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Sammanfattning  

Syftet med den här studien är att belysa förskolepedagogers arbete med naturvetenskap utifrån 

de reviderade målen i läroplanen, med särskilt fokus på pedagogernas uppfattning om 

möjligheter och hinder i undervisningen. För att komma fram till syftet har vi använt oss av en 

kvalitativ metod med intervju av åtta pedagoger på fyra olika förskolor. Fokus har varit på 

våra frågeställningar 

 Hur uppfattar pedagogerna sin egen kunskap i naturvetenskap i förhållande till 

läroplanens mål?  

 Hur gör pedagogerna för att tillgodose läroplanens mål?   

 Vilka hinder kan pedagogerna uppfatta att det finns för att inte uppfylla målen?   

 Hur tar pedagogerna vara på barnens nyfikenhetsfrågor ur ett 

naturvetenskapsperspektiv?  

 Hur tänker och använder pedagogerna språk och begrepp inom naturvetenskapen? 

Vi har ställt den tidigare forskningen och litteratur mot det som informanterna har sagt till oss 

i intervjuerna. Vi har valt att titta på studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv men även ur 

ett Reggio Emilia inspirerande perspektiv, där samspel och det kompetenta barnet är centralt.   

Våra resultat visar att utbildning och engagemang är viktigt för arbetet med naturvetenskap i 

förskolan. Mer tid och utbildning efterfrågas för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. 

Hållbar utveckling, samspel i naturen men också kemiska och fysikaliska processer som 

såpbubblor, bakning, skuggor och reflexer är exempel på naturvetenskapligt innehåll i 

verksamheten. Pedagoger tar vara på barns nyfikenhetsfrågor som i sin tur kan leda till nya 

projekt. Pedagogerna uttrycker att det är svårt att använda sig av de naturvetenskapliga 

begreppen i sin vardag. För att pedagoger ska kunna implementera målen i naturkunskap 

behöver de vara närvarande och nyfikna samt få mer tid och utbildning till hela arbetslaget.  
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Förord  

Denna uppsats hade inte varit möjlig att göra utan all hjälp som vi har fått av våra informanter 

som trots tidsbrist och sjukdomar ställde upp på våra intervjuer. Vi vill uttala vårt stora tack 

till er. För att bevara er integritet så kan vi inte nämna er vid namn men ni vet vilka ni är.  

En stor eloge går till vår handledare Ragnhild Löfgren som ställt upp och hjälpt oss genom 

denna uppsats. Alla bra tips och hjälp med att räta ut alla frågetecken och givit oss nya 

utmaningar under arbetets gång.  

Vi vill även tacka våra familjer som under denna utbildning har hjälpt och stöttat oss 

framförallt när det har varit tungt. Men samtidigt skrattat ihop med oss när det har varit lite 

lättare. Ni har varit oumbärliga.   

Till sist går vår värme till vår basgrupp som under 4 år har kämpat, skrattat, gråtit och stöttat 

oss till där vi är idag.  

Helene & Petra  
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1. Inledning och problemformulering  

En vårdag på förskolans gård kommer en pedagog fram till mig och berättar att hon 

tillsammans med Ture 3 år, som står bredvid, har hittat en pudelsnigel. Jag blev genast 

intresserad och undrar lätt förvirrad över vad en pudelsnigel är för snigel. Jag känner till 

skogssnigeln, mördarsnigeln, trädgårdssnäckan samt vinbergssnäckan men inte pudelsnigeln. 

Jo en pudelsnigel är en som växer snabbt och blir jättestark berättar Ture. Jag tittar på 

pedagogen med en undrande blick. Pedagogen berättar att de ska återkomma till mig med mer 

information när de vet mer. Ture säger till mig att de ska undersöka saken och söka på nätet 

angående pudelsnigeln. Glada går pedagogen och Ture vidare in på sin avdelning. 

Det tog en stund för mig innan jag förstod. Det fanns ingen snigel som heter pudelsnigel. 

Detta var en pedagog som lyssnade till ett barns nyfikenhetsfrågor samt var nyfiken på att ta 

reda på om den nu finns, vad äter den? Var lever den? Hur stor blir den? 

Genom denna berättelse och med många års erfarenhet från förskolan blev vi inspirerade till 

att undersöka vad pedagogerna gör för att ta vara på barnens nyfikenhet i 

naturkunskapsfrågor. Hur arbetar pedagoger på fältet med naturvetenskap efter den reviderade 

läroplanen för förskolan?  

När PISA- rapporten kom hösten 2013 såg man att de svenska elevernas resultat inom 

naturvetenskap återigen hade gått nedåt. Redan 2009 såg man att de svenska eleverna 

hamnade under genomsnittet i OECD1 – länderna i naturvetenskap, men när den senaste 

rapporten kom så bekräftades det att kunskaperna inom naturvetenskapen hade försämrats 

ännu mer (Skolverket, 2013). Den nya läroplanen för skolan började att gälla 2011 så många 

av eleverna som går i skolan i dag har gått större delen av sin skoltid i enlighet med den 

föregående läroplanen. 

De yngsta barnen som går i förskolan har också en läroplan och när läroplanen för förskolan 

reviderades 2010 så blev målen2 om naturvetenskap fler och tydligare. Skolverket fick 

uppdrag från regeringen att komplettera och förtydliga en del mål och riktlinjer i läroplanen. 

Målen enligt läroplanen är strävansmål och ska visa inriktningen som förskolan ska jobba 

efter och för att kunna se kvalitetsutvecklingen i förskolan. Det finns även riktlinjer där 

                                                
1 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. De består av 34 medlemsländer över världen varav 

de flesta från Europa (Nationalencyklopedin, u.å.).   
2 Förskolan har enligt läroplanen (Lpfö 98 rev, 2010) strävansmål och inte uppnående mål.  
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förskolläraren ansvarar för att arbetet styrs enligt läroplanen. Samtidigt har arbetslaget en 

skyldighet att följa läroplanens normer och riktlinjer (Utbildningsdepartementet, 2010).      

Naturvetenskapen i den nuvarande läroplanen för förskolan har följande mål  

Förskolan ska 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 samtalar om 

naturkunskap (Lpfö 98, rev 2010 s.11). 

Dessa mål är till för att barn ska få grundläggande kunskaper om naturen och om att få en 

förståelse för liv. Vidare är även miljön och naturvårdsfrågor betydande, frågor som 

pedagogerna3 måste ställa för att lotsa barnen igenom kunskapssökandet. Barnens nyfikenhet 

genom att iaktta, forska och ställa frågor ska ligga till grund för pedagogernas 

naturvetenskapliga undervisning.4 För att barnen ska kunna ställa nyfikna frågor behöver de 

ha positiva förebilder i pedagogerna. Då kan barnens frågor utvecklas och fördjupas 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Eftersom de som arbetar inom förskolan inte vet vad 

barnen senare vill arbeta med så behöver de erbjuda en mångfald av ämnesområden5 där 

naturvetenskap är ett av dem (Sjøberg, 2010).  

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans verksamhet ska 

vara lärorik, rolig samt trygg. Verksamheten ska även utgå ifrån barnets erfarenhetsvärld, 

motivation, intressen samt drivkraft att söka kunskaper. Lärandet ska baseras såväl på 

samspelet mellan barn och vuxna som på att barn lär av varandra (Lpfö 98, rev.2010) 

Genom denna studie vill vi visa hur pedagoger arbetar med naturvetenskap på olika förskolor. 

Målen i läroplanen definierar inte hur eller på vilket sätt som naturvetenskapliga kunskaper 

                                                
3 Med pedagoger menar vi den personal som arbetar med barnen. Det kan vara både förskollärare och 

barnskötare men för att förenkla det hela så används begreppet pedagog.   
4 Med undervisning menar vi när pedagogen har barns lärande i fokus. Det kan vara en planerad aktivitet men 

även en spontan fråga från ett barn som pedagogerna svarar på.   
5 Med ämnesområden avses här de olika målområdena som finns i läroplanen för förskolan så som matematik, 

skapande, språk/kommunikation, lek, social kompetens/värdegrund, hälsa/rörelse, naturvetenskap/teknik och 

helhet/allsidighet.   
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kan erbjudas barnen på förskolan, så genom intervjuer med pedagoger vill vi också visa på 

hur de beskriver sitt arbete med naturvetenskap i förskolan. Vi vill också påvisa vilka 

förutsättningar som finns och vilka hinder pedagogerna kan beskriva för undervisningen i 

naturvetenskap. Vi vill i denna studie belysa hur vardagsaktiviteter kan kopplas till 

naturvetenskaplig verksamhet. Vidare vill vi också exemplifiera hur pedagoger använder sig 

av det naturvetenskapliga språket och i vilka sammanhang naturvetenskapliga begrepp kan 

kännas meningsfulla och relevanta.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa förskolepedagogers arbete med naturvetenskap utifrån de 

reviderade målen i läroplanen, med särskilt fokus på pedagogernas uppfattning om 

möjligheter och hinder i undervisningen.  

För att få svar på vårt syfte tänkte vi se hur pedagoger implementerar naturvetenskap i 

förskolan genom att ha olika frågeställningar.  

 Hur uppfattar pedagogerna sin egen kunskap i naturvetenskap i förhållande till 

läroplanens mål?  

 Hur gör pedagogerna för att tillgodose läroplanens mål, och vilka möjligheter 

respektive hinder kan pedagogerna se i detta arbete?   

 Hur tar pedagogerna vara på barnens nyfikenhetsfrågor ur ett 

naturvetenskapsperspektiv?  

 Hur tänker och använder pedagogerna språk och begrepp inom naturvetenskapen? 

2.1 Avgränsningar   

I läroplanen finns fem mål under rubriken naturvetenskap och teknik men vi har valt att 

endast se på de mål som har tydlig naturvetenskapsanknytning. Därför är det bara tre av dessa 

mål som vi belyser i denna studie (se sid 2). Vid studier av naturvetenskap finns även 

matematiken nära men vi har valt att inte se på studier ur ett matematiskt perspektiv.   

 

2.2 Definition av naturvetenskap   

I litteratur och läroplanen används både naturkunskap och naturvetenskap. Vi har valt att 

genomgående använda oss av naturvetenskap som begrepp. Naturvetenskap enligt 

Utbildningsdepartementet (2010) definieras genom den sammanfattande benämningen av de 

vetenskaper som studerar naturen. Dit räknas kemi, fysik och biologi. Det är kunskaper som 

har stor betydelse för samhällets utveckling och ger barnen kunskaper om t.ex. hälsa, 

miljöteknik, energiförbrukning och naturbruk. Genom att ge kunskap i energi, biologi och 

materia får människan ett redskap för att kunna bidra i arbetet med hållbar utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Vidare kan även naturvetenskap beskrivas som en 

vetenskap där man studerar naturen, bl.a. fysik, biologi, kemi, astronomi och geologi. 

Traditionellt räknas inte matematik som naturvetenskap utan ses som en självständig 

hjälpvetenskap (Nationalencyklopedin, u.å.).   
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3. Bakgrund och tidigare forskning  

I detta avsnitt redogör vi för den litteratur och forskning som vi tagit del av för att kunna 

belysa syftet med studien. Vi inleder med att beskriva teoretiska utgångspunkter och belyser 

sedan mer specifikt naturvetenskap i förskolan.  

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att se på studien utefter två teoretiska utgångspunkter, dels det sociokulturella 

perspektivet och Reggio Emilia6. Dessa två teoretiska utgångspunkter är relevanta för att den 

reviderade läroplanen har många influenser ifrån det sociokulturella perspektivet och många 

förskolor i det område som vi har studerat har influerats av Reggio Emilias arbetssätt.  

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund i Lev S. Vygotskijs7 tankar om att lärandet 

sker i ett kulturellt och socialt sammanhang. Undgå att lära sig saker går inte. Lärande sker i 

både konstruerande miljöer, såsom förskola och skola, men även i ett kulturellt sammanhang. 

Det innebär att kunskap och lärande inte är något som enbart existerar inom individen utan 

även mellan individer (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2008).  

Vygotskij ansåg att skolans uppgift är bland annat att introducera vetenskapliga begrepp i 

barnets språk, vilka kan användas för att bättre förstå omvärlden. Språket är även medierade 

det vill säga att språket kan ses som ett verktyg och ett redskap för tänkandet. För barn 

innebär det att de använder ett språk som de anser sig behöva för den situation eller 

sammanhang som de befinner sig i. Det är då som pedagogerna får fördjupa barnets 

begreppsbildning genom att stötta barnet i sitt språk (Elfström, m fl. 2008). Genom det 

sociokulturella perspektivet har artefakter betydelse för lärande. Med artefakter menas 

redskap som underlättar för inlärande. De fysiska artefakterna kan vara datorer, naturmaterial 

och böcker. Men även intellektuella artefakter har en betydelse för inlärandet. Intellektuella 

artefakter kan vara tänkande och kommunikation mellan personer (Säljö, 2000).   

                                                
6 Reggio Emilia är en liten norditaliensk stad. Staden har historiska anor och det var där den italienska trikoloren 

uppkom den 7 januari 1779 och har under 1900-talets sista decennier blivit internationellt känd för sin 

förskoleverksamhet (Abbott & Nutbrown, 2005). 
7 Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) verkade en kort tid i Ryssland och är känd inom den moderna 

utvecklingspsykologin och pedagogiken. Han var intresserad av litteratur och konst. När han på 1920-talet 

arbetade med utvecklingsstörda barn blev han intresserad av inlärning och utveckling. I mitten av 1920-talet 

formulerade han den s.k kulturhistoriska skolan (Nationalencyklopedin, u.å.) 
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Lev S. Vygotskij förknippas ofta med begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” proximala 

utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD) och med det menar han att barn 

utvecklas och lär sig som mest. Det är när svårigheterna ligger precis över den nivå som 

barnet befinner sig i sitt lärande.  Denna utvecklingszon kan barnet uppnå genom kamrater, 

pedagoger och föräldrar. De kan vara som Smidt (2010) beskriver som byggnadsställningar 

(scaffolding). De är ett stöd i barnets utveckling och när barnet har erövrat en ny kunskap så 

monteras byggnadsställningarna ner och byggs upp på ett nytt område. Vidare skriver Smidt 

(2010) att en pedagog kan stödja barnet genom: 

 Skydda barnet från att distraheras genom att hjälpa barnet att hålla fokus på det som 

ska lösas 

 Ett steg i taget så att barnet hela tiden förstår vad barnet gör  

 Använder sig av språket samt diskuterar med barnet 

 Känna till var barnet står i sin utveckling och vad barnet behöver för att lyckas (Smidt, 

2010, s.164).  

3.1.2 Reggio Emilia. 

Reggio Emilia pedagogiken är en människosyn och barnsyn snarare än en pedagogisk 

inriktning. I Reggio Emilia ses barn som viktiga och kompetenta samhällsmedborgare, värda 

att lyssna på. Reflektion, dokumentation och lyssnade är några av denna pedagogiska filosofis 

kännetecken. I Reggio Emilia försöker de använda sig av ett synsätt där varje barn och vuxen 

är unik och har ett livslångt lärande genom olika relationer (Reggio Emilia institutet, u.å.). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver arbetet på Reggio Emilias förskolor i Italien i 

termer av Pedagogy of Listening (Åberg & Lenz Taguchi, 2005 s.6). De beskriver vikten att 

pedagoger lyssnar in barns tankar och idéer. Pedagoger väljer här att ha en bild av barnet som 

nyfiken och kompetent samt en tro på barnets inneboende förmågor samt lust att lära. 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi handlar om djupare värden vilka kännetecknas av: 

 Barnens lärprocesser måste de själva vara delaktiga i. 

 Barn måste få lära sig utifrån ett forskande förhållningssätt, att använda sina sinnen 

samt att de själva få ställa frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. 

 Barn måste få göra detta tillsammans med hela sin omgivning samt tillsammans med 

andra barn. De behöver bra material, pedagoger som utmanar och lyssnar på dem, 

rum, föräldrar som är delaktiga, bygden och staten likaså. 
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  Barn bör få tillgång till många sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst 

de empatiska och det estetiska förhållningssätt som de använder i sitt utforskande och 

lärande av världen (Reggio Emilia institutet, u.å.). 

Reggio Childrens ordförande, Carla Rinaldi, förklarar att de inte tror på att bygga skolor och 

förskolor i sig. De tror att det är nödvändigt att bygga ett nytt globalt demokratiskt 

medborgarskap och att skolor samt förskolor är bara ett verktyg för detta. Vidare menar de att 

pedagogerna på förskolor i Reggio Emilia inte är instruktörer och lärare i vanlig bemärkelse 

utan pedagogerna är mer som medforskare till barnen. Pedagogerna bör vara väl förberedda 

och kunna fånga upp barnens problemformuleringar och frågor som de möter. De måste även 

kunna lyssna aktivt och vara lyhörda på barnens nyfikenhetsfrågor, i ett utforskande samt ett 

ständigt föränderligt förhållningssätt. Allt detta för att kunna ta till vara på barnens frågor 

samt att utmana dem att kunna gå vidare. I Reggio Emilia jobbar de projektinriktat, allt för att 

barnen ska ha möjlighet att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Genom att lyssna på 

barnen skapas projekten och har därmed inget färdigt slutmål (Reggio Emilia Institutet, u.å.).  

 

3.2 Varför ska barnen lära sig naturvetenskap? 

Sjøberg (2010) beskriver varför alla måste lära sig naturvetenskapliga ämnen i skolan. Han 

påpekar att dagens samhälle i allra högsta grad är vetenskapligt och att vi är i behov av 

högutbildade naturvetare. Men han beskriver vidare också hur alla behöver grundkunskaper i 

naturvetenskap för att förstå det samhälle vi lever i. Sjøberg (2010) redogör för fyra argument 

för naturvetenskap i skolan. 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och utbildning i ett 

högteknologiskt och vetenskapsbaserande samhälle 

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra vardagslivet i ett 

modernt samhälle 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt 

deltagande i demokratin  

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur (Sjøberg, 2010 s.219).  

Det lärande som sker i förskolan har stor betydelse för barnens individuella lärande. De ska 

även få möjlighet att utveckla sina kunskaper tillsammans med andra för att finna helt ny 

kunskap. Barnen behöver inte bara kunskap i bokform eller teoretisk kunskap utan även 

verklighetsnära och konkreta erfarenheter i naturen och att den undervisningen blir 
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meningsfull för barnen. Detta kan ge barnen mer nyfikenhet och viljan att lära sig mer 

(Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010).  

3.3 Bakgrund till de nya målen om naturvetenskap i läroplanen 

3.3.1 Naturvetenskap i förskolan. 

I utbildningsdepartementets text Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan (Lpfö 98 rev, 2010) står det:  

”Förskolan ska medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

Under de senaste decennierna har den påverkan på natur och miljö som människans levnadssätt 

medför alltmer synliggjorts. I dagens konsumtionssamhälle behöver barn få kunskaper om människans 

inverkan på miljön och om vilka val som kan göras som påverkar miljön både i nutid och framtid. 

Genom att successivt upptäcka samband och förändringar kan barn utveckla en ökad förståelse samt 

kunskaper om vissa begrepp, växter och djur och om hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra. Medan drivkraften inom naturvetenskap är nyfikenheten på att veta mer om samband mellan 

sig själv och sin omvärld, handlar teknik om människans strävan efter att förbättra och trygga sina 

livsvillkor. I förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att barnets omgivning och 

vardagsfenomen undersöks. När barn via lek ges möjlighet att upptäcka och undersöka väcks en 

nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik och deras egen delaktighet i naturens 

kretslopp. Syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn ska grundlägga sina kunskaper om naturen 

och få förståelse för allt liv. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor och ska 

medverka till att barnen utvecklar kunskap om sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Genom ett 

naturvetenskapligt arbetssätt – att t.ex. iaktta, utforska och ställa frågor – lär sig barnen också att söka 

kunskap om omvärlden samt att fatta väl underbyggda beslut” (Utbildningsdepartementet, 2010 s.17).  

Thulin (2011) skriver i sin avhandling att det är viktigt att introducera naturvetenskap i 

förskolan samt att pedagogerna erbjuder barnen ett redskap för att förstå sin omvärld. Det kan 

vara genom språkbruket och förhållningssättet till naturvetenskap som i sin tur kan leda till ett 

intresse för kunskapsområdet för barnen och att de vill lära sig mer. Vidare skriver hon att 

naturvetenskap har sedan Fröbels dagar haft stor betydelse för förskolans arbete. Det har 

främst varit kunskap om naturen, djur och trädgårdsskötsel men på senare tid så har även 

miljöfrågorna fått stor betydelse i förskolans verksamhet.  

I sin första delstudie så kommer Thulin (2011) fram till att mycket av förskolans arbete 

handlar om biologi och ekologi. I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska lägga 

stor vikt vid natur- och miljöfrågor. Verksamheten ska präglas av ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig 

ett varsamt förhållningssätt till miljö och natur samt förstår sin delaktighet i naturens 
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kretslopp. Förskolan ska hjälpa barnen att förstå hur arbete och vardagsliv kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i framtid och i nutid (Lpfö98, rev 2010). Bjurulf (2013) 

beskriver att förskolans arbete med hållbar utveckling innebär att barnen erbjuds erfarenheter 

som i sin tur bidrar till att de får en förståelse för sammanhang, att deras handlingar faktiskt 

spelar roll.  I utbildningsdepartementets text om bakgrunden till de reviderade målen för 

förskolan står det:  

”Barn ska även ges möjligheter att upptäcka, utforska och samtala om enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. Barn kan känna till energikällor genom deras effekter t.ex. på så sätt att 

elektricitet används till lampor eller till spisen, att solen smälter snö och att vinden gör så att en 

vindsnurra snurrar, även om barnen inte uppfattar dessa fenomen som energiformer. Fokus kan i 

stället ligga på att få bekanta sig med en rad olika processer och fenomen som t.ex. smak, doft, vatten 

i dess olika former (gas, fast och flytande), temperaturskillnader, väderfenomen, luft som rör sig, 

kraft, balans och jämvikt samt eldning av bränslen” (Utbildningsdepartementet, 2010 s.15).   

Utbildningsdepartementet (2010) visar på att kemi och fysik har fått en tydligare beskrivning i 

läroplansmålen för förskolan.  

3.4 Pedagogernas roll och barnens frågor 

I detta avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som vi har tagit del av. 

3.4.1 Pedagogens roll. 

Pedagoger behöver observera och iaktta de yngre barnen i deras lekar för att kunna inspirera 

till naturvetenskap. I leken utforskar barnen sin omvärld. De engagerar sig i lekar som de 

tycker är intressanta och som stimulerar dem och utmanar deras nyfikenhet (Helldén m fl., 

2010). Barnen själva är observanta på hur omgivningen reagerar och de förändrar sig 

beroende på hur omvärlden reagerar. Många kan tro att barnen gör saker oplanerat och bara i 

stunden, men vid observationer kan man se att barnen undersöker ett fenomen under en lång 

tid. Det kan vara hur olika material åker olika fort i en rutschkana, hur olika ljud låter, hur 

olika saker flyter eller sjunker i en vattenlåda (Elfström, m fl., 2008).  

Helldén m fl.(2010) menar att barnen behöver få uppleva och få erfarenheter för att få en 

förståelse av den naturvetenskapliga världen. Barnen behöver få uppleva hur ett frö bildas, 

gror och blir en planta. Detta kan de göra via en utevistelse både på den egna gården eller i 

skogen. ”Dessa upplevelser av naturens mångfald kan göra livet rikare och höja livskvalitén, 

samtidigt som den bidrar för en hållbar framtid” (Helldén m fl., 2010 s.185). 

Elfström m fl. (2008) beskriver för att pedagogerna ska kunna ta tillvara på barnens teorier 

och frågor så måste pedagogerna vara insatta i ämnet och ha en viss kunskap. Även Sjøberg 
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(2010) menar att pedagogerna behöver ha kunskaper om naturvetenskapen för att kunna 

fördjupa barnens intresse och för att höra de frågor som barnen har. Pedagogen behöver en 

bra didaktisk kunskap för att kunna ta vara på frågorna varför, vad, hur och för vem.  

Niss och Söderström (2006) skriver att i ett arbetslag finns det pedagoger med olika 

utbildning och spetskompetenser. Pedagoger har olika erfarenheter och intressen och om detta 

ska bli en tillgång för arbetslaget gäller det att de vågar visa deras kunskaper. Det är viktigt att 

uppmuntra varandra till att våga prova på något nytt och samtidigt respektera varandra i 

arbetslaget (Niss & Söderström, 2006). 

 I ett samarbete mellan olika förskolor och Lärarhögskolan i Stockholm där ämnet var teknik 

och naturvetenskap ombads pedagogerna förbereda sig på olika sätt (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). En förberedelse var att reda ut vad begreppet naturvetenskap innebar. Ett annat var hur 

de skulle få till ämnet utan att det blev skolundervisning. Desto mer pedagogerna fick 

diskutera detta med naturvetenskap desto tydligare kände de att det inte var något nytt. 

Pedagogerna såg att barnen redan arbetade med ämnet på olika sätt. Det pedagogerna inte var 

särskilt medvetna om var hur barnen arbetade med naturvetenskap. Pedagogerna började 

arbetet med att koncentrera sig på att utveckla, fånga och fördjupa sig i det som pedagogerna 

såg att barnen redan gjorde. Projektet kom därför att fokusera på hur de skulle lyfta fram 

barnens eget naturvetenskapande i vardagen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

3.4.2 Barnens frågor. 

Jelly (1996) menar att barnen får en vana i att ställa frågor genom att pedagoger ställer öppna 

frågor så att barnen kan förklara hur de tänker och funderar. Barnen kan behöva hjälp att 

fördjupa sina frågor så de också går från improduktiva till produktiva frågor. Produktiva 

frågor kan också beskrivas som undersökningsbara frågor eller öppna frågor. Thulin (2010) 

beskriver vikten av att pedagogerna använder sig av öppna frågor, vilket betyder att 

pedagogen ställer motfrågor så barnet själv får tänka efter och utvecklas i sina egna 

funderingar istället för slutna frågor där pedagogen bara ger ett svar på barnets fråga. Vidare 

såg hon att barnen är intresserade av ett innehåll och ställer frågor om det som barnen är med 

om och kan känna är meningsfullt för dem. När barnen ställer frågor om innehållet kan 

pedagogen ta tillvara på dessa och utmana barnens intresse för innehållet. Det kan vara 

avgörande för det enskilda barnets kunskapsutveckling och lägga grund för deras självbild.  

Om barnen får ställa hypoteser och får möjlighet att undersöka får de en grundläggande 

förmåga inom naturvetenskapen (Thulin, 2011). 
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Elfström m fl. (2008) beskriver att barn utforskar naturvetenskapen på nästan samma sett som 

naturvetenskapsmän gör. De funderar på olika problem och hypoteser och vill ta reda på 

svaret. Skillnaden är mer att vetenskapsmännen samlar in data och material medan barnen är 

mer här och nu. Då behöver pedagogerna vara uppmärksamma och lotsa barnen vidare i sina 

frågeställningar eller hypoteser. Barn är vana vid att ställa hypoteser och undersöka sin 

omgivning. De yngsta barnen använder alla sina sinnen genom att de känner, tittar, smakar, 

luktar och lyssnar när de undersöker. Dessa sinnen stimulerar barnen till fortsatt utforskande. 

Vidare beskriver Elfström m fl. (2008) att genom barnens lek ordnar barnen sina 

naturvetenskapliga begrepp genom att de bygger, samlar, sorterar och ordnar.  

Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) har samlat in barns naturvetenskapliga frågor från 

barnens vardag på förskolan och menar att förskollärare måste göra ett val bland alla dessa 

frågor. Allt för att det naturvetenskapliga lärandet ska bli meningsfulla erfarenheter för 

barnen. Det kan med andra ord vara svårt att hinna med att bygga lärandesituationer kring alla 

frågor som dyker upp.  

3.4.3 Innehållet i verksamheten. 

En bra start för ett projekt kan vara att barnen kan få ta del av ett spännande material. 

Materialet ska väcka barnens intressen och det är pedagogens uppgift att ”lyssna in” vilket 

material som gör barnen intresserade. För att kunna starta upp ett projekt behövs det bra 

material. Det som är viktigt är att pedagogen introducerar materialet noggrant för barnen. 

Materialet påverkar barnen och kan i sin tur göra att barnen börjar utforska något helt annat än 

vad pedagogen hade tänkt. Ett bra sätt är att samla materialet i en låda för att kunna använda 

det vid fler tillfällen (Elfström m fl., 2008).   

Siraj-Blatchford & MacLeod-Brudenell (1999) menar att om barnen ska få möjlighet att lära 

sig naturvetenskap så behöver de få ha material och tid till att undersöka fenomenen. 

Materialet behöver få vara framme så barnen kan undersöka när de själva vill. Men samtidigt 

kan detta vara svårt då allt material inte alltid kan vara framme. Ett alternativ kan vara att 

även utnyttja materialet utomhus för att kunna ha mer material framme. Vidare skriver de att 

även förvaring av barnens undersökningar kan vara svårt vilket gör att pedagogerna måste 

vara organiserade och utmana barnen på olika sätt.  

Helldén m fl. (2010) menar att förskolan och skolan har ett stort och viktigt uppdrag när det 

gäller att erbjuda barn möjligheter att få vistas i såväl kultiverad som vild natur. När barnet får 

möjlighet att få möta växter och djur både i människans tjänst samt i vilt tillstånd ger det 
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förutsättningar till att förstå sammanhang. Det är sammanhang som vår existens är beroende 

av, allt det konkreta gör det möjligt att kunna förstå det abstrakta. Utevistelsen ger den mest 

konkreta upplevelsen av naturen. Helldén m fl. (2010) beskriver vidare att om barnen inte är 

vana vid att vistats i naturen så kan det lärandet bli något helt annat än det som pedagogen 

hade tänkt sig. Barn som känner en otrygghet och rädsla för skogen kan känna att det blir en 

obehaglig upplevelse och det kan påverka deras lärande. För hundra år sedan var naturen en 

del av vår vardagsmiljö men idag är skogen för många vuxna och barn en miljö som känns 

obekant. Idag är barn mer överbeskyddade och har svårt att ta sig själva till skogen och många 

föräldrar kan känna att skogen är en farlig plats för barn. De kan känna att djur och insekter är 

farliga och att barnen kan skada sig i skogen. Många barn som bor i stadsmiljö kan ha svårt att 

få erfarenheter av naturen men för att konkretisera naturvetenskapliga begrepp behöver 

barnen erfarenheter för att få en förståelse. Barnet kan även påverkas negativt till utevistelse 

vid dåligt väder samt under den kalla årstiden. Bristande klädsel kan skapa obehag och få 

barnets upplevelse att fokusera på det obehagliga istället för allt spännande barnet möter. Här 

kommer förskolan in och har en stor uppgift att erbjuda barnen möjligheter att vistas i naturen 

under hela året och att de får uppleva årstiderna. (Helldén m fl., 2010). 

3.4.4 Språkets betydelse för naturvetenskap.  

Niss och Söderström (2006) menar att barnets språkutveckling börjar redan vid födseln. 

Språket är en stor tillgång för oss. Det kan även gå förlorat när vi sätter ord på upplevelser 

samt den känsla som upplevelsen skapar. Det kan vara svårt att sätta ord på allt som upplevs. 

Klyftan mellan upplevelse och ord behöver överbryggas. På förskolan kan detta ske när barnet 

ges tillfälle att uttrycka sina upplevelser och känslor i rörelse, musik och den skapande 

verksamheten. Språket öppnar upp en helt ny värld för barnet och fantasin kan börja blomma 

ut. Att stötta barnets språkutveckling är ett spännande och betydelsefullt arbete med de yngre 

barnen. Barnet utvecklar sitt språk i samspel med andra barn och vuxna. Barnets egna 

upplevelser och erfarenheter när de får möta begrepp och ord i dess rätta sammanhang är 

betydelsefull för dess språkutveckling. Vardagssituationer skapar goda möjligheter att 

stimulera barnets språk. Det gäller att ta vara på dessa återkommande tillfällen. Pedagoger ska 

prata om det de gör, tillsammans med barnen, just här och nu, det här ska vi göra samt detta 

har vi gjort. Det gäller för pedagogen att klä vardagen med ord. Det kan vara hur saker känns, 

hur de ser ut, smakar och luktar. Ett barn måste få höra ett och samma ord 50-60 gånger innan 

den behärskar det (Niss & Söderström, 2006, s.35).  
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Det innebär att det är nödvändigt med variation, upprepningar och att samvaron är rolig och 

lustfylld för både barnet och den vuxne. De yngre barnen måste få uppleva ord med alla sina 

sinnen (Niss & Söderström, 2006, s.35). Ju fler sinnen som blir påkopplade i 

språkstimuleringen desto bättre blir barns lärande. Pedagogen måste ta sig tid för att lyssna på 

barnet samt uppmuntra barnet att vilja berätta själv. Barnet behöver känna att vuxna är 

intresserade att få veta hur barnet tänker och tycker. Pedagogen behöver ge barnet 

uppmuntran och tid att få experimentera och undersöka i sin vardag (Niss & Söderström, 

2006). 

 Fleer (2008) beskriver i en artikel där hon har sett hur de yngsta barnen använder sig av 

naturvetenskapliga begrepp. Hon kommer fram till att även om pedagogerna trodde att barnen 

använde de vetenskapliga begreppen så använde barnen endast begrepp som de kunde härleda 

till sin erfarenhet och sitt utforskande och samtidigt kunde barnen utveckla ett mer 

nyanserande ordförråd (Fleer, 2008).  

Lemke (1990) menar att det inte är svårare för barn att lära sig de vetenskapliga begreppen än 

vanliga begrepp. Han menar att om vi använder oss av de naturvetenskapliga begreppen i 

vardagen så blir de naturliga för barnen. I det sociokulturella perspektivet har språket en 

central betydelse. Genom barns lek och interaktion med andra människor blir barnen delaktiga 

och de uppfattar omgivningens företeelser. De lär sig att beskriva, uppmärksamma och agera i 

sin omgivning (Säljö, 2000).  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Hur vi gjorde 

ett urval av informanterna, hur vi bearbetade och analyserade materialet. Vi redovisar även för 

det etiska förhållningssättet och studiens reliabilitet och validitet. Vi avslutar detta avsnitt med 

en metoddiskussion. 

4.1 Val av metod 

För att belysa förskolepedagogers arbete med naturvetenskap utifrån de reviderade målen i 

läroplanen, med särskilt fokus på pedagogernas uppfattning om möjligheter och hinder i 

undervisningen, har vi valt att använda fenomenografi som forskningsmetod.  

Med fenomenografi menas att forskaren använder sig av en kvalitativ forskningsansats där 

man studerar människors uppfattningar. Varje uppfattning kan vara olika eftersom människor 

uppfattar sin omvärld olika (Kihlström, 2007). I studien har de intervjuade pedagogerna fått 

tolkningsföreträde eftersom frågorna baseras på deras tolkning av strävansmålen i läroplanen 

samt hur de ser på undervisningen i naturvetenskap. Fejes (2009) beskriver att informanternas 

uppfattningar är kvalitativt skilda då de erfar världen. Dessa olika uppfattningar benämns som 

”utfallsrummet” (Fejes, 2009, s.123) och i en undersökning kan vi inte vara helt säkra på att vi 

tolkar alla informanternas uppfattningar rätt.  

Datainsamlingen har vi gjort via intervjuer och det som sades i intervjuerna var det viktiga 

och inte kvantifieringen i insamlingen. Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervju där 

vi hade en intervjuguide (bilaga 1) med förutbestämda frågeområden eller ”teman” (Bryman, 

2002). I en semi-strukturerad intervju har intervjuaren också ett visst utrymme att kunna ställa 

ytterligare följdfrågor. Det är frågor som uppfattas vara viktiga svar för intervjuerna (Bryman, 

2002). Där finns det även möjlighet till uppföljningsfrågor när vi ansett att det behövdes. 

Bryman (2002) skriver att intervjuer är vanligt förekommande företeelse i den sociala världen. 

Det finns många olika former av intervjuer så som TV- intervjuer, anställningsintervjuer, 

feedback på arbetet eller på en kurs man deltagit i. Dessa olika intervjuer har ett gemensamt 

drag att viss information utbyts mellan parterna. Målet för en samhällsvetenskaplig intervju är 

att intervjuaren får fram information om hur exempelvis den intervjuade personen beter sig, 

vilka attityder, värderingar, normer samt åsikter den intervjuade har. Bryman (2002) menar att 

man kan utforma en forskningsintervju på flera olika sätt. 
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4.2 Urval och genomförande 

4.2.1 Urval. 

 Vi har valt att intervjua åtta pedagoger på fyra olika förskolor i olika stadsdelar i en 

medelstor stad i Sverige. I förskolan arbetar pedagogerna i arbetslag och vi ville intervjua 

både de pedagoger som har ett stort intresse för naturvetenskapen men samtidigt intervjua 

dem som har annat intresse än naturvetenskap.  Innan vi skickade ett missivbrev till 

informanterna skickades ett mail till deras chefer om de godkände att vi tog kontakt med 

pedagogerna. Informanterna valdes genom att vi skickade ett missivbrev (bilaga 2) till dem 

och frågade om de ville hjälpa oss med studien. De flesta som svarade att de kunde hjälpa oss 

var de som idag var intresserade av naturvetenskap och arbetar som 

naturvetenskapsambassadörer8 på sin förskola.  Det var två av informanterna som inte var 

naturvetenskapsambassadörer. 

4.2.2 Genomförande. 

Intervjuerna genomfördes inne på informanternas förskolor och varade mellan 42 - 68 

minuter. Vi satt i ett avskilt rum som informanterna hade valt ut åt oss. Alla intervjuer 

spelades in och vi använde oss av triggermaterial som bestod av tre pappersark med de olika 

läroplansmålen, som var i fokus för studien. Vid intervjutillfället var det en av oss som ställde 

frågorna under tiden förde den andra anteckningar. Vi var medvetna om maktperspektivet 

eftersom vi var två som intervjuade en informant.  

4.3 Reliabilitet och validitet 

Oavsett vilken metod som används i en studie så måste forskaren vara kritisk mot och granska 

resultatet av datainsamlingen. Forskaren måste även tänka på hur tillförlitlig informationen är 

som han/hon har fått i intervjuer (Bell, 2006). 

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig tillvägagångssättet är. Informanterna kan vara influerade 

av eget intresse av ämnet eller att de nyss har gått en utbildning (Bell, 2006).  I vårt fall är 

reliabiliteten begränsad då vi har intervjuat en liten del av pedagoger på förskolor som finns i 

Sverige. Samtidigt är reliabiliteten hög om samma studie skulle göras på samma förskolor och 

med samma pedagoger. Fördelen är att vi båda två har varit med under intervjuerna och har 

kunnat stötta varandra så vi har haft rätt fokus och ställt relevanta frågor utefter en semi-

strukturerad intervju   

                                                
8 Naturvetenskapsambassadör är de pedagoger som har ett extra ansvar på sina förskolor för naturvetenskapen 

och har ofta gått en mer fördjupad utbildning inom naturvetenskapen.  
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Validiteten är det som fastställer utsträckning av relevansen i sammanhanget. Bell (2006) 

ifrågasätter hur man mäter det som informanterna säger och hur väl mäts det. När vi har gått 

igenom datainsamlingen har vi koncentrerat oss på vissa begrepp som kommit fram och sedan 

via analysarbetet sorterat in svaren i kategorier utefter våra frågeställningar. Detta för att 

tydliggöra resultatet kopplat till syftet. Semi-strukturerad intervju som metod gör att 

validiteten blir hög eftersom vi var tydliga att informanten hade förstått frågan och att våra 

följdfrågor kunde bidra till att hjälpa informanten in på rätt spår igen.  

4.4 Etiska principer  

Vetenskapsrådet har tydliga direktiv för hur forskning ska utföras och vilka etiska krav som 

ställs (Vetenskapsrådet, 2002).   

Dessa fyra krav är oerhört viktiga och nedan beskrivs hur vi såg till att de fyra etiska kraven 

uppfylldes.   

Informationskravet uppfylldes genom att vi innan intervjuerna med pedagogerna tydligt 

beskrev i ett mail forskningens syfte och hur intervjun kommer att genomföras.   

Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi i brevet beskrev att intervjun var frivillig och att 

de när som helst kunde avböja en fråga eller avsluta hela intervjun.   

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi avkodat pedagogens och förskolans namn och 

gav dessa fiktiva namn istället.  

Nyttjandekravet uppfylldes genom att all information som samlades in behandlades bara 

av oss och bara till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002).   

Innan vi började intervjua pedagogerna frågade vi om de godtog att vi spelade in samtalet. Vi 

gick även igenom de etiska aspekterna med att deras namn kommer fingeras samt att 

förskolans läge kommer anonymiseras. Vi upplyste dem även om att de kunde avbryta 

intervjun när de helst ville. Vi berättade även vårt syfte med vår forskning innan vi började 

ställa våra frågor till pedagogerna. Eftersom vi inte intervjuar eller observerar barn så 

skickades inget separat missivbrev till barn eller vårdnadshavare.  

4.5 Analys 

I och med att vi använde oss av en fenomenografisk metod så använde vi även en 

analysansats som kan användas i samband med denna metod. Analysen av datamaterialer kan 

delas upp i sju olika steg (Fejes, 2009, s.127-130). Denna analysansats gav oss insperation till 

hur vi analyserade vårt material.  

Steg 1 - Bekanta sig med materialet: Vi började med att lyssna igenom intervjuerna och 
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transkribera alla intervjuer. Vid transkriberingen gav vi förskolorna samt pedagogerna 

fingerade namn. Vidare har vi läst transkriberingarna i flera omgångar i relation till våra 

frågeställningar. Vid transkriberingen har vi gjort meningar med punkt och stor bokstav för att 

det ska bli lättare att läsa.  

Steg 2 – Kondensation: Vi klippte ut det mest värdefulla och signifikanta utifrån intervjuerna. 

Vi var noggranna med att notera informanternas fingerande namn på det utklippta materialet, 

för att kunna hålla isär vem som sa vad. Dessa klistrades upp på ett collage för att vi skulle 

kunna få en tydlig överblick över materialet i relation till frågeställningarna.  

Steg 3 – Jämförelse: Här jämförde vi det som informanterna hade sagt i de olika intervjuerna. 

Vi utgick ifrån våra frågeställnignar för att se om vi kunde hitta likheter och skillnader.  

Steg 4 – Gruppering: Vi sammanställde likheter utefter frågeställningarna och grupperade 

dem i fyra olika kategorier.  

Steg 5 – Artikulera kategorierna: I dessa fyra olika kategorier utifrån frågeställningarna 

hittade vi både möjligheter och hinder. Här bestämde vi avgränsningarna mellan de olika 

kategorierna och hur mycket varje kategori kunde innefatta.  

Steg 6 – Namnge kategorierna: Vi namngav dessa kategorier utefter våra frågeställningar. 

Kategorierna beskriver kortfattat vad som var det mest signifikanta från materialet. 

 

Figur1: Kategorier som vi använt oss av i analysarbetet med intervjuerna 

Steg 7 – Kontrastiv fas: Vi läste igenom de olika kategorierna och såg om citaten kunde 

finnas med under flera olika kategorier. Vi jämförde dem och satte in dem där de passade bäst 

trots att de skulle kunna placeras i fler kategorier. Meningen är att de skulle ge så fullständiga 

svar som möjligt. Ett sådant exempel kan vara som Gunilla berättar: 

Kompetens 

Innehåll i verksamheten

Naturvetenskapliga begrepp

Barns inflytande
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”Det gäller ju att prata om begreppen så att barnen förstår.  Jag tänker just på det här när barnen 

upptäckte skuggan. Vi skulle gå till affären och då så gick barnen på varandras skuggor, då sa jag 

amen nu går jag på ditt huvud, Vi hade jätte kul och höll på en lång stund.  Jag sa ju inte någon gång 

att nu jobbar vi med fysikaliska fenomen, det sa jag ju inte”  

Detta kunde vi kategorisera i flera olika kategorier så som innehåll, språk och barns 

inflytande. Här har vi ett annat exempel på hur olika citat kan placeras i olika kategorier 

Sofia säger: 

”Det började med att vi var ute i skogen och det kom fram ett barn till mig och säger titta jag hittade 

en kotte. Jag svarade att ja titta du har hittat en kotte, vilket träd kommer den ifrån? Och så pratade vi 

om skillnaden på grankottar och tallkottar. Och det gjorde att barnet ville göra en kottfamilj, 

grankottarna skulle vara föräldrar och tallkottarna skulle vara barn. Hon hade massor med idéer de 

skulle få hus och bilar. Så det här har jag gjort med en liten grupp, det var två barn som var med i 

skogen som var mest intresserade. Och då har vi i arbetslaget haft en diskussion om att det här är ett 

jättebra sätt att bygga på här och nu. Det här var även barn som är lite språksvaga så jag gjorde en 

mindre grupp. Barnen nappade på idén, jag jobbar just nu med dem i en mindre grupp. Då får jag in 

naturvetenskapen men jag får även till de här viktiga samtalen tillsammans med barnen, som kan 

stärka deras språk” 

Detta citat kan också placeras i flera kategorier såsom innehåll och barns inflytande.  

När dessa steg var gjorda så jämförde vi det empiriska materialet med den teoretiska delen 

som redogörs under resultat och analys.  

4.6 Metoddiskussion 

Vi har spelat in intervjuerna för att kunna lyssna och tolka vad pedagogerna sa i flera 

omgångar för att inte gå miste om något. Under intervjun lade vi fram tre pappersark, 

triggermaterial, med de tre strävansmålen enligt läroplanen som är fokus i denna studie. För 

att underlätta för informanterna om vilka strävansmål som berördes. Redskap som vi använde 

oss av var mobiltelefoner med inspelningsmöjlighet så att vi senare kunde transkribera 

materialet. Vi hade även anteckningsblock så att vi kunde skriva ner stödord under intervjun 

för att fånga upp det intressanta och för eventuella följdfrågor.  Det var en av oss som hade 

huvudansvar för att ställa frågorna till pedagogen och den andra höll i antecknandet. Vi tror 

att det underlättade för den som blev intervjuad. Den som antecknade kunde ändå ställa frågor 

om något kom upp.  

Vi tror även att det är en fördel att vara två personer under intervjuerna då vi kan tolka svaren, 

gesterna och röstlägen på olika sätt. Även att vi skrev och läste tillsammans upplever vi som 
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en fördel i denna forskning, då vi två har bidragit på olika sätt med litteratur, tankar och 

nyfikenhetsfrågor. 

Vi tror att med en semi-strukturerad intervjumetod fick vi ett mer nyanserande svar, än om vi 

hade använt oss av en strukturerad intervju, samt material, då vi kunde ställa följdfrågor till 

pedagogerna.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra vårt resultat och analysera detta utefter de kategorier 

som vi kommit fram till. Vi kommer att beskriva det som vi har kommit fram till och 

förtydliga det med citat från intervjuerna samt jämföra med forskning och litteratur. 

 5.1 Kompetens  

Vi börjar med att redovisa förskolornas geografiska placering samt vilka pedagoger, bland 

dem vi intervjuat, som arbetar där. Därefter beskriver vi pedagogernas kompetens och 

utbildning. Vi avslutar denna del med önskemål och hinder som informanterna har uttryckt 

när informanterna pratade om sin kompetens.  

Videts förskola 

Denna förskola ligger i utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Den ligger nära till skog och 

natur. Det finns fyra olika skogar i närheten av förskolan. Det finns ett kärr samt vattenfall ett 

par hundra meter bort från förskolan. Gården runt om förskolan är relativt nyrenoverad med 

bland annat en vattenbana som används vår, sommar och höst. Pallkragar med 

odlingsmöjligheter finns. Det finns gräsmattor på tre olika platser samt asfalterade partier. På 

denna förskola arbetar Karin och Lisa som vi har intervjuat. Karin är utbildad barnskötare 

sedan 1985. Hon har gått en utbildning inom naturvetenskap som pågick i två och ett halvt år 

med träffar utspritt under de åren. Karin säger:  

”Vi fick välja själva om vi vill gå på den utbildningen. Jag tycker om att vara ute och för att få lite mer 

kött på benen var det som gjorde att jag önskade den utbildningen”. 

Lisa gick ut barnskötareutbildningen 1980 och har arbetat inom förskolan sedan dess. Lisa har 

gått en utbildning i utomhuspedagogik för ca fem år sedan:  

”Jag gick den för att jag är intresserad och ville gå då jag har ett naturintresse. Eller den erbjöds ju så 

att alla skulle gå. Det var inte så att jag kom och sökte från ingenting. Sen känner jag ju att det här 

med kemiska processer ni frågade om känns ju inte så kul, där skulle jag vilja ha mer”. 

Karin och Lisa är naturvetenskapsambassadörer genom deras intresse och utbildning inom 

naturvetenskap på deras förskola.  

Rönnbärets förskola  

Rönnbäret är en förskola som ligger ute på landet med jordbruksområde runt omkring. 

Förskolan ligger ett par mil utanför en mellanstor stad i Sverige. Skog och natur finns direkt 

utanför förskolan. Förskolans gård är stor och ligger i direkt anslutning till jordbruksområden. 



 

21 
 

Det finns en bygghörna med snickerimöjligheter. Det finns gräsmattor, asfalterade gångar, 

olika fruktträd samt tallar och granar. På denna förskola arbetar Anna som vi har intervjuat. 

Anna är lärare i grunden och gick naturinriktning, engelska och grundläggande färdigheter. 

Hon blev klar 2005 och hamnade på förskolan. Nu läser hon till förskollärare på distans och 

har ett år kvar. Anna har även gått en utbildning med experiment i olika 

naturvetenskapslådor9. Lådorna innehöll experiment så som luft, vatten och ljud. Anna säger:  

”som ambassadör ligger det lite på mitt ansvar att det finns material, men vi är tre i huset så vi hjälps 

åt. Det är roligt för vi träffas och planerar lite hur ska vi göra? och vad ska vi göra? och hur ska vi 

komma vidare? och hur ska det se ut med material? Detta för att vi ska sprida ut det till våra kollegor 

det är väl mitt ansvar som ambassadör” 

Hon är naturvetenskapsambassadör på hennes förskola och har som ansvar att det finns 

material och försöker driva ämnet framåt på förskolan. 

Ekens förskola 

Förskolan ligger i ett mindre samhälle ett par mil utanför en mellanstor stad i Sverige. Det 

finns skogar i tre olika riktningar direkt utanför förskolan. I en av dessa skogar har de en 

”skolskog” med vindskydd och matlagningsmöjligheter. Det finns även ett kärr i närheten 

med ett rikt djurliv. Förskolans gård har även skogsdungar på flera ställen. Det finns 

pallkragar med odlingsmöjligheter samt stora ytor med gräs. Fruktträd och lövträd hittar vi 

också inne på gården. Ekens förskola har ett mottagningskök vilket medför att mycket av 

pedagogernas tid går till att ta emot maten samt lägger upp och tar hand om disken efteråt.  

Gunilla, Sofia och Polly arbetar på denna förskola. Gunilla är förskollärare sedan 1972 och 

arbetade i förskolans verksamhet till 1977. Därefter var hon förskolechef i 23 år fram till 

2000. Efter dessa år valde Gunilla att gå tillbaka till hennes förskollärarroll och har arbetat i 

barngrupp på förskolan i 14 år.  Gunilla har gått en utbildning inom naturvetenskap. Hon har 

även fått utbildningar på personalmöten och olika nätverksträffar:  

”Jag gillar naturen och tycker det är roligt och så men jag är inte speciellt duktig och jag kan inte så 

mycket om naturvetenskap”. 

Sofia blev färdig förskollärare årsskiftet 96/97. Hon är naturvetenskapsambassadör på sin 

förskola och har gått tre olika steg i en naturvetenskapsutbildning. Hon har därmed 

huvudansvar tillsammans med de andra ambassadörerna här i området. Det handlar om att 

                                                
9 Naturvetenskapslådor är lådor där det finns färdiga experiment med handledning om hur dessa ska genomföras. 

Det kan vara färdiga lådor som köpts in eller lådor som pedagogerna själva tillverkar.  
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inspirera de övriga kollegorna och se till att det finns material i de olika 

naturvetenskapslådorna:  

”efter att jag blev ambassadör har jag förändrat min yrkesroll. Ta det här med de fördjupade frågorna, 

det är ett förhållningssätt som vi har mot våra barn idag. Det är så man gör, man frågar och samtalar”. 

Polly har arbetat i förskolan i många år som barnskötare men har på senare år utbildat sig 

vidare till förskollärare. Hon har tillsammans med övriga pedagoger på förskolan gått 

utbildning inom naturvetenskap. Det har även funnits utbildningstillfällen på personalmöten 

på förskolan:  

”Jag älskar att vara i skog och natur med barnen. De är lätta att inspirera och vi forskar och tar reda på 

saker tillsammans när vi inte vet svaret”. 

Ekens förskola har en inriktning mot natur och teknik så alla pedagoger som arbetar där har 

en naturvetenskapsutbildning.  

Björkens förskola  

Förskolan ligger mer centralt, än de tidigare förskolorna i studien, i en mellanstor stad i 

Sverige. Skog och mark ligger på 30 minuters gångavstånd. Förskolan är relativt nybyggd och 

har en arkitektritad gård. På gården finns skulpturer, gräsområden och asfalterade gångbanor. 

Här förekommer mycket förstörelse kvälls och nattetid så pallkragar och andra odlingar får 

inte vara ifred. På denna förskola arbetar Linda och Sara som vi även har intervjuat. Linda har 

arbetat som förskollärare sedan 1990. Linda beskriver att:  

”Jag brinner jättemycket för det här ämnet och är jätte på, det har nog smittat av sig på andra också på 

jobbet”. 

Sara är utbildad förskollärare och har arbetat på förskolan sedan 1979. Linda säger:   

”Jag är intresserad av naturvetenskap och teknik på en basic nivå och får bryta ner allt till en låg nivå 

dels för att vi har småbarn men även att vi har barn med mångkulturell bakgrund och är flerspråkiga 

från området som är väldigt belastat”. 

Linda har tillsammans med Sara gått en naturvetenskapsutbildning som pågick under två och 

ett halvt år. Det har gjort att de nu är naturvetenskapsambassadör på Björkens förskola. Det 

innebär att de försöker inspirera sina kollegor med exempelvis naturvetenskaps lådor. Det är 

tre lådor som ingick i utbildningen så som vatten, luft och ljud. Linda ser till att 

naturvetenskaps lådor är intakta med det material som ska finnas till experimenten.  
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Önskemål och hinder 

När vi ser på vad informanterna beskriver om hur de skulle vilja utveckla arbetet med 

naturvetenskap så säger många de skulle vilja ha mer tid. Det kan innebära mer tid till att få 

fram relevant material och komplettera de nuvarande naturvetenskapslådorna. Anna säger: 

”få tid för att kolla vilket material vi har och vad vill vi göra och det ska vara lättillgängligt” 

Vidare beskriver informanterna att de skulle vilja ha mer utbildning och det kan vara genom 

studiedagar, föreläsningar eller nätverk. Lisa säger att:  

”Att få någon som är bra på det att man kunde få en föreläsningskick och se hur ska vi göra nu för att få 

till detta så att det blir bra på vår avdelning”  

 Gunilla beskriver att:  

 ”man behöver ju ha lite stimulans så man kommer igång. Vi har gjort så att alla har fått gått 

utbildningen. Det ger mer än om bara en av oss hade fått gå. Det är svårt att ensam inspirera ett helt 

arbetslag. Vi har på våra arbetsplatsträffar haft utbildningar med ambassadörerna. Vi fick genomföra 

experimenten så vi skulle känna oss lite säkrare och trygga. Det hade varit svårt att göra dom med 

barnen utan att få provat själv först”. 

Informanterna uttrycker att det är viktigt att hela arbetslaget får samma utbildning för att hålla 

naturvetenskapen levande.  

5.1.1 Sammanfattning och analys av kompetens.  

Alla pedagogerna som vi intervjuat har en yrkesgrundutbildning för förskola, de är 

förskollärare samt barnskötare. Dessutom har alla dessa pedagoger vidareutbildningar i 

naturvetenskap. Samtliga pedagoger brinner för utevistelse samt naturvetenskapen i sig. 

Några av pedagogerna har mer utbildning än andra, gemensamt för dem är att de har 

ytterligare kompetens i naturvetenskap. Vissa pedagoger känner sig säkrare än andra i sin 

pedagogiska roll inom naturvetenskapen.  De har också olika förutsättningar till 

naturupplevelser om vi tittar på förskolornas placeringar. Tack vare att alla pedagoger har fått 

utbildning inom naturvetenskap så ser vi att de använder den i sitt yrke tillsammans med 

barnen. Smidt (2010) beskriver att pedagoger kan vara som byggnadsställningar och utmana 

barnen i deras närmaste utvecklingszon. Det kan pedagogerna göra när de har utbildning inom 

naturvetenskap för att barnen ska få en fördjupad kunskap. 

 En del känner att de har ansvar för naturvetenskapen på förskolan i och med att de har fått 

extra utbildning. Som Elfstöm m fl. (2008) beskriver så behöver pedagogerna utbildning för 
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att kunna ta tillvara på barnens frågor. De känner att de är trygga i sin kunskap och kan även 

inspirera andra kollegor till naturvetenskap.  Vi ser dock även en osäkerhet när exempelvis 

Lisa pratar om kemiska processer. Här är det viktigt att det finns pedagoger som kan stärka 

och uppmuntra till att våga något nytt (Niss & Söderström, 2006). Många av informanterna 

önskar att de hade mer tid. Tid är ett centralt begrepp när vi lyssnade på alla intervjuer. För att 

barnen ska kunna utforska och intressera sig av naturvetenskap så behöver de tid och material 

(Siraj-Blatchford & MacLeod-Brudenell, 1999).  

 

5.2 Innehåll av verksamheten   

I detta avsnitt belyser vi olika naturvetenskapliga områden och hur pedagogerna beskriver hur 

de arbetar med dem i relation till läroplanens mål om naturvetenskap. Vi redogör för den 

naturvetenskapliga verksamheten som pedagogerna beskriver. Vi sammanfattar och 

analyserar hela innehållet i verksamheten.  

5.2.1 Hållbar utveckling. 

När vi analyserar intervjuerna så ser vi att de arbetar aktivt med hållbar utveckling genom att 

de sorterar skräp, går till miljöstationer och lämnar exempelvis batterier. De har arbetat med 

Earth Hour10 där de inte använde någon ström under en dag. Anna säger: 

”Vi fick inte använda någon el men vi fuskade med vatten och toaletter. Men vi hade inga lampor 

tända ingen stereo fick vara på så inget med stickkontakt. Vi åt frukost utan gröt och sedan var vi ute 

och lagade mat i en muurikka11  på eldstaden och åt. Barnen fick diska ute och de fick värma vatten 

över elden. Vi tog hit en gammal balja och en tvättbräda och barnen fick testa att tvätta och det blev 

som en gammal dag. Det var jättespännande”  

På några förskolor så går barnen tillsammans med pedagogerna och pantar burkar som de har 

hittat på gården. Dessa pengar använder de sedan till att köpa in material till verksamheten.   

Alla förskolor har pappersinsamling och alla barn är väldigt medvetna om vad som ska kastas 

där. Pedagogerna går tillsammans med barnen till återvinningsstationerna även om de kan 

känna att det var lättare förut när det fanns återvinningsstationer närmre. Alla förskolor har 

olika kärl som de kan sortera i men där var inte barnen med så delaktiga utan det var 

                                                
10Earth Hour är en global satsning från Världsnaturfonden WWF och innebär att privatpersoner släcker ner sina 

lampor och minimera strömanvändningen under en timme den sista lördagen i mars. Syftet är att göra 

mänskligheten medveten om klimatförändringen i världen (Nationalencyklopedin, u.å.) 
11 Muurikka är en stekhäll som används vid matlagning ute (Hörnells, 2013) 
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pedagogerna som sorterade. Pedagogerna tar även vara på återvinningsmaterial som barnen 

sedan kan skapa nytt av, Linda säger:  

”Vi gjorde ett tag med återvinning att de fick samla ihop en massa skräp och sedan gjorde vi olika 

saker med det, först pratade vi mycket om plast och papper och vad man kunde göra med det och 

sedan gjorde de leksaker och de tyckte att det var jättekul”.  

Vissa förskolor är med i ett nätverk där de får uppdrag som handlar om hållbar utveckling så 

som att samla kravmärken både hemma och i förskolan, det har även handlat om vattnets väg 

från toaletten till reningsverk. Lisa beskriver när de var med i ett uppdrag som handlade om 

att plocka skräp runt omkring sin förskola:  

”Skräpplockardagen var uppskattad av barnen, alla barn var engagerade även de yngsta tyckte det var 

kul att kasta saker i rätt behållare” 

5.2.2 Samband i naturen; växter och djur. 

Alla informanter beskriver hur de går till skogen. En del går flera gånger i veckan.  I skogen 

har vissa av förskolorna inte bara tillgång till växter och djur utan även till våtmarker där de 

håvar och upptäcker livet i vattnet. Polly säger:  

”Sen om man går över på andra sidan har vi ett jättestort kärr. Där det finns massa djurliv där vi håvar 

och tittar. För en vecka sen var ena gruppen uppe där och lyssnade för grodorna häckar nämligen där”. 

I skog och mark ser vi att de tar tillvara på vad naturen har att erbjuda allt från hur vitsippor 

ser ut på nära håll till hur olika fåglar låter. Många beskriver att de har med sig material till 

skogen så som luppar, litteratur, ritmateriel som kan komma till användning. Flera av 

informanterna hade med sig lärplattor12, där de genom applikationer kunde ta reda på 

information om till exempel fåglar. Sara säger: 

”Vi har hört fåglar och sedan via appar kunnat lista ut vilken fågel som vi har hört och använt den som 

förstoringsglas också och tittat på myrstacken och då kan vi räkna ut vilka myror som bor just i den 

här stacken”.  

Polly beskriver även att de yngre barnen behöver få bekanta sig med olika hjälpmedel 

och beskriver att de har med sig potatisskalare till skogen för att barnen ska få möjlighet 

till att tälja.  

                                                
12 Lärplatta kan kallas för läsplatta eller surfplatta  
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Alla informanter beskriver att de planterar frön och kärnor på olika vis. Vissa förskolor har 

pallkragar där det odlas i och en del odlar inomhus. Odling kan även genomföras som 

Gunilla beskriver som ett experiment:  

”Jag har själv ett frö som heter Blomma för dagen som växer så himla fort. Vi har tagit tre 

mjölkkartonger som vi har gjort ett experiment av. En kartong fick både jord, frö, vatten, luft och ljus 

när vi planterade. Därefter täckte vi med plast. Nästa kartong fick bara jord och frö men inget vatten 

eller ljus. Den stoppade vi i en svart plastpåse. Den tredje fick inget ljus men vatten jord och frö. 

Tillsammans med barnen så skrev vi vad de innehöll och vi dokumenterade efter en vecka vad som 

hade hänt. Den kartongen som hade fått både ljus och vatten kom blomman upp efter bara fem dagar, 

Men då såg de att även den som inte fått något ljus men vatten hade kommit upp lite. Vi sa att det 

hade nog silat in lite ljus då det inte var så tätt. Det tredje har det inte hänt något med, men nu ska vi 

titta igen om en vecka. Barnen frågar när vi ska titta” 

På en av förskolorna som vi har varit på beskriver informanterna att ett hinder för att barnen 

ska få uppleva naturen med alla sina sinnen är motståndet från vissa föräldrar. Sara säger: 

”Ett litet hinder spontant känner jag kan vara en del föräldrar som tycker att det är väldigt obehagligt 

att barnen blir smutsiga och tycker det är äckligt att de får hålla i maskar. En del tycker att det är 

skrämmande att barnen går till skogen och håller barnen hemma de dagarna, och att få med dem på 

tåget är svårt.  De tycker att det är hemskt att de får gå i vatten när vi är i skogen. Det finns ju en 

våtmark i skogen och en bäck som vi använder, som är jättehäftigt framför allt på våren när det är lite 

drag i bäcken dom tycker att dom blir kalla och dom blir sjuka och dom blir smutsiga och det är 

äckligt det är nog det största hindret”. 

Sara berättar vidare att det kan hända att barnen inte har kläder som passar till uteverksamhet i 

skogen, då försöker de att låna ihop så att alla barn kan följa med. Linda berättar att de 

tidigare har haft barn som har haft allergi som de har varit tvungna att ta hänsyn till och det 

har oftast inte varit några problem tack vare medicin som dels barnet tar hemma och dels har 

pedagogerna med sig när de går iväg. Vid vissa tillfällen har även en pedagog fått vara på 

förskolan tillsammans med barnet.  

 5.2.3 Kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Under informanternas utbildning har de tillverkat naturvetenskapslådor eller köpt färdiga. De 

kan innehålla exempelvis vatten, luft och ljud. Dessa lådor innehåller färdiga experiment. I 

lådorna finns tydliga instruktioner om hur experimenten ska genomföras.  Ett exempel på ett 

experiment kan vara aphjärnan, där man kan påvisa en kemisk process, där pedagogerna 

tillsammans med barnen har frusit en ballong med vatten, ballongen avlägsnas och på 

isklumpen strör barnen salt och därefter droppas karamellfärg på. Därpå kan barnen följa 
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färgens väg där saltet har smält isen.   

Sara beskriver att genom deras projekt Grodan kommer även barnen i kontakt med bakning 

som hon ansåg var en kemisk process. Vidare säger Sofia att de gör egen såpbubblelösning 

som de upplever är en kemisk process.  

Informanterna beskriver skuggor som ett fysikaliskt fenomen. Det är något som är lätt för 

barnen att upptäcka samt förstå Karin säger:  

”när vi gick till skogen så säger ett barn: Kolla kolla på marken. Då var det ju skuggan och det är en 

ganska häftig upplevelse. Även att vi stod där så hade vi tre lika dana på marken och hur kommer det 

sig?” 

Vidare beskriver Karin att ett barn säger:  

”han visste ju att det är för att solen skiner bakom ryggen ju”. 

Vi ser även att informanterna hittar fysikaliska fenomen inomhus, där inte 

naturvetenskapslådorna figurerar, såsom Karin beskriver att barnen upptäckte: 

”Om det nu inte blir så som det blev häromdagen vid mellis borden. Man upptäckte att det var massa 

prickar i taket som rörde sig och vad kom dem av? Jo det var osthyveln som liksom kunde reflektera. 

Då ligger ju det redan där men det är ändå barnen som har upptäckt och jag kan spinna på”. 

. Sofia berättar att: 

”Just fysikaliska fenomen och kemiska processer använder jag inte med barnen. Fast det är ju 

egentligen dit man skulle komma att man faktiskt benämner det med ord men jag känner en osäkerhet 

själv vad det ens innebär”  

Informanterna beskriver att de känner en osäkerhet med läroplansmålen om kemiska 

processer och fysikaliska fenomen 

5.2.4 Sammanfattning och analys av innehåll.  

Innehållet i verksamheten, så som informanterna beskriver, är berikande för barnen och för 

deras lärande inom naturvetenskap. Vi ser att hållbar utveckling är något som alla informanter 

beskriver att de arbetar med. Det kan vara som Anna beskriver att de aktivt var med och 

gjorde Earth Hour tillsammans med barnen. Det kan ge barnen en positiv framtidstro och ett 

ekologiskt förhållningssätt (Lpfö 98 rev. 2010). Vi ser att pedagogerna tar med sig barnen till 

återvinningsstationerna, vilket gör att barnen får en förståelse och ett sammanhang att deras 

handlingar faktiskt har betydelse (Bjurulf, 2013).  

Alla våra informanter beskriver att de går till skogen återkommande varje vecka. Barnen 

erbjuds att på ett konkret sätt uppleva naturen med både djur och växter. På ett grundläggande 
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sätt ska barnen få kunskaper om naturen samt en förståelse för allt levande i skog och mark 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  Det kan vara när de går till kärret och lyssnar på grodorna 

eller hör hur fåglarna kvittrar så som Polly och Lisa beskriver. Förskolan har ett viktigt 

uppdrag att erbjuda barnen vistelse i naturen (Helldén m fl., 2010). Genom pedagogernas 

arbete med att plantera olika frön så får barnen erfarenhet, upplevelse och förståelse för hur 

ett frö kan bli en planta inom naturvetenskapen (Helldén m fl., 2010)  

När Gunilla berättar om hur hon gjorde om en plantering till ett experiment är på samma sätt 

som Elfstöm m fl.(2008) beskriver att barn utforskar naturvetenskapen på ett liknade sett som 

vetenskapsmän gör. De ställer hypoteser och funderar på olika problem samt vill ta reda på 

svaret.  

Pedagoger har material såsom luppar, litteratur och ritmaterial med sig till skogen. Det är 

hjälpmedel, artefakter, som kan göra skogsvistelsen mer intressant och lärande ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv (Säljö, 2000).   

Föräldrar kan vara ett hinder för att barnen ska få uppleva skogen. Sara beskriver att vissa 

föräldrar upplever skogen som skrämmande och farlig precis som Helldén m fl (2010) 

beskriver. Föräldrarna vill inte att deras barn ska vistas där.  

En viktig del av skogsupplevelsen är att barnen känner sig bekväma, och är klädda utefter 

väderleken så de får en positiv upplevelse och kunna möta allt spännande i skogen (Helldén m 

fl., 2010). Sara beskriver att de försöker att låna ihop kläder sa att alla barn ska kunna följa 

med till skogen.  

Informanternas svar om kemiska processer och fysikaliska fenomen ser vi att många uttrycker 

att de har det svårt med dessa begrepp. Pedagogerna beskriver att de exempelvis bakar, gör 

såpbubblor och aphjärnor tillsammans med barnen och detta uppfattar pedagogerna som 

kemisk process. Informanterna säger att skuggor är något som de ofta arbetar med. Skuggor 

uppfattar de som ett fysikaliskt fenomen.  Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att 

fenomen kan vara exempelvis energikällor och en kemisk process kan vara genom att barnen 

få smaka, lukta och uppleva aggregationstillstånd av vatten.  

5.3 Naturvetenskapliga begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att belysa hur pedagogerna använder sig av de naturvetenskapliga 

begreppen.  

Informanterna beskriver att det är viktigt att använda sig av rätt naturvetenskapligt begrepp 

men vi upplever att de inte känner sig bekväma eller trygga i begreppen, som när Sofia får 

frågan om hon använder begreppet kemiska processer i vardagen:  
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”Nej, inte kemisk process, det skulle jag kunna säga mer. Det är inte naturliga ord för mig att ta i 

munnen utan mera lösning, en såpbubblelösning”. 

Vi ser att vissa naturvetenskapliga begrepp har pedagogerna lättare att använda än andra. Ord 

som hypotes, jämvikt och lösning är begrepp som de använder i sin vardag medan exempelvis 

friktion, densitet och ytspänning är svårare, där använder pedagogerna synonymer.  

Vidare ser vi att de yngsta barnen får höra färre naturvetenskapsbegrepp än de äldre barnen. 

Karin säger: 

”Jag tänker på när vi gjorde smör då pratade vi om pastörisering men jag vet inte. Barnen hör ordet 

men jag vet inte om de förstår det, de är ju små”  

Gunilla berättar om hur hon får hjälp av de naturvetenskapslådorna: 

”Däremot när vi hade naturvetenskapslådor med experiment som gick runt och då när man hade den 

här lådan framför sig och man gjorde de här grejerna, då pratade man använder i de här termerna” 

Gunilla berättar att när hon arbetar med naturvetenskapslådorna då använder hon 

naturvetenskapliga begrepp. 

5.3.1Sammanfattning och analys av språket.  

Det finns en osäkerhet bland pedagogerna när det gäller att använda de naturvetenskapliga 

begreppen i vardagen. Däremot ser vi att pedagogerna använder begreppen när de arbetar med 

naturvetenskapslådorna. Där finns det en tydlig handledning med begreppen, kopplade till den 

specifika lådan, vilket skapar trygghet för pedagogen. Fleer (2008) beskriver att barn 

använder endast begrepp som de kan härleda till sin erfarenhet. Det är bland annat förskolans 

uppgift att introducera naturvetenskapliga begrepp i barnets språkvärld (Elfström m fl., 2008). 

Det är inte svårare för ett barn att lära sig de naturvetenskapliga begreppen än vilka ord som 

helst (Lemke, 1990). Ett barn behöver få möta ord och begrepp i dess rätta kontext för att det 

ska få bli betydelsefull och förståelig för dem (Niss & Söderström, 2006). I det sociokulturella 

perspektivet är språket medierade och ett verktyg för barnens tänkande och lärande (Elfström 

m fl., 2008).  

5.4 Barns inflytande 

Informanterna berättar hur viktigt det är att vara en närvarande pedagog. En närvarande 

pedagog är den som hör barnens frågor och tar vara på barnens nyfikenhet. Det kan börja med 

att ett barn visar en kotte och då får pedagogen ett val antigen säga ja en kotte eller som Sofia 

gjorde: 
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”Det började med att vi var ute i skogen och det kom fram ett barn till mig och säger titta jag hittade 

en kotte. Jag svarade att ja titta du har hittat en kotte, vilket träd kommer den ifrån? Och så pratade vi 

om skillnaden på grankottar och tallkottar. Och det gjorde att barnet ville göra en kottfamilj, 

grankottarna skulle vara föräldrar och tallkottarna skulle vara barn. Hon hade massor med idéer de 

skulle få hus och bilar. Så det här har jag gjort med en liten grupp, det var två barn som var med i 

skogen som var mest intresserade. Och då har vi i arbetslaget haft en diskussion om att det här är ett 

jättebra sätt att bygga på här och nu.  

Lisa berättar hur hon har lyssnat på barnen innan deras projekt startade igång 

”som vi gjorde förra året så lärde vi känna gruppen och skogen och se vad de var intresserade av och 

just denna grupp blev snabbt intresserade av hålen i träden och hackspetten och redan då började 

intresset för fåglar och sedan spann vi vidare efter deras intresse som blev fåglar” 

Vi ser att inom ett projekt är pedagogernas lyhördhet på barnens intressen viktiga. Så som 

Sara beskriver sitt projekt om Grodan. Där Grodans vän Råttan tycker om att fiska så tog Sara 

vara på barnens intresse och åkte ner till ett vattendrag. 

”jo vi åkte ner till gubbarna som står vid vattendraget och fiskar. Vad har de på kroken? och det kan 

man fråga dem gubbarna. Det som intresserade våra barn var, vad är en fisk? Det visste inte alla barn, 

jo det är något man äter. Hur ser den ut? Vad lever den av?  Vad ska man tänka på för att göra det bra 

för fisken?  Får man kasta skräp i vattnet? osv det är väldigt basic” 

Informanterna påvisar vikten av att ställa öppna frågor till barnen detta gör de genom att de 

ofta ställer en motfråga så barnet själv får tänka efter. Det kan vara fraser som: vad menar du, 

kan du beskriva, spännande – kan du berätta mer Karin säger:  

”Alltså hur ska jag upptäcka om jag inte är bland barnen? Är jag inte där så vet jag ju inte deras tankar och 

jag hör inte vad de säger. Det är ju där man ska va. Jag lägger mig gärna på marken, lika mycket som barnen. 

Jag tycker det är roligt att se vad är det de hittar och vad barnen ser”.  

Vi ser hur viktigt det är att vara en närvarande pedagog med ett barnperspektiv för att möta 

barnets intresse. 

5.4.1 Sammanfattning och analys av barns inflytande.  

Genom att informanterna ofta använder sig av öppna frågor när barnen kommer med sina 

nyfikenhetsfrågor så kan ett projekt starta såsom projektet med kotten. När vi ser att 

pedagoger lyssnar på barnen så grundläggs barnens möjlighet till deltagande i en demokratisk 

anda (Sjøberg, 2010). Pedagogerna som ställer öppna frågor till barnen hjälper barnen att få 

tänka och fördjupa sig och känna att det är meningsfullt för barnen att ställa dessa frågor. Det 

kan även hjälpa barnen i sin kunskapsutveckling (Thulin, 2010; Jelly, 1996). När pedagogen 
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lyssnar på barnen och har ett utforskande förhållningssätt kan ett projekt startas upp men inget 

givet mål finns (Reggio Emilia Institutet, u.å.). Hansson m fl. (2014) menar däremot att 

pedagogen måste göra ett val bland barnens alla frågor för att det ska bli ett meningsfullt 

naturvetenskapligt lärande. 

En närvarande pedagog, som Karin beskriver, är när pedagogen är bland barnen och ser vad 

de gör och hör vad de säger. En närvarande pedagog iakttar och observerar vad barnen 

intresserar sig för i deras lek och därefter utmanar barnens nyfikenhet (Helldén m fl., 2010).  

För att barnen ska kunna ställa nyfikna frågor behöver de ha positiva förebilder i pedagogerna 

för att barnens frågor ska kunna utvecklas och fördjupas (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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6. Slutdiskussion  

Innan vi började med denna studie har vi, genom vår yrkeserfarenhet, ofta hört att 

naturvetenskapsmålen uppfattas som svåra av pedagoger. När sedan Ture kom med sin 

pudelsnigel blev vi nyfikna på hur och vad pedagogerna gör inom området naturvetenskap. 

Detta blev starten till denna studie för att belysa förskolepedagogers arbete med 

naturvetenskap utifrån de reviderade målen i läroplanen. Vi har lagt särskilt fokus på 

pedagogernas uppfattning om möjligheter och hinder i undervisningen. I studien har vi försökt 

att hitta svar på våra frågeställningar: Hur uppfattar pedagogerna sin egen kunskap i 

naturvetenskap i förhållande till läroplanens mål? Hur gör pedagogerna för att tillgodose 

läroplanens mål? Vilka hinder kan pedagogerna uppfatta att det finns för att inte uppfylla 

målen? Hur tar pedagogerna vara på barnens nyfikenhetsfrågor ur ett 

naturvetenskapsperspektiv? Hur tänker och använder pedagogerna språk och begrepp inom 

naturvetenskapen? 

Kompetens 

Pedagogerna i vår studie har alla utbildning i naturvetenskap och alla uttrycker glädje och 

engagemang kring arbetet med naturvetenskap i förskolan. Utbildning i naturvetenskap är 

viktigt för att bemöta barnens frågor (Elfström m fl., 2008). Pedagogerna uttrycker också 

vikten av att alla i ett arbetslag får liknande inspiration och utbildning, för att kunna få en bra 

naturvetenskap i verksamheten. Niss och Söderström (2006) däremot förespråkar, vikten av 

olika spetskompetenser i ett arbetslag. De menar att de olika erfarenheterna samt 

spetskompetenserna ska vara en tillgång för ett arbetslag. Trots att de pedagoger, vi har 

intervjuat, har en extra utbildning inom naturvetenskap så kan vi se en osäkerhet hos dem. En 

möjlig förklaring till att våra pedagoger önskar stöd från kollegor i arbetslaget kan vara just 

denna osäkerhet kring hur man kan arbeta med de olika områdena i naturvetenskap i 

förskolan. De visar på att de vill ha möjlighet till att få tid för att kunna diskutera, inspirera 

och delge varandra de olika kunskaperna. Elfström m fl. (2008) beskriver att kunskap är inget 

som enbart existerar inom individen utan även mellan individerna.  

Innehåll i verksamheten 

Pedagogerna arbetar medvetet med naturvetenskapen tillsammans med barnen. Det är ett 

naturligt inslag i vardagen på de förskolor som vi har besökt. Alla informanter har beskrivit 

att de erbjuder barnen naturvetenskap utefter de mål som finns i läroplanen. Samtidigt är alla 
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pedagoger eniga om att de vill utveckla naturvetenskapen ytterligare, dels eftersom barnens 

frågor intresserar dem samt att de själva har ett intresse utav naturvetenskap.  

När vi tittat på förskolans verksamhetsinnehåll, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, ser vi 

mycket engagemang kring ämnet.  Det är allt från hållbar utveckling, plantering, forskande 

kring växter och djur samt skogsbesök. Trots att det finns hinder, som pedagoger beskriver, så 

kommer alla förskolorna ut till skog och natur.  

Vi håller med Helldén m fl. (2010) att förskolan har ett stort och viktigt uppdrag med att 

erbjuda barnen vistelse i naturen om barnen ska kunna tillägna sig naturvetenskap. När vi 

frågade pedagogerna angående fysikaliska fenomen och kemiska processer var osäkerheten 

stor. Vi diskuterade kring målet och såg då att alla pedagoger uppfyller målet men är inte 

medvetna om det. Precis som pedagogerna upptäckte i samarbetet mellan Lärarhögskolan i 

Stockholm och deras förskolor så var inte naturvetenskapen något nytt (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005).  

När pedagogerna tillsammans med barnen arbetar med naturvetenskapslådorna känner de sig 

trygga med begreppen fysikaliska fenomen och kemiska processer. Det som står i läroplanen 

är att pedagogerna ska erbjuda barnen kemiska processer och fysikaliska fenomen och det kan 

pedagogerna göra utan att benämna dessa begrepp. Pedagogerna kan fortsätta att göra 

naturvetenskap som de gör idag, samtidigt som pedagogerna bör känna till var barnet befinner 

sig i sin utveckling samt vad barnet behöver för att lyckas (Smidt, 2010).  Pedagoger arbetar 

tillsammans med barnen mycket såsom att baka, göra såpbubbellösning, uppmuntrar till att 

barnen ser skuggan och fortsätter att inspirera barnen med sina naturvetenskapslådor. 

Informanterna uttrycker att naturvetenskapslådorna är till stor hjälp då de själva känner en 

osäkerhet för kemi och fysik.  

Naturvetenskapliga begrepp 

Informanterna beskriver att de tycker att det är viktigt att de använder de rätta 

naturvetenskapliga begreppen när de pratar naturvetenskap med barnen. De beskriver att det 

är svårt att få in dem i den vardagliga verksamheten då de känns lite abstrakta. Det kan vara 

svårt att introducera de naturvetenskapliga begreppen i förskolan som Elfström m fl. (2008) 

beskriver att pedagogerna ska göra, om pedagogerna själva är osäkra.  

Forskningen angående om hur barn lär sig ett språk, visar att barn kan missa viktiga 

naturvetenskapliga begrepp för att pedagogerna inte använder dem. Ju yngre barnen är desto 
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färre naturvetenskapliga begrepp ger pedagogerna dem. Det är inte svårare för ett barn att lära 

sig dessa begrepp än andra ord (Lemke, 1990). Språkutvecklingen startar redan vid födseln så 

även det yngre barnet behöver få höra de rätta naturvetenskapliga begreppen tidigt. Det gäller 

för pedagogerna att överbrygga begreppen och barnens erfarenheter så barnen får en 

förståelse för begreppen (Niss & Söderström, 2006).  

Det ser vi att pedagogerna gör när de använder sig av sina naturvetenskapslådor. I dessa lådor 

har de en tydlig handledning och på så vis används då de naturvetenskapliga begreppen.  När 

vi lyssnar på intervjuerna så är det vissa naturvetenskapliga begrepp som pedagogerna 

använder sig av i sin vardag. Det kan vara begrepp som hypotes, jämvikt och lösning. Det är 

begrepp som pedagogerna är säkra på och därför använder begreppen tillsammans med 

barnen. Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att när ett barn ska lära sig ett nytt 

begrepp eller ord så behöver de få höra ordet 50-60 gånger (Niss & Söderström, 2006, s.35). 

För att barnen ska erbjudas ett språk, med de naturvetenskapliga begreppen i, behövs ett bra 

material med en tydlig handledning ett tag till innan det kommer att bli till ett vardagsspråk. 

Vi ser vikten av att ha artefakter med sig ut i skog och natur. Våra informanter beskriver 

betydelsen av att ha med sig luppar, lärplattor men också ladda ner exempelvis appar av 

fågelläten. Artefakter runt omkring sig är viktigt för att stödja lärandet och det kan även vara 

språket som är en artefakt (Säljö, 2000).   

Vi anser att utbildning behövs för att begreppen ska kunna bli naturliga för pedagoger att 

använda i sin verksamhet med barnen. Ett av läroplansmålen innehåller att barnen ska 

erbjudas att samtala om naturvetenskap och det ser vi att pedagogerna gör på de olika 

förskolorna som vi har besökt. När barnen samtalar om naturvetenskap är inte de rätta 

naturvetenskapliga begreppen det viktigaste utan här har begreppens synonymer en stor 

betydelse. Genom att barnen får möjlighet att diskutera och samtala så erbjuds barnen 

möjlighet att få prova sina idéer och därmed på sikt utveckla en demokratisk anda (Sjøberg, 

2010 s.219). 

Barns inflytande 

Ett gediget intresse för naturvetenskap skapar förutsättningar för en bra verksamhet ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Barns inflytande handlar mycket om vad barnen själva 

uttrycker sig om i vardagen och hur pedagogerna tar tillvara på dessa nyfikenhetsfrågor. Det 

kan vara Tures pudelsningel som startade upp denna studie eller kotten som barnet hittade i 

skogen. Vi kan ana att pedagogerna är inspirerade av Reggio Emilia då de verkligen lyssnar in 
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barnen. De observerar barnens lekar och ser vad barnen är intresserade av här och nu (Reggio 

Emilia institutet, u.å.). Därefter funderar pedagogerna över hur projektet ska gå vidare (Åberg 

& Lenz Taguchi, 2005). Det visar tydligt att pedagogerna ser barnet som en kompetent 

individ som har kompetens att driva ett projekt vidare. Pedagogens roll är att finnas tillhands 

som byggnadsställning till barnen (Smidt, 2010).  

Pedagogerna ser verksamheten ur ett barnperspektiv och är nyfikna på vad barnen hittar. De 

utmanar sedan barnen vidare genom att ställa motfrågor. Vi tror att det är viktigt att 

pedagoger är trygga i sin yrkesroll och kan bortse från sina egna mål för att låta barnens 

tankar och idéer få föra projektet framåt. Om man är en närvarande pedagog, som lyssnar till 

barnens nyfikenhetsfrågor och ser deras intresse för naturvetenskap, så får naturvetenskapen 

mycket mer plats i vardagen.  

När vi lyssnat på Lisas berättelse där hon tog med sig barngruppen till skogen för att lära 

känna både gruppen och skogen fick hon en början av ett projekt som kom att handla om 

fåglar. Lisa lyssnade och observerade barnen som visade ett stort intresse för hålen de hittade 

på träden i skogen.  Hade inte Lisa lyssnat på detta och tagit tillvara på dessa frågor hade 

aldrig projektet med fåglar kommit igång. Här såg vi ett stort inflytande hos barnen tack vare 

en lyhörd samt närvarande pedagog.  

Hansson m fl. (2014) påpekar att pedagogerna måste välja ut vilka frågor som de ska fortsätta 

arbeta med, för att skapa ett meningsfullt lärande för barnen. Vi ifrågasätter om det verkligen 

är barnens frågor som pedagogerna måste välja bland. Våra informanter lyfter istället att de 

skulle vilja ha mer tid till att arbeta med naturvetenskap, underhålla sina 

naturvetenskapslådor, utbildning och diskussion med kollegor och kunna känna att man är här 

och nu i verksamheten tillsammans med barnen. Ju mer tid som ges åt diskussioner desto 

säkrare kan förskolepedagoger bli kring vad som verkligen är naturvetenskap samt hur detta 

ska förstås i förskolan (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

6.1 Slutsatser och fortsatt forskning 

Att uppmärksamma barnens frågor och samtidigt arbeta med målen i förskolan kan te sig som 

en svår uppgift där Hansson m fl. (2014) menar att ett urval av frågor måste göras för att 

stimulera ett meningsfullt lärande. Vår studie pekar istället på att mer tid behövs för att hinna 

lyssna till barnens frågor (vara närvarande) men också tid för att diskutera med kollegor. 

Ytterligare studier skulle behövas göras i förskolor för att se om och hur pedagoger lyssnar på 
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barnens frågor och på vilket sätt de går vidare och kopplar detta till de naturvetenskapliga 

målen i förskolans läroplan.  
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Bilagor 

Intervjuguide  

Presentationsdel  

 Vi presenterar oss själva och frågar om vad de heter, yrkesroll, hur länge de har 

arbetat, hur ser barngruppen ut och vilken personaltäthet.  

Pedagogernas egna kunskaper 

 Vilken kunskap har pedagogerna och vad är naturvetenskap för dig.  

Hur gör pedagogerna för att tillgodose läroplanens mål  

 Kretslopp vad innebär det för dig?  Hur gör ni för att barnen ska få förståelse och 

intresse för naturens kretslopp?  

 Samband i naturen, vad innebär det för dig? Hur får ni barnen intresserade av växter 

och djur?  

Kemiska processer vad innebär det för dig? Hur synliggör ni det för barnen? 

Fysikaliska fenomen vad innebär det för dig? Hur synliggör ni det för barnen? 

 Utforska och urskilja naturkunskap vad innebär det för dig? Hur tar ni vara på barnens 

nyfikenhetsfrågor om naturvetenskap?  

Vilka hinder kan finnas för att uppfylla målen 

 Vad skulle du som pedagog behöva för att utveckla naturvetenskapen mer?  

Ta vara på barnens nyfikenhetsfrågor 

 Finns det något som ni kallar för vardagsnaturvetenskap så som begreppet 

vardagsmatematik? Vad är/ vad skulle vardagsnaturvetenskap utefter ett 

barnperspektiv för dig?   

  



 

 

Missivbrev till pedagogerna  

Hej 

Vi heter Helene Berggren och Petra Blixt och går vårt sista år på lärarutbildningen med 

inriktning mot de tidigare åldrarna vid Linköpings Universitet. Vi skriver nu vår 

examinationsuppsats på avancerad nivå med inriktning mot naturvetenskap. Med uppsatsen 

vill vi se hur ni pedagoger arbetar med de tre naturvetenskapsmålen som finns i läroplanen för 

förskolan.  

Syftet är att belysa förskolors arbete med naturvetenskap utifrån de reviderade målen i 

läroplanen, med särskilt fokus på pedagogers uppfattning om möjligheter och hinder i 

undervisningen. 

För att komma fram till vårt syfte så kommer vi att intervjua pedagoger som arbetar vid din 

förskola. Fokus vid intervjuerna kommer att vara utifrån dessa tre mål ifrån läroplanen. 

 ”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 samtalar om 

naturkunskap” (Lpfö 98, rev 2010 s. ). 

Utifrån era svar ifrån intervjuerna kommer vi förhoppningsvis att göra slutsatser på ert arbete 

för att nå målen och att dessa sedan kommer att öppna möjligheter till fortsatta studier inom 

området.  

Innan vi kommer att göra intervjuerna behöver vi ert samtycke på att vi genomför intervjuerna 

och att de kommer att spelas in. Det är givetvis frivilligt att medverka och skulle ni känna att 

ni under intervjun vill avbryta så är det er fulla rätt. Ni samtycker till intervjun genom att 

svara på mail till oss.  

Konfidentialitet 

Svaren från intervjuerna kommer att transkriberas men inte i sin fullhet. Det kan förekomma 

kortfattande citat för att förtydliga våra slutsatser. I uppsatsen kommer intervjuerna bara att 

benämnas med fingerat namn och i en medelstorstad i Sverige. Genom att göra så kan vi 

garantera er som informanter anonymitet. Materialet som samlas in kommer bara att användas 

i forskningssyfte och inte lämnas vidare till kommersiellt syfte.     



 

 

Datum för intervju  

Vi kommer inom snar framtid att återkomma till er för att bestämma en bra tid för intervju 

med er. Vi tror att intervjun kommer att klaras av på knappt 45 minuter, tiden kan variera 

beroende på hur utvecklande ni vill vara i era svar.  

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via e-post  

Med vänliga hälsningar 

Helene Berggren och Petra Blixt 

helene.berggren@edu.norrkoping.se 

petra.blixt@edu.norrkoping.se 
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