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Sammanfattning 
Den här studien handlar om arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan. Metoden är 

kvalitativ och syftet är att visa hur pedagoger i förskolan kan integrera de naturvetenskapliga 

ämnena samt teknik i förskolans lärmiljö. Datainsamlingen har skett genom intervjuer, 

dagboksanteckningar samt inventering av en förskolas lärmiljö. Undersökningens resultat 

visar att pedagogers förhållningssätt har stor betydelse då ett naturvetenskapligt arbetssätt 

tillämpas. Studien visar att ett sociokulturellt lärande stämmer väl överens med de delar som 

ger en god grund för att göra naturvetenskap och teknik till en naturlig del av förskolans 

lärmiljö. Om läroplanens intentioner att öka förskolebarns förståelse för och kunskap om de 

naturvetenskapliga ämnena samt teknik skall uppnås behöver dessa ämnen göras till en del av 

förskolans vardag. I uppsatsen tas frågan om pedagogers utbildning och kompetens i de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik upp.  

 

Nyckelord: Naturvetenskap, teknik, förskola, lärmiljö 
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Introduktion 
Forskning visar att färre studenter inom lärarutbildningen väljer en naturvetenskaplig 

utbildning, detta gäller även inom förskolan (Elfström m.fl., 2008). I och med att förskolans 

läroplan reviderades (Lpfö 98/10) fick naturvetenskap och teknik större betydelse. I 

läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap, samband i naturen samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vidare 

skall barnens förmåga att urskilja naturvetenskap och teknik i vardagen utvecklas. Även 

barnens förmåga att konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap skall 

utvecklas i förskolan (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10). Det ligger i förskolans intresse att 

lösa dilemmat med en läroplan som kräver ett ökat fokus inom ett ämnesområde där ett 

pedagogiskt utbildningsintresse minskar.  

Antalet studenter inom lärarutbildningen som väljer naturvetenskaplig inriktning har, enligt 

Elfström m.fl. (2008), minskat. Ungdomarna anser att deras frågor inte tas upp i NO-

undervisningen. Även många förskollärare och lärare för yngre barn saknar utbildning i 

naturvetenskap. I arbetet med barnen startar ett utforskande och ett naturvetenskapligt arbete i 

en upptäckt, en fråga eller något slags problem som uppstår i en kontakt med ett material, 

fenomen eller en händelse. Vidare framhäver Elfström m.fl. (ibid) att det finns flera likheter 

mellan en vetenskapsmans arbete och barns utforskande av naturvetenskap i sin närmiljö; 

såsom utforskande, undersökande och experimenterande. Elfström m.fl. (ibid) hävdar att 

dagens förskolas och skolas pedagogiska utmaningar är att knyta samman barnens inhämtande 

av information samt kunskap med sina egna erfarenheter samt att dela dessa med andra. 

För att de naturvetenskapliga ämnena skall bli en naturlig del av förskolans verksamhet är det 

viktigt att de inte blir en programpunkt för sig vid något enstaka tillfälle under dagen eller 

veckan. Därför vore det intressant att ta del av hur en förskola som arbetar med 

naturvetenskap och teknik som profil, har integrerat naturvetenskapen i sin lärmiljö. I denna 

studie kommer jag att beskriva en förskolas arbete med naturvetenskap och teknik. Jag 

kommer även bidra med exempel på hur arbetssätt, material och lärmiljö kan bidra till ett ökat 

arbete med dessa ämnen.  

Mina egna tankar och erfarenheter i arbetet med naturvetenskap och teknik är att materialet 

har betydelse. Jag menar att utforskandet av naturvetenskapliga fenomen och tekniska 

innovationer kräver tillgång till olika föremål och miljöer. Att prova magneter på stolsben 

exempelvis är omöjligt utan tillgång till materialet.  
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Enligt nationalencyklopedin är naturvetenskap 

Den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, 
dess delar eller verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi 
och geovetenskap. 

(Nationalencyklopedin) 

Teknik är en 

Sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina 
önskningar genom att använda fysiska föremål. 

(Nationalencyklopedin) 

Utöver en förskolas värdegrund och arbetssätt spelar förskolans lärmiljö en stor roll för 

pedagogernas och barnens dag på förskolan. I lärmiljön inhämtar såväl vuxna som barn 

inspiration, idéer och kraft. Lärmiljön bör spegla den verksamhet som pågår i förskolan för att 

underlätta återkoppling och reflekterande. Lärmiljön kan inkluderas både i 

dokumentationsprocessen samt då förskolan visar sin verksamhet för föräldrar och förskolans 

tillfälliga besökare, genom exempelvis fotodokumentation, material, modeller och skapande 

verksamhet.  

Det som står i centrum i denna uppsats är hur en förskola gör för att spegla det 

naturvetenskapliga arbetet i sin lärmiljö. Uppsatsen vänder sig till pedagoger inom förskolan, 

som planerar att starta sitt arbete inom naturvetenskap och teknik eller som vill fördjupa och 

integrera detsamma i förskolans lärmiljö.  

Syfte/Forskningsfrågor 
Jag har undersökt huruvida en förskolas lärmiljö och arbetssätt påverkar varandra. Med hjälp 

av en förskolas utepedagog och förskolechef har jag tagit reda på deras tankar inför 

planeringen av förskolans lärmiljö samt hur förskolemiljön, såväl inomhus som utomhus, kan 

stimulera ett naturvetenskapligt arbetssätt. För såväl pedagoger som barn i förskolan anser jag 

att det är viktigt att det i lärmiljön finns spår från arbetssättet som ger ny inspiration och nya 

infallsvinklar. Det är även viktigt att som pedagog kunna känna en stabil grund och trygghet i 

sitt arbetssätt, att känna tillit till avdelningens och kollegornas arbete. Därför har jag velat 

undersöka om förskolans arbetssätt och lärmiljö speglar varandra.  

Min forskningsfråga är: 

På vilket/vilka sätt kan en förskolas lärmiljö stimulera ett naturvetenskapligt arbetssätt? 
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Litteraturöversikt 

Pedagogers kompetens 
Många vuxna känner, enligt Tunnicliffe (2013), att de inte har tillräcklig kunskap om 

naturvetenskap för att kunna introducera ämnet. Tunnicliffe menar dock att det inte är den 

vuxnes kunskap som är viktigast utan den nyfikenhet och entusiasm som densamme visar. 

Tunnicliffe framhäver att vuxna som arbetar med de yngre barnen kan öka sin självkänsla och 

sitt självförtroende vad gäller naturvetenskapliga fenomen då de vid gemensamma 

observationer med barnen inser att de kan känna igen och prata om fenomenen. Elfström m.fl. 

(2008) anser däremot att läraren måste vara kunnig i ämnet för att förstå barnens teorier och 

frågor. Att sätta sig in i ämnet är enligt författarna även viktigt för att få fler idéer om hur 

barnen kan gå vidare i sina undersökningar. Känner pedagogen till olika naturvetenskapliga 

fenomen och lagar kan han/hon ställa bra produktiva frågor som utvecklar barnets 

undersökande.  

Även Brunton och Thornton (2009) hävdar att läraren måste ha en grundläggande kompetens 

inom det vetenskapliga området om denne ska kunna stötta barnen i sitt lärande. Brunton och 

Thornton menar att pedagogen behöver förmåga, kunskap och erfarenhet för att kunna ta 

tillvara på de situationer som uppstår. Pedagogen kan då väcka barnens nyfikenhet, se 

potentialen i barninitierade leksituationer, utmana barnen utan att utsätta dem för fara, stötta 

barnens individuella lärande och utveckling samt utmana barnens tankar med frågor som 

uppmuntrar dem att reflektera och ompröva sina idéer. 

Eftersom det är en omöjlighet för en människa att kunna allt om allt räcker det, enligt Persson 

Gode (2008), att pedagogerna gör sitt bästa. Vidare anser Persson Gode att det kan bli 

”experiment med experimenten”, d.v.s. experimenten fortsätter tills alla möjligheter är 

uttömda. Det innebär att om fruktsaft från apelsin ingår i beskrivningen av experimentet kan 

den ersättas av en annan fruktsaft, ger det experimentet ett annat resultat? Att ge förslag på 

hur experimentet kan förändras ger i sig flera möjliga hypoteser att testa. Att använda sig av 

tidigare dokumentation av experimentet, beskriver Persson och Gode som en möjlighet att ge 

barnen många uppslag och nya tankar. 
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Utgå från barnen 
Vuxna ska ta tillvara på och utgå från barnens erfarenheter, funderingar och upptäckter. 

Barnen ska ges tid att utforska sina upptäckter (Brage & Linde, 2012). Brunton och Thornton 

(2009) menar att barns vetenskapliga erfarenhet även måste baseras på barnens ålder, var de 

står utvecklingsmässigt samt deras sociala/kulturella bakgrund, vilket de hävdar, leder till 

fantasifulla och utmanande undersökningar. Att introducera naturvetenskap och teknik genom 

leken väcker, enligt Brage och Linde (2012), nyfikenhet och förståelse för ämnena samt ger 

en känsla av delaktighet i naturens kretslopp. Persson Gode (2008) använder sig av uttrycken 

uppleva, undersöka och utforska för att beskriva olika delar i barns process då de gör en 

upptäckt. Barn delar, enligt Persson Gode, gärna sin upptäckt med andra. För att påkalla 

uppmärksamhet använder de ofta utrop som ”Kolla!” eller ”Titta!” Elfström m.fl. (2008) 

hävdar att just utrop, eller för de yngre barnen någon glädjeyttring, kännetecknar ett barns 

utforskande men barn kan även gå in i ett tyst koncentrerat undersökande. 

Efter utropet följer observationer, de yngsta undersöker med hjälp av sina sinnen. Sedan 

samlar, ordnar, sorterar och benämner barnen i sin lek och sitt gestaltande. Om man lyssnar 

noga kan man höra barn formulera hypoteser, de har antaganden om vad saker kan vara bra 

till eller användas för (Elfström m.fl., 2008).  

I likhet med Elfström m.fl. anser Brage och Linde (2012) att hypoteser är ett bra arbetssätt. De 

framhäver även bygg- och konstruktionslekens betydelse för att utforska den vardagliga 

tekniken som finns runt oss hela tiden. Persson Gode (2008) framhäver barns upptäckt som 

utgångspunkt för pedagogerna i arbetet med experiment och upplevelser. Arbetet med barn 

kan likt forskarnas arbetssätt utgå från en ide eller hypotes som provas men Persson Gode 

menar att förutsättningslösa experiment också kan användas som metod med förskolebarn. 

När barnen ombeds att tänka ut en hypotes eller gissning kring vad som kommer att ske i 

experimentet leder det, enligt Persson Gode, till att barnen tränas i att reflektera. Persson 

Gode poängterar att vikten inte ligger i att ha rätt eller fel utan vid att använda sig av 

arbetssättet. Att experimentera förutsättningslöst innebär att barnen får ett nytt material som 

de får undersöka på egen hand och i egen takt. Även Harlen (1996) påpekar att det är barnens 

ansträngningar som förtjänar uppmärksamhet och uppfattning – inte de ”rätta” svaren eller 

resultaten! Vidare menar Harlen att naturvetenskap skiljer sig från andra ämnen eftersom 

barnen bildar sig egna tankar och idéer genom att studera ting och fenomen omkring sig 

genom naturvetenskapliga metoder. Harlen hävdar att pedagogerna måste våga använda 
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naturvetenskapliga metoder i sitt arbete. De måste våga släppa kontrollen – de kan inte kunna 

allt!  

Vetenskapliga förmågor de yngre barnen kan lära sig genom undersökande och utforskande 

är, enligt Burnton och Thornton (2009), förmågan att observera, att använda alla sina sinnen, 

fingerfärdighet, finmotorik, hand-ögakordination och konstruktion. De lär sig att ifrågasätta, 

att spekulera, dra slutsatser, lösa problem, upptäcka likheter och skillnader samt att reflektera. 

Vidare lär de sig att tala, lyssna, diskutera, framställa, återge och redogöra för händelser samt 

att samarbeta, förhandla, ledarskap, följa instruktioner och att handla med säkerhet. 

Persson Gode menar att förskolebarn upptäcker naturvetenskapen i sin vardag, såsom att det 

går trögt att cykla uppför en backe men lätt att cykla nerför backen. Hon hävdar att nyfikenhet 

är ett av de viktigaste drivmedlen för lärandet (Persson Gode, 2008 s. 10). Björklund och Elm 

(2003) menar att naturvetenskaplig verksamhet med små barn måste utgå från barnets värld. 

Vuxna kan hjälpa barnen att successivt förstå naturvetenskapens abstrakta begrepp samt hur 

människa, samhälle och natur samspelar både lokalt och globalt. Vidare anser de att 

verksamheter som innehåller utforskande och experimenterande är viktiga i förskolan. 

Elfström m.fl. (2008) menar att naturvetenskap för små barn handlar om att observera och 

iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att ta på sig de 

naturvetenskapliga glasögonen för att se att barnet t.ex. kan utforska fart, acceleration, friktion 

eller tyngdkraft med hjälp av olika föremål i rutschkanan. Många gånger håller ett barn på 

med ett eget projekt under den fria leken.  

Lärarlagets roll är bland annat att tänka och reflektera tillsammans över vad det 
är barnen undersöker, hur de ska kunna lägga till material som ger nya 
erfarenheter och ge barnen tid och utrymme att pröva materialet, både i 
planerade situationer och när barnen själva tar initiativ under resten av dagen. 
En viktig fråga blir hur rummen och dagsrytmen formas  

(Elfström m.fl., 2008 s.95). 

Språk och vetenskapliga begrepp 
Förstahandserfarenheter genom material, verktyg och världen omkring dem ger barnen en 

bred erfarenhet på vilken de kan bygga vidare sin framtida förståelse för vetenskapliga 

begrepp (Brunton & Thornton, 2009). Brunton och Thornton påpekar betydelsen av att 

använda vetenskapliga begrepp och termer i det naturvetenskapliga arbetet med barnen. De 

menar att det är viktigt att säga att sockret lösts upp i vattnet, inte att sockret har försvunnit. 

Att få höra korrekta benämningar på ting och händelser är, enligt Tunnicliffe (2013), 
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grundläggande för ett naturvetenskapligt lärande. Barn har önskan att visa sina upptäckter och 

vad de uppnått för andra och menar att vuxna kan stödja ett sådant lärandemönster genom att 

uppmuntra och namnge barnens upptäckter. Även språkbruket skall spegla ett 

naturvetenskapligt kunnande i vardagen. En identifiering av vad begreppet utforskande 

innebär och vad som är förutsättningarna för en kommunikation är, enligt Elfström m.fl. 

(2008) en nödvändighet för pedagogerna. För att en naturvetenskaplig utforskande kultur skall 

iscensättas krävs, enligt författarna, ett undersökande där hela kroppen och alla sinnen får 

användas såväl inomhus som utomhus. Det måste även vara möjligt att vandra mellan olika 

språkliga uttrycksformer och områden för att befästa gamla kunskaper och göra nya 

upptäckter (Elfström m.fl. 2008, s.25). 

Tunnicliffe (2013) menar att det har skett ett paradigmskifte vad gäller den naturvetenskapliga 

utbildningen, då man insett att det ger bäst effekt att påbörja den i tidig ålder. Hon hävdar att 

det är konkreta förstahandserfarenheter/upplevelser inklusive lämpligt samtal som de yngsta 

barnen är i behov av. Vidare menar Tunnicliffe att ett naturvetenskapligt språkbruk behöver 

användas i barnens vardag redan innan de själva kan prata, då de ju kan höra och se. De första 

sju åren är de viktigaste vad gäller barns inlärning och utmaningarna samt erfarenheterna i de 

tidiga åren grundlägger inlärningen i de högre åldrarna. Barn utvecklar sina tankar kring 

fenomen genom observationer, undersökningar och genom att använda sin logik, vilken ofta 

skiljer sig från den erkända vetenskapen och refereras till som missuppfattningar eller 

alternativa förklaringar. Barnens förklaringar är ofta svåra att ändra på när barnen blivit äldre 

och kan utgöra barriärer för framtida inlärning (Tunnicliffe, 2013). Brunton och Thornton 

(2009) påvisar att det i arbetet med de yngsta barnen är viktigt att tänka på att frågorna kan 

vara icke-verbala likaväl som verbala. Icke-verbala frågor kan vara en frågande blick eller en 

gest, ett sätt på vilket de yngre barnen visar att de har en undran de vill få svar på eller att de 

vill uppmärksamma någon på något. Det är även viktigt att skapa en känslomässig miljö som 

välkomnar och värdesätter barnens frågor. 
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Produktiva frågor 
Med produktiva frågor kan pedagogen, enligt Elfström m.fl. (2008), hjälpa barnen att göra en 

observation, fundera kring observationen, ställa hypoteser, göra förutsägelser, föreslå 

experiment och dra slutsatser. I sitt utforskande ställer barnen autentiska frågor. Genom att 

undra och fråga visar barnen vad de är intresserade av. Om pedagogerna ställer 

undersökningsbara, produktiva frågor blir barnens genuina frågor utforskande och inspirerar 

till produktiv verksamhet (ibid). Genom att introducera naturvetenskap samt teknik för barnen 

och ställa produktiva frågor kan pedagogerna utmana barnens vetenskapliga tänkande (Barr, 

Nettrup & Rosdahl, 2012).  

Frågor som ”Har du sett?” ”Hur känns?” ”Hur luktar?” ökar barnens uppmärksamhet. ”Hur 

stor?” ”Hur många?” får barn att räkna och mäta. Om pedagogen vill att barnen ska jämföra 

och upptäcka skillnader kan de ställa frågor som ”Ser alla … likadana ut?” eller ”Hur skiljer 

de sig från varandra?”. Frågor som ”Vad händer om?” leder till att utforskande. Börja med 

uppmärksamhets- och räkna/mätafrågor, fortsätt sedan med ovanstående ”forskarfrågor”. 

Frågor som Varför blir det si eller så…? är svåra att svara på och bör undvikas. Det sätt som 

pedagogerna kommenterar och ställer frågor hjälper barnen att se och tolka 

naturvetenskapliga fenomen. Att ställa öppna, produktiva frågor uppmuntrar barnen att 

uttrycka sina åsikter och att dela med sig av sina tankar. Genom att personcentrera dessa 

frågor, att använda pronomen ”du” eller ”vi” i frågan, uppmuntras barnen att delge sina idéer 

och åsikter (Brunton & Thornton, 2009; Barr, Nettrup & Rosdahl, 2012). Elfström m.fl. 

(2008) menar att personcentrerade frågor blir lättare att besvara, exempelvis: Vad tror du 

kommer att hända när vi …? (Elfström m.fl., 2008).  

Frågor som ”Vad tror du kan ha hänt?” eller ”Vad kan det vara som gör att…?” möjliggör 

diskussioner, iakttagelser av detaljer samt jämförelser. Frågor formulerade på det viset har 

inga rätt eller fel (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2012). Vidare menar Barr, Nettrup och Rosdahl 

att barnens tänkande kan stanna upp om inte produktiva frågor ställs, därmed nås inte samma 

lärande.    

Att bli mer uppmärksam på hur man ställer sina frågor och vad man väntar sig 
för svar är en viktig del i att se hur man som lärare påverkar hur ett samtal 
blir. (…)små skillnader i frågandet ger olika svar  

(Elfström m.fl., 2008, s.101) 
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Att starta ett naturvetenskapligt arbete  
Tunnicliffe (2013) anser att observationer är starten på att arbeta med naturvetenskap. En start 

i arbetet med hypoteser är att ställa frågan ”Vad händer om…?” när barnen undrar ”Varför?” 

efter att ha observerat något. Utgångspunkter för att starta ett naturvetenskapligt utforskande 

kan, enligt Brunton och Thornton (2009) vara ”skattkorgar” för barn upp till 10 månader, 

innehållande naturmaterial och hushållsartiklar att undersöka, en så kallad heuristisk lek. 

Barnen leker med och utforskar materialet på det sätt de själva vill vilket ger dem möjlighet 

att använda sin fantasi och kreativitet utan att behöva känna att de ska producera eller 

åstadkomma något. I en heuristisk lek kan småbarn, utan vuxnas inblandning, utforska hur 

objekt kan interagera med miljön. Smidt (2010) uttrycker kritik till denna metod då hon menar 

att de vuxnas roll är alltför tillbakadragen.  

Sand, menar Burnton och Thornton (2009) är en källa att utforska konsistens, massa, 

sammansättning, den ger möjlighet att hälla och antar olika egenskaper när den blir blöt. Lera 

kan förändras genom kraft, genom att vatten tillsätts eller genom upphettning. Vatten kan 

utforskas i fast-, flytande- och gasform, har kraft att förflytta saker, kan förändra material 

kemiskt och fysiskt och kan påverka allt levande. Konstruktion med natur-eller återvunnet 

material eller byggsatser kan demonstrera friktion, gravitation samt materialens egenskaper. 

Samlingar uppmuntrar till utforskande av materials egenskaper och användningsområde. 

Även småleksaker i form av figurer, djur, rollspel och sagor samt dockor kan vara startpunkt 

för ett naturvetenskapligt arbete. De poängterar också att speglar är en oändlig resurs av 

fascination för yngre barn. De kan se världen från olika vinklar, blir familjära med hur bilder 

återspeglas. Innan någon av dessa startpunkter introduceras är det viktigt att pedagogerna är 

medvetna om sin intention med materialet och det naturvetenskapliga lärandet. Burnton och 

Thornton (2009) menar att barnen inte lär sig något av att mixa färger om inte avsikten med 

aktiviteten formuleras.  

För Harlen (1996) är de viktigaste punkterna för starten i ett naturvetenskapligt arbete att 

uppskatta barnens anstängningar oavsett resultat, att undvika varje antydan om att det finns 

”ett rätt svar”, att acceptera svaret barnen kommer fram till genom sina undersökningar samt 

att låta barnen själva försöka hitta ett sammanhang i sina iakttagelser.  

Harlen föreslår att det inför starten skall finnas rikligt med material som väcker barnens 

intresse och att det finns en miljö där barnen känner sig fria att börja leka. En utmaning eller 

en uppgift kan underlätta och starta leken. Vidare vill Harlen att pedagogerna skall uppmana 
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barnen att tala om vad de gör, både med varandra och med vuxna. Precis som Harlen menar 

Elfström m.fl. (2008) att en saga eller en berättelse om något någon upplevt kan vara starten 

till ett projekt. En dramatiserad situation eller ett tittskåp kan vara andra sätt. Vidare menar 

Elfström m.fl. att klassificerings-och sorteringsövningar är ett sätt att se mönster i naturen. 

Syftet med sådana övningar med barn kan vara att ta reda på vad barnen känner till om 

materialen sedan tidigare. Övningarna kan även få igång en diskussion, problematisering samt 

formulering av produktiva frågor.  

Lärmiljön 
Bjervås (2003) anser att barns kompetens hänger ihop med förskolans miljö. Hon menar att 

den inre miljön sänder signaler till barnet om vilken tilltro som finns för barnets förmåga. 

Även pedagogens syn på kunskap och lärande avspeglas i den pedagogiska miljön. 

Planeringen av den pedagogiska miljön behöver utgå från barngruppen som skall vistas i 

miljön samt den (…) barnsyn, synen på kunskap och lärandet och de värden som 

pedagogerna vill att förskolan ska stå för (Bjervås, 2003 s.76). Bjervås betonar att miljön 

skall vara varierad och intressant men att pedagogerna även bör ha i beaktande om det finns 

motsägelsefulla användningsområden i samma rum, så att vrån som är tänkt till bokläsning 

och lugna aktiviteter utstrålar lugn och inte omringas av redskap som lockar till energifyllda 

rörelseaktiviteter. Det är viktigt att reflektera över det budskap som finns inbyggt i den 

pedagogiska miljön samt vilka förutsättningar det där finns för barn att använda och utveckla 

sina kompetenser.  

Elfström m.fl. (2008) anser att förutsättningen för en naturvetenskaplig utforskande kultur är 

att förskolerummet samt förskolegården inbjuder till att utforska i. Material, instrument, 

verktyg och litteratur skall finnas tillgängligt. Att skapa en miljö som uppmuntrar till 

naturvenskapligt lärande innefattar, enligt Burnton och Thornton att se över hur innemiljön är 

organiserad, skapa kontexter för naturvetenskapligt lärande, förse med föränderliga resurser 

som drar till sig barnens uppmärksamhet och som inbjuder till utforskande, förbättra urvalet 

och kvalitén på de verktyg och den utrustning som finns tillgänglig för barnen, utveckla 

utemiljöns potential samt att utöka tillfällen för barnen att erfara äventyr och utmaningar. För 

att organisera innemiljön så att den stödjer undersökande och utforskande krävs flexibla och 

rymliga utrymmen som kan förändras och anpassas efter barnens intressen för stunden. 

Burnton och Thornton menar att väl organiserad förvarning av material och utrustning 

kännetecknar en utforskande miljö. Öppna hyllplan och genomskinliga förvaringslådor gör 

det möjligt för barnen att se vad de har tillgång till. På låga hyllor kan material som barnen 
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själva får använda förvaras och på högre hyllor det material som barnen får använda på 

begäran. Författarna anser att öppna hyllplan uppmuntrar till att hålla rent och snyggt och 

minskar bråte (Brunton & Thornton 2009). Områden för utforskande och upptäckande 

utomhus bör innehålla ett trädgårdsområde där lärande kan ske om levande ting, träd, buskar, 

växter och stockar där levande ting och invånare kan undersökas, ett öppet område att röra sig 

på för att utforska den mänskliga kroppen, en sandlåda för att upptäcka material och krafter, 

utrymme och material för att bygga kojor för att undersöka krafter och material, hinkar och 

rinnande vatten (slang) för att undersöka materials egenskaper, hydraulik, avdunstning och 

förändringar, vindspel och storskaliga musikinstrument gjorda av avloppsrör/stuprör för att 

undersöka ljud, vimplar, väderkvarnar och regnmätare för att undersöka väder, ett område 

med jord och sten för att undersöka materialens egenskaper och jordens struktur (Brunton & 

Thornton 2009). 

Materialets betydelse 
I den engelska förskolan är laborerandet viktigt (Elfström m.fl., 2008). Hyllor med material 

som går att återanvända i olika undersökningar och projekt finns alltid – allt man kan ha 

användning för i naturvetenskapliga projekt. Ett bra sätt är att inreda speciella ”hörnor” med 

spännande material. Man kan även skapa ett naturaliekabinet i förskolan bestående av 

snäckor, blomväxter/delar, svampar, fröer frukter, vinterståndare, kottar, stenar mm. 

Leksakssnurror, bilar, bilbanor och leksaksinstrument i en hörna möjliggör undersökningar av 

naturvetenskapliga fenomen såsom kraft, rörelse och ljud. Ett skåp med specerier som är 

vanligt förekommande i hemmet såsom mjöl- och sockersorter, bakpulver, torrjäst, 

karamellfärg, diskmedel, såpa, kryddor och olika sorters pasta inspirerar till utforskande vad 

gäller löslighet, färg, smak och konsistens – vardagskemi. Ljuset kan utforskas i en ljushörna 

med ficklampor, overheadapparat/diaprojektor, böjbara plastspeglar, glitterglasögon, prismor 

och färgad plastfilm. Material som använts vid ett projekt kan samlas i förvaringsboxar för att 

lätt kunna tas fram vid ett senare tillfälle. Barr, Nettrup och Rosdahl (2012) menar att 

pedagoger, med tanke på läroplanens mål i de naturvetenskapliga ämnena samt teknik, måste 

skaffa material med barnens naturvetenskapliga lärande i åtanke.  

Elfström m.fl. (2008) anser att miljön på en småbarnsavdelning bör innehålla många saker att 

undersöka exempelvis väggfasta prylar som förändras när barnen pillar och fingrar på dem. 

Trattar och rör att stoppa saker i, nivåskillnader, små trappsteg, olika underlag att krypa över 

och gå på, tunnlar att krypa igenom och över. Kanor och rännor för bilar och bollar samt 

kugghjul. Vidare anser författarna att rummets utformning är lika viktig som sakerna som 
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finns där: trikåtyger som går att dra ut, genomskinliga tyger, tunga och lätta material, material 

som kan förändras eller som förändrar mig eller omgivningen. Sinnlighet med plats för 

känsel, lukt, smak, syn och hörsel. Det måste finnas möjlighet att agera, ordna om och 

rumstera, flytta, förändra men även plats för att dra sig undan. Genom att arbeta med papper, 

pennor, färg och lera samt att konstruera kommunicerar även de yngre barnen. Små barn vill 

gärna upprepa och göra sina undersökningar länge, därför behöver materialet vara synbart och 

nåbart. 

Att hantera verktyg såsom hinkar, trattar, rör, förstoringsglas, pipetter och magneter samt 

arbeta med material såsom sand, vatten, lera, tyg, trä, plast och metall utvecklar barnens 

finmotorik på ett meningsfullt sätt samtidigt som barnens självförtroende och självkänsla höjs. 

Att använda föränderliga material i sitt utforskande och undersökande är värdefullt för 

barnens förmåga att tänka och resonera (Burnton & Thornton, 2009).  

När man som lärare använder sig av ett utforskande arbetssätt i sin 
undervisning, är en viktig del i det pedagogiska förhållningssättet att lyssna 
aktivt på barnens teorier och frågor. Läraren måste försöka sätta sig in i hur 
barnet tänker om och funderar kring naturvetenskapliga fenomen. Att 
tillsammans i arbetslaget reflektera runt detta tar sin tid, men blir också en 
spännande och intressant del av lärararbetet. Vad är det egentligen som 
barnen försöker komma på? 

(Elfström m.fl. s.143) 

Barns lärande 
Vad gäller barns lärande anser Benn (2003) att nyfikenhet och lusten att lära, den egna 

aktiviteten samt att lärandet sker i ett socialt sammanhang är några av de grundläggande 

aspekterna. Vidare hävdar Benn att lärandet är något som individen behöver göra på egen 

hand men i sökandet efter kunskap behöver såväl barn som vuxna vara medforskare, utmanare 

och ledsagare. Persson Gode (2008) anser att barnet måste samspela med sin omgivning, 

barngruppen och pedagogerna, för att ett lärande ska ske. En gemensam ståndpunkt för dessa 

är att lärande är en socialt förankrad process. Inlärningspsykologen Lev Vygotskij hade även 

han en sociokulturell syn på barns lärande. Enligt hans teorier pågår lärande i interaktion med 

andra (Smidt, 2010). Lärande utvecklas i en social samvaro där barn kan lära av någon, i den 

situationen, mer erfaren såsom ett jämnårigt barn, ett äldre barn eller en vuxen. Vygotskij 

namngav det beskrivna begreppet en ”mer kompetent annan person” (Smidt, 2010). I en 

lärandesituation använder sig barnen av sina tidigare erfarenheter och kulturella redskap de 
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erövrat genom språk, symboler, musik, konst mm. Dessa redskap, eller artefakter, används 

som metoder för tänkande och problemlösning. De är artificiella och blir till i sociala 

handlingar. Vygotskij ansåg språket vara det främsta kulturella redskapet då barnet till stor del 

inhämtar sin kunskap genom språket.  

För att en mer kompetent annan person, vilken kan vara ett annat barn eller en vuxen, ska 

kunna leda barnet framåt krävs att denna person tar reda på barnets tidigare erfarenheter och 

kulturella verktyg eftersom material, aktiviteter och ämnen ska återspegla desamma. Det 

viktigaste redskapet är språket eftersom det är genom språket andras perspektiv, och även 

sociokulturella erfarenheter, kan nås. Språket finns inom människan, i form av tänkande likväl 

som det finns mellan människor, som kommunikation. Språket […] fungerar som ett redskap 

för kommunikation både mellan människor och inom människor (Säljö, 2011s.164).  

Barnet tillhör olika kulturella grupper där familjen kan utgöra en grupp och förskolan en 

annan osv. Barnet rör sig mellan dessa grupper och förändrar grupperna, exempelvis deras 

språk och roller. Detta sker genom interaktion och mediering. Mediering innebär att en 

överföring av tankar, idéer eller kunskap sker från en person till en annan (Smidt, 2010).  Det 

yngre barnet kommunicerar med sin närmsta omgivning, vanligen en förälder, i sitt lärande. 

Exempelvis kan barnet peka på ett föremål som det sätter i samband med en aktivitet (boken 

vid läggningsrutinen). I det här stadiet sker processen mellan barnet och den vuxna. Barnet 

behöver den vuxna för att kunna tolka sitt budskap. Den vuxna ger barnet redskap för att på 

egen hand kunna kommunicera med omvärlden, barnet lär sig att genom att säga ”bok” förstår 

även andra människor vad barnet önskar ge uttryck för. Ordet ”bok” och att uttala detsamma 

har genom språket som kulturellt redskap medierats från den vuxna till barnet. 

 Enligt Vygotskijs sociokulturella teori bör pedagogen i sin planering utgå från barnens 

tidigare kunskap, erfarenheter, intresse samt kulturella verktyg istället för att utgå från mål 

och normer, detta för att ge utvecklande aktiviteter. Ett av Vygotskijs mest kända begrepp, 

den proximala utvecklingszonen beskriver just vad som sker när barnets tidigare erfarenheter i 

nya situationer möter stöd från andra i en social interaktion (Säljö, 2011). Säljö beskriver 

begreppet utvecklingszon som klyftan mellan den kunskap barnet innehar, utan stöd av andra, 

och den kunskap barnet kan förvärva genom hjälp av andra. När barnet erövrat en ny 

färdighet eller kunskap uppkommer en ny utvecklingszon på en högre, mer avancerad nivå 

(Säljö, 2011). Kroksmark (2011) beskriver den proximala utvecklingszonen i olika steg. I det 

första steget utvecklas barnet med hjälp av en mer kompetent annan person. I steg två kan 
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barnet lösa problem på egen hand. På tredje nivån har den nya kunskapen internaliserats och 

sker automatiskt. Enligt Kroksmark (ibid) talade Vygotskij även om en fjärde nivå då en 

återgång till nivå två sker, en deautomatisering.  

För att barn ska kunna lära sig att hantera teoretiska eller abstrakta begrepp, vilka 

naturvetenskapliga begrepp är, behöver barnen få uppleva dem genom erfarenheter i vardagen 

vilket innebär genom direkta eller konkreta upplevelser (Smidt, 2010). När ett barn lär sig 

något genom ”en mer kompetent annan person” i samverkan med kulturella redskap och 

barnet blir medvetet om sitt eget lärande sker en internalisering. När barnet inte längre 

behöver stöttning av någon annan person eller något kulturellt redskap har barnet omvandlat 

kunskapen till sin egen, kunskapen har internaliserats (Smidt, 2010). 

Att stötta barnets lärande, scaffolding, handlar om hur den vuxna ger barnet ett temporärt stöd 

i sitt lärande vilket ofta sker i form av en dialog. Scaffolding innebär att den vuxna hjälper 

barnet att fokusera på sitt lärande samt stöttar barnet successivt, ett öppet diskussionsklimat 

präglar inlärningssituationen och den vuxna har kännedom av vad barnet är i behov av för en 

lyckad inlärning (Smidt, 2010). När den vuxna utgår från vad barnet är intresserat av och vill 

lära sig, stöttar barnet på vägen till den nya kunskapen, är lyhörd för barnets tankar samt 

inkännande för att inse barnets mål sker ett stöttat lärande enligt Vygotskijs förklaring av 

begreppet scaffolding.  

Att ingå i olika sociala konstellationer ökar barns lärande genom att en interaktion samt 

stöttning kan ske. Om utgångspunkten är barns förförståelse och olika artefakter tillämpas kan 

kunskap medieras mellan människor. På så vis utökas den proximala utvecklingszonen och ny 

kunskap har nåtts enligt en sociokulturell lärteori.   
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Metod/metodologi 

Sökord och begrepp 
I Libris och i Biblioteken Skåne nordvästs gemensamma bibliotekskatalog, som är mitt lokala 

biblioteks sökmotor, har jag använt mig av sökorden naturvetenskap samt förskolan. I 

litteraturens referenssystem har jag sedan hittat ny intressant litteratur. När källor i 

ämnesområdet återkom ansåg jag mig ha fullgjort fördjupningen av litteratur i ämnesområdet.  

Syftet med litteraturgenomgången har varit att hitta olika synsätt på lärande kopplade till 

lärmiljö och naturvetenskap. Jag har även med hjälp av litteraturen efterforskat vad begreppet 

”naturvetenskapligt arbetssätt” innebär och hur begreppet ”lärmiljö” beskrivs.  

Forskningsdesign och urval 
Undersökningen har en fallstudie som design och en kvalitativ forskningsstrategi.  

Undersökningens design innefattar hur materialet samlas in, organiseras samt integreras och 

resulterar i ett forskningsresultat (Merriam, 1994). En fallstudie innebär att ett enda fall, en 

företeelse, studeras ingående (Merriam, 1994; Bryman, 2011). Beskrivningen av företeelsen 

är tät, d.v.s. fullständig och bokstavlig. En fallstudie beskriver samspelet mellan många 

variabler. En fallstudie kan förbättra läsarens förståelse för det som studeras, den kan ge ny 

kunskap eller bekräfta det redan kända (Merriam, 1994). 

Den här studien utgår från en specifik förskola och min strävan är att belysa samspelet mellan 

ett naturvetenskapligt arbetssätt och förskolans lärmiljö. Variablerna som beskrivs och 

samspelet dess emellan är material, arbetssätt, förhållningssätt samt lärmiljö. Studien är gjord 

på en förskola som har naturvetenskap och teknik som profil. På förskolan finns en 

utepedagog som tar emot avdelningarna i utemiljö och som fungerar som en extra resurs för 

barn och pedagoger.  

Styrkan i en fallstudie som metod är dess förmåga att hantera olika typer av empiriskt material 

(observationer, intervjuer, dokument och artefakter) (Merriam, 1994). Då undersökningen är 

begränsad i och med valet att utgå från en enda förskola, utökades undersökningen genom 

flera insamlingsmetoder (intervjuer, dagboksanteckningar samt inventering av lärmiljön) av 

empiriskt material för att få olika infallsvinklar. Jag har intervjuat förskolechefen och 

förskolans utepedagog. Jag har gjort en inventering av förskolans lärmiljö. Därtill har 

förskolans utepedagog skrivit dagboksanteckningar utifrån några olika lärtillfällen. 

Intervjuerna, dagboksanteckningarna samt inventeringen av lärmiljön utgör mitt empiriska 
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material. Inventeringen av lärmiljön dokumenterades med hjälp av digitalkamera och 

videokamera. Efter intervjun med utepedagogen skickades direktiv för 

dagboksanteckningarna samt frågeställningar att ha i åtanke vid skrivandet av desamma. Min 

egen roll påverkar studien i den mån att jag som forskare avgör vilka delar av det empiriska 

materialet som redovisas, i synnerhet gällande inventeringen av lärmiljön, en annan forskare 

hade kanske sett det empiriska materialet ur ett annat perspektiv. Därtill är det jag som 

forskare som har valt de teman och frågor som intervjuguiden baseras på. 

Att använda intervju som metod i kvalitativa undersökningar är, enligt Bryman (2011) 

vanligt, troligtvis pga. dess flexibilitet. Ostrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer 

är de vanligaste formerna i kvalitativa studier. Semistrukturerade intervjuer innebär att en 

intervjuguide med teman som ska tas upp finns men intervjuguiden behöver inte följas utan 

frågornas ordningsföljd kan varieras och nya frågor kan tillkomma. Ostrukturerade intervjuer 

liknar mer ett samtal där intervjuaren har teman att ta upp men inga förberedda frågor. 

Intervjuaren låter istället respondenten associera fritt och ställer bara följdfrågor om behov 

finns (Bryman, 2011). Intervjun med utepedagogen var semistrukturerad och intervjun med 

förskolechefen var ostrukturerad. 

Förskolans profil, lärmiljö och lekmaterial har varit i fokus för undersökningen. 

Insamlingsmetoderna är valda för att komma åt pedagogernas syn på sitt arbetssätt och 

förhållningssätt samt sin planering och lärmiljö. Studien har en abduktiv ansats då jag utgår 

från empiriska fakta d.v.s. intervjuerna, dagboksanteckningarna samt inventeringen av 

lärmiljön. I analysen kombineras dessa med en sociokulturell lärteori. En abduktiv ansats 

innebär att allmänna principer och enskilda fall prövas mot varandra (Fejes & Thornberg, 

2009 s.25). I mitt analysarbete sker en pendling mellan de slutsatser jag gjort av det insamlade 

materialet i min undersökning, empirin, och teorin som i det här fallet är en sociokulturell syn 

på lärande. Fejes och Thornberg (2009) beskriver abduktion som ett detektivarbete mellan 

deduktion (allmänna principer) och induktion (enskilda fall).  

En kvalitativ metod fokuserar på process, förståelse samt tolkning och kvalitativa fallstudier 

fokuserar på beskrivning och tolkning av ett visst sammanhang (Merriam, 1994).  Resultaten i 

den här studien handlar om huruvida lärmiljön och ett naturvetenskapligt arbetssätt påverkar 

varandra och hur lärmiljön kan utvecklas för att stimulera ett sådant arbetssätt.  
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Studiens trovärdighet 

Jag använder mig av ett bekvämlighetsurval då jag sedan tidigare känner till att förskolans 

profil är naturvetenskap och teknik. Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval för att 

undersökningen till omfattning och utförande skall vara realiserbar och praktiskt utförbar. 

Intern validitet handlar om i vilken omfattning ens resultat stämmer överens med verkligheten 

och om forskaren mäter det han eller hon tror sig mäta. För att säkerställa den inre validiteten 

kan en forskare använda sig av olika grundläggande strategier, där triangulering är en av 

dessa. Triangulering innebär att forskaren använder sig av flera informationskällor och 

metoder för att bekräfta sina resultat och därmed öka validiteten, trovärdigheten (Merriam, 

1994). Jag har i min undersökning valt att använda mig av flera källor, en förskolas 

utepedagog och förskolechef. Jag har även valt att använda flera metoder; intervjuer, 

dagboksanteckningar samt en inventering av lärmiljön. Att jag använt mig av triangulering 

stärker den inre validiteten och även reliabiliteten.  

Reliabilitet, eller pålitlighet, handlar om huruvida samma resultat uppnås om undersökningen 

genomförs vid ett annat tillfälle med andra forskare och respondenter (Braun & Clarke, 2013). 

En forskares uppgift är att engagera sig i sin undersökning och att ge sin bild av resultatet. 

Dessutom ska forskaren skapa förtroende med respondenterna. För att öka reliabiliteten kan 

triangulering användas. Att studiens genomförande samt hur slutsatserna nåtts, beskrivs i 

detalj ökar reliabiliteten.  

Som analysmetod har jag valt att använda tematisk analys vilket innebär att jag, av det 

insamlade materialet, har skapat koder och teman. Tematisering har varit kopplad till min 

forskningsfråga. Dessa koder och teman har jag kommit fram till utifrån min egen erfarenhet, 

kunskap och uppfattning kombinerat med det insamlade materialet, vilket innebär att en annan 

forskare troligen inte skulle göra samma kodning och tematisering och därmed inte komma 

fram till samma analysinnehåll. I min kvalitativa studie är det därför inte säkert, eller ens så 

troligt, att likartade resultat skulle uppnås vid ett annat tillfälle. 

Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten kan vara generaliserbara 

till andra situationer (Merriam, 1994). Om man använder icke-slumpmässiga urvalsmetoder 

blir den externa validiteten, enligt Bryman (2011) tvivelaktig. Detsamma gäller fallstudie som 

design. Genom täta och fylliga beskrivningar kan läsare förses med mycket information om 

undersökningen och på så vis själva bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Ibid). Generaliseringar förekommer ständigt och överallt, enligt Larsson (2009), både inom 
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forskning och generellt bland människor. Vidare menar Larsson att forskare inte lägger så 

stort vikt frågan om generalisering när de presenterar kvalitativa studier, vilket Larsson 

hävdar att de bör om de ska tas på allvar. Att generalisera innebär dock inte att ett 

likhetstecken kan sättas mellan ett arbete till ett annat, även om de har samma ämne eller 

utgångspunkt. Larsson presenterar flera synvinklar på generalisering, där generalisering 

genom ett igenkännande av mönster (min översättning) är en av dem. Han hävdar att en 

generalisering kan göras även om endast ett mönster kan skönjas mellan arbeten (Larsson, 

2009).  I den här undersökningen är jag intresserad av att få exempel. Därför tror jag inte att 

resultaten kommer att kunna generaliseras till att gälla alla förskolor eller ens till alla som 

arbetar med naturvetenskap som profil. Däremot bidrar den här undersökningen med exempel 

på hur arbetet med naturvetenskap kan implementeras i lärmiljön. 

Forskningsetik 
All forskning skall innehålla en etik som skyddar respondenterna från skada och som innebär 

att de kan bibehålla sin integritet. Respondenterna har rätt att neka till att delta, att avbryta sitt 

deltagande och att få veta vad undersökningen går ut på (Merriam, 1994). 

För förskolechefen och utepedagogen klargjorde jag syftet med undersökningen och dess 

delar innan intervjun ägde rum. Respondenterna fick vid intervjun veta att deltagandet var 

frivilligt och att intervjun när som helst kunde avbrytas. Intervjun med utepedagogen spelades 

in, vilket respondenten samtyckte till. Vid intervjun med förskolechefen fördes anteckningar. 

Båda intervjuerna transkriberades vilket klargjordes för båda.  

Dagboksanteckningarna innehåller ingen information som kan avslöja förskolans och därmed 

anställdas eller barns identitet. Inventeringen av lärmiljön har skett utan närvaro av pedagoger 

eller barn. Fakta som kan avslöja förskolans eller respondenternas identitet är att jag i 

undersökningen anger förskolans profil samt respondenternas position som förskolechef och 

utepedagog. Respondenternas positioner är inte ovanliga inom förskolans värld, profilen 

däremot är inte fullt så vanligt och dessa i kombination skulle möjligen kunna röja 

respondenternas identitet. Härmed anser jag att de forskningsetiska reglerna information-, 

samtycke-, konfidentialitet-, samt nyttjandekravet vara uppfyllda (Bryman, 2011). 
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Resultat och analys  

Inventering av lärmiljön 
Vid inventeringen av lärmiljön använde jag digitalkamera och filmkamera för att 

dokumentera det lekmaterial som fanns att tillgå på några av förskolans avdelningar. 

Filmmaterialet gav en översiktlig bild av lärmiljöns utformning och kamerabilderna gav 

detaljerad information om lekmaterialet. Vid analyseringen av lekmaterialet använde jag mig 

av klassificering. En klassificering ska samla ihop saker som hör ihop under ett begrepp 

(Nelson & Nilsson, 2002 s.43). I min inventering har jag valt att avgränsa mig till lekmaterial 

med ett naturvetenskapligt perspektiv då min undersökning har ett naturvetenskapligt 

perspektiv. Då allt lekmaterial kan ingå i en lek eller undersökning med naturvetenskapligt 

perspektiv har jag fokuserat på material som har en direkt eller närstående koppling till 

naturvetenskap. Mellan dessa material finns en naturlig skillnad (Nelson & Nilsson, 2002), 

exempelvis material som är kopplade till magnetism skiljer sig från material som klassificeras 

som vatten- och sandlek, vilka i sin tur skiljer sig från kreativt material. Därmed inte sagt att 

de inte kan ingå i varandra. Inventeringens övergripande klassificeringskriterie är utforskande 

lekmaterial i ett naturvetenskapligt perspektiv. Jag kommer här att beskriva hur lärmiljön är 

utformad och vilket lekmaterial som finns utifrån tidigare nämnda kriterie. 

Varje avdelning för yngre barn är uppbyggd enligt samma princip med kapprum, 

sanitetsutrymme, ett allrum med pentry och två mindre rum. Avdelningarna för äldre barn är 

uppbyggda på samma sätt med tillägg av ett rum som främst fungerar som verkstad för 

aktiviteter med kreativt inslag. Allrummet är centralt beläget på avdelningen. Ena långsidan 

består av pentrydelen samt utgång till kapprum och en korridor mot byggnadens centrala del. 

Andra långsidan består av ett stort fönsterparti med låga fönster och en altandörr till en 

avgräsad del av den gemensamma förskolegården. Den ena kortsidan av allrummet gränsar till 

avdelningens två mindre rum och den andra kortsidan delas av en vikvägg mot 

grannavdelningen (större respektive yngre barn). Avdelningarnas allrum kan alltså öppnas 

upp mot varandra om samarbete önskas mellan avdelningarna. Allrummet delas av med hjälp 

av bokhyllor eller en soffa så att det bildas ”rum i rummet”. Ibland finns en ”hörna” utrustad 

med ett visst material. På en avdelning för yngre barn finns exempelvis ett bord och stolar 

placerade vid väggen mellan de små rummen, ett utrymme som är svårt att möblera och som 

lätt glöms bort i planeringen av lärmiljön. På väggen ovanför finns en hylla monterad, på 

hyllan finns duplo, magneter och modeller av djur med olika tyngd. Mellan bordet och hyllan 



23 
 

finns speglar monterade på väggen. Det finns en soffhörna någonstans i allrummet med 

böcker i närheten. I de stora fönsterpartierna med djupa, låga fönsterbrädor förvaras ibland 

lekmaterial såsom klossar i korgar samt kemiflaskor, fönsterpartierna kan även utgöra 

inspiration för lek med målad bilväg eller laminerade blommor.  

Det ena av de mindre rummen används ofta till rollek med utklädningsmöjligheter, spis och 

bord. Ibland finns ett inslag av material som möjliggör naturvetenskapligt utforskande såsom 

en magnettavla. Det andra lilla rummet är i regel utrustat med material för bygg-och 

konstruktionslekar t.ex. med hårda eller mjuka klossar i olika färger, plastrullar, pappersrör 

eller duplo/lego och bilar/modeller av djur.  

I korridoren innan ingången till själva avdelningen finns en hörna som oftast är utrustad för att 

inspirera till rollek alternativt bygg- och konstruktionslek. Här kan även inspirationsbilder för 

ett naturvetenskapligt utforskande finnas uppsatta på väggen. Även i kapprummen utnyttjas 

mindre utrymmen för bygg- och konstruktionslek eller utforskande av magnetism, oftast i 

form av ett bord med stolar samt speglar på väggen. I kapprummet synliggörs avdelningens 

arbete genom bildspel som visas på fotoram, experiment eller temaarbete exponeras i glasskåp 

och naturmaterial visar vad de arbetat med utomhus.  

Första kriteriet för att lekmaterialet ska ingå i undersökningen är att materialet är utforskande 

i ett naturvetenskapligt perspektiv. Indelningsgrunderna därefter är vilket naturvetenskapligt 

begrepp som utforskas alternativt hur lekmaterialet används med ett naturvetenskapligt syfte. 

Naturvetenskapliga begrepp som kan utforskas och som därmed utgör olika klasser i denna 

studie är magnetism, mekanik, klassificering, bygg-och konstruktion samt natur. Klasser som 

utgörs av material som med lätthet kan knytas till naturvetenskap eller teknik och därmed 

användas med ett sådant perspektiv har jag valt att kalla mönster, vatten-och sandlek, hjul, 

pussel och teknik. Därtill finns klasserna kreativt material, inspiration, visualiserande 

material, rollek samt rörelse och fysisk aktivitet.  
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Intervjuer och dagboksanteckningar 
Då jag analyserat intervjuerna samt dagboksanteckningarna har jag djupdykt i svaren för att 

hitta vad som förmedlas. Jag kodade materialet och utifrån koderna formade jag teman. De 

teman jag funnit kallar jag ”spindeln i nätet”, ”det går hand i hand”, ”från spirande frö till 

mogen frukt” samt ”material & redskap”. Dessa teman återknyter till koderna och binder 

samman undersökningen. Jag kommer nedan att beskriva förskolans arbete med 

naturvetenskap och arbetet för att integrera densamma i lärmiljön genom nämnda teman. I 

varje tema knyter jag ihop den undersökta litteraturen med resultatet från undersökningen av 

förskolans lärmiljö samt arbetssätt och diskuterar hur det kan synliggöras i en sociokulturell 

lärteori. Jag återger citat från intervjuerna och dagboksanteckningarna för att tydliggöra och 

levandegöra pedagogernas arbete. Resultat, analys och tidigare forskning kombineras för att 

ge resultatet ett sammanhang i relation till litteraturen och därmed ett ökat djup. 

Avslutningsvis ger jag en konklusion av mina resultat som beskriver hur förskolemiljön kan 

stimulera ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

Spindeln i nätet 

Förskolans profil, naturvetenskap och teknik är förskolans hjärta, det som binder samman de 

olika avdelningarna och det som kittar ihop verksamheten. Naturvetenskap och teknik 

fungerar som spindeln i nätet.  

Pedagogerna lockar barnen att använda ett naturvetenskapligt arbetssätt. Precis som Elfström 

m.fl. (2008) beskriver utepedagogen att naturvetenskapligt arbete och en aktivitet kan startas 

genom att pedagogen ställer frågor, exempelvis vid aktiviteten kojbygge frågade 

utepedagogen var kojan skulle vara och hur den skulle fästas. Barnens tankeprocess sätts 

igång och de provar om huset skyddar kojan från vinden och hur tyngder kan hjälpa till att 

hålla presenningen på plats osv. Pedagogen beskriver hur barnen kom på nya lösningar på 

problemen som de provade. Likt en vetenskapsman upptäcker barn naturvetenskapen i sin 

omgivning genom utforskande, undersökande och experimenterande. Barnen formulerar även 

hypoteser, vilket anses vara ett bra arbetssätt (Elfström m.fl., 2008; Persson Gode, 2008; 

Brage & Linde, 2012). Pedagogen menar att barnen stannade kvar och testade sina hypoteser 

eftersom det fanns en vuxen tillgänglig som lyssnade på dem, inspirerade dem att prova samt 

hjälpte dem med material. Även Persson Gode (2008) samt Benn (2003) påtalar att barn 

samspelar med sin omgivning, barn och vuxna, i sitt lärande. Aktiviteten gav matematiska 

diskussioner och barnens kojbyggarteknik förbättrades. I kojbyggesituationen praktiserades 

Vygotskijs teori om en mer kompetent annan person. Pedagogen fanns till hands, lyfte fram 
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barnens kunskap och lotsade dem på vägen mot ny kunskap. Barnen utökade sin proximala 

utvecklingszon då de använde sin tidigare kunskap och genom att prova nya metoder, 

inhämtade ny kunskap (Säljö, 2011). Vygotskij hävdade, precis som Persson Gode och Benn, 

att lärande sker i en social interaktion d.v.s. i samspel med andra kan kunskaper och 

erfarenheter utbytas och därmed kognitiva förmågor nås.  

Vidare berättar förskolechefen om ”kluringar” som barn och föräldrar tillsammans fått skapa. 

Syftet var att öka föräldrarnas delaktighet. Kluringar har blivit ett begrepp för barnen och de 

finns överallt! En kluring är något som andra ska försöka att klura ut t.ex. ”Hur kan du få ut 

pingisbollarna ur glasburken utan att använda händerna?” Här sker ett sociokulturellt lärande 

både genom eget tänkande och kommunikation. Kluringen skapas och utvecklas genom eget 

tänkande och en kommunikation sker mellan barn och förälder.  

I en korridor tillgänglig för alla finns en inspirationshylla, främst tänkt till pedagogerna, med 

material och litteratur som fokuserar på temat eller annat som är aktuellt för stunden. Under 

uppbyggnad är temalådor som skall kunna tas med från förskolans område, t.ex. till skogen. 

På samma sätt tipsar Elfström m.fl. (2008) om hur material som använts i ett projekt kan 

användas igen, att förvara materialet i en låda gör startsträckan kortare då materialet inte 

behöver samlas ihop på nytt.  

Förskolechefen beskriver hur naturvetenskap och teknik även genomsyrar 

kommungemensamma teman och projekt såsom i ett projekt att utbilda sagopedagoger. När 

avdelningarna läste ”Bu och Bä får besök fick barnen bygga fallskärmar till fågelägget som 

finns i sagans handling för att ägget inte skulle gå sönder när det trillade ur fågelboet. Här 

kombinerades samarbete, bygg & konstruktion tillsammans med temat luft. Detta är ett 

exempel på hur barnen genom erfarenheter i vardagen kan internalisera vetenskapliga 

begrepp. Pedagogernas stöttning och hjälp i barnens inlärningsprocess under förskolans 

vardagliga situationer möjliggör för barnen att omvandla vetenskapliga begrepp till sina egna. 

Det går hand i hand 

Synen på lärmiljön inomhus och utomhus är gränsöverskridande eller snarare pedagogerna 

försöker sudda ut gränserna mellan inne och ute, det som kan göras inne kan även göras ute 

och vice versa. Pedagogen berättar om ett projekt då lekmaterialet utomhus skulle utökas och 

att barnen ville ha en bondgård. De snickrade på djuren till bondgården både inomhus och 

utomhus för att därefter måla dem inomhus och sedan leka med dem utomhus. Det går lite 

hand i hand (intervju med utepedagog rad 16-17).  
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Ett förändringsarbete för att utveckla utemiljön är i startgroparna. Varje avdelning ska bidra 

med ett ”rum” på förskolans gård. Att föra in förskolans profil i innemiljön har enligt 

utepedagogen fungerat bra, nu gäller det för pedagogerna att få in tekniken och de 

naturvetenskapliga ämnena i utemiljön. Vidare berättar utepedagogen om kåtan de har på 

gården, om dess eldstad och hur de kan tillaga lunch eller mellanmål där. Att få uppleva 

elden, värmen, alla sinnena, lukten, röken. Att ha en brasa där inne och få sitta och grilla sin 

korv. Pedagogerna på förskolan försöker inkludera barnens sinnen för att skapa  

en stor och stark upplevelse […] Att få uppleva är för mig en stor närande 
process. De lär sig mycket genom upplevelser, att ha med i sin ryggsäck, 
erfarenheter. När man gör saker ute får man förstärkning av t.ex. eld, kojor att 
berätta en saga i en mysig miljö i skogen, i naturen. Det blir en starkare 
upplevelse och då sätter sig det man vill förmedla på ett annat sätt. Det man 
lär med kroppen sätter sig i knoppen!   
   (intervju med utepedagog rad 94-99) 

I likhet med utepedagogen framhäver Tunnicliffe (2013) att barn, främst de yngsta, behöver 

upplevelser och förstahandserfarenheter. Tunnicliffe hävdar även att de yngre barnen ska få ta 

del av det naturvetenskapliga språkbruket eftersom både tidiga erfarenheter och inlärning i 

lägre åldrar grundlägger kunskap i högre åldrar. Vygotskij såg en styrka i 

förstahandsupplevelser vilka sker genom att barnet interagerar och kommunicerar med andra 

personer (Smidt, 2010). 

Pedagogerna har redan från start varit med i utformandet av gården och de har utgått från de 

fyra elementen, det skulle finnas vatten, eld, eldstäder och möjlighet att utforska med luft och 

jord (intervju med utepedagog rad 114-115). Vidare beskriver utepedagogen hur 

naturvetenskapen och tekniken inkluderas i det vardagliga arbetet och i lärmiljön I sandlådan 

kan man inspirera till ”hur högt kan vi bygga?” Att koppla på slangen ibland och verkligen 

konstruera, blöta sanden och göra byggen. Det är också sådana saker man blivit bättre på. 

(intervju med utepedagog rad 118-120). Att få undersöka och utforska föränderliga material 

utvecklar färdigheter, kognitiva förmågor och utveckling (Burnton och Thornton, 2009). 

Förskolechefen berättar om förskolans resurser i form av gemensamma bokningsbara 

utrymmen såsom ett vattenrum, sago/massage/yogarum samt allrum. Dessutom har varje 

avdelning (yngre och äldre barn) en verkstad, där olika kreativa projekt kan ta form. För 

åtminstone de äldre barnen är verkstaden alltid tillgänglig. Dessa utrymmen är föränderliga då 

pedagogerna planerar samt reflekterar över rummets utformning och innehåll. Miljön kan 
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anpassas till ett styrt eller fritt forskande då pedagogerna kan välja vilket material som 

används och vilka ramar som gäller för barnens utforskande (Bjervås, 2003; Elfström, 2008; 

Burnton & Thornton, 2009). Ett lärande enligt den proximala utvecklingszonen startas i och 

med att pedagogen utgår från barnets tidigare erfarenheter och därmed kan ny kunskap nås. 

Om pedagogen har barnens tidigare erfarenheter i beaktande då de planerar för vilket material 

som ska användas och hur barnens utforskande kan tänkas se ut finns grunden för att ett 

utvecklande enligt den proximala utvecklingszonen skall ske.  

Från spirande frön till mogen frukt 

Pedagogens förhållningssätt handlar om vilken syn pedagogen har på avdelningens 

verksamhet, vilka tankegångar som finns under planeringen av verksamheten och 

genomförandet av densamma men även pedagogens syn på barnen och förskolans profil. Hur 

pedagogen balanserar olika delar i verksamheten, fröna, och hur fröna förhåller sig till 

varandra samt hur de får näring så de kan växa, bli starka och slutligen bära frukt.  

Utepedagogen poängterar att den största förändringen i lärmiljön har skett hos pedagogerna 

själva, just hur de förhåller sig till naturvetenskap och teknik, materialet och hur de arbetar 

med barnen. Med hjälp av att ställa frågor till barnen leder de arbetat framåt, utmanar barnen i 

deras tankegångar.  

Vi har tagit fram material t.ex. som man kan se när de gungar mycket t.ex. för 
att se på pendelrörelser. Sådana saker har vi inte reflekterat så mycket över 
innan. Att använda rutschkanan med friktion och med hur långt man kan 
komma och matematiken, att mäta…alltså sådana saker tror jag, vårt sätt att 
se det, det är där det har hänt mest. De frågorna vi ställer kan man se att man 
kan bygga vidare på, det de gör ute i ett naturvetenskapligt perspektiv  

(intervju med utepedagog rad 35-40) 

Det är här pedagogerna behöver använda de naturvetenskapliga glasögon som Elfström m.fl. 

(2008) beskriver. När pedagogen har fått fokus på barnets intresse kan de gå vidare genom att 

ställa produktiva frågor och därmed hjälpa barnen att fördjupa sig i det de är intresserade av 

(Elfström m.fl., 2008). Är frågorna dessutom personcentrerade ”Vad tror du/ni kommer att 

hända?” visar pedagogen sitt intresse för barnens tankar och åsikter (Elfström m.fl., 2008; 

Brunton & Thornton, 2009).  

Barnens lärprocess syns genom att pedagogerna ställer vad utepedagogen kallar, didaktiska 

frågor samt genom att vara ifrågasättande och nyfikna.  
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Den stora kullen tänkte arkitekterna som en vulkan men det har blivit mycket 
utforskande kring den, som saker att ta sig ner, och hur, hur fort. Mycket bilar 
och bollar som de tävlar med och det kan man ju utveckla om man som 
pedagog ställer rätt frågor och intresserar sig för det de gör. ”Att köra i gräset 
hur går det?” ”Kan ni få dem att köra långsammare?”  

(intervju med utepedagog rad 120-124) 

Utepedagogen poängterar även vikten av medvetna pedagoger och av att pedagogerna 

använder sig själva som redskapet.  

Vi har absolut mycket fint material på vår förskola men hade det inte varit för 
medvetenheten hos pedagogerna och att vi har tagit fram det här arbetssättet 
hur vi ska förhålla oss till våra miljöer här, till de naturvetenskapliga 
frågorna, till de didaktiska frågorna, då hade ju inte materialet haft samma 
betydelse. Det gäller att kunna utmana dem inom i detta fall naturvetenskapen 
och det kan vara genom frågeställningarna eller att intressera sig för vad de 
gör  

(intervju med utepedagog rad 102-107) 

[…] jag tror att pedagogens roll där är en väldig styrka, att man kommer 
djupare i det de utforskar på för tillfället  

(intervju med utepedagog rad 109-110) 
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Material & Redskap 
Förskolans profil leder till att ett utforskande och laborativt material används. Förskolan 

arbetar varje år med ett tema utifrån de fyra elementen och genom det arbetet utvecklas och 

införs nytt material. 

Vatten har vi jobbat med förra läsåret. Det är mycket mer som har kommit upp 
som med rör, hängrännor och med att bygga…det är sådant material som är 
nytt här, det har förändrats med tiden, det har inte funnits tidigare. Att man 
tänker på lutningar och sådant kanske man inte har gjort tidigare. 

(intervju med utepedagog rad 44-47)  

Den naturvetenskapliga profilen leder till ett arbete med djur och natur samt med naturen som 

lärmiljö. Hur den fysiska miljön är uppbyggd och fungerar, hur djur ser ut och lever 

undersöks. Pedagogen berättar om hur glada barnen blir när de upptäcker att de kan göra en 

solkatt eller när de har lyckats att fånga en fjäril. Barnen gör sina kompisar på förskolan 

delaktiga genom att berätta och visa vad de lärt sig eller funnit. Material utforskas och tas med 

till förskolan för vidare utforskning, som utgångspunkt för nästa dags arbete eller som 

dokumentation. I förskolans lärmiljö syns spår av naturen i form av naturmaterial, såsom 

stubbar, grenar, löv, stenar, gräs och bär. Det är tydligt att materialet används i barnens lek, 

som Burnton och Thornton (2009) beskriver naturmaterialets användningsområde, och i 

dokumentation. 

Övningar eller aktiviteter som pedagogerna använder sig av implementeras i lärmiljön. När 

övningen eller aktiviteten alltid finns tillgänglig kan barnen, när helst de själva vill, 

genomföra övningen.  

På detta sätt utvecklas aktiviteten till att bli en del i barnens tekniska, 
matematiska och språkliga vardag.  

(Dagboksanteckningar utepedagog rad 24-25)  

Persson Gode (2008) framhäver förutsättningslösa experiment som metod, då barnen på egen 

hand utforskar material. Det påminner mycket om det laborativa material som tagits fram på 

den undersökta förskolan. På förskolan genomför pedagogerna på avdelningarna ofta 

experiment. Förskolechefen berättar om hur två av förskolans pedagoger gjort en förändring i 

lärmiljön när de ville göra experimenten till en del av vardagen och tillgängliga för barnen, 

även de yngre. De gjorde laborativt material, exempelvis experimentet ”Hur många 

vattendroppar får plats på en femkrona”? på en bricka alltid tillgänglig för barnen. Syftet var 
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att ge barnen en bra och stimulerande lärmiljö. Det laborativa materialet ger, enligt 

förskolechefen, barnen en bra bas och gör att barnen själva kan utforska och laborera med 

experimenten. Effekten av det laborativa materialet som har setts är att barnen gärna sitter 

flera tillsammans kring materialet. Det har gett en kommunikation mellan barnen när de 

arbetat med materialet. Det ger även träning i olika färdigheter såsom att använda pipett.  

Ett visst basmaterial inom ämnena teknik, biologi, matematik, kemi och fysik finns på varje 

avdelning. Dessutom finns ett förråd med utforskande material som avdelningen under en 

längre tid kan låna till sin avdelning. Allt detta material kan enligt Vygotskij lärteori kallas 

fysiska artefakter. Vygotskij ansåg dock språket som en av de viktigaste artefakterna (Smidt, 

2010). Genom att kommunicera, såväl genom sin kropp och sitt tal, ger barnet uttryck för vad 

som är intressant. I sin planering kan pedagogerna anpassa materialet till barnets 

intresseområde. Om barnet exempelvis låter ett föremål åka ner i rutschkanan, eller nerför en 

backe, upprepade gånger kan pedagogen ta fram ytterligare material för att vidare utforska det 

fysikaliska fenomenet friktion.  

Sammanfattning 
Det viktigaste och mest grundläggande i ett naturveteskapligt arbetssätt är enligt resultaten av 

min undersökning pedagogens inställning och förhållningssätt. Erfarenhet av och förmåga att 

driva arbetssättet framåt kan vara viktigare än formell utbildning och framförallt är motivation 

samt ett brinnande intresse avgörande för att starta barns nyfikenhet för ämnesområdet. Både 

litteraturen och undersökningen visar att ett sociokulturellt lärande där tidigare erfarenheter 

samt kunskap sammanfogas med material och en lärmiljö som ger utrymme för 

förstahandserfarenheter samt utforskande i en social kontext stimulerar ett naturvetenskapligt 

lärande. Lärmiljön behöver vara inspirerande, tillåtande och genomtänkt. Materialet skall vara 

varierande och ge möjlighet till utforskande. Med engagerade pedagoger, ett 

naturvetenskapligt arbetssätt och en tillåtande lärmiljö kan förskolan skapa gnistor som leder 

till fyrverkeri. 
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Diskussion 
En del uppfattningar eller förklaringar som framkommer genom kvalitativa studier kan endast 

generaliseras till ett fåtal andra studier. Ibland kan endast mönster mellan studierna skönjas, 

det går inte att lägga karbonpapper mellan dem (Larsson, 2009). Så tror jag är fallet i den här 

studien. Det beror troligtvis på urvalet, insamlings- samt analysmetod. Men även på att 

människor, pedagoger och barn, är olika och reagerar på skilda sätt. Framförallt är varje 

situation på förskolan unik, det går inte att kopiera dem heller just för att skilda personer 

deltar och reagerar olika sätt och miljön är inte heller densamma. Sådana diversiteter måste 

alltid tas i beaktning när studier görs. En viss generalisering kan dock göras om likhetstecknen 

byts ut mot ungefärlighetstecken, då kan likheter mellan undersökningar, situationer och 

förskolor ses. Den här uppsatsen, undersökningen och diskussionen, syftar till att framhäva 

betydelsen av pedagogens roll och påverkan i förskolans lärmiljö när ett naturvetenskapligt 

arbetssätt används. Förhoppningsvis har uppsatsen vid diskussionens slut bidragit med förslag 

på hur arbetet med naturvetenskap och teknik kan startas eller genomföras på förskolor.  

Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär att en upptäckt eller ett intresse ges ett bredare 

perspektiv, den utforskande verksamheten fördjupas med hjälp av påståenden eller frågor – en 

hypotes. Innan ett sådant arbetssätt har blivit internaliserad, befäst kunskap, behövs en 

hjälpande hand på vägen. Personen som ger den stöttning som krävs måste besitta en högre 

kunskap än personen som skall vägledas. En intressant fråga är hur denna högre kunskap har 

tillägnats. Krävs en utbildning på högre nivå med naturvetenskaplig inriktning eller är egen 

erfarenhet och praktiskt utförda uppgifter som omvandlats till teoretisk kunskap tillräckligt? 

Enligt Vygotskijs lärteori kan personen som ger stöttning vara ett annat barn. Ett barn har inte 

genomfört en utbildning på högre nivå, innebär det att en pedagog med intresse för 

naturvetenskap och erfarenhet av att arbeta med ämnesområdet kan ge barn i förskolan den 

goda start som kan grundlägga ett fortsatt positivt arbete med de naturvetenskapliga ämnena? 

Min studie visar att pedagogens (eller den stöttande personens) förhållningssätt är viktigast, 

dvs att finnas till hands och att ställa produktiva frågor. Hur den stöttande personen förvärvar 

detta förhållningssätt framgår inte av min studie. Inget pekar på att en naturvetenskaplig 

inriktning på utbildningen skulle vara nödvändig. Därmed tolkar jag att ett förhållningssätt 

kan förvärvas genom annan fortbildning (exempelvis fristående kurs, workshop eller 

föreläsning), ett brinnande intresse eller praktisk erfarenhet. 

Undersökningen visar att de naturvetenskapliga ämnena samt teknik är implementerade i den 

studerade förskolans lärmiljö. En lärmiljö som inspirerar till naturvetenskapliga aktiviteter 
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och ett utforskande av desamma möjliggör en internalisering av naturvetenskapliga begrepp 

vilket ökar förståelsen för och kunskap om ämnena. Har vi inom förskolan förankrat kunskap 

i de naturvetenskapliga ämnena och teknik blir valet av dessa ämnen inte främmande i 

utbildning på en högre nivå. Förskolan har alltså en viktig grund att lägga. 

I den presenterade litteraturen vilken handlar om arbetet med naturvetenskap i förskolan, 

framhävs materialets betydelse, pedagogens förhållningssätt poängteras inte lika tydligt. 

Möjligen tas engagerade pedagoger som brinner för ämnet för givet i litteraturen, det framgår 

inte. Utepedagogen däremot hävdar att materialet har mindre betydelse och poängterar 

pedagogernas och framförallt deras förhållningssätts betydelse för barns lärande i de 

naturvetenskapliga ämnena. Förskolechefen beskriver naturvetenskap och teknik som en 

profil vilken genomsyrar hela verksamheten. I kojbyggesituationen startar pedagogen ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. Det är pedagogens stöttning och produktiva frågor som hjälper 

barnen i sitt skapande av hypoteser. Lärandet sker i ett socialt sammanhang där både vuxna 

och barn deltar. Barnen får med pedagogen en gemensam upplevelse där de kan knyta 

samman sina tidigare erfarenheter med ny kunskap. 

Att en sociokulturell lärteori stämmer väl överens med ett naturvetenskapligt arbetssätt var för 

mig en spännande erfarenhet som jag tidigare inte lagt så stor vikt vid. Det är lätt att 

lärandeteorierna hamnar vid sidan av det vardagliga arbetet i förskolan. Teorin finns i 

bakgrunden men den förankras inte och binds därmed inte samman med helheten.  

Den här studiens kunskapstillskott är att delarna ger helheten. Ingen av de tidigare nämnda 

delarna; material, förhållningssätt, grundläggande syn och lärteori står stadigt utan de andra.  

Vi vet att pedagoger ska utgå från barnens intresse och tidigare erfarenheter. Att sociala 

sammanhang bidrar till ett lärande känner vi till sedan tidigare. Vi har förstått att 

personcentrerade frågor ger större effekt än att ge barnen alla svar, eller att svara på barnens 

frågor med samma motfråga (”Ja, varför är det så?”). Material, den grundläggande synen, 

pedagogernas förhållningssätt och lärendeteorin utgör alla grundpelare för en förskolas arbete. 

Pedagogens betydelse har dock störst vikt. Vad hjälper det att ha tillgång till magneter, att 

prova på stolsben och annat, om inte en pedagog finns där för att följa upp den nya 

upptäckten? 

Min förförståelse innan undersökningens start var att materialet har betydelse för arbetet med 

naturvetenskap och teknik, därmed inte sagt att det krävs inköp av dyrt och avancerat 

material. Att materialet finns tillgängligt (material som är inlåst eller placerat högt upp på 
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hyllor gör inget barn glatt) samt att det finns möjlighet att utforska på en högre nivå är 

grundläggande för ett arbete som utgår från barnens intresse. Utforskande såsom ”hörnor” 

eller rum i rummet där barnen kan leka ostört är också viktigt. Det jag tagit lärdom av i denna 

studie är att förstahandsupplevelser, produktiva frågor, lärande i ett sociokulturellt 

sammanhang där scaffolding/stöttat lärande samt pedagoger som finns till hands ger ett 

internaliserat lärande där barnen gör naturvetenskapliga begrepp till sina och implementerar 

dem i vardagen. 

Framtida forskning 
Ett uppdrag som växt inom förskolans värld är pedagogisk dokumentation. Det hade varit 

intressant att ta del av hur förskolor går till väga för att dokumentera arbetet det 

naturvetenskapliga arbetet för de yngre barnen.  

Det hade även varit givande att göra en undersökning som visar om en naturvetenskaplig 

inriktning på lärarutbildningen har en avgörande roll för förskolans strävansmål i 

naturvetenskap och teknik. Har ett explicit lärande större betydelse än ett implicit lärande eller 

är möjligen pedagogens intresse avgörande?  
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Bilaga 1 

Frågeställningar Till utepedagog/inventering av lärmiljön utomhus 
Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn: 

• 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 (Läroplan för förskolan, Lpfö, 98/10 s.10) 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 
 
– stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, (Lpfö, s.11). 

Arbetslaget ska: 
 
utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 
matematik, naturvetenskap och teknik, (Lpfö, s.11). 

Omsättning av direktiv från Förkolans läroplan 98/10 (Lpfö 98/10) 
Beskriv hur ni omsätter Lpfö:s direktiv för arbetet med naturvetenskap 

a) i ert arbetssätt? 
b) i lärmiljön? 

Planering av lärmiljön 
Berätta om hur lärmiljön har uppstått, vilka var era tankegångar och vilket var ert syfte med 
lärmiljön utomhus? 

 

Förändring av lärmiljön 
Beskriv någon förändring som nyligen skett i lärmiljön (Nytt material, borttag av material, 
ommöblering av möbler/material) 

Varför skedde förändringen? 

Vad önskade ni nå med förändringen? 

Fick förändringen någon påföljd 

a) i barngruppen? 
b) i ert arbetssätt? 
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Tydliggörande av arbetssätt samt lärmiljö 
Hur tydliggör ni ert arbetssätt för andra, exempelvis föräldrar, förskolans tillfälliga besökare, 
chefer och kollegor på andra förskolor? 

 

Synliggörs ert arbetssätt i lärmiljön utomhus, på vilket/vilka sätt? 

 

Speglar lärmiljön ert arbetssätt utomhus, på vilket/vilka sätt? 

 

Beskriv hur barnens lärprocess synliggörs och påverkas genom ert arbetssätt? 

 

Beskriv hur barnens lärprocess tydliggörs genom det material de har tillgång till. 

 

Förtydligande av material, möblering samt arbetssätt 
Beskriv och motivera val av material. Vilket är ert syfte med materialet? På vilket/vilka sätt 
kan materialet kopplas till ert arbetssätt?  

 

Motivera ert val av utomhusmiljöns utformning, vilket är syftet med utformningen? 
Förstärker utformningen ert arbetssätt? Tillför den något till ert arbetssätt? 
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Bilaga 2 

Dagboksanteckningar utepedagog: 
Lägg fokus på följande frågeställningar i dagboksskrivandet med vikt på planering, 
utförande och reflektion av utförda arbetspass. 

Beskriv hur du omsätter Lpfö:s direktiv för arbetet med naturvetenskap. 

Beskriv hur barnens lärprocess synliggörs och påverkas genom ert arbetssätt? 

Beskriv hur barnens lärprocess tydliggörs genom det material de har tillgång till. 

Beskriv och motivera val av material. Vilket är ert syfte med materialet? På vilket/vilka sätt 
kan materialet kopplas till ert arbetssätt?  
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