenskap ofta innefattar både fysik, kemi, biologi men även teknik. 

 

2.1.1 Definition av kemi 
Kemi definieras i Nationalencyklopedin som ”vetenskapen om materiella ämnens 
sammansättning, egenskaper och omvandlingar” (Nationalencyklopedin, Kemi, 2014) och 
beskrivs som en vetenskap som handlar om hur grundämnen och kemiska föreningar är 
uppbyggda, vilka egenskaper de har samt hur de reagerar med varandra (Nationalencyklopedin, 
Kemi 2014). Wikipedia beskriver att kemi är ett naturvetenskapligt ämne som kan hjälpa oss att 
nå förståelse för olika processer och olika materials sammansättningar (Wikipedia, Kemi, 2014). 
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Kemi kan förklara varför olika material har olika hårdhet och genom kemi kan vi också skapa 
läkemedel som vi kan behöva för att behandla eller bota sjukdomar (Wikipedia, Kemi 2014). I 
förskolan kan kemi exempelvis handla om vulkanexperiment med bakpulver och vatten, 
blandningar och lösningar, växtprocesser, experiment, blåsa bubblor, färgblandningar, bakning 
och kompostering (Helldén, 1994, s. 120; Persson, 2004, s. 28, 34, 97).  

 

2.1.2 Definition av fysik 
Fysik beskrivs i Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, Fysik, 2014) som vetenskapen som 
studerar strukturen på materian och hur den uppträder under särskilda betingelser och ”genom 
den nära relation som finns mellan materia och energi kan fysik också sägas vara läran om 
energin, dess olika former och omvandlingar från en form till en annan.” (Nationalencyklopedin, 
Fysik 2014). Fysik är en lära om naturen som Wikipedia definierar som ”vetenskapen om hur 
naturen fungerar i dess vidaste bemärkelse.” (Wikipedia, Fysik 2014). Fysiken är en stor del av 
naturvetenskapen eftersom den beskriver naturen med hjälp av grundläggande lagar som t.ex. 
gravitationslagen och lagen om energins bevarande (Wikipedia, Fysik 2014). I förskolan kan fysik 
exempelvis handla om vattenlek, att åka rutschkana, experiment av olika slag, blåsa bubblor, 
bygglek, leka med magneter, leka med vatten – snö – is, årstider, väder, regnbågen, ballonger, 
cykling, balansgång, bollek, ljud och musik och ljus (Persson, 2004, s. 18, 22-23, 24-25, 48, 64-67, 
108-109, 124-125, 134, 142, 144).  

 

2.1.3 Definition av biologi 
Karlsson, Krigsman, Molander, och Wickman (2005, s. V) definierar biologi som vetenskapen om 
de levande organismerna och med organismer syftar de på alla levande organismer såsom djur, 
växter, svampar och bakterier. De poängterar att en viktig uppgift för biologer är att kartlägga hur 
de olika organismerna lever, ser ut, fungerar och hur de påverkas av olika saker omkring dem. 
Wikipedia definierar biologi som ”den naturvetenskap som berör läran om livet, levande 
organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, 
utspridning och taxonomi.” (Wikipedia, Biologi, 2014). Biologi beskrivs (Wikipedia, Biologi, 
2014) som ett ämne som är brett och som innehåller många olika förgreningar, ämnen och 
discipliner. Skolverket (Skolverket, Biologi, 2014) beskriver biologi som ett naturvetenskapligt 
ämne vars ursprung kommer ur människans behov av att veta mer om både sig själv och om sin 
omvärld. Biologins sammanhang kan studeras på olika nivåer, från molekylnivån till de globala 
ekosystemen och biologin är ”läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.” 
(Skolverket, Biologi, 2014). I förskolan kan biologi exempelvis handla om arbetet med 
människokroppen, kompostering, växtprocesser, naturkännedom, miljöarbete och djurkännedom 
(Helldén, 1994, s. 92, 112-114; Hjernqvist, Jönsson, Lönnevik, och Uvebrant. 2001, s. 77; 
Skolverket, Biologi, 2014).  

 

2.1.4 Definiton av teknik 
Nationalencyklopedin beskriver teknik som en benämning som sammanfattar människans 
metoder för att få sina önskningar tillfredställda genom att använda sig av fysiska föremål 
(Nationalencyklopedin, Teknik, 2014). Blomdahl (2010, s. 30-31) och Bjurulf (2013, s. 16) 
framhåller att det finns många olika definitioner och klassifikationer av teknikbegreppet men de 
definierar teknik delvis som användandet av fysiska föremål, men benämner dem som artefakter. 
Dessa artefakter menar de kan vara datorer, mobiltelefoner, maskiner, redskap och verktyg och 
som en metod för människan att behärska naturen och den fysiska miljön omkring oss 
(Blomdahl, 2010, s. 30-31; Bjurulf, 2013, s. 16). Men Bjurulf (2013, s. 16) menar även att teknik 
kan vara mycket mer än bara artefakter eftersom tekniken rymmer både kunskaper och processer 
som har varit grunden för skapandet av artefakterna samt att teknik även rymmer de 
konsekvenser som kommer av artefakternas användning. Bjurulf (2013, s. 21) framhåller även att 
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människan, i stort sett var helst den befinner sig, är omgiven av olika sorters föremål som ingår i 
olika tekniska system och att tekniken på så sätt genom dessa tekniska föremål kan ses som något 
som är framtaget för att fylla mänskliga behov eller önskemål. Teknik i förskolan kan exempelvis 
handla om att cykla, gunga, använda surfplattor och internet eller ha bygg- och konstruktionslek 
(Bjurulf, 2013, s. 14, 17,18-19, 62, 58, 92).  

 

2.2 Naturvetenskap och teknik i läroplanen 

Förskolans läroplan Lpfö 98 reviderades år 2010 och detta innebar flera förändringar bland annat 
för naturvetenskap. I den reviderade läroplanen läggs det större vikt vid att barn ska kunna 
utforska och samtala kring naturvetenskap. Bland annat ska förskolan sträva efter att varje barn 
utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och samband i naturen samt att 
barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja och utforska teknik i vardagen 
(Skolverket, 2010, s. 10). 

 

I förskolans läroplan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn:  
  

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

 

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. (Skolverket, 2010, s. 10)  
 

Pedagogens uppdrag i förskolan är att, i enlighet med dessa strävansmål, arbeta med alla de olika 
delar som strävansmålen föreskriver. I förskolan har pedagogerna en viktig roll som förebilder 
när det gäller att skapa positiva attityder till både naturvetenskap och teknik och att uppmuntra 
barnen till att vara nyfikna och kreativa (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14).  

 

2.3 Varför naturvetenskap och teknik i förskolan 

Utbildningsdepartementet (2011) ger i sin rapport ”Förskola i utveckling – bakgrund till 
ändringar i förskolans läroplan”, en beskrivning om vad barn har för vinning av 
naturvetenskapens förtydligande i revideringen av förskolans läroplan, Lpfö 98/10. I rapporten 
beskrivs att syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn ska få möjlighet att grundlägga sina 
kunskaper om naturen och få förståelse för allt liv (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 14). 

 

Sjøberg (2010, s. 212) beskriver att det i skolan idag är många elever som väljer bort 
naturvetenskapliga ämnen därför att de inte uppfattar dem som så viktiga. Men Sjøberg (2010, s. 
213) hävdar att människan bör ha ett intresse av att lära sig om naturvetenskapliga ämnen för sin 
allmänbildnings skull och inte bara för att skapa en yrkesförberedelse för framtida naturvetare. 
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Thulin (2011, s. 36) anser å andra sidan att barns framtida yrkesval kan grundläggas redan i 
förskolan. Hon hävdar att om barn tidigt grundlägger en positiv attityd till naturvetenskap som 
kunskapsområde genom att möta naturvetenskapligt innehåll redan i förskolan så kan det påverka 
barnens självbild som på sikt kan påverka deras val som rör både intresse, studier och framtida 
yrke i livet (Thulin, 2011, s. 36). Thulin (2011, s. 36) framhåller även att Sverige, precis som flera 
andra länder, behöver fler yrkesverksamma inom just det naturvetenskapliga kunskapsområdet 
och att det då är av stor vikt att motivera ett ökat intresse för just naturvetenskap hos både barn 
och unga idag. 

  

Naturvetenskapens tidiga entré i små förskolebarns liv kan alltså gynna både vår framtida 
yrkeskår inom de naturvetenskapliga områdena samtidigt som den kan stärka individens egen 
allmänbildning inom området. Sjøberg (2010, s. 213) menar att man som människa kan gynnas av 
att ta till sig de kunskaper och färdigheter som naturvetenskap för med sig, och att man bör se 
det som allmänbildande kunskaper. Denna naturvetenskapliga allmänbildning beskriver Sjøberg 
(2010, s. 238) handlar om att utveckla förståelse för såväl naturvetenskapens begreppsmässiga 
innehåll som dess metoder och processer samtidigt som det handlar om att inse vilken roll 
naturvetenskap spelar i vårt samhälle. Men det är inte bara därför naturvetenskap bör ha sin givna 
plats i förskolan. Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 14) och Thulin (2011, s. 38) påtalar att då 
förskolan är det första steget i utbildningsväsendet för barnet så bör naturvetenskap i förskolan 
ses som en betydelsefull faktor vad det gäller grundläggandet av barns attityder, erfarenheter och 
kunskaper i deras utveckling och lärande. Helldén m.fl. (2005, s. 14) anser att det är viktigt att 
barn, redan riktigt små barn, tidigt får möjlighet att möta naturvetenskap för att ha goda 
möjligheter att utveckla sin naturvetenskapliga förståelse. De poängterar att om man utgår från 
föreställningen att barns tidiga erfarenheter i livet är en viktig förutsättning för deras fortsatta 
lärande i livet så bör barn tidigt i förskolan och skolan få möjligheter att skapa sig erfarenheter av 
naturvetenskap.  

 

Redan i tidig ålder börjar barns utforskande av sin omvärld. Elfström, Nilsson, Sterner, och 
Wehner-Godée (2008, s. 21) beskriver att barn och vuxna naturligtvis observerar, sorterar, tar sig 
an fakta och tar sig vidare i sitt undersökande på olika sätt men att den naturliga nyfikenheten och 
glädjen i att forska, utforska och undersöka är gemensam för både vuxna och barn. Harlen (1996, 
s. 10) påtalar att barn, genom att studera naturvetenskap, kan utveckla sin förmåga att förstå 
världen runtomkring sig bättre och menar också att naturvetenskap är en lika viktig baskunskap 
som läsning, skrivning, och räkning är. Harlen (1996, s. 10) framhäver även att naturvetenskap 
blir allt viktigare i takt med att tekniken utvecklas och att den berör fler och fler områden av våra 
liv.  

 

Teknik i förskolan framhåller Bjurulf (2013, s. 15) är viktig därför att barns omvärld i allra högsta 
grad är teknikintensiv och det poängterar hon som anledning till varför barn behöver få 
möjligheter att utveckla sitt intresse för teknik och lära sig hantera den (Bjurulf, 2013, s. 13). Hon 
framhåller tekniken som viktig för barnen då de behöver få möjlighet att ta till sig de kunskaper 
som behövs för att förstå omvärlden och för att redan det lilla barnet tidigt ska utveckla ett 
intresse för teknik så behöver det uppleva att teknik kan utgöra en hjälp och ett stöd i många 
situationer i vardagen (Bjurulf, 2013, s. 13).  

 

2.4 Utforskande och undersökande arbetssätt 

Utbildningsdepartementet (2010) förklarar i sin rapport ”Förskola i utveckling – bakgrund till 
ändringar i förskolans läroplan” det vetenskapliga förhållningssättet på följande vis: 
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För att utveckla förståelse för naturvetenskap ska barn ges möjlighet att experimentera, ställa 
frågor om och delta i undersökningar av olika fenomen. Genom att observera, experimentera 
och undersöka erbjuds möjlighet att upptäcka samband och förändringar i naturen. Ett 
sådant kreativt arbetssätt är användbart i många sammanhang och ingår också i ett 
vetenskapligt förhållningssätt. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 15) 

 

Elfström m.fl. (2008, s. 20) beskriver att ett arbetssätt som grundar sig i ett utforskande och 
undersökande är jämförbart med ett naturvetenskapligt arbetssätt. De beskriver att man i det 
naturvetenskapliga arbetssättet ofta startar i en upptäckt, en fråga eller ett problem som ofta 
uppmärksammas av barn som kommer i kontakt med olika material, fenomen eller händelser och 
det är här det naturvetenskapliga arbetssättet blir synligt. För när barn observerar, undersöker, 
ställer hypoteser och frågor så börjar de skapa sig en förståelse för naturvetenskap (Elfström m.fl. 
2008, s. 20). Detta sätt att studera naturvetenskap på anser Harlen (1996, s. 10) kan ge oss både 
en tankeprocess och en metodik att förhålla oss till samtidigt som det ger oss en uppsättning 
begrepp som vi lär oss förstå och som då även genererar ett färdigt resultat. Detta vetenskapliga 
sätt att arbeta på hävdar också Harlen (1996, s. 10-11) kan förse barn med en metod att samla 
information och för att pröva idéer och söka förklaringar till händelser eller fenomen som barnet 
möter. Detta i sin tur kan ge barnet möjlighet att tillgodogöra sig nya erfarenheter. Metoden 
Harlen (1996, s. 13) här åsyftar är en metod som handlar om att iaktta, ställa frågor, tolka 
information, ställa hypoteser, testa hypoteser, kommunicera och planera samt genomföra 
undersökningar. Just detta förklarar Elfström m.fl. (2008, s. 11) visar på barnets sätt att ta sig an 
världen, för det är vad som sker när barn utforskar och undersöker. Elfström m.fl. (2008, s. 25) 
påpekar även att denna naturvetenskapligt utforskande kultur för barnen inte heller är möjlig att 
skapa om inte barnen ges möjligheter att utforska och undersöka med hela sin kropp, både 
inomhus men även utomhus. 

 

2.5 Perspektiv på barns lärande 

Att små barns tankar är rotade i kroppen gör att de förstår sig på sin omgivning genom 
upplevelser som sker med den egna kroppen beskriver Lökken (2008, s. 16) som en del av barns 
sätt att göra tillvaron meningsfull. Det sker genom social samvaro och kroppslig kontakt med 
andra små barn och Lökken (2008, s. 33) beskriver Merleau-Pontys tankar om detta som att ”det 
är med kroppen som jag förstår andra människor, precis som det är genom kroppen som jag 
upplever ‘saker’” (Lökken, 2008, s. 33). Redan mycket små barn utforskar naturen och försöker ta 
reda på hur den fungerar och utifrån detta försöker de förstå världen på sitt sätt (Elfström, m. fl. 
2008, s. 23). Elfström m.fl. (2008, 23) framhåller att detta utforskande sker genom att barnen 
undersöker hur saker och ting ser ut, hur de låter, smakar, luktar och känns och att barnen på så 
sätt kan komma underfund med vilken funktion saker och ting har och på det sättet upplever 
saker med sin kropp och sina sinnen.  

 

2.5.1 Sociokulturell teori 
Vygotskij hävdar att allt lärande sker i ett sociokulturellt sammanhang (Säljö, 2000, s. 66). Med 
det menar Vygotskij att vi utvecklas och lär oss hela tiden och att det alltid sker i ett samspel med 
andra människor (Säljö, 2000, s. 67) och han uttrycker det som att ”människor lever på kunskaper 
och insikter som de lånat från andra” (Säljö, 2000, s. 67). Johansson (2005, s. 95) påstår att 
”vägen till lärande och kunskap går via reflektion, uppmuntran och att vara aktiv” (Johansson, 
2005, 95) och hon hävdar därför att mötet mellan barnet och omvärlden, ofta den vuxne, anses 
som en viktig faktor i barns lärande. Säljö (2000, s. 29-30) menar även att miljön och 
människorna omkring oss ger oss nya erfarenheter och lärande samt att vi hanterar vår omvärld 
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med hjälp av olika artefakter, som kan vara av fysisk eller intellektuell art och som båda är tecken 
på människans förmåga till att samla erfarenheter som de sedan kan använda sig av för sina olika 
syften (Säljö, 2000, s. 30). I de olika fysiska redskap vi har att tillgå i vårt lärande vilar också 
många av våra gemensamma kunskaper och insikter (Säljö, 2000, s. 30).  

 
2.5.2 Barns lärande 
Johansson (2005, s. 98) framhåller som viktigt att man i verksamheten arbetar utifrån barns 
intresse, kompetens och förmåga att förstå. Lindahl (1996, s. 162) hävdar att barn jämför allt de 
ska lära sig med sina tidigare erfarenheter och kunskaper och har i sin studie redovisat att små 
barn lär sig genom att upptäcka likheter och skillnader samt göra jämförelser och bedömningar 
mellan fenomen i deras omgivning. Sjøberg (2010, s. 64) påtalar även han att för att kunna ha 
möjlighet att skapa ny kunskap så måste arbetet med kunskapen bygga vidare på de erfarenheter 
som redan finns och skapats för barnen. Han framhåller även att när vi lär oss så kan vi aldrig 
bara ta över andras färdigheter eller kunskaper utan det bygger på att vi hela tiden måste vara 
aktiva konstruktörer i vårt eget lärande (Sjøberg, 2010, s. 64). Sjøberg (2010, s. 46) förklarar även 
att det är tydligt att barn är små ”forskare” då alla individer från födseln konstruerar sin egen 
verklighetsuppfattning. 

 

Benn (2003, s. 115) påpekar att i sökandet av kunskap så både är och måste barnet själv vara 
aktivt tillsammans med andra. Hon påtalar att vuxna spelar en viktig roll som barnets 
medforskare, utmanare och ledsagare, men hon poängterar även att lärandet ändå är något som 
barnet måste göra själv. Thulin (2011, s. 106) poängterar att om barn får jämföra sina erfarenheter 
och konfrontera dem med andras så är det betydelsefullt för deras egen lärprocess och genom de 
frågor som barnen ställer så kan deras naturvetenskapliga nyfikenhet synliggöras. Barnens frågor 
visar då på ett sätt hur de möter innehållet och de kan därigenom pröva och tolka olika 
innehållsaspekter för att skapa förståelse och eventuellt också ett lärande inom området (Thulin, 
2011, s. 103). 

 

2.5.3 Lekens betydelse för lärandet 
I lek och skapande verksamhet framhåller Knutsdotter Olofsson (2003, s. 69) att det sker en 
omedveten inlärning och ett omedvetet klargörande, undersökande och experimenterande hos 
barnet. Hon påpekar att barn sällan kan tala om efteråt vad de lärt sig, de bara vet det. Björklid 
(2005, s. 29) förklarar att hos barn kan man knappast skilja leken från lärandet, för i leken 
utforskar barnen och upptäcker sin omvärld och bearbetar intryck och erfarenheter från denna 
samtidigt som hon hävdar att barn i leken även upptäcker sina förmågor och intressen och att 
leken kan hjälpa barn att utvecklas både socialt, motoriskt och intellektuellt. Knutsdotter 
Olofsson (2003, s. 132) förklarar att barnen i leken övar upp både sin kreativitet och påhittighet. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 24) betonar att lek och lärande är olika 
verksamheter men att de kan vara oskiljbara genom att de glider in i varandra och har vissa 
gemensamma karaktärsdrag. De påtalar att ”på samma gång som det finns lekdimensioner i 
lärande, finns lärandedimensioner i lek.” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 25). 
Eriksson Bergström (2013, s. 173) förklarar att lekandet är ett sätt för barn att utforska, pröva 
och experimentera med omvärlden, och betonar att pedagoger bör ha förståelse för leken som 
pedagogiskt verktyg och av barnens behov av att leka. 

 

2.6 Att skapa förutsättningar för barns lärande  

I läroplanen för förskolan poängteras att leken är av stor betydelse för barns utveckling och 
lärande, centralt i läroplanen är det utforskande arbetssättet och att pedagoger ska fokusera på 
barnens intressen och lust att lära (Skolverket, 2010, s. 6). För att kunna använda sig av det 
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utforskande och undersökande arbetssättet krävs att förskolan erbjuder en miljö som inbjuder till 
att utforska, där material ska finnas tillgängligt som kan locka barnen till att undersöka och 
utforska. Pedagogerna måste även vara medvetna om vad utforskandet innebär och hur de på 
bästa sätt ger barnen rätt verktyg och förutsättningar att upptäcka naturvetenskap i vardagen 
(Elfström m.fl. 2008, s. 23). 

 

2.6.1 Pedagoger skapar förutsättningar för barns lärande 
Elfström m.fl. (2008, s. 93) påtalar att de möjligheter pedagoger skapar för små barns 
naturvetenskapliga lärande till stor del handlar om att observera och iaktta det barnen gör och se 
vad de är intresserade av i leken. Författarna beskriver även vikten av att ge barn tid att upprepa 
sina undersökningar och till att undersöka länge (Elfström m.fl. 2008, s. 93). Lindahl (1996, s. 
159) kan i sin studie av småbarns erfarande och lärande i förskolan påvisa att små barn härmar 
och upprepar handlingar för att lära sig hur de själva ska agera när de fått förståelse för själva 
handlingen. Att ge barn tid och möjlighet till upprepade undersökningar i förskolan är därför av 
stor vikt och Elfström m.fl. (2008, s. 96) beskriver en viktig erfarenhet som pedagoger på 
småbarnsavdelningar har gjort, att de ofta går för fort fram. 

 

Att se vad barn gör och verkligen vara lyhörd för de frågor de ställer, förklarar Thulin (2011, s. 
98-99), kan medföra att pedagogen också lättare kan få syn på barns potentiella 
utvecklingsmöjligheter och därigenom sedan kan se hur man ska gå vidare i arbetet för att stärka 
barnens utveckling och lärande.  Lindahl (1996, s. 164) menar även att pedagogen bör vara både 
aktiv och uppmärksamma barns samspelsinitiativ. Om barnet lyckas fånga den vuxnes 
uppmärksamhet så att ett samspel etableras, så visar Lindahls (1996, s. 164) undersökning att 
barnets eget initiativ till samspel med den vuxne kan leda till att barnets intresse får ny näring. 

 

2.6.2 Pedagogens ämneskompetens och intresse 
Sjøberg (2010, s. 35) understryker att man inte kan lära sig ett ämnes didaktik utan att man själv 
kan ämnet och då Löfgren och Pennanens (2007, s. 30) kartläggning av naturvetenskap i förskola 
och skola visar att 57 % av de 49 tillfrågade pedagogerna i studien svarat att de anser sig behöva 
mer ämneskunskaper för att kunna arbeta mer med naturvetenskap, så finns det skäl att reflektera 
över om pedagogers kompetens är tillräcklig i detta avseende. Elfström m.fl. (2008, s. 144) talar 
även om att förskollärare i vår svenska förskola ibland har förmågan att vifta bort barns frågor 
och funderingar kring exempelvis naturvetenskapliga fenomen eftersom de själva anser sig har för 
dåliga kunskaper i ämnet. 

 

Biologi är det ämne som framträder mest i arbetet med naturvetenskap i förskolan. Detta påtalar 
Löfgren och Pennanen (2007, s. 35) i sin studie då de menar att biologi var mer framträdande i 
undervisningen från förskolan upp till årskurs 3 än vad kemi och fysik var i denna undervisning. 
Även Fröb och Hyttmo (2011, s. 38) och Andersson (2012, s. 30) påtalar i sina examensarbeten, 
där de genomfört studier av naturvetenskap i förskolan, att biologi är det ämne som synliggörs 
mest i förskolans verksamhet, och är det ämne som pedagogerna själva anser framträder mest i 
verksamheten. Många gånger har förskolor svårt att lyfta fram naturvetenskap och en möjlig 
orsak till detta hävdar Elfström m.fl. (2008, s. 132) kan vara att pedagoger känner osäkerhet inför 
naturvetenskap som ämne och att de inte tror sig ha de rätta svaren. Om pedagoger i förskolan 
låter barn arbeta utforskande så kan både barn och pedagoger få fördjupade kunskaper och 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen i och med att pedagogerna härigenom får möjligheten 
att ta reda på mer faktakunskaper om det som barnen intresserar sig för, och det kan ge en 
bredare ämneskunskap för både barn och pedagoger (Elfström m.fl. 2008, s. 134). Elfström m.fl. 
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(2008, s. 23) fortsätter med att beskriva att ämneskunskaper gör att pedagogen lättare kan 
synliggöra vardagliga begrepp och att det hjälper till att förstå vad barnen ser och upplever. 

 

Thulin (2011, s. 107) påtalar också att pedagogens egna kunskaper inom ett visst ämnesområde 
tycks gynna barnens lärande. Även Sjøberg (2010, s. 38–39) betonar att pedagogen hela tiden bör 
se till vem som ska undervisas och utgå från den personens förutsättningar och intressen. Han 
menar även att en god pedagog både bör ha kunskaper i ämnet och kunskaper i pedagogik, för 
först då kan faktakunskaperna användas på ett mer meningsfullt sätt för barnen/eleverna 
(Sjøberg 2010, s. 38-39). Lindahl (1996, s. 166) klargör att pedagoger som arbetar med små barn 
måste ha kunskaper och färdigheter som lämpar sig för att gynna små barns utveckling och 
lärande i förskolan och just därför lyfter hon pedagogers utbildning och kompetens som två 
viktiga faktorer som kan påverka barnens förutsättningar till lärande.  
 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med 
naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn lär sig 
naturvetenskap. 

 

 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver pedagoger sina erfarenheter av hur små barn lär sig naturvetenskap? 

 

2. Vad beskriver pedagoger att små barn i förskolan behöver lära sig i naturvetenskap? 

 

3. På vilket sätt uttrycker pedagoger att de skapar förutsättningar för små barns 
naturvetenskapliga lärande? 

 

4. Hur beskriver pedagoger att de arbetar med naturvetenskap med små barn? 

 

4. Metod  
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar 
med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år, samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn 
lär sig naturvetenskap. För att besvara syftet har ovanstående frågeställningar undersökts. Som 
metod har kvalitativ intervju använts. Intervjuerna spelades in, transkriberades och bearbetades 
därefter. 

 

4.1 Intervju som metod 

Trost (2010, s. 32) förklarar att genom att göra en kvalitativ intervju fås möjlighet att ta reda på 
hur människor resonerar och reagerar och även möjlighet att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster. I en kvalitativ intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare i 
samtalet (Patel & Davidson, 2008, s. 78) och syftet med den kvalitativa intervjun är att ställa 
intervjufrågor som ger utrymme för intervjupersonen att svara med sina egna ord. Syftet med 
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intervjun är även att både upptäcka och identifiera intervjupersonens egna uppfattningar och 
resonemang kring ämnet i fråga (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Den intervjuguide som 
intervjupersonerna fick innan intervjuerna finns i bilaga 3, och samma intervjuguide men med de 
följdfrågor som användes under intervjun finns i bilaga 4. Intervjufrågorna med följdfrågor 
syftade till att klargöra hur respondenterna beskriver arbetet med naturvetenskap på förskolan, 
och hur de ser på små barns lärande inom naturvetenskap. 

 

Vid kvalitativa intervjuer av denna typ är det viktigt att ha en viss struktur och hålla sig till det 
aktuella området vid intervjun (Trost, 2010, s. 41). Intervjufrågorna med följdfrågor skapar en 
struktur att förhålla sig till under intervjuerna, men strukturen är även flexibel på så sätt att både 
intervju- och följdfrågor kan ställas i varierande ordning i olika intervjuer beroende av hur 
intervjupersonen svarar på frågorna (Trost, 2010, s. 41). Trost (2010, s. 41) beskriver att 
kvalitativa intervjuer ofta utmärks av att de har en hög grad av strukturering och låg grad av 
standardisering. Med det menar han att intervjun är strukturerad genom att den bara berör ett 
ämnesområde och inte flera andra ämnen. En låg grad av standardisering förklarar Trost (2010, s. 
39) innebär att intervjuaren tar hänsyn till intervjupersonens språkbruk och sätt att svara, samt 
anpassar ordningen på intervjufrågorna och följdfrågorna utifrån den intervjuades tidigare svar. 
Det förutsätter även att intervjuaren visar förmåga att lyssna aktivt på vad intervjupersonen säger 
och hur det sägs. Detta aktiva lyssnande, betonar Kvale och Brinkmann (2009, s. 154), är lika 
viktigt för intervjuaren att behärska som att behärska själva frågetekniken vid intervjuer. Det är 
även viktigt att intervjuaren tänker över vilka intervjufrågor som skall användas. Patel och 
Davidson (2003, s. 82) förklarar att intervjuaren bör vara kritiskt granskande och ta bort frågor 
som är formulerade på ett sådant sätt att de går att missuppfatta eller om de är av ”kan-vara-bra-
att-veta”- karaktär.  

 

Under intervjun kan intervjuaren notera intervjusvaren på olika sätt. Att föra anteckningar under 
en intervju, hävdar Patel och Davidson (2003, s. 83), kräver träning och kan göras i mer eller 
mindre omfattning, medan en ljudinspelning kan vara fördelaktigt då intervjupersonernas svar 
kan registreras ordagrant. En annan fördel med att använda ljudinspelning, poängterar Trost 
(2010, s. 74), är att intervjuaren kan fokusera på intervjun, på frågorna och svaren, istället för på 
att skriva ner intervjusvaren. En nackdel är att transkriberingen, som sker när intervjumaterialet 
ska ändra form från en till en annan och i detta fall skrivas ned och skrivas ut, finner Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 194), är att det är tidskrävande att lyssna till inspelningarna och skriva av 
dem. De menar att det kan ge ett väldigt omfattande material att förhålla sig till (Kvale & 
Brinkmann, 2010, s. 75).   

 

4.2 Urval 

Av tjugoen tillfrågade pedagoger medverkar fem pedagoger i undersökningen. Pedagogerna 
arbetar vid fem olika förskolor i Mellansverige. Fyra av förskolorna är kommunalt drivna medan 
en är fristående och drivs av en förening. Alla intervjuade pedagoger arbetar med små barn men 
på avdelningar med olika åldersintervall som varierar mellan 1-2 årsavdelningar och 1-5 
årsavdelningar (se tabell 1). De pedagoger som även arbetar med äldre barn har vid intervjun 
specifikt haft arbete med barnen i åldern 1-3 år i fokus.  

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Vid alla studier med forskningssyfte finns det forskningsetiska principer som skall följas. 
Individskyddskravet innebär att de individer som deltar i forskningen inte utsätts för negativa 
konsekvenser. Sådana kan vara kränkningar, fysisk eller psykisk skada som forskningen kan leda 
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till, och kan ske på både kort och lång sikt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Detta individskyddskrav 
har konkretiserats i fyra olika grundkrav som kallas för forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

 

Informationskravet 

Informationskravet ska ge information till den som deltar i forskningen om vad syftet med 
undersökningen är samt vad som krävs av den som deltar. Eventuella deltagare ska få vetskap om 
att det är frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen om de 
så önskar. Det ska även tydligt framgå att de uppgifter som samlas in i undersökningen inte 
kommer att användas för något annat syfte än det som man angett med forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Genom informationsbrev (bilaga 1, bilaga 2) har förskolechefer och 
pedagoger informerats om vad studien handlar om, att deras delaktighet i studien är frivillig samt 
att de har möjlighet att avbryta studien när helst de önskar utan att ange skäl för det.  

 

Samtyckeskravet 

I studier som bygger på deltagarnas aktivitet är samtyckeskravet centralt. Samtyckeskravet 
möjliggör för deltagare att bestämma om de önskar delta i forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 
2002, s. 9). Berörda pedagoger har, via informationsbrevet (bilaga 2), fått möjlighet att avgöra om 
de önskar delta i studien eller inte. 

  

Konfidentialitetskravet 

I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) har informationen som 
framkommit i intervjuerna bearbetats endast av mig, och intervjupersonerna har även informerats 
i informationsbrevet (bilaga 2) om att varken deras identitet eller den förskola de representerar 
kommer att nämnas. Alla namn, på såväl personer som på förskolor, är fingerade och således 
anonyma. Intervjumaterialet förvaras och hanteras även på ett sådant sätt att enskilda människor 
inte kan identifieras av utomstående vid avrapportering av materialet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
12).  

 

Nyttjandekravet 

I enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) informeras de enskilda deltagarna 
om att de insamlade uppgifterna från undersökningen endast kommer att användas för 
forskningens ändamål och kommer således bara att nyttjas för detta examensarbete. Allt material, 
såväl inspelade intervjuer samt transkriberat material, kommer att förstöras då arbetet är avslutat.  

 

4.4 Genomförande 

I fokus för denna undersökning är frågorna om hur pedagoger beskriver sitt arbete med 
naturvetenskap och små barn på förskolan, samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn 
lär sig naturvetenskap. Ett informationsbrev skickades ut via e-post till förskolechefer (bilaga 1) i 
kommunen med önskemål om att få information om vilka personer i deras verksamheter som 
arbetar med barn i åldern 1-3 år och som var villiga att delta i denna studie. Utifrån 
informationen som förskolecheferna delgav skickades via e-post sedan informationsbrev ut till 
berörda pedagoger (bilaga 2). Tjugoen anställda pedagoger i kommunens förskolor, och i 
fristående förskolor i kommunen, blev tillfrågade att delta i undersökningen. Av dessa framkom 
att fem pedagoger önskade delta. Medverkande pedagoger delgavs intervjufrågorna i form av 
intervjuguiden (bilaga 3), några dagar innan den kommande intervjun, för att de skulle få 
möjlighet att reflektera och fundera över det aktuella ämnet, och få en inblick i vad intervjun 
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skulle handla om. Tid avtalades sedan för intervjuer som genomfördes i enrum med en pedagog i 
taget. Tidsåtgången för varje intervju var mellan 31- 46 minuter. 

 

Intervjuerna har inletts med bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning, vidareutbildning, år i 
yrket etc. Detta har sedan åtföljts av 12 huvudfrågor som utgjort basen i intervjun varefter 
följdfrågor (bilaga 4) ställdes för att få veta mer om hur intervjupersonerna beskriver små barns 
lärande inom naturvetenskap, samt hur de beskriver att de arbetar med naturvetenskap i 
verksamheten. Samtliga intervjufrågor, bakgrundsfrågor och följdfrågor har formulerats före 
intervjuerna och inga nya frågor har uppkommit under intervjuernas gång. Under intervjuerna har 
ordningsföljden på frågorna varierat något men samtliga intervjuer har startat i bakgrundsfrågor, 
samt i frågan om ”Vad innebär naturvetenskap och naturvetenskapliga arbetsmetoder för dig?”. 
Respondenterna har även haft fritt svars- och talutrymme under intervjuerna och då intervjuerna 
genomförts enskilt med respondenterna så har miljön varit lugn och avslappnad. Under 
intervjuerna har stödord skrivits ned och intervjuerna har spelats in med 
röstinspelningsfunktionen i en mobiltelefon som placerats mitt på bordet mellan intervjuaren och 
intervjupersonen.  

 

4.5 Information om respondenterna 

Samtliga respondenter är kvinnor i åldern 30-65 år. Av de intervjuade är fyra utbildade 
förskollärare medan en är utbildad fritidspedagog. Alla respondenter arbetar på förskolor och har 
arbetat i yrket under varierande tid, alltifrån ett år till över 30 år. Respondenterna har varierande 
naturvetenskaplig utbildning och intresse inom de olika naturvetenskapliga ämnesområdena (se 
tabell 1). 

 
Tabell 1. Bakgrundinformation om de intervjuade pedagogerna (namnen är fingerade). 
 
Namn Ålder Förskola Ålders-

grupp  
Utbildning År i yrket Störst intresse 

inom dessa 
naturvetenskapliga 
ämnesområden 

Utbildning och 
vidareutbildning 
i naturvetenskap 

Malin 30-35 år Förskola 1 1-5 år Förskollärare 1-5 år Kemi och fysik Ingick i yrkes-
utbildningen 

Anna 60-65 år Förskola 2 1-2 år Förskollärare Över 30 år Biologi Kurser som 
privatperson, 
NTA1-vatten 

Åsa 50-55 år Förskola 3 1-4 år Förskollärare Över 30 år Biologi Ingick i yrkes-
utbildningen, 
NTA-introduktion 

Erika 40-45 år Förskola 4 1-5 år Förskollärare 1-5 år Biologi NTA – vatten och 
luft 

Helen 40-45 år Förskola 5 1-3 år Fritidspedagog 20-25 år Biologi NTA, introduktion 

 
                                                 
1 1 NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla, och är ett skolutvecklingskoncept som erbjuds till förskolor 
och skolor och inriktar sig främst på biologi, fysik, kemi, teknik och syftar till att stimulera barns och lärares 
nyfikenhet och öka deras intresse för naturvetenskap och teknik i både förskola och skola. NTA bygger på att man 
får tillgång till ett väl anpassat experimentmaterial i kombination med anpassade elev- och lärarhandledningar som 
används genom ett undersökande och frågebaserat arbetssätt med experiment som grund (NTA, Skolutveckling, 
2014). Det finns 22 olika teman, varav tre av dem - ljud, vatten och luft, finns att tillgå för förskolan. (NTA, 
Skolutveckling, Teman, 2014). 
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Samtliga respondenter anser att deras kompetens är tillräcklig för att kunna arbeta med 
naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år, men kurser och uppdateringar av kunskaper önskas då 
respondenterna anser att det kan inspirera dem vidare i arbetet med naturvetenskap. Hos 
respondenterna varierar intresset för naturvetenskap då en respondent är väldigt intresserad, två 
respondenter har ett visst intresse medan två respondenter saknar intresse för naturvetenskap. 

 

4.6 Bearbetning och analys av data 

För att kunna bearbeta respondenternas svar på intervjufrågorna så har alla intervjuer spelats in. 
Det inspelade materialet har därefter avlyssnats flera gånger och transkriberats. Samtliga fem 
intervjuer har transkriberats i talspråksform för att sedan åter bearbetas och skrivas om till 
skriftspråksform. Att talspråket har skrivits om till skriftspråk beror på att intervjupersonerna inte 
ska känna sig utelämnade och kunna identifieras på grund av dialektala- eller personliga uttryck i 
sitt tal. Trost (2010, s. 157) framhåller att det kan vara oetiskt att använda sig av talspråk i citat 
därför att den intervjuade kanske skulle skämmas då dennes talspråk skrevs ut i skrift. Därför har 
alla citat i resultatavsnittet skrivits i skriftspråksform för att skydda individen.  

 

Vid avlyssnandet och transkriberingen av intervjuerna kan en viss omedveten analys och tolkning 
ha gjorts. Trost (2010, s. 148) påpekar att redan vid insamling av data och vid intervjuer så sker 
en mer eller mindre automatisk analys av informationen man tar del av. När sedan materialet 
bearbetas, i detta fall vid transkriberingen, så sker det inte bara en omedveten analys av 
informationen utan även tolkningar av den (Trost, 2010, s. 148). Vid transkriberingen avkodades 
även respondenternas intervjusvar då både pedagoger och förskolor fick fingerade namn. Alla 
intervjusvar fördes sedan över i ett gemensamt dokument, där intervjusvaren sorterades in under 
respektive fråga de svarade till. Detta gemensamma dokument har sedan varit grunden i arbetet 
med att sammanställa studien. För att besvara frågeställning 1, 2 och 3 har intervjusvaren 
analyserats med särskilt fokus på pedagogers beskrivningar av hur små barn lär sig 
naturvetenskap, vad pedagoger beskriver att små barn i förskolan behöver lära sig i 
naturvetenskap samt på vilket sätt pedagoger uttrycker att de skapar förutsättningar för små barns 
naturvetenskapliga lärande. Vid analysen av respondenternas intervjusvar jämfördes svaren fråga 
för fråga, för att se om det fanns några mönster, skillnader eller likheter, i svaren mellan 
respondenterna från de olika förskolorna. Vid sammanställning av intervjuerna har de svar som 
varit representativa för de flesta respondenter presenterats i resultatet, men även de mest 
avvikande svaren. Frågeställning 4 har analyserats genom att respondenternas intervjusvar på 
frågan ”hur arbetar ni med naturvetenskap i er verksamhet?” har sorterats in i kategorier och 
underkategorier (se tabell 2). Kategorierna biologi, kemi, fysik och teknik valdes i förväg till 
denna studie då de är traditionella skolämnen som ofta förknippas med naturvetenskap. 
Underkategorierna uppkom efter intervjuerna utifrån respondenternas angivna intervjusvar. 
Exempel på underkategorier är färgblandningar, väder, växtprocesser, och naturkännedom. 
Underkategorierna sorterades därefter in i kategorierna, biologi, kemi, fysik och teknik. tabell 2 
visar exempel på hur sortering i kategorier och underkategorier skett. Den kategorisering som 
tabell 2 visar används i sammanställningen i bilaga 5 av respondenternas didaktiska val inom den 
naturvetenskapliga verksamheten, samt i tabell 3 där respondenternas exempel på 
naturvetenskapliga aktiviteter/händelser sorteras i antal exempel per kategori och underkategori. 
Huvudkategorierna, biologi, kemi, fysik och teknik tar sin utgångspunkt i de beskrivningar av 
dessa begrepp som finns i bakgrunden 
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Tabell 2. Respondenternas exempel på naturvetenskapliga händelser eller aktiviteter sorterade i kategorier 
och underkategorier. 

 

Kategorier Underkategorier Pedagogernas exempel

Biologi Växtprocesser ”Vi odlar potatis och skördar den på hösten”

 Naturkännedom ”Vi går till skogen, där finns det massor av växter och saker att 
upptäcka och undersöka” 

Kemi Färgblandningar ”Vi har rullat kulor i färg, vi hade bara rött och gult och sen vart det 
grönt” 

 Kompostering ”Vi håller på med kompostering”

Fysik Cykling ”Barnen cyklar”

 Väder ”Vi pratar mycket med barnen om det är kallt eller varmt eller om 
solen skiner” 

 Vattenlek ”Vatten jobbar vi mycket med, flyta – sjunka och sådär” 

Teknik Bygglek ”Olika bygglekar är något vi gör mycket av”

 Internet ”Det är viktigt att använda sig av internet, det är ett viktigt redskap”

 

5. Resultat  
I detta kapitel redovisas respondenternas svar på de frågor som ställdes under intervjuerna (se 
intervjuguiden med följdfrågor, bilaga 4). Studiens frågeställningar ligger till grund för 
huvudrubrikerna i presentationen av resultatet. Huvudrubrikerna i detta resultatavsnitt är således 
dessa: ”Pedagoger beskriver sina erfarenheter av hur små barn lär sig naturvetenskap”, 
”Pedagoger beskriver vad små barn i förskolan behöver lära sig i naturvetenskap”, ”Pedagoger 
beskriver hur de skapar förutsättningar för små barns naturvetenskapliga lärande” samt ”Hur 
pedagoger beskriver att de arbetar med naturvetenskap med små barn”. Utifrån detta 
sammanställda resultat är avsikten att försöka tolka hur några pedagoger i förskolan beskriver att 
de arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år, samt hur de beskriver sina erfarenheter 
av hur barn lär sig naturvetenskap. 

 

5.1 Pedagoger beskriver sina erfarenheter av hur små barn lär sig 
naturvetenskap 

I detta avsnitt redovisas respondenternas beskrivning av på vilka olika sätt barn kan lära sig 
naturvetenskap samt respondenternas beskrivning av hur små barns lärande kan skilja sig från 
äldre barns lärande i naturvetenskap. 

 

5.1.1 Pedagogernas beskrivning av på vilka olika sätt barn kan lära sig 
naturvetenskap  
Respondenterna fick svara på frågan ”hur skulle du vilja beskriva att barn kan lära sig 
naturvetenskap?”. Samtliga respondenter ansåg att det handlar om att barn måste få uppleva 
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naturvetenskap för att kunna lära sig om den. Erika på förskola 4 menar att barn lär sig 
naturvetenskap genom att praktisera och att det handlar om ett situationsbundet lärande: 

 
Genom att barnen praktiserar, tittar, känner, klämmer, ser, smakar, att de är aktiva och det 
förutsätter även att vi pedagoger är aktiva och om vi till exempel säger att det regnar, åskar 
och blixtrar att vi då kommer ihåg att prata om vad är det för någonting. Att man pratar om 
saker i en situation i samband med att någonting sker, situationsbundet lärande blir det ju då. 
(Erika, förskola 4) 

 

Malin på förskola 1 påtalar även hon att pedagogens eget engagemang är viktigt: 

 
Barn kan ju lära sig genom att man som pedagog också är intresserad och nyfiken och att 
man är ute mycket i skogen och utforskar tillsammans med barnen. (Malin, förskola 1)  

 

Även Anna på förskola 2 påtalar att barn lär genom att få uppleva och upptäcka naturen omkring 
dem och benämner att barns lärande sker genom ett undersökande arbetssätt: 

 
Barnen lär sig ju genom att vara ute i alla väder och samla saker och sen skapa saker av dem, 
att man till exempel låter dem samla stenar om de vill och när man kommer tillbaka till 
förskolan kan man ju tvätta stenarna i vatten kanske och se om de förändras […] då är man 
ju inne på det där med undersökande på en gång. Det blir ju ett undersökande sätt man 
arbetar på. (Anna, förskola 2) 

 

På frågan ”anser du att barn i åldern 1-3 år lär sig om naturvetenskap på samma sätt som äldre 
förskolebarn, i åldern 3-5 år” så menade fyra av fem respondenter att det skiljer sig åt, och att det 
handlar om att lägga det på en ”lägre nivå” för de mindre barnen. Helen på förskola 5 menar att 
det handlar om att pedagogen får tänka på att hitta en lagom nivå passande för barnens ålder: 

 
När det gäller de små barnen så handlar det om att man arbetar med lärandet för stunden, 
alltså när vi upptäcker saker tillsammans. De små barnen har inte ord för allt ännu men de är 
så duktiga på att förklara och visa vad de tänker ändå och genom att gå ner på deras nivå och 
upptäcka tillsammans med dem så kanske man inte förklarar så mycket utan mer pratar om 
det som händer […] de små barnen tror jag lär sig av att vi upptäcker tillsammans med dem 
[…] de äldre barnen har ju lättare för att ställa frågor och man kan ställa frågor tillbaka på ett 
annat sätt och söka sig vidare sen. (Helen, förskola 5) 

 

Anna på förskola 2 anser att barns nyfikenhet är en viktig del av deras lärande:  

 
Det är ju den där nyfikenheten, den är ju densamma hela tiden så jag ser det som lika. (Anna, 
förskola 2)  

 

Nyfikenheten beskrivs därmed av en respondent som en viktig del i barns lärande och 
respondenten påtalar därför ingen skillnad på hur barn lär sig i olika åldrar. 

 

5.1.2 Sammanfattning 
Samtliga respondenter beskriver att små barn kan lära sig naturvetenskap genom att uppleva och 
undersöka, men lyfter även det situationsbundna lärandet och det undersökande arbetssättet som 
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viktiga i sammanhanget. För att kunna främja små barns naturvetenskapliga lärande anser 
respondenterna att de bör lägga naturvetenskapliga aktiviteter på en lagom nivå passande för 
barnets ålder samt värna om barns nyfikenhet då det är en viktig del av barns lärande.  

 

5.2 Pedagoger beskriver vad små barn i förskolan behöver lära sig i 
naturvetenskap 

I detta avsnitt redovisas respondenternas beskrivning av vad barn i åldern 1-3 år behöver lära sig i 
naturvetenskap 

 

5.2.1 Pedagogernas beskrivning av vad barn behöver lära sig i naturvetenskap 
Respondenterna ansåg att det finns många saker som är viktiga för barn att lära sig eller förstå 
inom naturvetenskap och flera av respondenterna har angett flera olika saker som de anser är 
viktiga. Tre respondenter menar att något av det viktigaste som barn i åldern 1-3 år kan lära sig 
inom naturvetenskap, är att lära sig hur man beter sig i naturen och att man är varsam med miljön 
omkring oss. 

 

Det viktigaste tycker jag är att barnen lär sig hur man är i naturen, med växter och djur. Att 
man inte bara skräpar ner utan att man är varsam. (Malin, förskola 1)  

 

Erika på förskola 4 menar att en varsamhet för miljön kan skapa en bredare förståelse och 
omtanke om sin omvärld: 
 

Naturvetenskapen är jätteviktig, för om vi bara tar det här med växtligheten ute, så vill man 
ju att barnen ska lära sig vara försiktiga, att man kanske inte ska gå och bryta kvistar i naturen 
för att träd och buskar också är levande […] Jag tror att det kan ge en bredare förståelse om 
man tar hand om det omkring sig och kanske planterar ett träd så kan det ju skapa 
möjligheter till omsorg, gemenskap och samarbete och barnen får en större förståelse. (Erika, 
förskola 4)  

 

Två respondenter menar att det inte handlar om att barnen ska få med sig särskilda 
faktakunskaper i eller om naturvetenskap. Anna på förskola 2 menar att barnen ska få med sig att 
det är roligt med naturvetenskap och att det inte är själva faktakunskapen som är det viktiga: 

 
Det är viktigt att barnen får med sig det här med att det är roligt att vara ute, det ska vara 
roligt att uppleva och det är ju inte själva faktakunskapen som är viktig utan att man väcker 
en nyfikenhet om världen därute, att de mer blir glada och nyfikna. (Anna, förskola 2)  

 

Tre respondenter anser även att barnens nyfikenhet på naturvetenskap är en viktig del av det som 
de önskar att barnen får med sig från 1-3 årsåldern vad det gäller naturvetenskap. 

 

Det viktigaste man kan lära barnen är att man lär dem att vara nyfikna. Jag tycker inte att det 
är så jätteviktigt att jag ska plantera massa fakta i huvudet på barnen utan det viktiga är att de 
ska bli nyfikna och själva vilja gå vidare, det är ju det man strävar efter. Man vill ju att de ska 
upptäcka saker och få vara nyfikna på allt runt omkring. (Helen, förskola 5)  

 

Helen på förskola 5 menar att det är viktigt att väcka naturvetenskapligt intresse och få barnen att 
tycka att naturvetenskap är roligt för att de ska ha med sig den känslan när de börjar skolan: 
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Naturvetenskap är jätteviktigt. Det är ju ett intresse man vill väcka hos barn för att ju mer 
nyfiken man får barnen att bli och ju mer spännande de tycker att det är, ja kanske kan det 
hålla i sig sen när de börjar skolan[…] att man försöker jobba för att naturvetenskap inte ska 
få den här stämpeln av att inte vara så kul. (Helen, förskola 5) 

 

För Åsa på förskola 3 är det viktigt att barn får uppleva naturen:  
 

För mig är det viktigt att barnen får uppleva och få uppmärksamma allt som finns, både bär, 
djur, träd och det finns ju till exempel massor i skogen att göra. Bara att barnen får vara där 
tycker jag väldigt viktigt och sen kommer ju det andra som en bonus bara man är där. (Åsa, 
förskola 3) 

 

Att barn får vistas i skog och natur framhålls därmed av en respondent som en central del i små 
barns naturvetenskapliga lärande. 

 

5.2.2 Sammanfattning 
Det naturvetenskapliga lärande som respondenterna beskriver att barn i åldern 1-3 år bör göra 
handlar om att barnen bör få lära sig värna om natur och miljö och respondenterna beskriver att 
om barnen får lära sig vara varsamma med vår natur så kan det skapa en bredare förståelse och 
omtanke om omvärden hos barnen. Respondenterna beskriver även att de anser att det är viktigt 
att barn tycker att det är roligt med naturvetenskap och vill att barnen ska ta med sig den känslan 
när de börjar skolan så att den negativa stämpeln av naturvetenskap kan suddas ut. 
Respondenterna beskriver även att de anser att det är viktigt att små barn tillåts vara i naturen för 
att uppleva naturen och för att få bli nyfikna på naturvetenskap. Respondenterna beskriver att det 
inte är naturvetenskapliga faktakunskaper som barnen i denna ålder bör lära. 
 

5.3 Pedagoger beskriver hur de skapar förutsättningar för små barns 
naturvetenskapliga lärande 

I detta avsnitt redovisas respondenternas beskrivning av vilka förutsättningar de skapar för små 
barns naturvetenskapliga lärande. Detta redovisas genom respondenternas beskrivning av hur de 
arbetar med spontan och planerad naturvetenskap i verksamheten, hur respondenterna beskriver 
att de kan påverka barns lärande i naturvetenskap samt respondenternas beskrivning av 
förskolans möjligheter att skapa tillfällen för barn att lära sig naturvetenskap. 

 

5.3.1 Planerad och spontan naturvetenskap i förskolans verksamhet  
Respondenterna beskriver att en viktig förutsättning för små barns naturvetenskapliga lärande 
handlar om att arbeta med naturvetenskap både i den spontana men även i den planerade 
verksamheten på förskolan. Detta framkom då respondenterna fick svara på frågan: ”Planerar ni 
för naturvetenskap i er verksamhet?” samt då respondenterna värderade hur stor del av den 
naturvetenskapliga verksamheten som är planerad och hur mycket som är spontan. Fyra av fem 
respondenter anger att de planerar för naturvetenskap i sin verksamhet, men i olika utsträckning. 
Anna på förskola 2 menar att de planerar för naturvetenskap till viss del: 

 
Ja, vi planerar att vi ska måla när tillfälle ges och vi planerar att vi ska ha vattenlek med barnen 
här och sådär. Så planerar gör vi men inte exakt vilken dag det blir eller så. Men visst har vi ju 
en tanke bakom det vi gör, ja det har vi ju. (Anna, förskola 2)  
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Malin på förskola 1 berättar att de planerar för naturvetenskap men att det mest innebär att något 
experiment görs medan de har mer spontan naturvetenskaplig verksamhet när de går till skogen: 

 
Alltså, det är väl lite både. Som när vi jobbat med vatten, då har det ju varit lite mer planerat 
fast man har ju följt upp det som barnen har intresserat sig av och sen det planerade har väl 
varit om man kanske har planerat något experiment eller så.  Det är väl mest när man går till 
skogen som det bara blir, ja som det blir mera spontant. (Malin, förskola 1) 

 

En respondent menar att planering sker för naturvetenskap varje vecka men att även arbete sker 
spontant med naturvetenskap så att det blir en jämn fördelning av planerad och spontan 
verksamhet. Fyra av fem respondenter anser att det mest är den spontana naturvetenskapen som 
representeras ute på förskolorna och en viktig förutsättning för den spontana naturvetenskapen 
beskriver Erika på förskola 4 handlar om att pedagoger försöker vara uppmärksamma på barns 
upptäckter för att arbeta vidare med dem: 

 
För min egen del är det mest spontant för så fort jag ser någonting som barnen intresserar 
sig för så spinner jag vidare på det och det är ju ganska många barn här så det blir ju ganska 
många spontana händelser. Ja, man planerar ju med men man gör saker i den mån man kan. 
(Erika, förskola 4)  

 

Samtliga fyra respondenter som menar att det mest är den spontana naturvetenskapen som 
representerar deras naturvetenskapliga verksamhet på förskolan beskriver att en viktig 
förutsättning för detta spontana arbete handlar om att utgå från barns egna intressen. Åsa på 
förskola 3 påtalar att den spontana naturvetenskapen framträder mest i verksamheten:  

 

Det är mest spontant vi jobbar. Förra året hade vi lite större barn, men nu är det ju 1-3 
åringar så det är ju lite mer spontant, det får bli så, det blir ju spontant i barnens lek och att 
man försöker nappa då när de hittar något och det kan ju vara en fluga då som är intressant. 
(Åsa, förskola 3)  

 

En respondent påtalar därmed att barns lek är en viktig utgångspunkt och förutsättning i den 
spontana naturvetenskapliga verksamheten. 

 

5.3.2 Pedagogernas beskrivning av hur de kan påverka barns lärande i 
naturvetenskap 
Samtliga respondenter menar att deras eget intresse och glädje för naturvetenskap och det de 
håller på med, är viktiga förutsättningar i arbetet med naturvetenskap och som också kan påverka 
barns lärande inom området. Såhär svarade Helen på förskola 5 på frågan ”hur ser du på din egen 
roll som pedagog och din inverkan på barns lärande inom naturvetenskap?”: 

 
Det handlar ju om att man visar att man är intresserad, att man är lika nyfiken som barnen 
och att man också ställer frågor till dem, att man verkligen gör det med inlevelse och att man 
ställer frågan som att man är nyfiken på riktigt och att man visar ett uppriktigt intresse och 
engagemang. Att man liksom upptäcker tillsammans med barnen och gör det spännande i 
stort för dem. (Helen, förskola 5)  
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Även Malin på förskola 1 menar att pedagogens intresse är en viktig förutsättning i arbetet med 
barnen och att man genom det kan fånga barnens intresse och därifrån arbeta vidare. 

 
Det är viktigt att man är intresserad själv och att man som pedagog utmanar barnen och kan 
fånga deras intresse i det man gör. Och om de har någon fråga så får man tänka på att följa 
upp det och kanske göra något mer sen. Ja, att man jobbar vidare utifrån barnens intresse. 
(Malin, förskola 1)  

 

Även Åsa på förskola 3 anser att pedagogen är en viktig förutsättning för barns lärande: 

 
Jag tror pedagogerna är jätteviktiga, för om inte vi visar att vi är intresserade och visar på 
saker för barnen så tror jag inte att det är så lätt för barnen att komma på allt[…] jag tror att 
om vi är med och leder dem lite, leder dem in på olika saker så kan vi som engagerade och 
intresserade pedagoger hjälpa dem att komma dit lite snabbare och utmana dem lite. Och är 
vi intresserade själva också och tycker det är kul så hakar ju oftast barnen på och tycker att 
det är spännande. Och ibland blir man ju tvungen att ta sig an saker som man inte är så 
intresserad av också men det är ju också viktigt. (Åsa, förskola 3)  

 

Pedagogens roll framhålls här av respondenterna som en betydelsefull förutsättning för att 
pedagoger ska kunna hjälpa barn att komma vidare i sin utveckling och i sitt naturvetenskapliga 
lärande. 

 

5.3.3 Pedagogernas beskrivning av förskolans möjligheter att skapa tillfällen för barn 
att lära sig naturvetenskap 
Förutsättningarna för att arbeta med barns naturvetenskapliga lärande i förskolan beskrivs av 
respondenterna som goda då fyra respondenter anser att det finns stora möjligheter i förskolan 
för att arbeta med naturvetenskap. Åsa på förskola 3 menar: 

 
Det finns ju alla möjligheter, vi har ett jättefint våtrum som vi skulle kunna göra mycket 
saker i och sen att man är aktiv och lyssnar på barnen hela tiden för det uppstår ju mycket i 
olika situationer. Och att barnen är nyfikna och frågar och att man då tar tag i det och lyssnar 
på dem och försöker utforska tillsammans med dem då. (Åsa, förskola 3)  

 

Trots att respondenterna beskriver att det finns goda förutsättningar för barn i förskolan att lära 
sig naturvetenskap i teorin, så menar respondenterna att det ändå praktiskt sett finns hinder för 
att skapa dessa tillfällen för barnen. Åsa på förskola 3 påtalar att förutsättningarna inte är de bästa 
och beskriver att personaltätheten är för låg och barngruppen för stor för att detta ska vara 
möjligt på hennes förskola: 

 
Det är svårt att få till saker på grund av för många barn, många små barn, och för få 
pedagoger. Vi är för många här helt enkelt. (Åsa, förskola 3)  

 

Tre respondenter anser att förskolans möjligheter att skapa förutsättningar för barns 
naturvetenskapliga lärande handlar mycket om att de själva, som pedagoger, måste utveckla sig 
för att kunna skapa tillfällen för barn att kunna lära sig naturvetenskap. Helen på förskola 5 och 
Erika på förskola 4 påtalar detta: 
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Jag tror att det är viktigt att hela tiden uppdatera sig själv för det kan ju bli så lätt att man 
bara fortsätter i sitt kända lilla hjulspår. (Helen, förskola 5)  

 
Just komptenser kan man ju alltid skaffa sig för att bygga vidare på. All kunskap är ju bra att 
få. Vi pedagoger är ju också arbetsverktyg så det är ju jättebra om vi vidareutvecklar oss. 
(Erika, förskola 4)  

 

Tid anses av fyra respondenter vara en förutsättning för att kunna arbeta med barns 
naturvetenskapliga lärande. Två respondenter menar att de måste ta sig tid för naturvetenskap 
och prioritera den mer i sin verksamhet. Två andra respondenter påpekar bristen på tid i stora 
barngrupper som ett hinder för att kunna arbeta med naturvetenskap i förskolan. Helen på 
förskola 5 menar: 

 
Som vi har haft det just nu på vår avdelning så har det varit väldigt intensivt och man har ju 
inte riktigt haft tiden att bara ta några barn och göra de här sakerna och det är väl det man 
kan sakna lite för det är stora barngrupper nu och det är inte lång stund varje dag som all 
personal är här. (Helen, förskola 5)  

 

Två respondenter menar också att det är viktigt att se möjligheterna med det naturvetenskapliga 
arbetet i verksamheten. Anna på förskola 2 påtalar: 

 
Jag ser ju möjligheterna, inte hindren. Man vet ju vad man har och vad man har att rätta sig 
efter och blir ju glad när man ser att barnen tar initiativ och så kan man jobba vidare med det 
sen. (Anna, förskola 2)  

 

Respondenten beskriver att pedagogers förmåga att se möjligheterna med att arbeta med 
naturvetenskap i verksamheten och inte bara se hindren, är en förutsättning.  

 

5.3.4 Sammanfattning 
Respondenterna beskriver att de skapar förutsättningar för små barns naturvetenskapliga lärande 
på flera sätt. Dels beskriver de att en viktig förutsättning barns lärande handlar om att arbetet 
med naturvetenskap sker både i den spontana men även i den planerade verksamheten på 
förskolan. De flesta respondenter beskriver att de planerar för naturvetenskap men att det mest 
är den spontana naturvetenskapen som representeras i deras naturvetenskapliga verksamhet. En 
viktig förutsättning för denna spontana verksamhet beskriver respondenterna handlar om att 
pedagoger bör arbeta utifrån barns intressen och upptäckter. En respondent lyfter även leken 
som en viktig utgångspunkt och förutsättning för barns naturvetenskapliga lärande i den 
spontana verksamheten. En annan förutsättning för små barns naturvetenskapliga lärande som 
respondenterna beskriver är att de som pedagoger har en viktig roll i barns lärande. 
Respondenterna beskriver att pedagoger har möjlighet att skapa förutsättningar för barns 
naturvetenskapliga lärande i förskolan genom att visa glädje för naturvetenskap samt genom att 
vara engagerade och intresserade. Respondenterna lyfter pedagogens intresse som en viktig 
förutsättning för att kunna fånga barns intresse och hjälpa barn komma framåt i sitt 
naturvetenskapliga lärande. Respondenterna beskriver att personaltätheten, barngruppens storlek 
och pedagogens kompetens också är viktiga förutsättningar för att pedagoger ska kunna främja 
barns naturvetenskapliga lärande.  Respondenterna beskriver att de överlag ser fler möjligheter 
med naturvetenskap än hinder. Möjligheterna anser de består i att de har goda förutsättningar att 
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arbeta utifrån barns intressen och initiativ, men påtalar att de behöver ta sig tid för att arbeta med 
naturvetenskap och att det inte finns så mycket tid att tillgå. 

 

5.4 Hur pedagoger beskriver att de arbetar med naturvetenskap med små barn 

I detta avsnitt redovisas respondenternas beskrivning av hur de olika naturvetenskapliga 
ämnesområdena, biologi, kemi, fysik och teknik, representeras i deras arbete med naturvetenskap 
samt hur respondenterna beskriver att de arbetar med naturvetenskap. 

 

5.4.1 Pedagogernas beskrivning av hur de olika naturvetenskapliga ämnesområdena 
representeras i deras arbete med naturvetenskap med små barn 
Respondenterna fick möjlighet att redogöra för vilka naturvetenskapliga områden, biologi, kemi, 
fysik eller teknik, som de arbetar till störst del med inom i sin naturvetenskapliga verksamhet på 
förskolan med små barn. Samtliga fem respondenter svarade att biologi var det område de 
huvudsakligen arbetade med. Helen på förskola 5 menar att de på hennes förskola till största 
delen arbetar med biologi och då ofta med djur: 

 
Ja, biologi är det mest. Av någon anledning så blir det ofta djur för det tycker barnen är 
spännande, hur djuren låter och hur de ser ut, vad djuren gör och sådär. Det är ganska enkelt 
att man ramlar in på det för det är det barnen ser och är intresserade av. (Helen, förskola 5)  

 

Erika på förskola 4 beskriver att hon anser att de arbetar med alla områdena men att det på våren 
arbetas mest med biologi: 
 

Just nu är vi inne i en planteringsperiod för det är ju den tiden på året, och då blir det ju mer 
biologi så biologin är nog det som syns mest nu just nu faktiskt. Sen en dag när det regnar så 
kanske det blir mer med vattnet och att man pratar om det och sådär, så fler områden än 
biologi kan det ju bli. (Erika, förskola 4)  

  

Biologin framträder mest men Anna på förskola 2 menar att de även arbetar lite med kemi i sin 
verksamhet: 

 
Biologi är det ju mest, det är det. Och kemi känner jag väl inte att vi gör något inom, eller 
kemi det blir ju kanske det här med att blanda färger. (Anna, förskola 2) 

 

Biologiområdet beskrivs av respondenterna som mest framträdande i deras arbete med 
naturvetenskap med små barn men även kemiområdet nämns av en respondent medan 
respondenterna inte nämner fysik – och teknikområdena. 

 

5.4.2 Naturvetenskap i förskolan 
Respondenterna fick möjlighet att redogöra för hur de arbetar med naturvetenskap i 
verksamheten. Respondenterna gav många olika exempel på aktiviteter som de menar visar på 
hur de arbetar med naturvetenskap i sina verksamheter. Några exempel på vad de berättade är:  

 
Vi håller på med pelargoner, att de måste ha jord, att de måste ha vatten, de tycker om när 
solen lyser. (Helen, förskola 5) 
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Vi har jobbat med vatten länge, som ett tema och då har det blivit mycket vattenlek, med 
flyta-sjunka och sådär. (Malin, förskola 1) 

 

Vi har hållit på en del med vatten, snö och is. Vi frös in vatten till is och blandade i olika 
färger så barnen fick gissa hur det skulle bli, och de fick frysa snö, till exempel snö som är 
lös. Barnen fick testa om man kan packa den i en låda och se om den också blir en isbit. 
(Erika, förskola 4) 

 

Vi går på promenader och tittar på fåren och hästarna. (Anna, förskola 2) 

  

Vi plockar in naturen. Tar in kottar och pinnar och sådär så kan barnen undersöka dem och 
skapa med dem. (Åsa, förskola 3)  

 

Respondenternas exempel har legat till grund för utformandet av bilaga 5 som är en förteckning 
över hur respondenternas exempel har kategoriserats. Kategoriseringen har skett utifrån 
respondenternas svar på frågan ”hur arbetar ni med naturvetenskap i er verksamhet” i både 
underkategorier och kategorier. Det är endast respondenternas svar på denna fråga som har 
kategoriserats i bilaga 5 samt tabell 3. De kategorier som valdes för indelning av exemplen är: 
Biologi, kemi, fysik och teknik. Utifrån sammanställningen i bilaga 5 har tabell 3 utformats för att 
ge en mer övergripande bild av vilka kategorier respondenterna genom sina exempel berättar att 
de arbetar med. I tabell 3 kan således utläsas hur många av de olika exempel på 
naturvetenskapliga aktiviteter som respondenterna har angivit inom de respektive kategorierna 
och underkategorierna samt visas även exempel på aktiviteter eller händelser som respondenterna 
angivit att deras arbete med naturvetenskap handlar om. 
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Tabell 3. Respondenternas exempel på den naturvetenskapliga verksamheten i förskolan sorterat i antal 
aktiviteter/händelser per kategori och underkategori baserat på bilaga 5. 
 
Kategori Förskola 1 Förskola 

2 

Förskola

3 

Förskola

4 

Förskola

5 

Ett urval av pedagogernas exempel 

Biologi   

Växtprocesser  x x X x ”Vi odlar potatis och skördar den på 
hösten” Anna, förskola 2 

Naturkännedom x x x x ”Vi går till skogen”, Malin, förskola 1 

Djurkännedom  x x ”Vi går på promenader och tittar på fåren
och hästarna”, Anna, förskola 2 

Kompostering  x ”Vi håller på med kompostering”, Anna, 
förskola 2 

Totalt antal exempel inom 
biologi 

1 4 2 1 3 11

Kemi   

Växtprocesser  x x X x ”Vi odlar ju här på förskolan”, Helen, 
förskola 5 

Experiment x x X x ”Russinhissen har vi testat”, Malin, förskola 
1 

Blåsa bubblor x x ”Såpbubblor får barnen använda”, Anna, 
förskola 2 

Färgblandningar  x x x ”Vi blandar färger”, Helen, förskola 5 

Bakning  x x x ”Vi har bakat pepparkakor”, Åsa, förskola 3

Kompostering  x ”Vi håller på med kompostering”, Anna, 
förskola 2 

Totalt antal exempel inom 
kemi 

2 6 3 3 3 17

Fysik   

Vattenlek x x x x x ”Vatten jobbar vi mycket med, flyta- 
sjunka”, Malin, förskola 1 

Experiment x x x x ”Vi har blandat olja, vatten och sirap för att 
se vad som händer”, Malin, förskola 1 

Blåsa bubblor x x ”Såpbubblor får barnen använda”, Anna, 
förskola 2 

Bygglek x  x ”Bygger gör vi mycket”, Malin, förskola 1

Vatten, snö, is   x x ”Vi har hållit på en del med vatten, snö och 
is”, Erika, förskola 4 

Årstider   x ”Årstiderna arbetar vi ju med”, Åsa, 
förskola 3 

Väder   x x ”Vi pratar mycket om väder med barnen”, 
Åsa, förskola 3 

Regnbågen   x ”Vi pratar om regnbågen då vi ser den”, 
Erika, förskola 4 

Ballonger   x ”Ballonger har vi”, Erika, förskola 4 

Cykling och balansgång  x x x ”Balansgång går ju barnen mycket”, Åsa, 
förskola 3 

Bollek  x ”Barnen rullar bollar i rör som sitter på 
väggen”, Anna, förskola 2 

Ljud och musik  x x x ”Vi sjunger mycket och spelar musik”, 
Helen, förskola 5 

Ljus   x ”Vi har ett rum med lampor i olika färger”, 
Helen, förskola 5 

Totalt antal exempel inom 
fysik 

4 6 6 7 5 28

Teknik   

Bygglek x  x ”Olika bygglekar gör vi ju” Malin, förskola 
1 

Cykling och balansgång  x x x ”Barnen cyklar”, Åsa, förskola 3 

Internet   x ”Det är viktigt att använda sig av internet”, 
Helen, förskola 5 

Totalt antal exempel inom 
teknik 

1 1 2 1 1 7

Totalt antal exempel alla 
kategorier 

8 17 13 12 12
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Respondenterna fick vid besvarandet av frågan ”hur arbetar ni med naturvetenskap i er 
verksamhet”, möjlighet att ange så många exempel på detta som de själva ville och därför varierar 
det totala antalet angivna exempel från respondenterna mellan 8-17 exempel/respondent (se 
tabell 3). Utifrån respondenternas angivna exempel på sin naturvetenskapliga verksamhet går att 
utläsa att fysik är det ämne respondenterna, genom sina exempel, visar på att de arbetar mest 
med. Fyra av fem respondenter har angett flest exempel som sorterats in i kategorin fysik (se 
tabell 3). Anna på förskola 2 angav lika många exempel inom fysik som i kemi. Näst vanligast 
förekommande ämne i verksamheten som respondenterna berättar om är kemi för förskola 1, 3 
och 4. För Helen på förskola 5 så hamnar biologi och kemi på delad andra plats över vilken 
kategori som mest representerar den naturvetenskapliga verksamhet som hon har gett exempel 
på. Fysik är det ämne som representeras av flest antal exempel från respondenterna, medan en del 
respondenter anger minst antal exempel inom teknik och biologi. Vid förskola 1, 3 och 4 
representeras biologi och teknik av lika få exempel och visar därmed att det var de ämnen som 
pedagogernas beskriver att de arbetar minst med på dessa förskolor. För förskola 2 och 5 är 
teknik den kategori som representeras av minst antal exempel.  

 

5.4.3 Sammanfattning 
Respondenternas beskrivning av hur de olika naturvetenskapliga ämnesområdena representeras i 
deras arbete med naturvetenskap med små barn visar att biologi är det ämnesområde som 
samtliga respondenter beskriver framträder mest. Då respondenterna, genom exempel, beskriver 
hur de arbetar med naturvetenskap i verksamheten vid förskolan och då dessa exempel 
kategoriserats visade det sig att de flesta respondenter beskriver att de arbetar mest med fysik och 
minst med teknik i sin verksamhet samtidigt som kemi hamnade i mellanskiktet. 
Respondenternas exempel visade på att biologi var ett av det ämnen som respondenterna 
beskriver att de arbetar minst med.  

 

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras både val av metod, urval av respondenter, studiens tillförlitlighet samt 
studiens resultat. Avsnittet avslutas med en avslutande reflektion samt förslag på vidare studier. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Att välja kvalitativa intervjuer som metod för denna studie bör anses som ett lämpligt alternativ 
eftersom det ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och forma varje intervju på lämpligt 
sätt utifrån de svar som respondenterna ger. Detta framhåller Trost (2010, s. 39) som ett 
variationsrikt sätt att intervjua på och är typiskt för en studie med låg standardisering där 
ordningsföljden på frågorna bestäms utifrån den intervjuades svar. Detta skapade under 
intervjuerna en atmosfär som mer kändes som ett gemensamt samtal än en intervju och det är 
också utmärkande för kvalitativa intervjuer då intervjuaren och intervjupersonen båda är 
medskapare i ett samtal (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Respondenterna i studien hade 
därigenom goda möjligheter att tala fritt och ge så utförliga svar som de önskade. Att använda 
kvantitativa enkäter för att besvara denna studies syfte och frågeställningar hade inte varit lika 
användbart eftersom enkäter med stor sannolikhet hade begränsat respondenternas 
uttrycksformer och minskat deras möjligheter att utveckla och förklara sina svar.  

 

Vid bearbetningen av intervjumaterialet visade det sig att mycket utförliga svar givits av samtliga 
respondenter och det blev mycket material att hantera. Trost (2010, s. 25) menar att kvalitativa 
studier bland annat utmärks av att man ställer enkla och raka frågor och att man kan få komplexa 
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och innehållsrika svar på dessa frågor som resulterar i ett rikt material. Vid bearbetning av 
intervjumaterialet i denna studie kan också respondenternas mimik, uttal och betoningar ha 
påverkat hur svaren har tolkats och bearbetats vid transkriberingen. Under själva intervjuerna 
ställdes många olika frågor med många följdfrågor till respondenterna. Att frågorna var så många 
beror främst på ett försök att få en så bred bild som möjligt av hur respondenterna beskriver att 
de arbetar med naturvetenskap, och hur de ser på barns lärande inom naturvetenskap. Alla frågor 
kändes relevanta just då, men vid närmare eftertanke så hade det varit klokt att vara mer kritisk 
till de frågor som valdes ut till intervjufrågor. Patel och Davidson (2003, s. 82) framhåller att man 
innan studien bör vara kritisk och stryka alla frågor som inte är relevanta för studien, och de 
framhåller att intervjuer och enkäter båda ofta har en tendens att innehålla för många frågor. Om 
denna studie upprepas bör intervjuaren välja att ställa färre och kanske mer välformulerade frågor 
för att ha möjlighet att snäva in studien något så att materialet som samlas in på ett tydligare sätt 
svarar mot studiens syfte. Detta borde också skapa möjligheter att gå djupare in i någon av de 
olika delarna utifrån studiens syfte. 

 

Vid kontakt med några pedagoger innan utskicket av informationsbrev framkom önskemål om 
att få ta del av intervjufrågorna på förhand. På grund av detta önskemål skapades intervjuguiden 
(bilaga 3) som respondenterna fick ta del av några dagar innan intervjuerna. Härigenom gavs 
respondenterna en trygghet och möjlighet att förbereda sig för intervjuerna. Trost (2010, s. 65) 
poängterar också hur viktigt det är att den intervjuade känner just trygghet i intervjun. Denna 
trygghetskänsla är en viktig faktor under intervjuerna då det kan bidra till att respondenterna blir 
avslappnade, och kan utveckla och motivera sina svar lättare genom att vara förberedda än om de 
deltar i samtalet helt oförberedda. Samtidigt kan respondenternas svar på intervjufrågorna ha 
påverkats av att de fått frågorna i förväg och hunnit förbereda sig och eventuellt på grund av 
detta försökt besvara frågorna på det sätt som de tror de förväntas göra. Detta syns det dock inga 
spår av i intervjuerna, men upplevelsen är att respondenterna inledningsvis nästan ursäktade sig i 
fall de skulle ge ”konstiga” svar på de frågor som intervjun baserades på då flera av 
respondenterna framförde att de tyckte att det var svåra frågor. Några respondenter hade även 
svårigheter med att svara på vissa frågor och detta kan dels bero på att respondenterna är ovana 
att samtala kring naturvetenskap och därför inte vet hur de som respondenter kan eller, upplever 
sig, bör svara. Det kan även bero på att utformningen av frågorna har varit otydlig. Detta hade 
varit möjligt att motverka om någon utomstående, som inte varit insatt i ämnet, innan 
intervjuerna hade fått läsa intervjufrågorna. Patel och Davidson (2003, s. 83) menar att det kan 
vara bra att se över frågorna och anpassa dem till målgruppen, vilket kan göras genom att någon 
utomstående granskar frågorna i förväg och därigenom kan synliggöra om intervjuarens egen 
kunskap, i form av förförståelse, har påverkat frågornas utformning (Patel & Davidson, 2003, s. 
82-83). Härigenom ges också möjlighet att omformulera frågorna så att de ska fungera så bra som 
möjligt under själva intervjun. Under intervjuerna verkade respondenterna till viss del uppfatta 
intervjufrågorna som att det fanns ett rätt eller fel svar på dem. För att komma ifrån denna 
uppfattning hade en tydligt formulerad inledande beskrivning i informationsbrevet varit 
fördelaktigt. I denna beskrivning skulle studiens syfte beskrivits mer utförligt samt att det i 
beskrivningen även tydligt framgått att det är respondentens personliga uppfattning som var av 
intresse i studien och att det inte finns några svar som är rätt eller fel.  

 

Att spela in intervjuerna var gynnsamt, även om transkriberingen var tidskrävande men det 
skapar också möjligheter för intervjuaren att gå tillbaka i intervjuerna och lyssna på 
respondenternas svar och på det sättet inte missa något i svaren. Hade valet av 
dokumentationsmetod istället varit att föra anteckningar under intervjuerna finns risken att 
intervjuaren missar detaljer i respondenternas svar samtidigt som intervjuaren inte heller har 
möjlighet att kunna citera respondenter så detaljerat som har gjorts i denna studie. Att spela in 
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intervjuerna gör att intervjuaren även kan fokusera bättre på samtalet än vad som är möjligt då 
intervjuaren är upptagen med att anteckna. Trost (2010, s. 74-75) beskriver att inspelade 
intervjuer ger just möjligheten att fokusera på samtalet istället för på att anteckna, och att lyssna 
till intervjun flera gånger, samt även att lyssna till den intervjuades tonfall och ordval. Trost (2010, 
s. 74-75) påtalar även att nackdelar finns och menar att det är tidskrävande att lyssna på 
intervjuerna och bearbeta intervjumaterialet genom transkribering.  

 

Under intervjuerna skrevs några få stödanteckningar ned men detta genomfördes med 
återhållsamhet då respondenterna tycktes reagera negativt på antecknandet. Respondenterna kan 
ha fått uppfattningen att det just då sagda som antecknats, ska ha värderats av intervjuaren som 
ett ”rätt” eller ”korrekt” svar. För att undvika detta så skedde antecknandet under intervjuerna 
mycket sparsamt och mer tid användes istället för att noggrant transkribera.  

Under intervjuerna lades fokus på naturvetenskap och intervjuaren påpekade för respondenterna 
att naturvetenskap ofta delas in i biologi, kemi, fysik och teknik. Dessa områden har 
respondenterna sedan genomgående förhållit sig till under intervjuerna. Att naturvetenskap och 
teknik är ämnen som alltför länge har benämnts som ett sammanvävt område, men som har 
skillnader som är värda och belysa och därför bör skiljas åt (Blomdahl (2010, s. 31, 34), hade jag 
vid tidpunkten för intervjuerna inte tänkt på. Jag inser att naturvetenskap och teknik borde ha 
benämnts var för sig då de benämns så både i forskning och i förskolans läroplan (Skolverket, 
2010, s. 10). Även de strävansmål från förskolans läroplan som inriktar sig på teknik borde ha 
varit med i intervjufrågan som berör detta. Men då ingen särskillnad har gjorts i studien mellan 
naturvetenskap och teknik så har inte heller respondenterna svarat på någon fråga enbart utifrån 
ett teknikperspektiv utan har haft naturvetenskap som helhet i fokus Därför är teknikkopplingen 
genomgående svag i hela arbetet.  

 

6.2 Diskussion om urval av respondenter 

Förskolechefer kontaktades för att ge sin tillåtelse till att intervjuer skulle kunna genomföras med 
pedagoger på förskolor som de ansvarar för, men även för att bistå med kontaktinformation till 
pedagoger på förskolornas småbarnsavdelningar. Utan förskolechefernas hjälp hade det varit 
svårt att nå ut till pedagoger på alla småbarnsavdelningar då kännedom om alla avdelningar som 
finns i kommunen saknas. Förskolecheferna bistod med varierande kontaktinformation. Någon 
förmedlade kontaktuppgifter till samtliga pedagoger på områdets småbarnsavdelningar medan 
någon bistod med kontaktuppgifter till specifika personer att kontakta på respektive avdelning. 
Trost (2010, s. 139-140) framhåller att det finns risker med att använda sig av nyckelpersoner i sitt 
urval inför en studie då det är troligt att nyckelpersonen kan vara alltför hjälpsam och därigenom 
styr urvalet så att de som är kunniga eller intresserade inom området blir de som intervjuas. Alla 
pedagoger som tackade ja till att delta i studien har också deltagit i studien och då 
informationsbrevet riktades till just pedagoger och inte specifikt till en enskild yrkesgrupp, 
exempelvis förskollärare eller barnskötare, så eftersträvades ett varierat urval av respondenter i 
denna studie. Trost (2010, s. 140) påtalar att variation är något man bör sträva efter i kvalitativa 
intervjuer men medger även att då en medhjälpande nyckelperson, i detta fall förskolechefer, 
används vid urvalet, kan man få nöja sig med det urval av personer som tilldelas och hoppas på 
att det blir en variation i slutändan (Trost, 2010, s. 139). Variationen i denna studie har varit 
relativt stor genom att respondenternas antal år i yrket har varierat. Samtliga respondenter har 
dock varit kvinnor och 4 av 5 respondenter har varit utbildade förskollärare.  

 

6.3 Tillförlitlighet 

De resultat som denna studie visar är representativa enbart för de fem förskolor och de fem 
respondenter som deltagit i studien. Syftet var att få kunskap om hur just dessa respondenter 
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beskriver att de arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år, och hur de beskriver sina 
erfarenheter av hur barn lär sig naturvetenskap genom intervjuer. Således beskriver inte resultatet 
från studien generellt hur pedagoger i allmänhet, varken i kommunen eller i landet som helhet, 
beskriver sina erfarenheter av hur barns naturvetenskapliga lärande kan ske, eller hur de beskriver 
sitt arbete med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år. Då studien baseras på intervjuer där 
respondenterna fått berätta hur de arbetar med naturvetenskap, och där de beskriver sina 
erfarenheter av hur barns naturvetenskapliga lärande kan ske, så visar intervjuerna på vad 
respondenterna säger sig göra och på det som de själva kan uppmärksamma i sin verksamhet. Just 
att få veta vad den intervjuade har för mening och åsikt om detta framhåller Trost (2010, s. 133) 
som det intressanta och eftersträvansvärda i kvalitativa intervjuer.  

 

6.4 Resultatdiskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen i förhållande till teori och tidigare 
forskning. Resultatet kopplas även samman med studiens syfte, som är att få kunskap om hur 
pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år, samt 
hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn lär sig naturvetenskap. Resultatdiskussionen är 
strukturerad efter fyra huvudrubriker: ”Pedagogers beskrivning av hur små barn lär sig 
naturvetenskap”, ”Pedagogers beskrivning av vad små barn i förskolan behöver lära sig i 
naturvetenskap”, ”Hur pedagoger uttrycker att de skapar förutsättningar för små barns 
naturvetenskapliga lärande”, samt ”Pedagogers beskrivning av hur de arbetar med naturvetenskap 
med små barn”. 

 

Naturvetenskap har varit studiens fokus men under frågeställning fyra, ”Hur beskriver pedagoger 
att de arbetar med naturvetenskap med små barn?” fick respondenterna möjlighet att ange 
exempel på hur de arbetar med naturvetenskap i sin verksamhet. Dessa exempel har bland annat 
kunnat kategoriseras som teknik. Respondenterna fick även möjlighet att beskriva vilket 
naturvetenskapligt ämnesområde, biologi, kemi, fysik eller teknik som de arbetar mest med i sin 
verksamhet. På grund av detta så har även teknik, till viss del, hamnat i fokus i studien. Men 
respondenterna har inte svarat på någon annan intervjufråga utifrån ett teknikperspektiv då fokus 
har varit på naturvetenskap. Därför diskuteras resultatet enbart utifrån respondenternas 
beskrivning av hur de arbetar med naturvetenskap med barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver 
sina erfarenheter av hur barn lär sig naturvetenskap. Resultatet som diskuteras under de olika 
frågeställningarna behandlas var för sig men tas även upp i en avslutande reflektion. 

 

6.4.1 Pedagogers beskrivning av hur små barn lär sig naturvetenskap 
Samtliga respondenter i studien ansåg att barn lär sig naturvetenskap genom att uppleva den. 
Erika på förskola 4 menade att det sker genom ”att barn praktiserar, tittar, känner, klämmer, ser, 
smakar och är aktiva”. Detta framhåller även Lökken (2008, s. 16) och Elfström m.fl. (2008, s. 
23) då de beskriver hur små barn förstår sig på sin omgivning och hur de lär sig naturvetenskap. 
Dessa författare påtalar att lärandet sker genom att barnen får uppleva med sin kropp, genom att 
undersöka hur saker och ting ser ut, hur de låter, smakar, luktar och känns och att de på så sätt 
kan komma underfund med vilken funktion saker och ting har. Flera respondenter nämner att 
barnen lär sig genom att undersöka och uppleva naturen omkring dem och de benämner det som 
ett undersökande arbetssätt. Det undersökande arbetssättet som respondenterna beskriver kan 
jämföras med ett naturvetenskapligt arbetssätt då Elfström m.fl. (2008, s. 20) beskriver att ett 
naturvetenskapligt arbetssätt grundar sig på ett undersökande och utforskande arbetssätt. Harlen 
(1996. s. 13) menar att detta naturvetenskapliga arbetssätt bygger på en metod som handlar om 
att bland annat iaktta, ställa frågor, tolka information, ställa hypoteser och genomföra olika 
undersökningar. Detta menar både Harlen (1996, s. 10-11) och Elfström m.fl. (2008, s. 11) kan 
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förse barn med en metod att samla information och för att pröva idéer och söka förklaringar till 
saker som barnet möter, och därmed ge barnet nya erfarenheter då det tar sig an världen. Så att 
respondenterna beskriver att barn kan lära sig naturvetenskap genom att praktisera ett 
undersökande arbetssätt, kan ses som en viktig förutsättning för barns naturvetenskapliga 
lärande.  Enligt Harlen (1996, s. 10) bör naturvetenskap ses som en lika viktig baskunskap som 
läsning, skrivning och räkning. För att uppnå det framhåller Harlen (1996, s. 10) att det krävs att 
barn får undersöka och studera naturvetenskap för att de ska kunna utveckla sin förmåga till att 
förstå världen runtomkring. Elfström m.fl. (2008, s. 23) påtalar att ett utforskande och 
undersökande arbetssätt gör det möjligt att skapa en naturvetenskapligt undersökande kultur för 
barn. Samtliga respondenters beskrivning av sin naturvetenskapliga verksamhet visar på att det 
undersökande och utforskande arbetssättet har en central roll i och är en stor del av hur 
respondenterna anser att små barn lär sig naturvetenskap. 

 

Barns lärande inom naturvetenskap kan till viss del se olika ut i olika åldrar, enligt några av 
respondenterna. Flera respondenter menar att man i arbetet med de mindre barnen får tänka på 
att hitta en lagom nivå passande för barnens ålder. Helen på förskola 5 beskrev att i arbetet med 
de större barnen så kan hon lättare arbeta utifrån barnens frågor samt att som pedagog även 
lättare ställa frågor till de äldre barnen. Hon framhöll att lärandet för de mindre barnen mer 
handlar om att upptäcka saker tillsammans och uppmärksamma det med barnen. Harlen (1996, s. 
14) påtalar att barns lärande kan skilja sig åt i olika åldrar och beskriver hur barns förmåga att 
förstå varierar med deras ålder. Hon menar att ett litet barn har idéer som passar för det lilla 
barnet och dennes behov, och att dessa idéer kommer att utvecklas och förändras i takt med att 
barnet får mer erfarenhet och utvecklar sin förmåga. Harlen (1996, s. 14) exemplifierar detta med 
att ett litet barn i sina iakttagelser inte tar fasta på speciella kännetecken utan iakttar mer 
övergripande jämfört med ett större barn som har förmåga att göra mer detaljerade och riktade 
observationer på exempelvis ett problem.  

 

Respondenterna framhäver det gemensamma upptäckandet och utforskandet tillsammans med 
barnen som ett kännetecken för de små barnens lärande inom naturvetenskap och detta visar på 
att respondenterna ser på lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000, s. 67) beskriver 
detta perspektiv som att vi människor alltid utvecklas och lär oss i ett samspel med andra 
människor och han menar att det är människorna omkring oss som ger oss nya erfarenheter och 
ett lärande. Det förefaller som att respondenterna menar detta när de säger att de arbetar med de 
mindre barnen genom att upptäcka saker tillsammans med dem, och att de även lyfter 
pedagogens roll i barnens lärande då de menar att det även handlar om att göra barnen 
uppmärksamma på det som finns att upptäcka omkring dem. Detta påtalar även Säljö (2000, s. 
65) då han starkt betonar betydelsen av barnets aktivitet i förhållande till sin omvärld som av 
betydande vikt för barnets utveckling. 

 

En respondent framhåller att hon ser på barns lärande som likadant i olika åldrar för att 
nyfikenheten är lika stor hos barn i alla åldrar och hon framhåller att det är viktigt att få barn 
nyfikna. Just pedagogens möjlighet att synliggöra och medverka till barns ökade nyfikenhet lyfts 
av Johansson (2005, s. 101) som en strategi för att kunna främja barns lärande. 
Utbildningsdepartementet (2010, s. 14) betonar också att naturvetenskapens egen drivkraft är just 
nyfikenhet. Respondenterna beskriver att barns naturvetenskapliga lärande sker genom ett nyfiket 
och undersökande arbetssätt som pedagoger antar tillsammans med barnen. Detta arbetssätt 
menar Johansson (2005, s. 95) handlar om mötet mellan barnet och den vuxne och hon påtalar 
att detta möte anses vara viktigt för barns lärande då hon beskriver att vägen till lärandet går via 
reflektion, pedagogens uppmuntran och ett aktivt lärande.   
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En respondent nämner det situationsbundna lärandet som en del av hur små barns 
naturvetenskapliga lärande kan ske. Detta situationsbundna lärande beskriver även fler 
respondenter som centralt för små barns lärande då de beskriver att de försöker fånga barnens 
intressen just i stunden och att de sedan bygger vidare på sådant som barnen frågar om eller som 
händer i deras omedelbara närhet och arbetar vidare utifrån det i verksamheten. Detta 
situationsbundna lärande kan sammankopplas med det Björklid (2005, s. 27) kallar för ”här och 
nu lärande” som han beskriver som ett lärande som sker i ett specifikt sammanhang och i 
specifika situationer. Han menar att man inte längre kan se på lärande som något som sker enbart 
på de platser och tidpunkter där lärandet var tänkt att ske. Johansson (2005, s.101) menar att 
barns aktivitet på så vis blir till utgångspunkt för arbetet och att de vuxna finns till hands för att 
hjälpa barnen vidare men poängterar att det sker med barnens erfarenheter och initiativ som bas. 
Att respondenterna beskriver att små barns lärande bygger på arbetet med barnens eget intresse 
som utgångspunkt i detta situationsbundna lärande kan därmed ses som en viktig del av hur små 
barn kan lära sig naturvetenskap. 

Respondenterna beskriver att barn kan lära sig naturvetenskap genom att undersöka och utforska 
samt genom att uppleva naturvetenskap med kroppen. Respondenterna framhåller även att 
lärandet för små barn i förskolan förutsätter en engagerad och intresserad pedagog som 
tillsammans med barnen interagerar och utforskar tillsammans med dem. Benn (2003, s. 115) och 
Thulin (2011, s. 106) framhåller att barnens lärande aktivt bör ske av dem själva i deras 
undersökande men att barnen kan dra nytta av det sociala samspelet med andra och de lyfter fram 
de vuxnas roll som medforskare och menar att barn genom samspelet med andra får möjlighet att 
jämföra sina erfarenheter med andras och menar att det kan vara betydelsefullt för barnens eget 
lärande. De vuxnas engagemang och intresse och aktivt deltagande i samspelet kan enligt Lindahl 
(1996, s. 164) även ge en effekt av att barnets egna initiativ uppmärksammas av samspelet så att 
barnets eget intresse kan få ny näring och kan utvecklas vidare.  

 

6.4.2 Pedagogers beskrivning av vad små barn i förskolan behöver lära sig i 
naturvetenskap 
Johansson (2005, s. 101) framhåller att det är viktigt att barn ska känna lust och glädje i sitt 
lärande. Glädjen till naturvetenskap är också något som återkommer i resultaten som en viktig del 
i vad respondenterna anser att barn i åldern 1-3 år ska få med sig av naturvetenskap i denna ålder. 
Johansson (2005, s. 130) poängterar att detta framkom i hennes studie då hon förklarar att 
glädjen och lusten i lärandet är en faktor som pedagoger anser är viktig för barns lärande. Thulin 
(2011, 36) påtalar även att ett tidigt grundläggande av en positiv attityd till naturvetenskap hos 
barn i förskolan på sikt kan påverka barns självbild som längre fram kan påverka deras val både 
vad det rör intresse, studier och framtida yrke i livet. 

 

Förutom att respondenterna vill att barn ska bli nyfikna på naturvetenskap och att barn ska tycka 
att naturvetenskap är rolig och se glädjen med den, menar respondenterna att barn i åldern 1-3 år 
bör få lära sig att ta hand om natur och miljö samtidigt som de också tillåts vara i naturen och 
uppleva och upptäcka naturvetenskap. Respondenterna påtalar även att det inte handlar om att 
lära barn naturvetenskapliga faktakunskaper i låga åldrar utan mer om att de ska upptäcka sin 
omgivning på ett nyfiket och undersökande sätt. Johansson (2005, s. 131) däremot påvisar, i sin 
studie av den pedagogiska verksamheten för de yngre barnen i förskolan, att pedagogerna i 
hennes studie, menar att det är viktigt att barnen behärskar olika färdigheter men påtalar även att 
pedagogerna i den undersökningen anser att faktakunskaper är en angelägen kunskap för de små 
barnen.  
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6.4.3 Hur pedagoger uttrycker hur de skapar förutsättningar för små barns 
naturvetenskapliga lärande 
Respondenterna beskriver att de skapar förutsättningar för små barns naturvetenskapliga lärande 
på olika sätt. En förutsättning handlar om hur de beskriver att arbetet med naturvetenskap sker 
både i den spontana men även i den planerade verksamheten. Resultatet visar på att de flesta 
respondenter tänker på att planera för naturvetenskap i sin verksamhet men medger att det mest 
är barnens spontana upptäckande av naturvetenskapliga fenomen som syns i deras arbete. Den 
planerade verksamheten, berättar respondenterna, består mest av experiment eller att man går till 
skogen. Respondenterna menar att de försöker planera för naturvetenskap men även att de 
arbetar spontant med naturvetenskap i den mån de kan. Både den spontana och den planerade 
naturvetenskapen kan ses som viktiga förutsättning för barns naturvetenskapliga lärande men är 
viktiga på olika sätt. Å ena sidan är det viktigt att pedagoger planerar för naturvetenskaplig 
verksamhet därför att det är viktigt att barn i förskolan erbjuds naturvetenskap som ett redskap 
att förstå världen (Thulin, 2011, s. 108), men också för att tidigt ge barn erfarenheter och 
möjligheter att utveckla en förståelse för naturvetenskap (Helldén m.fl. 2005, s. 14). Då Elfström 
m.fl. (2008, s. 144) även påpekar att pedagoger ofta väljer bort naturvetenskap till förmån för 
andra ämnen i verksamheten så känns det extra viktigt att naturvetenskap får ta plats i förskolans 
verksamhet. Om det nu är som Elfström m.fl. påstår (2008, s. 144) att pedagoger ofta väljer bort 
naturvetenskap så är det kanske önskvärt med mer planerad naturvetenskaplig verksamhet i 
förskolan. Men å andra sidan så är det lätt att den planerade verksamheten bara kommer att 
handla om det inom naturvetenskap som pedagogen själv känner sig bekväm med och kunnig 
inom och det är kanske inte det barnen i första hand är intresserade av (Elfström m.fl. 2008, s. 
139). Även om den planerade naturvetenskapliga verksamheten är en viktig förutsättning för 
barns naturvetenskapliga lärande så kan det tolkas som att den mest speglar pedagogens val av 
naturvetenskaplig verksamhet inom ramen för vad läroplanen föreskriver (Skolverket, 2010) och 
dennes prioriteringar inom naturvetenskap. Men eftersom respondenterna även anger att de i den 
spontana verksamheten, som de menar är den som till störst del representerar deras 
naturvetenskapliga verksamhet i förskolan, utgår från barns egna intressen i arbetet så kan man 
anta att respondenterna även kan ge barn fler förutsättningar till naturvetenskapligt lärande.  

Respondenterna beskriver att en viktig förutsättning för små barns naturvetenskapliga lärande 
handlar om att tillsammans med barnen arbeta utifrån deras intressen. Att följa barns intresse på 
detta sätt menar Lindahl (1996, s. 167) att man kan kalla för ett spontant lärande som individen 
själv styr över då denne själv får ta ett ansvar och då individen också har en egen avsikt med sitt 
lärande. Hon påtalar att individen själv då kan anta ett kreativt, prövande och ifrågasättande 
förhållningssätt och att upplevelsen för individen då blir att denne äger sitt eget 
handlingsutrymme (Lindahl, 1996, s. 167). Hon menar att pedagogen har en stor roll i detta 
spontana lärande då små barns lärande skulle kunna främjas om pedagogerna förmår att stödja 
barns lärande utifrån deras egna intressen och förutsättningar (Lindahl, 1996, s. 167). Även 
Johansson (2005, s. 100) påvisar i sin studie att pedagoger tar fasta på barns intentioner och 
försöker anpassa sig efter barns initiativ och intresse. Lindahl (1996, s. 167) poängterar också att 
med vuxnas hjälp kan barn få sådan stimulans att de kan öka sin förmåga till fantasi, reflektion 
och tänkande vilket hon påtalar kan leda till att deras intellekt utvecklas optimalt.  

En respondent poängterar barns lek som en viktig utgångspunkt i arbetet med den spontana 
naturvetenskapliga verksamheten. Leken framhålls även i förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s. 
6) som av stor betydelse för barns utveckling och lärande. Björklid (2005, s. 29) påpekar att lek 
och lärande är nära sammanbundna och att barn inte kan skilja dessa från varandra. Hon 
beskriver att när barn genom leken utforskar och undersöker sin omvärld så upptäcker barn sina 
förmågor och intressen och just därför påtalar hon att leken kan hjälpa barn att utvecklas på 
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många olika plan. Johansson (2005, s. 101) framhåller att barns aktivitet är utgångspunkt för 
arbetet men beskriver att de vuxna är med och försöker utvidga och ge barns lek näring samtidigt 
som vuxna arbetar utifrån barnens erfarenheter och initiativ som bas.  Eriksson Bergström (2013, 
s. 173) hävdar att det är viktigt att pedagoger har förståelse för både barns behov av att leka men 
påtalar även att pedagoger bör ha förståelse för leken som pedagogiskt verktyg eftersom lekandet 
är ett sätt för barn att utforska, pröva och undersöka sin omvärld på. Kanske är det därför viktigt 
att pedagoger reflekterar över sin egen syn på barns lärande för att lättare kunna identifiera leken 
som fullgod metod för barns lärande. Att pedagoger ser på leken som en lärandeform anser jag är 
viktigt därför att lek och lärande hänger samman. Knutsdotter Olofsson (2003, s. 69) framhåller 
att det i leken sker en omedveten inlärning och ett omedvetet klargörande, undersökande och 
experimenterande hos barnet och hon påtalar att barn sällan kan tala om efteråt vad de lärt sig, de 
bara vet det. Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 24) poängterar även detta då de 
menar att det finns gemensamma karaktärsdrag mellan lek och lärande och att man kan lära sig i 
leken likaväl som man kan leka i lärandet.   

 

I resultatet beskriver även respondenterna pedagogens eget intresse och engagemang som en 
förutsättning för barns naturvetenskapliga lärande. Malin på förskola 1 poängterar just detta och 
påtalar att det också är viktigt att man utforskar tillsammans med barnen. Trots det så visar 
resultatet att respondenternas eget intresse för naturvetenskap varierar, en respondent beskriver 
att hon har ett tydligt intresse, två respondenter beskriver att de har ett visst intresse, medan två 
respondenter beskriver att de helt saknar eget intresse för naturvetenskap. Harlen (1996, s. 31) 
framhåller att det är viktigt att lärare verkligen visar att de är intresserade av barns arbete för att 
kunna uppmuntra och stimulera barnen i deras arbete. Hon beskriver att det först är när barnen 
upplever lärarens äkta intresse som de känner förtroende för att öppenhjärtigt våga diskutera och 
samtala om det barnet har upptäckt. Detta samtal mellan barn och vuxna framhåller Johansson 
(2005, s. 200) som en viktig del i barns lärande för hon hävdar att genom det gemensamma 
samtalet kan barnets lärande vidgas genom att pedagogen i samtalet kan rikta sig mot barnet och 
dess erfarenheter. Detta kan tolkas som att barns lärande kan främjas av en genuint intresserad 
pedagog och att pedagogen genom detta intresse kan uppmärksamma och vidga ett barns lärande 
bara genom att rikta sig mot barnets verksamhet. Respondenterna medger även att de genom att 
själva vara nyfikna, engagerade och intresserade så kan de hjälpa barnen framåt i deras 
naturvetenskapliga lärande. Det framhåller även Elfström m.fl. (2008, s. 93) då de poängterar 
vikten av att vuxna tar på sig ”naturvetenskapliga glasögon” så de lättare kan synliggöra barns 
naturvetenskapliga verksamhet och uppmärksamma den.  

 

Respondenterna beskriver att de överlag har goda förutsättningar för att kunna arbeta med små 
barns naturvetenskapliga lärande om pedagoger lyssnar på barnen samt arbetar efter de 
förutsättningar de faktiskt har i verksamheten. Just att pedagoger arbetar utifrån barns intressen 
och uppmärksammar det barnen gör framhåller Elfström m.fl. (2008, s. 93) som en viktig faktor 
som påverkar vilka möjligheter som pedagoger kan skapa för att främja de små barnens 
naturvetenskapliga lärande. Respondenterna påtalar att man bör se möjligheterna med att arbeta 
med naturvetenskap i förskolan hellre än att fokusera på hindren men flera respondenter anser att 
ett hinder för naturvetenskap är brist på tid. De menar att de vill och bör ta sig tid för 
naturvetenskap men de framhåller samtidigt att det inte finns så mycket tid att ta av då 
barngrupperna är stora och personaltätheten låg. Här lyfter respondenterna egentligen flera 
förutsättningar som kan anses vara hinder för naturvetenskap i verksamheten. Om vi börjar med 
att fokusera på bristen på tid som respondenterna uttrycker påverkar arbetet med naturvetenskap, 
så överensstämmer detta med Johanssons (2005, s. 246) studie där pedagogerna angav att 
arbetssituationen har förändrats och att de befinner sig i en ansträngd situation på grund av att 
tidsbristen är en central del i detta. Små barns lärande handlar enligt Elfström m.fl. (2008, s. 93) 
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om att de utforskar och undersöker och behöver tid för att kunna upprepa sina undersökningar 
och också att de har möjligheten att undersöka länge. Just denna upprepning är central i de små 
barnens lärande. Lindahl (1996, s. 159) påvisar att hennes studie av små barns erfarande och 
lärande i förskolan visade att små barn härmar och upprepar handlingar för att själva få förståelse 
för själva handlingen. Även Lökken (2008, s. 60) framhåller upprepningen som särskilt typiskt för 
de små barnens lärande. Att ge små barn tid till upprepade undersökningar kan därför anses vara 
av stor vikt i förskolan. Elfström m.fl. (2008, s. 96) påtalar också att en erfarenhet som många 
pedagoger gjort på småbarnsavdelningar är att personalen ofta har gått för fort fram. En rimlig 
konsekvens av bristen på tid kan vara att barnens behov av upprepat undersökande missgynnas i 
stunden och på sikt påverkar det även deras lärande. Respondenterna beskriver även att då 
barngrupperna är stora och personaltätheten är låg i förskolan så är inte förutsättningarna de 
bästa för att arbeta med naturvetenskap. Respondenterna uttrycker detta som hinder för barns 
naturvetenskapliga lärande. Johansson (2005, s. 46) påvisar även detta resultat i sin studie då de 
yttre förutsättningarna som tidsbrist, stora barngrupper och bristen på personal lyfts fram.  

 

Samtliga respondenter anser att deras kompetens är tillräcklig för att arbeta med naturvetenskap 
och de små barnen men respondenterna påpekar även att de anser att deras egen kompetens är 
en viktig del för att kunna skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande och de 
påtalar att det är viktigt att man som pedagog vill utvecklas och lära sig mer och ta till sig nya 
kunskaper. Sjøberg (2010, s. 35) lyfter fram vikten av pedagogens ämnesdidaktiska kunnande men 
påpekar att man inte kan lära sig ämnesdidaktiken utan att själv kunna ämnet i fråga. Thulin 
(2011, s. 107) betonar också att pedagogens egna kunskaper inom ett visst ämnesområde tycks 
gynna barnens lärande och det menar respondenterna är en viktig förutsättning för att kunna 
främja barns naturvetenskapliga lärande. 

 

6.4.4 Pedagogers beskrivning av hur de arbetar med naturvetenskap med små barn 
När respondenterna själva fick redogöra för hur de olika naturvetenskapliga ämnesområdena, 
biologi, kemi, fysik och teknik, representeras i deras arbete med naturvetenskap med små barn 
svarade samtliga att biologiämnet är det som framträder mest och biologi är också det ämne som 
de flesta respondenter själva hade störst intresse inom. Även Löfgren och Pennanen (2007, s. 35) 
fann i sin kartläggning av vilken naturvetenskaplig undervisning som bedrivs från förskolan upp 
till årskurs 3 att biologi var mer framträdande än kemi och fysik i undervisningen. De anser att 
det kan bero på att lärarna möjligen anser att biologiämnet är lättare att urskilja än fysik och kemi 
och att lärarna därför har en syn på biologi som en mer naturlig del i yngre barns vardag (Löfgren 
& Pennanen, 2007, s. 35). Att biologin framträder mest i verksamheten har även Andersson 
(2012, s. 30) sett i sin studie av hur pedagoger synliggör naturvetenskap för barn i åldern 1-3 år 
och då pedagoger själva fått ange vilka områden de arbetar med. Även Fröb och Hyttmo (2011, s. 
34, 38) har visat att biologi är det arbetsområde som synliggörs mest och påtalar att pedagoger 
verkar ha svårt att synliggöra kemi och fysik i verksamheten. Samma slutsats kan även dras från 
resultatet av denna studie och stämmer väl överrens med tidigare studier som också pekar på att 
biologi är det naturvetenskapliga ämne som pedagogerna anser till största del framträder i 
förskolornas verksamheter. Varför pedagoger tycks ha lättare för att identifiera biologiämnet i sin 
verksamhet än de andra naturvetenskapliga ämnena kan man bara spekulera i, men pedagogers 
ämneskompetens anser jag kan vara en del av detta och bör hamna i blickfånget.  

 

Lindahl (1996, s. 166) menar att det krävs hög kompetens och relevanta kvalifikationer av 
personal som ska arbeta med små barn i förskolan. Hon menar att det krävs en kompetens som 
är anpassad för detta arbete och att de pedagoger som arbetar med små barn måste ha de 
kunskaper och färdigheter som lämpar sig för att gynna barns utveckling och lärande i förskolan 
(Lindahl, 1996, s. 166). Den utbildning och vidareutbildning inom naturvetenskap som 
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respondenterna beskriver att de har varierar och kan delas in i tre delar, dels den 
naturvetenskapliga delen av yrkesutbildningen, NTA-utbildning samt egna kurser och uppdrag 
som respondenterna tagit sig an som privatpersoner. Elfström m.fl. (2008, s. 144) påtalar att 
naturvetenskapliga ämnen ofta väljs bort på grund av att lärarna har för dåliga kunskaper i ämnet. 
Men till skillnad från pedagogerna i Löfgrens och Pennanens (2007, s. 30) studie, som visade på 
att 57 % av de 49 tillfrågade pedagogerna ansåg att de behövde mer ämneskompetens för att 
kunna arbeta mer med naturvetenskap, så anser respondenterna i denna studie att de har 
tillräcklig kompetens för att kunna arbeta med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år. Men 
respondenterna önskar samtidigt mer vidareutbildning för att få möjlighet att uppdatera sina 
kunskaper då respondenterna påtalar att det kan inspirera dem vidare i arbetet med 
naturvetenskap på förskolan. 

  

 När respondenterna fick redogöra för hur de arbetar med naturvetenskap i sin verksamhet 
genom att ge exempel på olika naturvetenskapliga aktiviteter och händelser som de anser har med 
naturvetenskap att göra, så framträdde dock fler ämnen än bara biologi i verksamheten. När 
respondenternas exempel kategoriserats (tabell 3, bilaga 5) visar de att respondenterna till största 
del arbetade med fysik och till minsta del med teknik. Samtidigt syns att kemi och biologi är de 
områden som respondenterna arbetade ungefär lika lite med i sin verksamhet vid denna tidpunkt. 
Utifrån kategoriseringen av respondenternas exempel kan man utläsa att den naturvetenskapliga 
verksamheten representeras av fler naturvetenskapliga ämnesområden än vad respondenterna 
själva identifierar då de redogör för detta. Respondenterna beskriver att de arbetar mest med 
biologi medan kategoriseringen av respondenternas exempel på hur de arbetar med 
naturvetenskap visar på att det är fysiken som framträder mest vid denna tidpunkt. Detta visar på 
en diskrepans mellan hur respondenterna beskriver att de arbetar och hur respondenternas 
exempel, efter kategorisering, visar hur de arbetar med naturvetenskap i verksamheten. Både de 
exempel som respondenternas beskrivit, och som har kategoriserats, av hur de arbetar med 
naturvetenskap och respondenternas redogörelse för vilka naturvetenskapliga ämnesområden de 
arbetar med visar dock på en medvetenhet hos respondenterna om att de i verksamheten arbetar 
med naturvetenskap på många olika sätt. I förskolan behöver pedagogerna, liksom barnen, 
egentligen inte bry sig om vad det kallas, bara att man undersöker naturvetenskapliga fenomen.  
Respondenterna tillfrågades inte under intervjuerna om de kunde kategorisera de exempel de 
angav då de fick beskriva hur de arbetar med naturvetenskap. Om de hade fått göra det hade 
kanske respondenterna själva uppmärksammat fler ämnen än biologi i sin verksamhet. Det 
resultat som intervjuerna nu istället påvisar är att det finns en diskrepans mellan respondenternas 
uppfattning om vad de gör och det som deras exempel, genom kategorisering, visar att de gör 
men det visar samtidigt på en bredd i respondenternas arbete vad det gäller ämnesområden i den 
naturvetenskapliga verksamheten.  

 

Diskrepansen kanske delvis kan bero på att de naturvetenskapliga aktiviteter som respondenterna 
planerar för handlar om biologi i första hand men vad diskrepansen kan bero på kan man inte 
säkert veta. Dock är en rimlig slutsats att respondenterna troligtvis känner sig trygga med 
biologin, då detta även är det ämne respondenterna själva har störst intresse inom, och att de 
därför också känner att de lätt kan arbeta med detta. Elfström m.fl. (2008, s. 23) hävdar att goda 
ämneskunskaper gör det lättare för pedagogen att synliggöra vardagliga begrepp och att det 
hjälper till att förstå vad barnens ser och upplever. Fröb och Hyttmo (2011, s. 38) påtalar att de 
flesta pedagogerna i deras studie beskriver att de hade svårt med arbetet med kemi och fysik och 
en möjlig anledning till detta påstår Fröb och Hyttmo (2011, s. 38) kan vara att pedagogerna 
känner osäkerhet inför dessa ämnen. Därför är det rimligt att anta att respondenterna även i min 
studie endast anger det ämne de känner sig tryggast med och samtidigt mest intresserade av som 
det ämne de arbetar mest med i förskolan. Elfström m.fl. (2008, s. 132) framhåller just att 
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pedagoger ofta känner osäkerhet inför naturvetenskap om de inte tror sig ha de rätta svaren. 
Därför menar Elfström m.fl. (2008, s. 134) att om pedagoger i förskolan låter barn arbeta 
utforskande så kan det resultera i fördjupade kunskaper för både barn och pedagoger i och med 
att pedagogen får möjlighet att hjälpa barn fördjupa sina kunskaper genom att ta reda på 
information om det barnen intresserar sig för och det kan även ge pedagogen en bredare 
ämneskompetens.  

 

6.5 Avslutande reflektioner 

Studien visar att pedagoger i förskolan har en utvecklad kunskap och medvetenhet om hur barn 
kan lära sig naturvetenskap då flera olika sätt som barn kan lära sig naturvetenskap på beskrivs. 
Studien visar på att det utforskande och undersökande arbetssättet samt barns nyfikenhet är 
centrala delar i barns naturvetenskapliga lärande samtidigt som leken och barns egna 
undersökningar också beskrivs som en del i detta lärande. Dessutom kan man utläsa att 
pedagogens egen roll har en stor del i barns naturvetenskapliga lärande. Detta synliggörs då 
pedagogens eget intresse och förmåga att undersöka och upptäcka naturvetenskap tillsammans 
med barn samtidigt som pedagogens möjlighet att inspirera barn till vidare undersökningar 
beskrivs som viktiga förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande. 

 

Studien visar även att det, genom respondenternas beskrivna exempel av den naturvetenskapliga 
verksamheten på förskolorna, förekommer en stor naturvetenskaplig bredd i verksamheten i och 
med att olika naturvetenskapliga ämnesområden representeras. Trots denna naturvetenskapliga 
bredd så kan det ändå vara gynnsamt för pedagoger i förskolan, att genom fortbildningsinsatser 
få ökade möjligheter att bli medvetna om de kunskaper de besitter för att främja pedagogers 
arbete med naturvetenskap i förskolan och för att uppdatera deras naturvetenskapliga kunskaper. 
Denna kompetenshöjning kan göra det lättare för pedagoger att arbeta med naturvetenskap i 
enlighet med de strävansmål i förskolans läroplan som handlar om naturvetenskap och för att 
pedagoger ska känna trygghet i sitt arbete med naturvetenskap i verksamheten. 

 

Förhoppningen är att denna studie har lyft fram både den planerade men även den spontana 
naturvetenskapens vikt i verksamheten med de små barnen på förskolan. Önskvärt är att 
pedagoger i förskolan, genom denna studie, kan uppmärksamma att den spontana 
naturvetenskapliga verksamheten är minst lika viktig som den planerade, om inte viktigare, för de 
små barnens lärande inom naturvetenskap. Förhoppningen är även att pedagoger som tar del av 
denna studie kan se att naturvetenskap inte bara bedrivs i planerad undervisning, eller i planerade 
aktiviteter, utan även sker hela tiden runt omkring oss i många olika aktiviteter som barn gör. 
Förhoppning finns även om att pedagoger lättare ska kunna uppmärksamma detta då de tagit del 
av denna studie och fått några exempel på vad naturvetenskap i förskolan kan vara. 

 

6.6 Förslag på vidare studier 

Eftersom denna studie är relativt liten med ett ganska smalt underlag så bör studien genomföras 
på fler förskolor, gärna helt kommunövergripande för att få ett bredare datamaterial. Det kan 
vara fördelaktigt att göra denna studie i form av en observationsstudie då denna skulle kunna 
berätta mer om vilket innehåll den naturvetenskapliga verksamheten på förskolorna har och hur 
den kan variera mellan olika förskolor. En jämförande studie mellan olika förskolor är även 
intressant att se, då möjligheter att påvisa likheter och skillnader mellan olika förskolor kan 
finnas. En fördjupad studie i pedagogernas beskrivning av hur barns naturvetenskapliga lärande 
kan ske och hur denna beskrivning av barns lärande kan avspeglas i deras verksamhet är förstås 
av stort intresse. Undersökning för att studera hur pedagoger förhåller sig till barns lärande 
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genom att intervjua pedagoger och samtidigt observera deras verksamhet i barngrupper kan 
uppmärksamma om pedagogernas beskrivning av hur barns lärande kan ske avspeglas i deras 
verksamhet. Det spontana naturvetenskapliga lärandet i förskolan skulle även vara intressant att 
göra en fördjupad och mer omfattande studie av för att se hur pedagoger på många olika 
förskolor förhåller sig till just den spontana naturvetenskapen i sin verksamhet. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Informationsbrev till förskolechefer 

 

 
Hej. 

 

Jag heter Ing-Marie Olsén och är en lärarstudent på Högskolan Dalarna som läser på lärarprogrammet 
mot förskola och förskoleklass med inriktning natur och teknik. 

Denna termin ska jag skriva ett examensarbete, en C-uppsats på 15 hp. 

Syftet med mitt examensarbete är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar 
med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sin syn på barns lärande inom 
naturvetenskap, speciellt i kemi och fysik. 

 

Studien är tänkt att utföras genom intervjuer med ca 5-10 pedagoger som alla bör arbeta på en 
småbarnsavdelning. För att kunna utföra denna studie behöver jag intervjupersoner och därför ber jag nu 
Er om hjälp. 

Jag behöver komma i kontakt med personal på de småbarnsavdelningar som finns på de förskolor som Ni 
ansvarar för. Jag vore därför tacksam om Ni hade möjlighet att maila mig berörda pedagogers mailadresser 
så att jag kan kontakta dem och informera dem om denna studie. 

 

Intervjuerna med pedagogerna beräknas ta ca 30-60 minuter/person och deltagandet kommer att vara helt 
frivilligt. Pedagogerna kan när som helst avbryta sitt deltagande och de kan också välja att inte svara på 
vissa frågor utan närmare motivering. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och både deltagande pedagog och den förskola denne 
representerar kommer att avidentifieras, då varken pedagogens eller förskolans namn kommer att anges i 
arbetet. 

Undersökningen kommer slutligen att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och Ni 
kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsen om intresse finns. 

 

Jag vore tacksam om Ni snarast mailade mig Era pedagogers namn och mailadresser så att jag kan 
kontakta dem. 

 

För eventuella frågor eller upplysningar går det bra att kontakta mig. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Ing-Marie Olsén 

 

Student:     Handledare: 

Ing-Marie Olsén    Johanne Maad 

Telefon: xxx-xxx xx xx   Telefon: xxx-xxx xx xx 

E-post: h10imols@du.se   E-post: jmd@du.se 
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Bilaga 2: Informationsbrev till pedagoger 

 
Information om undersökning gällande små barns naturvetenskapliga lärande i förskolan 

 

Du tillfrågas om deltagande i denna undersökning 

Denna undersökning görs som en del i ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. Syftet med 
undersökningen är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med 
naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sin syn på barns lärande inom 
naturvetenskap, speciellt i kemi och fysik. Att jag kontaktar just dig beror på att din förskolechef  har 
meddelat mig att du arbetar med barn i åldersintervallet 1-3 år. Därför skulle det vara mycket värdefullt om 
du vill delta i denna undersökning om hur pedagoger anser att de arbetar med de små barnens 
naturvetenskapliga lärande. 

 

Din medverkan i denna studie kommer att ske genom en intervju (gärna under v 15-17) där du och jag 
kan samtala om mina frågor. Besöket/intervjun kommer ta 30-60 minuter. För att ha möjlighet att granska 
vårt samtal och ta del av all information kommer jag att spela in samtalet. Det inspelade materialet 
kommer jag därefter transkribera och skriva ner i ett dokument; vid denna transkribering kommer 
materialet även att avidentifieras. I dokumentet med den transkriberade intervjun får du sedan möjlighet 
att kontrollera att jag uppfattat dina svar rätt. 

 

Ditt namn och din arbetsplats kommer inte att avslöjas och ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 
som helst välja att avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer totalt sett bestå av intervjuer med 5-10 pedagoger och dessa intervjuer kommer 
sedan att ligga till grund för bearbetning och analys i det slutgiltiga examensarbetet som kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.   

 

Det inspelade intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt av mig. Det transkriberade och 
avidentifierade materialet kommer att behandlas av mig, min handledare samt eventuellt av en examinator 
vid Högskolan Dalarna. Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras vid Högskolan Dalarna vid 
terminens slut och då uppsatsen är godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. Du kommer 
även ges möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen när den är godkänd. 

 

Jag som ska utföra denna undersökning heter Ing-Marie Olsén och är en lärarstudent på Högskolan 
Dalarna som läser på lärarprogrammet mot förskola och förskoleklass med inriktning natur och teknik. 

Det jag önskar att du nu tar dig tid till, oavsett om du vill delta i studien eller inte, är att du svarar på detta 
mail och skriver om du önskar delta i studien eller inte. 

Önskar du delta så kommer jag kontakta dig igen för att bestämma tid för intervju samt delge dig några 
intervjufrågor som vi kan starta vårt samtal kring. 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

XXX den 2014-03-27 

 

Vänliga hälsningar 

Ing-Marie Olsén 
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Student:     Handledare: 

Ing-Marie Olsén    Johanne Maad 

Telefon: xxx-xxx xx xx   Telefon: xxx-xxx xx xx 

e-post: h10imols@du.se  E-post: jmd@du.se 

 

___________________________ ___________________________ 

Ing-Marie Olsén   Johanne	Maad 
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Bilaga 3: Intervjuguide till pedagoger 

	

Intervjuguide 
Vårt samtal bygger på dessa huvudfrågor men till dessa kommer även följdfrågor att ställas. 

 

Intervjufrågor: 

*Vad innebär naturvetenskap och naturvetenskapliga arbetsmetoder för dig? 

 

*Hur skulle du vilja beskriva att barn kan lära sig naturvetenskap? 

       

* Vad anser du är viktigt att tänka på som pedagog för att främja barnens lärande inom naturvetenskap? 

 

*Anser du att barn i åldern 1-3 år lär sig om naturvetenskap på samma sätt som äldre förskolebarn, i 
åldern 3-5 år? 

 

*Anser du att arbetet med naturvetenskap är en viktig del av verksamheten på förskolan? 

 

*Hur arbetar ni med naturvetenskap i er verksamhet? 

 

*Känner du dig väl bekant med dessa strävansmål som finns i förskolans läroplan som riktas mot 
naturvetenskap?  

 

I förskolans läroplan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn  

 

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

 

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 (Lpfö98/10, 2010, s. 10).  

 

*Hur tror du att utformandet av förskolans miljö, både inom- och utomhus påverkar barnens 
naturvetenskapliga lärande? 

 

*Hur anser du att din förskola som helhet skapar förutsättningar för de små barnens lärande inom kemi 
och fysik? 

 

*Finns det några hinder eller möjligheter i arbetet med naturvetenskap på förskolan? 

 

*Anser du att er förskola har de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta med naturvetenskap med 
de små barnen? 

 

* Har du något övrigt att tillägga om hur ni arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år? 



 

 47

Bilaga 4: Intervjuguide med följdfrågor 

 

Intervjuguide med följdfrågor 

*Kön? 

*Ålder? 

*Vilken utbildning har du (formell)? 

     – vilket år tog du examen? 

     – har du någon informell utbildning eller eget intresse inom naturvetenskap? 

     – har du gått någon kurs eller vidareutbildat dig inom naturvetenskap? 

     – hur många år har du i yrket? 

*Vad innebär naturvetenskap och naturvetenskapliga arbetsmetoder för dig?? 

     – vad är kemi och fysik för dig? 

     – finns något ämnesområde inom naturvetenskap som du tycker är särskilt roligt eller intressant? 

 

Svarar mot frågeställning 1: Syn på kunskap och lärande 

*Hur skulle du vilja beskriva att barn kan lära sig naturvetenskap? 

– hur lär sig barn som är 1-3 år om naturvetenskap? 

      – hur ser du på din egen roll som pedagog och din inverkan på barns lärande inom naturvetenskap? 

*Vad anser du är viktigt att tänka på som pedagog för att främja barnens lärande inom 
naturvetenskap? 

*Anser du att barn i åldern 1-3 år lär sig om naturvetenskap på samma sätt som äldre  

        förskolebarn, i åldern 3-5 år? 

      – vad är lika/vad skiljer sig åt? 

 

Svarar mot frågeställning 2: Förutsättningar för naturvetenskapligt lärande 

*Anser du att arbetet med naturvetenskap är en viktig del av verksamheten på förskolan? 

     – varför/varför inte? 

*Hur arbetar ni med naturvetenkap i er verksamhet? 

     – ge gärna exempel på vad och hur ni gör 

     – planerar ni för naturvetenskapliga aktiviteter/undervisningstillfällen på förskolan? 

     – av er naturvetenskapliga verksamhet på förskolan, hur mycket är planerad verksamhet och hur 

       mycket är spontan? 

 

*Känner du dig väl bekant med dessa strävansmål som finns i förskolans läroplan som riktas mot 
naturvetenskap? 

  

I förskolans läroplan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn  

  

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

  

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  
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utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap (Lpfö 98/10, 2010, s. 10).  

 
      – vilka av dessa strävansmål i förskolans läroplan som inriktar sig på naturvetenskap anser du att  

        ni arbetar mest med just nu i er verksamhet? 

      – arbetar ni mer eller mindre med de olika naturvetenskapliga områdena i er verksamhet?     

       (naturvetenskapliga områden kan t.ex. vara biologi, fysik, kemi, teknik etc.) 

 

*Hur tror du att utformandet av förskolans miljö, både inom- och utomhus påverkar barnens 
naturvetenskapliga lärande? 

     – vad finns i just din förskolas inne- och utemiljö som främjar ett naturvetenskapligt lärande hos     

       barnen? 

     – vad i dessa miljöer kan du identifiera som främjar ett lärande inom naturvetenskap? 

     – har ni medvetet skapat miljöer som är tänka främja ett naturvetenskapligt lärande?        

     – vad i sådana fall, och hur fungerar det? 

     – vad tror du kan förändras i förskolans miljö för att skapa fler möjligheter till ett  

       naturvetenskapligt utforskande och lärande för barnen? 

 

*Hur anser du att din förskola som helhet skapar förutsättningar för de små barnens lärande 
inom kemi och fysik? 

– finns det något du tycker borde utvecklas på förskolan för att man på ett bättre sätt ska kunna arbeta 
med barnens lärande inom naturvetenskap? T.ex. materiel, kompetens? 

     – vad anser du är viktigt att barnen lär sig/förstår inom naturvetenskap i 1-3 års åldern? 

 

 

Svarar mot frågeställning 3: Hinder och möjligheter 

*Finns det några hinder eller möjligheter i arbetet med naturvetenskap på förskolan? 

     – specificera 

*Anser du att er förskola har de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta med 
naturvetenskap med de små barnen? 

     – vad är bra/vad saknas/vad kan förändras? 

     – känner du att du har tillräcklig kompetens för att främja barnens lärande? 

     – om inte, vilken kompetens anser du att du saknar? 

 

* Har du något övrigt att tillägga om hur ni arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år? 
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Bilaga 5: Respondenternas didaktiska val inom den naturvetenskapliga 
verksamheten 

 

Kategori Underkategori Specificerad aktivitet Tolkning av 
specifikt 
innehåll 

Förskola Referens

Biologi, kemi Växtprocesser Odling av frukter, bär och potatis. 
Plantering av frön och blomskott 

Växtkunskap, 
växtprocesser, 
fotosyntesen 

2, 3, 4, 5 Helldén, 1994, s. 
112- 114 

Persson, 2004, s. 
97 

Biologi Naturkännedom Undersöka och upptäcka skogen Växtkunskap 1 Skolverket, 
Biologi, 2014 

Fysik Vattenlek Flyta-sjunka Densitet, tryck 1, 2, 3, 4, 5 Persson, 2004, s. 
22-23 

Fysik, kemi Experiment Russinhissen, olja-vatten-sirap, etc. Gas, ämnen som inte 
blandar sig 

1, 2, 4, 5 Persson, 2004, s 
24-25, 28 

Fysik, kemi Blåsa bubblor Blåsa såpbubblor och bubblor med 
vatten, diskmedel och färg 

Ytspänning, 
blandningar och 
lösningar 

1, 2 Persson, 2004, s. 
23, 28 

Fysik, teknik Bygglek Bygga med klossar, kaplastavar, lego, 
pinnar 

Tyngdkraft, 
konstruktionsteknik 

1, 3 Lundegård, 
Broman, Viklund 
och Backlund. 
2008, s. 112 

Bjurulf, 2013, s. 
62 

Fysik Vatten, snö, is Frysa in och tina. Undersöka vattnets 
olika former 

Fasomvandling 4, 5 Persson, 2004, s. 
18 

Biologi Djurkännedom Undersöka och upptäcka djur i 
omgivningarna  

Artkunskap, 
mångfald 

2, 5 Hjernqvist m.fl., 
2001, s. 77 

Kemi Färgblandningar Man arbetar med olika typer av färger 
och material för att undersöka hur 
färger blandar sig med varandra 

Blandningar och 
lösningar 

2, 3, 4 Persson, 2004, s. 
34 

Fysik Årstider Pratar om de olika årtiderna Astronomi, 
jordaxelns lutning 

3 Persson, 2004, s. 
142 

 

Fysik Väder Pratar om olika väder med barnen, om 
det är varmt eller kallt, hur man klär sig  

Vattnets olika 
fasomvandlingar 

3, 4 Persson, 2004, s. 
64-67 

Kemi Baka Gör och bakar med playdoh deg, bakar 
pepparkakor 

Kemisk process, 
blandningar och 
lösningar 

2, 3, 5 Persson, 2004, s. 
28 

Fysik Regnbågen Pratar om regnbågen när de ser den Våglängder, 
ljusbrytningar 

4 Persson, 2004, s. 
134 

Fysik Ballonger Blåser ballonger Luft och tryck 4 Persson, 2004, s. 
48 

Fysik, teknik Cykling, balansgång Barnen cyklar och går balansgång ute 
på gården 

Kraft, 
rörelseöverföring, 
hjulet 

2, 3, 4 Lundegård m.fl. 
2008, s. 115 

Bjurulf, 2013, s. 
18-19, 58 

Kemi, biologi Kompostering Sorterar matavfall med barnen Kemisk process, 
kretslopp 

2 Helldén, 1994, s. 
92, 120 

Fysik Bollek Rulla bollar i rör som sitter på en vägg Tyngdkraft 2 Persson, 2004, s. 
144 

Lundegård m.fl. 
2008, s.112 

Fysik Ljud och musik Man sjunger och gör olika ljud, hur det 
låter när man har sönder is 

Luftens svängningar 2, 3, 5 Persson, 2004, s. 
108-109 

Fysik Ljus Lampor i olika färger i ett 
upplevelserum 

Ljusbrytningar 5 Persson, 2004, s. 
124-125 

Teknik Internet Användning av lärplatta och internet 
tillsammans med barnen  

Tekniskt hjälpmedel 5 Bjurulf, 2013, s. 
93 


