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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna uppfattar naturvetenskap i förskolan, 

hur de i sin verksamhet arbetar med ämnet. För att kunna besvara studiens syfte tillämpades 

kvalitativa intervjuer som metod där sex verksamma pedagoger intervjuades. Genom 

resultatet på dessa frågor framgick det att det finns en viss osäkerhet kring ämnet 

naturvetenskap bland pedagogerna, att fokus ofta ligger på miljö och natur medan fysik och 

kemi blir åsidosatta. Samtidigt framhölls det att mycket går att lära sig gemensamt med 

barnen, till exempel i de fall då pedagogerna inte har de rätta svaren så kan de undersöka det 

tillsammans med barnen och båda lär sig utav den processen.  
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1. Inledning  

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2011). Den 

ska främja barns läroprocess där lek, omsorg och lärande bildar en helhet. Thulin (2006)  ser 

dock att leken och omsorgsbiten ses mer i allmänheten tillhöra den dagliga förskolepraktiken 

medan lärandet inte alltid är någonting självklart. Förskolans läroplan vilar på bland annat 

sociokulturella perspektivet då läroplanen föreskriver vikten av att verksamheten ska utgå från 

barnens intresse och erfarenheter, där lärandet grundar sig på samspelet mellan barn-barn och 

barn-vuxna. Verksamheten ska även utformas utifrån grundläggande demokratiska 

värderingar samt förmedla vikten av respekt för varje enskild individ (Skolverket, 2011). 

Utöver dessa riktlinjer finns det även mer specifika innehållsaspekter i läroplanen som 

verksamheten ska arbeta med nämligen språk, matematik, naturvetenskap och teknik.  

Pedagoger ska arbeta utifrån läroplanens mål och riktlinjer och finna stöd i denna för sitt 

vardagliga arbete i verksamheten. Naturvetenskap är ett ämnesområde som ska finnas med i 

förskolans verksamhet. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) finns mål som innebär 

att förskolans verksamhet ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för 

naturvetenskap och kunnande om djur, växter, enkla kemiska- och fysikaliska processer. 

Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2011) anser att förskolan har en viktig roll för att 

skapa möjligheter att ge barnen grundläggande kunskap kring naturvetenskap. Pedagogens 

roll och kompetens har stor betydelse för vilka utvecklingsmöjligheter barnen får. Författarna 

menar vidare att det är betydelsefullt att låta barnen få uppleva och erfara enkla 

naturvetenskapliga händelser runt sin omgivning för att utveckla förståelse för vardagliga 

fenomen och hur människor och natur påverkar varandra (Helldén et al., 2011). 

Ett påvisat problem är att intresset för naturvetenskap minskar ju äldre barn blir (Helldén, 

Lindahl & Redfors, 2005). Om barn upplever ämnet som tråkigt och svårt kan konsekvensen 

bli att de inte alls är intresserade, vilket skapar svårigheter för pedagogen att väcka deras 

engagemang. Ytterligare en konsekvens av detta kan bli att det påverkar den fortsatta 

prestationsförmågan hos barnen inom ämnet. För att barnen ska uppleva naturvetenskap som 

intressant och roligt är det viktigt att se till att barnen redan i förskolan får en positiv 

upplevelse av ämnet (Harlen, 1996; Helldén et al., 2005). Barn är ofta fascinerade och 

naturligt intresserade av naturvetenskaliga fenomen vilket ska tas tillvara menar Helldén et al. 

(2011).  



 
2 

 

Förskolan kan ses som första steget in i skolutbildningen. Där läggs också grunden för 

barnens kunskaper och utveckling (Elm Fristorp, 2012). Samhällets utveckling och förändring 

kräver en utveckling av kunskaper i det naturvetenskapliga ämnet (Thulin, 2011). Redan i 

förskolan kan ett pedagogiskt arbete göra barnen intresserade av ämnet och förbereda dem för 

skolgång och deras livslånga lärande (Utbildningsdepartementet, 2010) 

Mitt eget intresse för naturvetenskap har successivt vuxit fram genom gymnasiet med 

naturvetenskaplig inriktning och under förskollärarutbildningen i kursen Natur och teknik i 

förskolan.  Genom kursen och litteraturläsning inom ämnet har insikten vuxit om hur viktigt 

det är att ha kunskaper inom ämnet naturvetenskap. Genom de verksamhetsförlagda 

utbildningarna under förskollärarutbildningen har jag upplevt det naturvetenskapliga ämnet 

vara åsidosatt. Verksamheter har inte prioriterat naturvetenskap i lika stor utsträckning som 

andra ämnen som till exempel språk och matematik. Då förskolans läroplan innehåller tydliga 

strävansmål om att verksamheten ska arbeta med naturvetenskap är det intressant att 

undersöka vad som kan orsaka att ämnet är bortprioriterat. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar naturvetenskap och hur de i sin 

verksamhet arbetar med ämnet. Vidare är syftet att undersöka vilka förutsättningarna är för 

naturvetenskaplig undervisning i förskolan.  

Följande forskningsfrågor är centrala i studien: 

- Hur beskriver pedagogerna naturvetenskap som målområde i förskolan?  

- Hur arbetar pedagogerna med naturvetenskap i den vardagliga verksamheten efter 

revideringen av läroplanen?  

- Vilka utmaningar och möjligheter upplever pedagogerna att det finns i arbetet med 

naturvetenskap i förskolan?  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer en litteraturgenomgång av tidigare forskning att presenteras. 

Inledningsvis redogörs en definiering av begreppet naturvetenskap. Sedan en kort beskrivning 

av naturvetenskapens inträde i förskolans läroplaner Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 

1998) och Lpfö98, rev. 2010 (Skolverket, 2011). Vidare ges teorier för hur barn utvecklar 

förståelse för naturvetenskap. Slutligen ges en redogörelse för studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

2.1 Naturvetenskap  

Nationalencyklopedin (2015) definierar begreppet naturvetenskap ”Sammanfattande 

benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar. Hit brukar 

räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap”. Enligt Sjøberg (2005) handlar 

naturvetenskap om att försöka förklara och förstå naturen runt omkring oss genom ämnena 

biologi, fysik och kemi. Vidare bedömer han att naturvetenskap kan upplevas som ett brett 

begrepp eftersom det inrymmer så många områden. Helldén et al. (2005) anser att 

naturvetenskap är en viktig del av vår vardag och därmed en viktig del av allmänbildningen. 

Det kan få oss människor att förstå hur olika fenomen i vår vardag fungerar och hänger ihop 

samtidigt som det är en nödvändig kunskap för att vi ska kunna delta i dagens samhälle och ta 

ställning i de demokratiska samhällsfrågorna. 

2.2 Naturvetenskapens inträde i förskolans läroplan 

Under 1990- talet inträffade något händelserikt inom förskoleverksamheten. Förskolan sågs 

inte längre som enbart en omsorgsinstitution för arbetande föräldrar utan även som att 

verksamheten var bra för barnen utifrån pedagogiska utgångspunkter (Thulin, 2006). 

Forskning om barns utveckling och lärande utvecklades och förskolan steg fram i nytt ljus i 

samhället, en annan bild av förskoleverksamheten belystes.  

År 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998), den 

skulle fungera som en förordning med olika strävansmål för förskolans verksamhet att arbeta 

mot. Tidigare hade det endast funnits dokument med råd och anvisningar som förskolan 

kunde använda sig av i sin verksamhet (Thulin, 2006). Läroplanen som styrdokument kan 

med de olika strävansmålen och riktlinjer ses som en politisk handling som avspeglar olika 

synsätt och värderingar som bedöms vara viktiga i dagens samhälle (Orlenius, 2001).  
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Natur- och miljöarbete har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men dock i en 

begränsad utsträckning då det mest har handlat om att lära barnen hur de bör uppföra sig i 

naturen (Thulin, 2006). När Lpfö98 gavs ut första gången fanns naturvetenskap redan med 

som pedagogiskt innehåll med mål för förskolan att sträva mot.   

Skolverket fick år 2010 i uppdrag av regeringen att förtydliga och komplettera förskolans 

läroplan. Förslag på mål och riktlinjer som ansågs vara i behov av förtydligande var bland 

annat språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Detta ledde till att en revidering av 

förskolans läroplan trädde i kraft 2011. Naturvetenskap fick i och med det en ännu tydligare 

position i läroplanen med fler målområden kring naturvetenskap som förskolan skulle arbeta 

med (Utbildningsdepartementet, 2010).  

I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) fanns ett specifikt målområde gällande 

naturvetenskap. I den reviderade läroplanen, Lpfö98 rev 2010 (Skolverket, 2011), som 

används i förskolan idag har det naturvetenskapliga målområdet utökats till tre strävansmål. I 

och med den reviderade läroplanen för förskolan blev kunskapsområdena tydligare (Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner- Godée, 2014).  I Lpfö98 var målet att varje barn ska utveckla 

förståelse och ”delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 

liksom sitt kunnande om växter och djur” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9). Detta mål 

utökades med att barn även ska kunna: enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen; 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 

2011). 

Utbildningsdepartementets (2010) argument till varför naturvetenskapen fick en tydligare 

position i den reviderade läroplanen var att naturfrågor alltid har haft en viktig position i 

samhället. Dessutom har människor blivit allt mer medvetna om hur deras levnadssätt kan ha 

en negativ påverkan på natur och miljö. Således vill utbildningsdepartementet redan i 

förskolan ge barn kunskap om hur människans olika val påverkar miljön och därmed kunna 

bidra till en hållbar utveckling och för deras egen framtid. 
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2.3 Naturvetenskap i förskolans verksamhet 

2.3.1 Naturvetenskapligt kunskapsinnehåll 

Naturvetenskap i förskolan handlar om att låta barnen undersöka och utforska omgivningen 

och de vardagliga fenomen som finns runt omkring dem (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Intentionen med att ha naturvetenskap i förskolan är att ge barnen möjligheter att redan då få 

grundläggande kunskaper om naturen samt skapa en förståelse för sin omvärld. Ett av 

förskolans uppdrag är att skapa dessa förutsättningar för barnen så att de förstår vad naturen 

och miljön har för betydelse för människan samt bygga upp en förståelse för vad hållbar 

utveckling innebär (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Harlen (1996) anser att naturvetenskap är lika viktig baskunskap som att lära sig läsa, skriva 

och räkna i dagens samhälle. Många av de naturvetenskapliga upptäckter som barnen gör kan 

kopplas till den verklighet och vardag som barnen lever i (Persson Gode, 2008). Vissa saker 

är självklara medan andra saker kanske behöver undersökas och reflekteras kring. Enligt 

Persson Gode (2008) är nyfikenhet den drivande faktorn för lärandet. Det poängteras även att 

den som är nyfiken oftast också är öppen för att kunna ta till sig information. Att ha 

motivationen av att vilja veta eller ta reda på någonting kan leda till sådana saker som vi 

människor annars inte vågar prova på. 

Thulin (2011) anser att förskolan har god potential för att lära barn om naturvetenskap samt 

bidra till att de utvecklar ett förhållningsätt till den.  Genom att låta barn via leken på 

förskolan utforska och undersöka olika fenomen kan det skapa en nyfikenhet hos dem och 

därmed också förståelse för naturvetenskap (Brage & Linde, 2012). Enligt Helldén et al. 

(2005) handlar det inte bara om att lära sig naturvetenskapliga begrepp och kunna förklara 

dessa, utan lärandet kan även bidra till att vi människor lär oss förstå olika skeenden som 

förekommer i vår vardag. 

Elm Fristorp (2012) menar att utbildningsväsandet är en del av samhällets utveckling, som 

ska bevara och föra vidare de kunskaper som finns i samhället. Eftersom förskolan är första 

steget in i skolutbildningen är det viktigt att redan i förskolan lägga grunden om varför det är 

viktigt att lära sig naturvetenskap. Detta kan ha stor betydelse för vilka val barnen gör längre 

fram som självständiga individer. Genom att låta barn få uppleva och erfara 
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naturvetenskapliga fenomen runt sin omgivning kan de därigenom utveckla förståelse om hur 

människor och natur påverkar varandra (Helldén et al., 2011).  

2.3.2  Naturvetenskapliga arbetssätt 

Elfström et al. (2014) beskriver att barn kan jämföras med vetenskapsmän när de undersöker 

naturvetenskapliga fenomen. I likhet med vetenskapsmän försöker barn också hitta 

förklaringar och svar på olika problem när de undersöker olika fenomen. Dessutom är barn 

oftast intresserade redan i tidig ålder av att utforska sin omgivning. De allra yngsta barnen 

undersöker gärna sin omgivning med sinnena syn, känsel, smak, lukt och hörsel, medan de 

äldre barnen kanske har mer erfarenheter av att kunna bygga vidare på sina upptäckter.   

Att låta barnen redan i förskolan bekanta sig med naturvetenskapliga ämnet ser Thulin (2011) 

som ett sätt att bistå barnen med ett verktyg som kan hjälpa dem att förstå sin omvärld. 

Genom att arbeta med naturvetenskap i förskolan kan man beröra många av de mål som finns 

i läroplanen (Skolverket, 2011). Elfström et al. (2014) uppmanar pedagoger att ta på sig sina 

naturvetenskapliga glasögon för att på så sätt se barnens naturvetenskapliga upptäckter som 

de gör i sin vardag, nämligen genom leken. Brage och Linde (2012) anser att leken är ett 

effektivt arbetssätt för att kunna komma åt barnens lärande på ett lustfyllt sätt då barnen 

upplever lekar som något roligt.  

Naturvetenskapligt utforskande börjar oftast med en upptäckt eller en frågeställning av något 

fenomen som sker i barnens vardag (Elfström et al., 2014).  Barnen kanske utbrister: ”Titta 

här! Kolla!” samtidigt som de undersöker det närmare (Persson Gode, 2008). Enligt Elfström 

et al. (2014) är det viktigt att låta barnen få möjlighet att sortera och bygga upp ett 

begreppsförråd som hjälper dem att knyta samman sina erfarenheter. Genom att låta barnen 

ställa en hypotes eller antaganden om vad som kommer att ske får de möjlighet att fundera 

och reflektera. Det viktigaste är inte att barnen svarar rätt, utan det viktiga är att de får gissa 

och testa sina hypoteser för att sedan kunna dra en slutsats och försöka hitta en förklaring till 

varför det blev som det blev. Persson Gode (2008) anser att det är viktigt att ta tillvara 

barnens erfarenheter, intressen och funderingar. Genom att synliggöra barns tankar och idéer 

kan det fungera som en bra utgångspunkt att arbeta vidare utifrån. Persson Gode (2008) tror 

ändå att barn har viss koll på naturvetenskapligt fenomen, vilket till viss del kan bero på att de 

spenderar mycket av sin tid till att undersöka och ta reda på hur omvärlden fungerar. 
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Författaren tar upp ett exempel om att de flesta barnen som har kommit i kontakt med vatten 

har registrerat att stenar sjunker medan bark och pinnar flyter på vattnet. Detta kan ses som en 

viktig grundläggande kunskap om ett fysikfenomen som kallas för densitet, som är tillämpat 

på en nivå så att barn kan ta till sig det.  

2.4 Pedagogens roll i undervisning av naturvetenskap  

Enligt Björneloo, Landström, Pramling Samuelsson och Sträng (2003) räcker det inte med att 

enbart låta barnen uppleva naturen för att väcka barnens intresse för naturvetenskap. Det är 

förskollärarens ansvar att ge barnen redskap för att skapa förutsättningar för barnen, så de får 

möjlighet att utveckla sin förståelse om olika naturvetenskapliga fenomen. Alla inom 

förskolans verksamhet har ett viktigt ansvar för att lägga grunden till barns utveckling och 

lärande men det är förskolläraren som har det främsta ansvaret att undervisa barnen 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

Flera forskare är eniga om betydelsen av att förskolläraren har kompetens inom 

naturvetenskap för att kunna stimulera och utmana barnen i deras lärande (Elfström et al., 

2014; Ärlemalm- Hagsér, 2008). Elfström et al. (2014) anser därför att det är viktigt att 

pedagogen har förkunskaper och kan tolka barnens olika naturvetenskapliga upptäckter för att 

på så sätt kunna vägleda barnen i deras utforskande kring naturvetenskap. För att hjälpa 

barnen i deras utforskande kan pedagogen ställa öppna och produktiva frågor för att på så sätt 

uppmuntra barnen till att börja reflektera och samtidigt leda barnen framåt i deras utforskande 

(Elfström et al., 2014). Hur frågorna är formulerade av pedagogen har stor betydelse för 

vilken typ av gensvar som erhålls. Att ställa så kallade slutna frågor till barnen där de 

förväntas svara ja eller nej eller ange det rätta svaret kan upplevas som enformig då det oftast 

inte leder vidare anser Elfström et al. (2014). Att ställa öppna frågor till barnen där det inte 

finns rätt svar utan istället flera olika svarsalternativ skapas möjligheter för barnens egna 

erfarenheter att bli åskådliggjorda. Pedagogens uppgift är således att skapa situationer för 

barnen där de får möjlighet att samtala kring olika fenomen som uppstår i deras vardag 

(Elfström et al., 2014). Enligt Helldén et al. (2011) kan det vara till fördel att vara aktiv och 

lyhörd som pedagog eftersom det skapar förutsättningar till att samla in viktig kunskap om 

barnens erfarenheter, intressen och hur de förstår olika naturvetenskapliga fenomen. Genom 

att ha kännedom om det kan pedagogen bistå med utmaningar som stimulerar barnens 

utvecklingsprocess. 
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Enligt Helldén et al. (2011) utforskar barn ständigt sin omgivning både på egen hand och i 

interaktion med andra. Många olika faktorer kan i dessa situationer påverka vad barnen 

upptäcker i deras utforskande, exempelvis vilka människor som finns runt omkring barnen 

eller i vilken miljö barnen befinner sig i då situationen uppstår. En observant och erfaren 

pedagog kan tolka och fånga dessa situationer och hitta olika sätt att utmana och stimulera 

barnens lärande. Helldén et al. (2011)  framhåller vikten av den språkliga interaktionen mellan 

pedagogen och barnen eftersom det har stor betydelse för inlärningen. På de frågor som 

barnen ställer kan pedagogen välja hur de vill besvara, vilket i sin tur kan ha avgörande 

betydelse för hur situationen kommer att utvecklas och på så sätt ha omfattande betydelse för 

barnens kunskapsutveckling (Thulin, 2010).  

I skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag (Skolinspektionen, 2011) där 

granskning av 16 kommunala förskolor gjordes så framkom det att en fjärdedel av förskolorna 

var i behov av att utveckla sitt naturvetenskapliga arbete kring barnens förståelse för enkla 

naturvetenskapliga fenomen. Pedagogerna upplevde att det naturvetenskapliga 

kunskapsområdet var ett åsidosatt ämne i förskolans verksamhet. Skolinspektionen menar att 

pedagogerna behöver öka sin kompetens för att lära sig de begrepp barnen använder när de 

utforskar och experimenterar.  

Enligt Lagerholm (2009) upplever många pedagoger att det kan kännas jobbigt att inte kunna 

svara på barnens frågor. Lagerholm framhåller att det viktiga kanske inte alltid handlar om att 

ha det rätta svaret, utan att istället visa sin nyfikenhet och vara medforskare i barnens 

upptäckter kan vara mer givande än att veta svaret. Däremot påpekar författaren att det är lätt 

hänt, om pedagogen kan svaret på barnens frågor, att istället bli låst av det och inrikta lärandet 

på att ge barnen det rätta svaret så snabbt som möjligt för att på så sätt hjälpa barnen att 

snabbt nå fram till kunskapsinhämtning.  

Thulin (2011) har i sin avhandling studerat hur pedagoger och barn kommunicerar om 

naturvetenskap i förskolan. Resultatet understryker hur viktigt det är med kommunikation 

mellan barn och lärare. Det är viktigt att pedagogen är lyhörd för barnens uppfattningar och 

tar tillvara det barnen uttrycker och på så sätt hjälpa barnen att synliggöra och sätta ord på 

olika händelser. Enligt Elfström et al. (2014) upplever många förskollärare att det är svårt att 

arbeta med naturvetenskap i förskolan och istället väljer att prioriterar andra ämnen som de 

känner sig mer säkra på. Att pedagogen dessutom inte tar barnens teorier på allvar utan istället 
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undviker det genom att inte besvara dem eller vifta undan frågan visar bara på pedagogens 

osäkerhet och att de har för lite kunskaper och erfarenheter av ämnet. En konsekvens av detta 

kan därmed bli att pedagogen fastnar i gamla rutiner och arbetar med samma aktiviteter år 

efter år eftersom det har fungerat tidigare i verksamheten (Thulin, 2011).  

2.5 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärandet ske i sociala sammanhang och i interaktion 

med andra människor i olika kontexter (Hundeide, 2006). Lev Vygotskij som var grundare för 

det sociokulturella perspektivet ansåg att villkor för lärandet och utveckling sker genom 

växelverkan mellan människor (Säljö, 2000). Enligt Hundeide (2006) föds barn in i en social 

och kulturell värld, det är en bidragande orsak till hur barnet kommer att utvecklas. Enligt 

Vygotskij (Vygotskij, 1995) kan människor inte undvika att lära sig saker utan lärandet sker 

hela tiden i alla situationer och sammanhang, då vi ständigt befinner oss i olika kontexter med 

familjen, kamrater och miljön som ständigt är i förändring. Inom det sociokulturella 

perspektivet ses inte kunskap och lärande vara någonting som enbart sker inom den enskilda 

individen, utan även någonting som sker individer emellan. Det innebär att vi tillsammans 

med andra skapar våra egna erfarenheter.  

Inom sociokulturella perspektivet är språk och kommunikation centrala. Språket kan ses som 

människans viktigaste redskap för utveckling och lärande, eftersom det är via den som vi kan 

kommunicera med varandra och införskaffa oss kunskaper om omvärlden. Kommunikation 

och språkanvändning är viktigt för att barn skall bli delaktiga i hur människor i deras 

omgivning uppfattar och förklarar företeelser (Säljö, 2000). De människor som vi samspelar 

med kan hjälpa oss att förstå hur omvärlden fungerar och hur den ska förstås. Vi människor 

lär oss av varandra genom att ta del av varandras tankar.  

Säljö (2000) beskriver begreppen verktyg och redskap och vad det har för betydelse i det 

sociokulturella perspektivet. Termerna verktyg och redskap har en speciell och teknisk 

betydelse, det är resurser både gällande det intellektuella (via språket) och det fysiska som vi 

har tillgång till och använder oss av för att kunna förstå och möta vår omvärld.  

Säljö (2000) lägger fokus på det Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen där han 

menar att inlärningen ses ske antingen genom vad individen klarar av att prestera självständigt 

utan support, eller vad individen kan prestera med ledning av en mer kompetent person som 
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kan vara en vuxen eller en mer kunnig kamrat. Ett sådant sätt att resonera leder till att barn lär 

sig samspel med andra. Med handledning ifrån omgivningen kan barnen undersöka saker som 

de inte har kunskaper för att klara av att lösa helt på egen hand och genom stöd från en mer 

kunnig person kan de få hjälp att klara ut problemen.  

Enligt Elm Fristorp (2012) baseras Lpfö98 (Skolverket, 2011) på bland annat sociokulturella 

teorier och som även kan tolkas i den pedagogiska förskoleverksamheten idag. I Lpfö98 

formuleras följande som kan jämföras med det sociokulturella perspektivet:   

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 

att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 

helhet. (Skolverket, 2011, s. 7) 

Att arbeta enligt sociokulturella teorier karaktäriseras oftast av den sociala interaktionen med 

andra människor som är en viktig del i människans utveckling. Pedagogen roll är att agera 

handledare åt barnen och vägleda dem i deras lärande för att på så sätt ge dem möjlighet att 

skaffa sig nya kunskaper (Hundeide, 2006). När pedagogen möter och utmanar barnen kan det 

ses i liknelse med det sociokulturella perspektivet. Det är det sociala samspelet som leder till 

lärande och utveckling där lärandet inte bara sker inom den enskilda individen utan också 

tillsammans med andra (Harlen, 1996; Säljö, 2000).  
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis metod för datainsamlingen. Vidare presenteras hur de 

forskningsetiska principerna har beaktats samt hur urvalet av undersökningsgruppen har 

gjorts. Avsnittet avslutas med en presentation av hur studien har genomförts och hur 

datamaterialet har analyserats. 

3.1 Val av metod  

För att besvara studiens syfte tillämpades kvalitativ undersökningsmetod. Vid kvalitativ 

forskning läggs vikten vid respondenternas uttalanden, det vill säga på orden som sägs 

(Bryman, 2002). Utifrån studiens syfte är det viktigt att få förståelse för respondenternas olika 

uppfattningar och därför ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig. Genom att använda 

kvalitativ metod kan forskaren få insikt och kunskaper om människors olika uppfattningar om 

ett visst fenomen eller om ett visst sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Fördelen med att använda ljudinspelning vid intervjuer är att anteckningar inte behöver föras 

fortlöpande under själva intervjun. Istället kan den som intervjuar vara helt fokuserad på vad 

respondenten säger och därmed även kunna ställa relevanta följdfrågor om det behövs 

(Bjørndal, 2005). Genom att ha intervjuerna inspelade finns datamaterialet tillgängligt och 

möjligheter ges att lyssna på dem upprepade gånger efteråt, vilket även kan vara till fördel 

senare vid transkriberingen av datamaterialet. Nackdelen med att spela in kan vara att den 

intervjuade upplever ljudinspelning som obekväm och på så sätt kan intervjun påverkas 

negativt (Bryman, 2002). Vid genomförande av intervjuer är det viktigt att hitta en miljö som 

respondenterna är bekanta och trygga med eftersom det kan ha stor betydelse för hur 

intervjusituationen kommer att fortlöpa (Stukát, 2011).  

Vid insamlingen av empirin tillämpades så kallad semistrukturerad intervju, där en 

intervjuguide (Bilaga 1) har varit grundläggande för intervjuerna. Genom 

litteraturgenomgången och utifrån studiens syfte har intervjufrågor till intervjuguiden 

utarbetats. Frågeställningarna i intervjuguiden fungerade som underlag och skulle understödja 

intervjuns fokusområde samt säkerställa att samtliga intervjuer utfördes på liknande sätt. 

Genom att använda semistrukturerad intervju med öppna frågor möjliggjordes för 

respondenterna att utveckla svaren då följdfrågor kunde ställas vid behov, för att på så sätt få 

mer utvecklade svar (Bryman, 2002).  
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I intervjuguiden (Bilaga 1) fanns ett case som respondenterna efter att ha fått den uppläst 

ombads att beskriva hur de skulle agera i den givna situationen. Genom ett case ska individen 

tänka sig att den befinner sig i en specifik situation och det innebär att lärandet blir 

situationsbundet och erfarenhetsbaserat (Nordquist, 2008). Avsikten med att ha med caset var 

att se om respondenterna uppfattade saker och ting likadant i en konkret situation jämfört med 

öppna allmänna frågor. Detta skulle i sin tur belysa ifall respondenternas svar på casefrågorna 

överensstämde med svaren på intervjufrågorna gällande hur de tänkte kring naturvetenskap i 

förskolan. Valet av att inkludera ett case var således avsett att bidra till att skapa en bättre 

uppfattning om respondenternas tankesätt och medvetenhet om det naturvetenskapliga ämnet i 

förskolan.  

3.2 Forskningsetiska principer 

Studien planerades i enlighet med Vetetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Vid 

förfrågan om deltagande fick respondenterna både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och om hur studien skulle genomföras i enlighet med informationskravet. De 

blev underrättade om att deras medverkan i studien var frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande, vilket visar på att samtyckeskravet tillämpades. Hänsyn till 

nyttjandekravet togs genom att respondenterna blev informerade om att intervjuerna skulle 

ljudinspelas men att materialet endast skulle komma att användas i forskningsändamål, det 

vill säga för denna studie. Respondenterna blev också upplysta om kondfidentialtetskravet, 

om att deras medverkan skulle vara konfidentiella och deras namn anonyma i studien för att 

på så sätt minska risken att kunna identifiera enskilda personer. Samtliga namn som anges i 

materialet är fingerade.  

3.3 Urval  

Studien genomfördes på en förskola i en ort i Norrbotten, där urvalsgruppen bestod av sex 

pedagoger. Ett av kraven var att intervjupersonerna skulle arbeta med olika åldergrupper på 

förskolan för att på så sätt kunna få en spridning av deras tankar och åsikter kring det som 

skulle undersökas. Av urvalsgruppen arbetade tre av förskollärarna på en avdelning med barn 

i åldrarna 1-2 år medan de andra tre arbetade på en förskoleavdelning med 3-6 -åringar. 

Ytterligare ett villkor för deltagandet i studien var att förskollärarna skulle varit verksamma 
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inom förskoleverksamheten innan revideringen av Läroplanen för förskolan trädde i kraft 

(Skolverket, 2011). Detta för att kunna se om respondenterna upplever förändringar i 

verksamheten med det naturvetenskapliga arbetet efter revideringen av läroplanen.  

Val av förskola gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) det vill säga att 

kontakt med några av de verksamma pedagogerna var etablerad sedan tidigare. Urvalet av 

respondenterna gjordes genom snöbollsurval, vilket innebär att en av pedagogerna på 

förskolan hänvisade eller gav förslag på vilka andra pedagoger som kunde tänkas ställa upp 

på en intervju (Alvehus, 2013). Respondenternas ålder i studien var mellan 37- 57 år och de 

hade arbetat som förskollärare under 12-35 år. 

3.4 Genomförande  

Inför intervjuerna genomfördes en pilotundersökning för att på så sätt kunna granska 

intervjufrågornas kvalité (Bryman, 2002). En förskollärare utanför studien bidrog genom att 

ställa upp på en testintervju. Genom att testa intervjufrågorna kunde frågeställningarna 

kontrolleras så att deras relevans och genomförbarhet granskas. Efter pilotintervjun 

konstaterades det att intervjufrågorna var väsentliga för studiens syfte.  

Varje respondent blev personligt kontaktad och fick förfrågan om att medverka. I samband 

med detta blev de informerade om studiens syfte och om hur undersökningen skulle 

genomföras. Respondenterna fick även ett informationsbrev med skriftlig information (Bilaga 

2). Intervjuerna skulle ljudinspelas och därmed underrättades samtliga inblandade att detta 

skulle ske med deras tillstånd. I samband med att respondenterna gav sitt samtycke om att 

medverka, bestämdes tid och plats för intervju.   

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, i ett avskilt rum där samtalen kunde 

ske ostört. Inledningsvis introducerades samtliga intervjuer på liknande sätt med 

bakgrundsfrågor från intervjuguiden (Bilaga 1). Avsikten med att inleda intervjuerna på detta 

sätt var att lätta upp stämningen och skapa en mer avslappnad situation under intervjun. Det 

var även viktigt att kunna bekräfta respondenternas uttalande genom exempelvis nickningar 

och bekräftelseljud. Genom att inte vara för snabb med att bryta när det blev tyst gavs därmed 

tid och utrymme för respondenterna att kunna utveckla sina svar. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon och varje intervju varade i cirka 30 minuter. Samtliga intervjuer 
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avslutades med att respondenterna fick ta ställning till ett case som fanns med i intervjuguiden 

(Bilaga 1).  

3.5 Analysmetod  

Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades det insamlade datamaterialet så noggrant 

som möjligt från tal till text. Därefter bearbetades intervjumaterialet i olika steg. Bryman 

(2002) framhåller att är det viktigt att inte vänta alltför länge med att bearbeta datamaterialet 

eftersom det är ett tidskrävande moment. För att göra datamaterialet mer lätthanterligt valdes 

meningskoncentrering som analysmetod. Meningskoncentrering innebär att respondenternas 

uttalanden sammanställs till kortare formuleringar, där den grundläggande innebörden i det 

som sagts, omformuleras i endast några få ord (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale och 

Brinkmann bör meningskoncentrering ske enligt fem olika steg: 

1. För att få en helhetsbild om informationen i transkriberingsmaterialet ska den läsas igenom 

ett flertal gånger.  

2. Efter att materialet tydliggjorts, fastställs olika meningsenheter som uttrycks av 

intervjupersonen. Uttryck som är av betydelse för studien väljs ut.  

3. Utifrån intervjupersonens synvinkel ska teman formuleras som visar vilka meningsenheter 

som dominerar i intervjutexterna. Här är det viktigt att vara medveten om att tolkningen av 

intervjupersonens uttalanden ska vara utan förutfattade meningar så att sådana inte påverkar 

tolkningen. 

4. Fjärde steget i analysmetoden innebär att ställa frågor till meningsenheterna utifrån studiens 

syfte.  

5. De centrala teman som framträtt ur materialet sammanställs i en deskriptiv utsaga. Inom 

varje tema kan därefter kategorier bildas för att sortera genomförda tolkningar.  

Analysen av studiens material har genomförts enligt femstegsmetoden för 

meningskoncentrering. I analysprocessens steg 2-5 har meningsenheter med fokus på hur 

respondenterna resonerar om relationer i olika sammanhang identifierats. Det innebär att 

resonemang som berör pedagoger och barns lärande i sociala sammanhang och hur 

interaktionen med andra människor skapas identifieras. Resonemang som berör pedagoger 

och pedagoger emellan men även samtal kring barns sociala samspel med andra barn har 
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också urskiljts. Vygotskijs proximala utvecklingszon, som handlar om vad individen klarar av 

att prestera självständigt och vad den kan åstadkomma med hjälp av handledning, har kunnat 

identifieras utifrån respondenternas svar om hur inlärning sker hos barnen. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat med utgångspunkt i de fem olika teman som 

framträtt. Därefter sammanfattas resultatet. De fem huvudsakliga teman som framträtt genom 

analysen är: pedagogernas uppfattning om naturvetenskap, pedagogernas uppfattning om 

uppdraget i naturvetenskap, hur pedagogerna utformar verksamheten, utmaningar och 

möjligheter i arbetet med naturvetenskap och behov av kompetensutveckling. 

Respondenternas fingerade namn är: Mia, Karin, Anders, Lovisa, Sara och Petra. 

4.1 Pedagogernas uppfattning omnaturvetenskap  

I detta tema framträdde två kategorier, Naturvetenskap- lärande om naturen och 

Naturvetenskap- en del av vardagen.  

4.1.1 Naturvetenskap- Lärande om naturen 

Samtliga respondenter definierade begreppet naturvetenskap som att det handlar om lärande 

om naturen exempelvis lära sig om växter, djur, kompostera, sopsortera och 

årstidsomväxlingar. Så här definierade Karin om vad hon anser att naturvetenskap står för:  

Naturvetenskap är egentligen allting som har med natur att göra, alltså som finns ute i 

naturen, träd, vatten, is, allt som har med det att göra är naturvetenskap för mig. Att 

man lär sig naturens kretslopp och vet hur man ska ta vara på naturen tycker jag är 

ganska viktigt att man får lära sig från grunden faktiskt. (Karin) 

4.1.2 Naturvetenskap- En del av vardagen 

Under intervjun uttryckte samtliga respondenter att naturvetenskap är en del av 

allmänbildningen, för att lära sig förstå vår vardag och den värld vi lever i. Enligt Lovisa var 

det viktigt att barnen får upp ögonen för vad som sker i naturen och hur den fungerar, då hon 

menade att det ligger så nära barnens vardag på något sätt och att det är viktigt att de blir 

medvetna om vad som sker runtomkring dem. Hon framhöll även att naturvetenskap är ett 

viktigt ämne att belysa eftersom det även handlar om att skapa demokratiska medborgare, hur 

man bör bete sig som människa för att kunna leva i dagens sociala samhälle.  

Det finns ju så mycket mer än bara träd, växter och djur. Naturvetenskap går ju in i så 

mycket olika saker som vi gör på förskolan och i vardagslivet.  Det handlar ju liksom 

om att lära sig hur saker förhåller sig till varandra. Att hantera material, utforska 
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material, hur man använder saker. Jag tycker att det är en grund på nått vis, precis 

som språk och matematik. (Lovisa) 

Anders, Lovisa och Sara benämnde biologi, kemi, fysik och teknik som en del av 

naturvetenskap medan de övriga respondenterna inte nämnde dessa. Samtliga respondenter 

gav specifika exempel på olika situationer där naturvetenskap bearbetats i den vardagliga 

verksamheten. Mia sa under intervjun att de egentligen jobbar hela tiden med de olika 

strävansmålen som finns i läroplanen men att de kanske inte alltid reflekterar kring det just 

när det händer. Som exempel tog hon upp att när barnen sitter och äter försöker de som 

pedagoger få barnen att förstå varför de bara ska ta så mycket mat som de har tänkt äta upp 

och förklara varför man inte ska slänga mat. På så sätt får barnen lära sig föra samtal och 

reflektera med andra anser Mia.  

4.2 Pedagogernas uppfattning om uppdraget i naturvetenskap   

Två kategorier utgör det centrala innehållet i temat, Läorplanens riktlinjer och Påverkan av 

förändringar i läroplanen 

4.2.1 Läroplanens riktlinjer 

Samtliga respondenter framhåller förskolans läroplan som den största anledningen till varför 

de arbetar med naturvetenskap i förskolan. De ser styrdokumentet som ett vardagligt 

instrument som de använder sig av sin verksamhet. Karin sa att läroplanen kan fungera som 

ett hjälpmedel som underlättar hur verksamheten ska läggas upp. Det viktiga i arbetet med 

naturvetenskap är att göra barnen medvetna kring ämnet anser respondenterna. Lovisa gav ett 

specifikt exempel ur Lpfö98 kring naturvetenskap, om att pedagoger ska skapa förutsättningar 

för barnen att lära sig om växter, djur och natur: ”Läroplanen är ju grunden i allt, så vi ska ju 

sträva mot de målen i naturvetenskap och så även att det ska vara lustfyllt och glädjande och 

positivt för barnen då i arbetet”. 

Respondenterna var eniga om att det finns mycket mer att hämta och att lära sig inom 

naturvetenskap än vad man kanske gör idag på förskolan. Trots att de upplevde ämnet som 

väldigt brett tyckte de ändå att ämnet är intressant och roligt. Samtliga var även samstämmiga 

om att arbetet med naturvetenskap i förskolan är någonting som barnen tycker är roligt, vilket 

Saras uttalande understryker: ”Barnen tycker att det är roligt och jättespännande, de har så 
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många funderingar och är så nyfikna på allt. Jag tycker själv att det är ett otroligt viktigt ämne 

och roligt, det här ämnet kittlar litegrann”. 

Under intervjun förklarade samtliga respondenter vilket ansvar de har i sin roll som pedagog. 

De anser att deras roll är viktig och att de som pedagoger har stor inverkan på vad barnen får 

för möjlighet till att lär sig och utveckla kunskaper. Petra och Lovisa underströk detta genom 

att deras förhållningssätt till naturvetenskap spelar stor roll i hur barnen kommer att förhålla 

sig till det naturvetenskaliga ämnet. Petra bedömde att om de som pedagog inte skulle tycka 

det var viktigt eller roligt med naturvetenskap så kanske de inte framför ämnet på ett 

intressant sätt till barnen heller. Detta anser hon kan till stor del påverka barnens inställning 

till ämnet. 

Det handlar mycket om hur vi vill föra fram det också, för om jag inte skulle tycka att 

det vore viktigt så kanske man inte framför det på ett bra sätt. Min inställning 

påverkar ju hur de tar åt sig och lär sig ämnet såklart. (Petra) 

4.2.2 Påverkan av förändringar i läroplanen  

Respondenterna upplevde att de alltid har jobbat med naturvetenskap i förskolan i alla tider, 

men att den reviderade läroplanen kan ha bidragit till att det har blivit enklare att praktisera 

det i verksamheten. Mia, Lovisa och Petra uttryckte under intervjun att de idag faktiskt 

upplever att de arbetar mer medvetet med det naturvetenskapliga ämnet än tidigare. Mia 

tyckte att naturvetenskap har åskådliggjorts på ett tydligare sätt i läroplanen, vilket hon tror 

kan bero på att ämnet är väldigt aktuellt och att det har blivit ett större samtalsämne idag kring 

exempelvis hållbar utveckling. Hon trodde att när naturvetenskap fick större fokus och 

utrymme i förskolans läroplan så medförde detta ett mer prioriterat och inriktat arbetsätt kring 

ämnet, vilket också skapade större medvetenhet om varför vissa saker görs och ska göras. Mia 

uttryckte under intervjun att det kan bero på att de tidigare inte behövt visa upp det på samma 

sätt som idag:  

Förut tror jag att det mest bara stod där i läroplanen men kanske inte på samma sätt 

som det är nu. För nu är det verkligen att det ska göras, exempelvis 

kvalitetsredovisningar. Vi ska hela tiden se till att vi uppfyller allting så det tycker jag 

har absolut blivit lättare, att alla ser att det är det som ska göras. (Mia) 
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4.3 Hur pedagogerna utformar verksamheten  

I detta tema framgår det hur respondenterna tänker kring sin pedagogiska roll för att engagera 

och utmana barnen i deras upptäckter och olika samspel som uppstår vid naturvetenskapligt 

lärande. Respondenterna tog upp hur de planerar situationer för barnen för att på så sätt kunna 

synliggöra naturvetenskap för dem. Förberedelsen görs för att de själva ska vara ett steg före 

för att på så sätt kunna tillmötesgå barnen. Genom att pedagogen exempelvis presenterar 

någonting för barnen och ställer utmanande frågor är ett sätt att få barnen att själva börja 

reflektera, samtidigt som det kan fungera som en bra utgångspunkt i arbetet. Sara sa under 

intervjun att även om de arbetar med teman så är det ändå utifrån det barnen hör, ser och 

uttrycker intresse för som styr hur det fortsatta arbetet läggs upp. Hon poängterade också att 

det är viktigt att pedagogen ger barnen redskap som leder till att arbetet går framåt. Ett viktigt 

hjälpmedel för barnen är pedagogerna själva:  

Det är ju vi pedagoger som är drivkraften som ska stimulera nyfikenheten så att 

barnen blir nyfikna och vill veta mer. Min roll som pedagog är jätteviktig, både hur 

jag bemöter ämnet och hur jag ska lära ut det på ett bra och enkelt sätt så att barnen 

förstår. (Sara) 

Karin och Petra beskrev under intervjun hur de planerar in skogspromenader minst en gång i 

veckan där de gör olika upptäckter tillsammans med barnen. Hittar de exempelvis djur eller 

olika naturmaterial, så försöker de åskådliggöra det för barnen genom att samtala med barnen 

kring det som har upptäckts. Naturmaterial, exempelvis stenar och barr som de tar med sig 

tillbaka till förskolan kan de fortsätta arbeta vidare med direkt eller vid ett senare tillfälle. 

Petra berättar om att hon tror ju mer barnen får vara med i olika sammanhang både på 

förskolan och utanför förskolans verksamhet exempelvis att de är ute i skogen mycket och får 

se och vara i naturen så tror hon att barnen lär sig jättemycket olika saker om naturen: 

Jag tror att man lär sig att se olika saker ju mer man får vara med och jag tror att man 

lär sig att ta tillvara på det också. För barnen tycker ju att det är jätteroligt att gå i 

skogen och springa och de ser och upptäcker olika grejer, så jag tror absolut att de lär 

sig av att få vara med. (Petra) 

Respondenterna pratade om hur olika former av lärande hänger ihop i förskolan och att 

mycket av läroplanens strävansmål går in i varandra. Mia tog upp ett exempel om pinnar som 

barnen tog med sig tillbaka från en skogspromenad. Naturvetenskap kan tillämpas i ett sådant 
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sammanhang genom att undersöka objektet och ställa frågor om var de tror att pinnarna 

kommer från. Genom att räkna pinnar och jämföra de med varandra storleksmässigt får vi in 

matematiken. Att låta barnen måla pinnarna och skapa pinndjur får vi även in bild och 

skapande. Genom att låta barnen samtala och samarbeta med varandra i olika situationer kan 

de lära sig mycket av varandra, samtidigt som de får träna på socialt samspel poängterade 

Mia. Karin såg positivt på att barnen bär med sig så olika erfarenheter när de kommer till 

förskolan. De kan olika saker olika mycket och har olika intressen, vilket hon på så sätt menar 

är väldigt värdefullt, exempelvis kan ett barn mer än ett annat barn så kan de hjälpa varandra: 

Barnen gör ju olika upptäckter så på det viset tycker jag att de lär sig av varandra, 

någon kanske ser någonting och säger ”Kolla, vad hände nu?” och de andra blir 

nyfikna. Så de lär ju sig av varandra och kan uppmuntra varandra att prova olika 

saker. (Karin) 

I arbetet med naturvetenskap framhöll samtliga respondenter vikten av att pedagogen visar 

intresse och engagemang för barnens upptäckter och tar tillvara på barnens olika intressen och 

erfarenheter. Respondenterna uttryckte att naturvetenskapliga lärandesituationer kunde ske 

spontant i vardagen och att de inte alltid behöver vara planerade. Det viktiga i dessa 

situationer är att pedagogen kan synliggöra barnens olika upptäckter, just där och då när det 

sker anser Anders. Barnen kanske visar mer intresse då kan de alltid spinna vidare på det och 

hitta nya utmaningar till barnen vid ett senare tillfälle, det gäller att vara uppmärksam som 

pedagog tydliggjorde Anders. De frågor och upptäckter som kommer från barnen är viktiga i 

arbetet med naturvetenskap i förskolan uttryckte samtliga av de intervjuade.  

Att vara lyhörd för deras tankar och funderingar och ställa de här utmanande frågorna 

som leder deras tänkande vidare på något sätt så att det inte bara stannar, men det 

gäller också att jag är medveten om att det är naturvetenskap som vi håller på med 

och arbetar med när de ställer vissa frågor. (Sara) 

Den fria leken lyfte respondenterna upp som en viktig del i arbetet med naturvetenskap i 

förskolan. Lovisa sa under intervjun att hon upplevde barnen som väldigt vetgiriga och oftast 

nyfikna och intresserade av att utforska allt det som finns i deras omgivning. Hon sa att när de 

är ute så hittar barnen alltid någonting att undersöka, exempelvis hittar de olika växter, de 

testar att hälla och ösa sand eller vatten på olika sätt och de hittar djur och små insekter. Både 

Sara och Mia tyckte dock att de alltid kan bli bättre på att ta tillvara på barns vardagliga 
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upptäckter, att den lilla upptäckten barnen gör i vardagen oftast är det de är intresserade av. 

Respondenterna i studien uttryckte att det är viktigt att barnens intresse ska vara det som styr i 

vilken riktning arbetet går för det är oftast då barnen tar till sig och lär sig som bäst också 

påpekar Sara: 

Det barnet är intresserat av många gånger när man är ute är ju när de hittar djur eller 

ser något, exempelvis varför är det där grönt eller när de hittar vattenpöl och undrar 

hur vissa saker kan flyta och andra inte. Det ligger så nära dem på något sätt och det 

är ju viktigt att de vet om sådana saker och de upptäcker och utforskar ju hela tiden. 

(Sara)  

Anders och Sara poängterade vikten av barnens egna hypoteser i arbetet med naturvetenskap. 

De ansåg att det är viktigt eftersom det har betydelse för hur lärandet kommer att synliggöras 

för dem. 

Det är ju barnen som ställer frågorna och vi måste ju försöka leda dem på en väg och 

ge dem utmaningar så att de får forska själva och vi gör experiment tillsammans och 

upptäcka varför det blev såhär och inte såhär. (Sara) 

4.4 Utmaningar och möjligheter i arbetet med naturvetenskap  

Under detta tema framträdde fyra kategorier, Verksamhetens organisation, Brist på kunskap 

och intresse, Utmaningar med synliggörande av naturvetenskap och Möjligheter med 

naturvetenskap. 

4.4.1 Brister i organisationen  

De begränsningar respondenterna kunde uppleva i sitt arbete med naturvetenskap i förskolan 

var bland annat olika brister i verksamhetens organisation. Petra uttryckte att hon kunde 

känna att de ibland skulle behöva mer tid när de till exempel arbetar i projekt med barnen. Att 

låta barnen undersöka och låta det ta sin tid och inte behöva skynda och stressa för att de ska 

hinna med andra saker också. Hon ansåg också att som pedagoger behöver de mer tid för att 

kunna sätta sig in i vissa saker men att den tiden inte alltid finns. De övriga respondenterna 

var samstämda i detta resonemang. Petra sa under intervjuen att även om de arbetar med 

naturvetenskap i verksamheten så önskar hon att de kunde arbeta ännu mer med ämnet, då 

hon tycker att det finns så mycket inom det området. Samtliga respondenter sa under intervjun 

att de skulle vilja hinna med mer än vad de gör idag. Stora barngrupper och förliten 
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personalstyrka ses som ett hinder. Karin beskrev situationen på följande sätt: ”Det tar ju mera 

tid också att se varje barn och snappa upp allting […] Man önskar ju att man vore lite fler 

ögon och händer och pedagoger i grupperna”. 

4.4.2 Brist på kunskap och intresse   

Samtliga respondenter upplevde ämnet naturvetenskap som väldigt brett och att det därför 

kunde vara svårt att ta till sig samt att de inte kanske är tillräckligt uppdaterade i ämnet vilket 

medför att de känner en viss osäkerhet. Karin uttryckte under intervjun att det kanske är de 

själva som pedagoger gör det svårare än vad det egentligen behöver vara. Att de ibland 

kanske tänker för stort och att det därför kan upplevas som svårt och menar samtidigt att det 

gäller att inte göra ämnet för svårt för de yngsta barnen. Sara och Petra upplevde att det kunde 

vara svårt att ta tillvara allt på bästa möjliga sätt. När de exempelvis arbetar med de äldre 

barnen så vill de kunna ge barnen fler utmaningar och de själva skulle behöva mer tid till att 

ta fram kunskaper.  

Sara tyckte att det är viktigt att de som pedagoger ändå ska ha en viss kunskap och att de är 

insatta inom området för att på så sätt kunna stimulera barnens lärande med utmanande 

frågeställningar. Dock uttryckte Sara att hon kunde uppleva att det ibland kunde vara svårt att 

formulera utmanande frågor till barnen utan att ge det rätta svaret på en gång. Att som 

pedagog lära sig ställa de rätta frågorna och inte vara den som sätter stopp för barnens 

utforskande tycker samtliga respondenter är viktigt i arbetet med naturvetenskap.  

Därför måste man själv bära kunskap för att kunna ställa de där utmanande frågorna 

som inte direkt är det rätta svaret, utan att istället få barnen att börja fundera lite 

själva, så att det ger barnen mer lust att vilja fortsätta. (Sara) 

För att kunna hjälpa barnen så ansåg Sara och Lovisa att det är viktigt att pedagogerna har 

grundläggande kunskaper inom ämnet för att kunna utläsa barnens naturvetenskapliga 

upptäckter och på så sätt kunna utmana barnen.    

4.4.3 Utmaningar med synliggörandet av naturvetenskap 

Karin, Petra och Mia som arbetar med de yngsta barnen, ett till tre år, sa att de kunde uppleva 

en viss utmaning i arbetet med naturvetenskap när barnen är yngre. En av utmaningarna är att 

de inte kan föra en djupare diskussion vid arbete tillsammans med förskolans yngsta barn, då 

barnen inte alltid kan uttrycka sig verbalt.  Däremot var de samstämmiga om att 
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naturvetenskap ändå var viktigt att arbeta med oavsett ålder på barnen och att naturvetenskap 

kan synliggöras på olika sätt beroende på barnens ålder. Karin ansåg att det är viktigt att 

kunna anpassa svårighetsgraden efter barnens ålder och erfarenheter. Alla tre respondenter tog 

upp exempel om hur de kan arbeta med vatten på varierande sätt. Petra sa tillexempel att de 

brukar ta fram olika material och låter barnen testa sig fram och undersöka vattnet på olika 

sätt. Respondenterna uttryckte att det viktigaste kanske inte alltid är att kunna förklara allt 

som sker, utan att det viktigaste här är att barnen får erfarenheter som de sedan kan bygga 

vidare på när barnen blir äldre:     

Speciellt små barn är ju väldigt intresserade av vatten och vi brukar ha vattenlekar 

med barnen där de får prova på att ösa och hälla och det tycker de ju är jätteroligt, 

samtidigt kan detta leda till så många andra saker också exempelvis is, snö och så 

vidare. (Petra)  

Genom att låta barnen prova på och testa sig fram anser Petra och Karin att barnens 

engagemang för liknande aktiviteter ökar och det bidrar till att förutsättningarna för lärandet 

blir mer gynnsamma. 

4.4.4 Möjligheter med naturvetenskap  

Hälften av respondenterna beskrev att de söker kunskap tillsammans med barnen på dator 

eller i böcker om de inte har svaren på barnens frågor. Detta såg Lovisa som något positivt, 

eftersom hon ansåg att det är då de får tillfällen att lära sig tillsammans med barnen. När hon 

inte själv vet svaren på barnens frågor, utan måste ta reda på fakta tillsammans med barnen, 

får hon tillfälle att själv lära sig nya saker. 

Jag tror att det någonstans ändå handlar om att utforska tillsammans med barnen eller 

att man upptäcker någonting och börjar ställa frågor så att de får börja tänka själva 

också, så det viktigast är inte att alltid veta. Det är just då när man själv inte vet svaret 

som man får lära så mycket också, kunskapshämtandet pågår ständigt. (Lovisa) 

Samtliga respondenter tog upp fördelar med att jobba i ett arbetslag då de bland annat kan 

delge sina tankar och idéer och samtidigt lära sig av varandra. Fördelen med att alla är olika 

och intresserade av olika saker gör att de kan komplettera varandra, exempelvis om de inte 

kan eller har mindre kunskap inom ett visst område kan de alltid ta hjälp av varandra anser 

Lovisa: 
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Att man ger av sina erfarenheter och kunskaper till varandra exempelvis att jag kan 

det här och min kollega kan något annat jag inte kan. Det är ju också en styrka kan jag 

uppleva. Det blir en variation också för barnen, för vi kan ju olika saker och är 

intresserade av olika saker. (Lovisa) 

Respondenterna upplevde således att ett stöttande samspel mellan pedagoger är extra 

betydelsefullt vid tillfällen viss kunskap saknas och därför är det viktigt att främja samarbete 

inom ett arbetslag. 

4.5 Behov av kompetensutveckling 

Samtliga respondenter ansåg att kompetensutveckling inom naturvetenskap behövs men 

samtidigt uttryckte de att deras kompetens för att kunna undervisa barnen i naturvetenskap i 

dagsläget var tillräcklig för att kunna stimulera barnens lärande inom ämnesområdet. Det de i 

första hand uttryckte behov av var att de behöver mer input kring vad naturvetenskap som 

ämne egentligen innebär och hur de kan arbeta med barnen kring ämnet. 

Fortbildning inom naturvetenskap söker pedagogerna i första hand själva men de kan även få 

inbjudan till olika föreläsningar som är frivilliga. Förskolechefen kan däremot komma med 

obligatoriska delar där samtliga pedagoger ska delta, berättar Mia under intervjun. Karin anser 

att det är viktigt med kompetensutveckling eftersom det annars finns risk att utveckling 

stagnerar.  

Det är jätteviktigt med kompetensutveckling annars stagnerar ju alltihopa. Man är 

ju aldrig färdiglärd.  Sverige står ju inte heller still så vi behöver ju utvecklas 

allihop för att bli bättre och för att hänga med i tiden. Så absolut man behöver alltid 

lära sig mer. (Karin) 

Under intervjun tog Lovisa och Karin upp kommunens satsning kring just matematik, 

naturvetenskap och teknik och de anser att det är ett jättebra sätt att utvecklas på. Lovisa och 

Karin nämnde under intervjun att de medverkar i det så kallade lokala nätverket. Där träffas 

några pedagoger från olika förskolor i området och samtalar kring just naturvetenskap. De har 

under dessa träffar bland annat ordnat workshops där de utbyter information om hur de jobbar 

med naturvetenskap i respektive verksamhet. Den kunskap dessa pedagoger erhåller under 

nätverksträffarna ska sedan förmedlas vidare till övrig personal vid respektive verksamhet 

berättar Lovisa. Både Lovisa och Karin tycker att det är viktigt att sprida kunskap och idéer 
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mellan varandra och få ta del av andras tankar. Dessa workshops anser de är ett enkelt och bra 

sätt att göra det på. 

4.6 Sammanfattning av resultatet 

I och med revideringen av förskolan läroplan fick naturvetenskap större fokus och det 

medförde att även pedagogerna har inriktat sig mer på ämnet i sin verksamhet. De försöker 

implementera detta i verksamheten exempelvis genom den fria leken där de försöker ta 

tillvara på barnens egna upptäckter och göra det till lärandetillfällen. Att synliggöra barnens 

egna spontana upptäckter, där deras egna hypoteser får komma till uttryck anser 

respondenterna är lika viktigt som de lärandeaktiviter som planeras. Vid en sådan situation är 

det viktigt att pedagogen i sin roll kan fungera både som medforskare och handledare åt 

barnen, för att på så sätt skapa möjligheter för dem att införskaffa sig nya kunskaper. Att låta 

barnen självständigt eller tillsammans med kamrater utforska och undersöka olika fenomen 

anses vara en viktig del i barnens lärandeprocess. Barnen får i dessa situationer möjlighet att 

träna på att reflektera, diskutera och samspela med andra, vilket är en viktig del i människans 

utvecklingsprocess. Lärande som sker i interaktion med andra människor anses ha ett 

kompletterande värde i kunskapsutvecklingen. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnens utvecklingsmöjligheter ansåg 

respondenterna att samarbete i arbetslaget var viktigt. Respondenterna uttryckte sig positivt 

kring att jobba i ett arbetslag, där de kan bolla idéer och ta del av varandras kunskaper 

eftersom alla kan olika saker och har olika erfarenheter. 

De svårigheter som respondenterna upplevde i arbetet var osäkerhet kring naturvetenskap, 

tidsbrist och brist i verksamhetens organisation då det är stora barngrupper och för lite 

personalstyrka.   Resultatet visar även att det oftast är biologi som tillämpas i förskolans 

naturvetenskapliga undervisning. Kompetensutveckling inom det naturvetenskapliga ämnet 

föreslås som en åtgärd av samtliga respondenter. Att ha kunskaper inom ämnet skapar mer 

självsäkerhet och insikt i rollen som pedagog samtidigt som de bästa förutsättningarna skapas 

för barnens kunskapsutveckling.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion av resultatet att presenteras. Inledningsvis diskuteras 

metodval för datainsamling samt studiens reliabilitet och validitet. Vidare diskuteras studiens 

resultat i förhållande till tidigare forskning och till studiens teoretiska utgångpunkt. 

Avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Metodvalet för studien har varit kvalitativa intervjuer. Genom att använda kvalitativ intervju 

som metod menar Kvale och Brinkmann (2014) att den som intervjuar kan få större förståelse 

om människors olika uppfattningar i ett visst sammanhang eller om ett fenomen. Utifrån 

studiens syfte ansågs intervjuer vara den metod som lämpar sig bäst. Genom att undersöka 

respondenternas olika uppfattningar kunde en djupare kunskap om deras förståelse för 

naturvetenskap skapas.  En pilotintervju genomfördes med en förskollärare där intervjuguiden 

skulle vara grund för intervjuerna. Genom att kontrollera frågornas formulering innan kunde 

deras kvalitet granskas och intervjutekniken undersökas och därmed öka sannolikheten för att 

på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för intervjuerna genom att förebygga 

missuppfattningar (Bryman, 2002). Då tidigare erfarenhet av att agera intervjuare saknades 

var det viktigt att genomföra en testintervju för att lära känna sig själv i den rollen. 

De intervjuade fick bestämma när och var intervjuerna skulle genomföras för att det skulle 

kunna ske i en ostörd miljö som respondenterna kände sig trygga och bekväma i. Stukát 

(2011) pekar på att miljön har stor betydelse för hur intervjun utvecklas, då det kan påverka 

resultatet av intervjuerna. Sett ur det perspektivet upplevedes intervjuerna i studien inte 

fungera fullt ut då det förekom störande moment under några intervjuer som när någon kom in 

i rummet och intervjun behövde pausas. Val av plats skulle därför ha varit mer noggrant 

utvald för intervjuerna för att undvika störningsmoment.  

Valet av semistrukturerade intervjuer skapade flexibilitet under intervjuerna där följdfrågor 

har kunnat anpassas efter hur intervjuerna utvecklades (Bryman, 2002).  Utgångspunkten med 

intervjuerna var att det skulle vara likt en konversation mellan respondenten och intervjuaren. 

Första intervjun blev dock inte riktigt som planerad och istället för en dialog mellan båda 

parterna, blev det mer likt en intervju med utfrågningar. Detta kan bero på en osäkerhet i 
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rollen som intervjuare. Mer säkerhet infann sig i rollen vid de senare intervjuerna och därmed 

kunde intervjuerna föras mer som en dialog.  

Ett case lästes upp i slutet av varje intervju med syftet att respondenterna skulle redogöra för 

hur de skulle ha agerat i en situation med naturvetenskapligt inslag. Nordquist (2008) redogör 

att lärandet är bland annat situationsbundet. Resultatet mellan svaren på frågorna respektive 

caset skulle indikera huruvida respondenternas sätt att tänka kring en fråga jämfört med en 

konkret situation skiljde sig. Emellertid kunde ingen skillnad påvisas, även om resultatet i sig 

indikerar på att pedagogerna arbetar på ett medvetet sätt så bidrog inte caset till intervjuerna 

som förväntat. Med detta i åtanke kunde caset ha använts på ett annat sätt för att kunna få ut 

mer av den, till exempel genom att frågeställningarna och caset haft en annan ordningsföljd.  

Samtliga intervjuer har spelats in med mobiltelefonen då Bjørndal (2005) menar att det kan 

vara problematiskt att hinna anteckna samtidigt som intervjun sker. Nackdelen med 

ljudinspelning vid intervjuer är att den som blir intervjuad kan uppleva det som obekvämt att 

bli inspelad (Bryman, 2002). Innan intervjuerna fastställdes det att respondenterna inte hade 

negativa uppfattningar gällande att bli inspelade. En orsak till den positiva inställnigen kan ha 

varit att respondenterna redan vid förfrågan om medverkan i studien informerades om att 

intervjuerna skulle ljudinspelas och att det endast skulle användas i forskningsändamål.  

5.1.1 Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om hur pålitlig och trovärdig undersökningen är och 

validitet handlar om hur giltig en studie är, vilket innebär huruvida forskaren verkligen 

undersöker det som påstås undersöka (Patel & Davidsson, 2011). Vid kvalitativ forskning 

som inte handlar om att mäta något utan mer om att beskriva ett visst sammanhang, betonas 

därmed istället vikten av tillförlitligheten i arbetsprocessens alla delar: intervju, transkribering 

och analys (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få så hög validitet och reliabilitet som möjligt 

är det viktigt att se till att syftet och frågeställningarna för studien följs och att det är det som 

besvaras. För att kunna besvara studiens syfte och öka validiteten var det viktigt att 

respondenternas personliga åsikter fick komma till uttryck i undersökningen. Respondenterna 

beskrev under intervjuerna mycket av sin egen verksamhet, hur de arbetar med 

naturvetenskap och därmed anses respondenternas svar i studien som trovärdiga och 

sanningsenliga.  
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För att öka studiens reliabilitet under intervjun användes en intervjuguide (bilaga 1) med 

redan förvalda frågor. I och med pilotintervjun kunde intervjutekniken testas för att kunna 

undvika att ställa ledande frågor till respondenterna och påverka deras svar. Studiens resultat 

är inte generaliserbart på hur pedagoger inom förskolan uppfattar naturvetenskap. Detta 

eftersom om studien skulle genomföras med en annan grupp pedagoger eller på en annan 

förskola är det möjligt att studien fått ett annat resultat. Då intervjuerna var semistrukturerad 

är det svårt att genomföra en exakt likadan undersökning och förvänta sig samma resultat. 

Andra faktorer som kan påverka att resultatet skiljer sig vid en likadan undersökning är i 

vilken ordning intervjufrågorna ställs och vilka följdfrågorna blir beroende på hur 

respondenterna svarar.  

Genom att samtliga intervjuer spelats in, transkriberats så ordagrant som möjligt och sedan 

lyssnats på och lästs igenom ett flertal gånger bidrog till en ökad reliabilitet för denna studie. 

Dock menar Kvale och Brinkmann (2014) att viss tolkning av datan vid transkribering kan 

ske och har således tagits i beaktning vid bearbetningen genom att hela tiden ha försökt 

förhålla sig neutralt till datamaterialet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Många aktiviteter som vi människor uträttar i vardagen kan kopplas ihop med naturvetenskap 

som till exempel när barnen öser vatten med hinkar, hittar istappar, åker rutschkana eller 

cyklar upp och ner för en backe. Respondenterna lyfte vikten av naturvetenskap som en del i 

vår vardag och samtidigt anses det vara en grundläggande del i allmänbildningen för att sedan 

kunna leva i vårt samhälle (Helldén et al., 2005). Som författarna poängterar är det viktigt att 

synliggöra naturvetenskap för barnen och ge dem redskap för vilka samband som kan finnas 

mellan de fysiska resurserna så som människan, djuren, miljön och dess påverkan på varandra 

förklarat genom det språkliga redskapet (Säljö, 2000). Till hjälp för att planera aktiviteterna 

inom förskoleverksamheten kan förskolans läroplan (Skolverket, 2011) tillämpas där 

strävansmålen och riktlinjer avspeglar olika synsätt och värderingar som anses vara viktiga i 

dagens samhälle (Elm Fristorp, 2012; Orlenius, 2001). 

Studier visar att barn redan under tonåren beslutar sig för att tycka om ett ämne eller inte och 

därmed har tillämpning av naturvetenskap i förskolan stor betydelse för att redan då väcka 

intresset för ämnet hos barnen (Harlen, 1996; Helldén et al., 2005; Thulin, 2011). Eftersom 
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små barn är nyfikna och ständigt utforskar sin omgivning är det viktigt för pedagogerna att ta 

tillvara och stimulera dem så att de tidigt skapar en positiv inställning till ämnet som de sedan 

kan ta med sig upp i skolåldern. 

Naturvetenskap innefattar ämnena biologi, kemi och fysik, och upplevs ofta som ett brett 

område (Sjøberg, 2005). Flera av respondenterna var tydliga med att de försöker inkludera 

samtliga tre ämnen i verksamheten samtidigt men i deras beskrivningar fokuserade de på 

biologi. Utifrån deras utsagor verkar dock detta vara ett omedvetet val och det tyder endera på 

att kunskap saknas om skillnaden mellan biologi, kemi och fysik eller att det finns en viss 

osäkerhet för de två senaste ämnena och därmed åsidosätts de. Denna uppfattning styrks i en 

granskning gjord av Skolinspektionen (2011) där en fjärdedel av de tillfrågade pedagogerna 

menar att naturvetenskap åsidosätts i undervisningen. Vidare visar granskningen på att 

pedagoger behöver öka sin kompetens inom naturvetenskap, något som även samtliga 

respondenter i studien uttryckte som önskvärt. Även om respondenterna ansåg sig ha nog med 

kompetens för att kunna utmana barnen i deras upptäckter poängterade de att vid tillfällen de 

inte kan svara på barnens frågor kan de istället ta reda på svaren genom att tillsammans söka 

på internet eller i böcker. Genom att låta barnen vara delaktiga i sökandet efter svaren kan 

samspel av detta slag ge de bättre förståelse för hur omvärlden fungerar (Säljö, 2000). Utifrån 

Lagerholm (2009) är ett sådant förhållningssätt positivt i bemärkelsen att det är själva 

processen att hitta svaren som är det viktiga och att som pedagog visa sin nyfikenhet och att 

vara medforskare i barnens upptäckter. Respondenterna såg sig själva som en drivande kraft i 

vad barnen upptäcker och att det är deras roll att vägleda och hjälpa barnen till 

kunskapshämtande på deras nivå.   

Så även om det är utvecklande att söka svaren tillsammans behöver pedagogerna ha i åtanke 

att mycket av de naturvetenskapliga upptäckterna som barnen gör kopplas till den vardag som 

de lever i, och det menar Persson Gode (2008) är pedagogernas uppgift att upptäcka. Råder 

det mycket osäkerhet kring ämnet kan inte optimala förutsättningar skapas för barnen att 

uppnå strävansmålen som ingår i Lpfö98 (Skolverket, 2011). Således behöver pedagoger ha 

kunskap inom ämnena som ingår i naturvetenskap för att därmed alltid kunna ta på sig sina 

naturvetenskapliga glasögon och kunna ta tillvara på situationer där barnen gör upptäckter 

(Elfström et al., 2014).   
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I och med att revideringen av läroplanen utökades ett strävansmål till tre för naturvetenskap 

som ämne därmed fick även förskollärarna ett tydligare ansvar i sin undervisning gällande 

ämnet (Utbildningsdepartementet, 2010). Respondenterna som arbetat en längre period innan 

revideringen av läroplanen upplevde större tydlighet gällande vad ämnet innebär men även 

vilka mål det finns att sträva mot i den naturvetenskapliga undervisningen. Respondenternas 

svar tyder på att det finns ett större behov av kompetensutveckling bland pedagoger för att 

kunna säkerställa att de nya strävansmålen uppnås.  

5.2.1 Tillämpning av naturvetenskap i verksamheten 

Samtliga respondenter lyfte förskolans läroplan (Skolverket, 2011) som den största 

anledningen till varför de arbetar med naturvetenskap i förskolan.  De ser styrdokumentet som 

ett vardagligt instrument som de använder sig av i verksamheten. En respondent menade att 

Lpfö98 kan fungera som ett hjälpmedel som underlättar när verksamheten ska läggas upp. Det 

viktiga i arbetet med naturvetenskap är att göra barnen medvetna kring ämnet ansåg 

respondenterna.  

Genom att arbeta med naturvetenskap i förskolan kan många av strävansmålen som finns i 

Lpfö98 (Skolverket, 2011) behandlas. Flera av de intervjuade pedagogerna talade om hur 

olika former av lärande i verksamheten hänger ihop, till exempel när de arbetar med pinnar så 

är det inte bara naturvetenskap de arbetar med utan menar att de även kan få in matematiken 

genom att räkna och jämföra. Genom att resonera kring ämnet kommer språket in och även 

det sociala samspelet finns med under hela processens gång. Interaktion med andra människor 

och sociala sammanhang är faktorer som bidrar till kunskapsinhämtning (Hundeide, 2006) likt 

det sociokulturella perspektivet som indikerar att språket är det viktigaste redskapet för 

utveckling och lärande (Säljö, 2000).  

Att tillämpa planerade lärandetillfällen menar Björneloo et al. (2003) är grundläggande för att 

väcka barns intresse för naturkunskap. Genom att låta barnen på förskolan få möjligheter att 

utforska och undersöka olika fenomen via leken kan det skapa en nyfikenhet hos dem vilket 

har visat sig öka förståelsen för naturvetenskap (Brage & Linde, 2012). Även om 

respondenterna uttryckte att de ofta utgår från vad barnen är intresserade av tyder deras svar 

på att de inte känner sig trygga med den kunskap de har inom naturvetenskap. I en sådan 

situation är det därför en utmaning att som pedagog tillhandahålla de bästa förutsättningarna 
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för barnens lärande. Genom planerade lärandetillfällen där naturvetenskapliga förkunskaper 

tillämpas kan därför liknande osäkerheter förebyggas (Ärlemalm-Hagsér, 2008). 

Respondenterna menade att genom att ha planerade lärandetillfällen med naturvetenskap i 

fokus där pedagogerna tar hänsyn till barnens intressen och erfarenheter ökar möjligheten för 

barnen att utveckla förståelse och kunskap kring en företeelse, något även Persson Gode 

(2008) poängterar.  

Att ha spontana lärandetillfällen är viktigt för att kunna ta tillvara på barnens vardagliga 

upptäckter utan att tillföra information, lyssna till deras resonemang och funderingar vilket 

även bidrar till att språket utvecklas (Säljö, 2000). Att som pedagog hitta en lämplig nivå som 

samtalspartner och medforskare i barnens upptäckter samt att ställa de rätta frågorna har 

därmed stor påverkan på vad som lärs (Helldén et al., 2011). Därför är det viktigt att i sådana 

situationer vara medveten om vad det är för frågor som ställs, så att de är öppna och 

produktiva och inte håller tillbaka barnens vilja att utforska vidare (Elfström et al., 2014). 

Respondenterna berättade om när barnen leker med föremål som sjunker eller flyter i en 

vattenpöl som exempel på en spontan naturvetenskaplig situation. Samtidigt menade 

respondenterna att de är medvetna om att naturvetenskap är vanligt förekommande i den 

vardagliga verksamheten men att de endast till en viss del utmanar barnen i dessa. En sådan 

situation bör beaktas menar Ärlemalm- Hagsér (2008) då pedagogers kompetens inom ämnet 

är viktig för barnens stimulans och lärande i naturvetenskap. Flera av respondenterna ansåg 

att deras förhållningssätt och hur de bemöter barnens funderingar inom naturvetenskap 

påverkar hur mottagliga barnen är för att lära sig om ämnet och det menar Thulin (2010) har 

en stor betydelse för vilka utvecklingsmöjligheter barnen får. En av respondenterna tyckte att 

naturvetenskap ofta görs mer komplicerad än vad det egentligen behöver vara och att 

pedagoger troligtvis inte ser eller tänker på vad som är naturvetenskap och därmed 

uppmärksammar inte barns små upptäckter. Detta synsätt understöds, som tidigare nämnts, av 

Elfström et al. (2014) som menar att pedagoger ska kunna tillämpa så kallade 

naturvetenskapliga glasögon.  

Respondenterna ansåg att barn får möjlighet att lära sig genom att i den vardagliga 

verksamheten få föra diskussioner både med varandra och med pedagogerna om de 

naturvetenskapliga upptäckter som görs. Genom att låta barnen samtala och samarbeta i olika 

situationer kan de lära sig mycket av varandra bland annat genom det sociala samspelet där 



 
32 

 

språk är ett viktigt verktyg och genom att uppmuntra varandra. Sådana samspel mellan 

individer kan liknas vid den proximala utvecklingszonen som understryker vikten av 

kunskapsutbyte för fortsatt individuell utveckling (Säljö, 2000). Vidare menar Säljö (2000) att 

sett ur ett sociokulturellt perspektiv skapar kommunikation och samspel av detta slag 

förståelse hur vår omvärld fungerar och därmed skapar vi våra erfarenheter tillsammans. En 

respondent ansåg att ju mer barnen får delta i olika sammanhang desto större är sannolikheten 

att de lär sig någonting. Detta kan liknas vid det sociokulturella perspektivet inom vilket 

lärandet anses ske kontinuerligt eftersom vi hela tiden befinner oss i olika kontexter (Elfström 

et al., 2014). Vad barnen lär sig påverkas däremot av situationen, miljön och vilka människor 

som befinner sig i just det sammanhanget (Helldén et al., 2011). 

Att låta barnen formulera sina egna hypoteser menade respondenterna bidrar till att barnen 

själva får fundera över situationer och komma med egna förklaringar som kan leda dem 

framåt i deras utforskande. Detta mönster i beteendet kan understödjas av påståendet att barns 

och vetenskapsmäns sätt att undersöka naturvetenskapliga fenomen är genom att båda 

försöker hitta förklaringar på de frågor som uppstår (Elfström et al., 2014).  

5.2.2 Kunskapsutbyte inom arbetslaget och i nätverk 

Att samarbeta inom arbetslaget är ytterst viktigt för hur verksamheten utformas och fungerar 

och hur barnens utvecklingsmöjligheter påverkas menade respondenterna. Förutom att själva 

bära på kunskap så lyfter de varandras kunskap som en tillgång genom vilken de kan stödja 

varandra i den dagliga verksamheten. Ett sådant samspel inom arbetslaget är grundläggande 

för att hjälpa varandra förstå hur omvärlden fungerar och hur den ska tydas menar Säljö 

(2000). Har en pedagog mindre kunskap inom ett område så kan en annan pedagog ha mer 

inom samma område. Kunskapsutbyte av sådant slag leder till ny kunskapsinhämtning och 

kunskapsspridning menade några av respondenterna. Denna uppfattning understöds i det 

sociokulturella perspektivet enligt Elfström et al. (2014) som menar att kunskap och lärande 

sker inte bara inom individen själv utan även mellan individer. 

Ytterligare ett sätt att ha utbyte av kunskap är genom de nätverk pedagogerna har. Inom dessa 

nätverk kan pedagogerna tipsa och ge idéer till varandra som de sedan kan implementera i 

förskoleverksamheten. Nätverket där de får ta del av andra verksamma pedagogers 

erfarenheter och kunskaper ansåg samtliga respondenter som ett bra sätt att utvecklas på. De 
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tips och idéer som erhålls genom att få ta del av andras sätt att arbeta med naturvetenskap kan 

sedan implementeras inom den egna verksamheten. Dessa utsagor visar att det är viktigt med 

nätverkande där deltagare har samma syfte och något som det bör satsas på.  

5.2.3 Utmaningar med naturvetenskap 

Flera av respondenterna efterlyste i första hand kunskapsutveckling i vad naturvetenskap är 

och hur det i praktiken kan tillämpas inom förskoleverksamheten. Elfström et al. (2014) 

poängterar att det är viktigt att ha ämneskunskaper för att upptäcka och kunna tolka när 

barnen gör olika naturvetenskapliga upptäckter. Trots detta uttryckte flera av respondenterna 

att de upplever en viss osäkerhet och kunskapsbrist inom ämnet på grund av dess omfattning. 

Vidare menade respondenterna att de inte alltid kan svara på barnens funderingar och därmed 

kan dessa situationer bli utmanande. En följd av detta blir att förskollärare istället väljer att 

prioritera andra ämnen de känner sig mer säkra på (Elfström et al., 2014). Att naturvetenskap 

försummas kan ge negativa konsekvenser både för pedagogerna och barnen. Genom att 

prioritera bort ämnesområdet sker inte ny kunskapshämtning och därmed påverkas 

verksamheten negativt då den stagnerar. Även barnens möjligheter att utvecklas inom 

ämnesområdet påverkas då deras intresse för ämnet blir understimulerat. En konsekvens kan 

då bli att barnens prestationsförmåga påverkas inom ämnesområdet upp i skolåldern och 

längre fram (Helldén et al., 2005).  

Helldén et al. (2011) menar att det är öppna och produktiva frågeställningar som påverkar på 

vilket sätt lärandesituationer utvecklas. Hur pedagogen väljer att agera i situationer där frågor 

uppstår har stor inverkan på barnens kunskapsutveckling (Thulin, 2010). Antingen kan de 

produktiva frågeställningarna vara ett sätt att trigga igång barnens tänkande och samtidigt få 

situationen att fortlöpa och inte stanna av. Däremot om frågorna inte är öppna och produktiva 

kan det leda till att barnen tappar fokus eller lusten till att fortsätta undersöka. Något som 

respondenterna sa är att de alltid kan lära sig tillsammans med barnen även när de inte har 

svaren på alla frågor. De menade att det viktigaste inte alltid är att kunna förklara allt som 

sker, utan att barnen får erfarenheter som de sedan kan bygga vidare på när de blir äldre. 

Vidare menade de att själva upptäckten och utforskandet i sig är en stor del av 

lärandeprocessen. Detta visar att det sociala samspelet är en viktig del i lärande- och 

utvecklingsprocessen, som ofta sker tillsammans med andra (Harlen, 1996; Säljö, 2000).  
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Det respondenterna upplevde som en väsentlig skillnad mellan att arbeta med de yngre barnen 

jämfört med de äldre är kommunikationen. De yngsta barnen kan inte uttrycka sig verbalt som 

de äldre barnen och det upplevde respondenterna som en utmaning. Den kunskapsnivå barnen 

besitter avgör på vilken nivå den naturvetenskapliga undervisningen sker. Detta synsätt stöds 

av Vygotskijs proximala utvecklingszon som poängterar att inlärning kan ske på individuell 

nivå, men genom att få stöd av en mer kunnig individ kan barn undersöka och lösa problem 

de inte hade förkunskaper i. Med ett sådant sätt att resonera lär sig barn även att samspela 

med andra (Säljö, 2000). 

Samtliga respondenter var eniga om att de alltid behöver mer kompetensutveckling inom 

naturvetenskap. För att inte stagnera och hänga med i samhällsutvecklingen måste de ständigt 

vara uppdaterade om vad som sker så att de inte fortsätter undervisa som de gjort i alla år. 

Thulin (2011) menar att annars finns det risk att gamla rutiner och aktiviteter är det enda som 

implementeras även fortsättningsvis på förskoleverksamheten. En följd till detta skulle kunna 

vara att det är mest biologi som behandlas utav de naturvetenskapliga ämnena och därmed 

läggs vikt endast vid en liten del av ett brett område. 

5.3. Implikationer för verksamheten och förskollärarens profession 

Tidigare forskning har påvisat att det finns brist på kunskap och intresse för naturvetenskap 

bland barn och ungdomar. Den här studien visar på att intresset måste väckas i tidig ålder och 

fokus bör därför redan läggas vid detta under förskoleåren. I och med revideringen av Lpfö98 

(Skolverket, 2011) har naturvetenskap som målområde fått tydligare riktlinjer. Resultat av 

denna studie tyder på att pedagoger försöker sträva mot de nya målen inom det 

naturvetenskapliga ämnet men att de upplever svårigheter att uppnå dem. Studiens resultat 

och tidigare forskning visar bland annat på att det finns en enhällig uppfattning om att det 

råder kunskapsbrist inom naturvetenskap bland pedagoger och att det bidrar till att de känner 

sig osäkra och väljer då bort ämnet. Vidare tyder studien på att det är viktigt att som pedagog 

även kunna känna sig trygg i att inte alltid kunna svaren på barnens frågor och därmed inte 

försöka undvika situationer där frågor kan uppstå och riskera att lärandetillfällen kan gå 

förlorad. Studien tyder på att pedagogers bemötande och förhållningssätt i olika situationer är 

avgörande för hur mottagliga barnen är för att lära sig om ett ämne.   
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Något som respondenterna var eniga om i studien var att det finns behov av att få tillgång till 

kontinuerlig kompetensutveckling för pedagoger ute i fältet. Det kommer dock alltid uppstå 

situationer där en pedagog inte har svaret och då är det extra viktigt att det finns ett samspel 

inom arbetslaget med möjlighet till kunskapsutbyte, indikerar både tidigare forskning och 

studiens resultat. Det är viktigt att som pedagog vara lyhörd för barnens intressen och behov 

för att på så sätt kunna skapa en verksamhet som barnen känner delaktighet och inflytande i 

samt där de får möjlighet till ett lustfyllt lärande. I slutändan är det allra viktigaste att barn får 

sig erfarenhet som de sedan kan bygga vidare på när de blir äldre.  

5.4 Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare kring ämnet genom en observationsstudie om hur 

pedagoger tillämpar naturvetenskap i sina verksamheter för att kunna se om deras resonemang 

kring ämnet stämmer överens med faktiskt beteende. En större spridning av svaren om 

naturvetenskap i förskolan behövs för ett mer representativt resultat, detta kan uppnås genom 

att fler pedagoger inkluderas i framtida studier. Även kommunernas satsningar på 

undervisning av det naturvetenskapliga ämnet i förskolorna skulle kunna belysas genom att 

studier görs på uppnådda mål och resultat i flera kommuner. Vid en jämförelse av olika 

kommuners uppnådda mål kan det påvisas vilka satsningar som verkar ge positiv avkastning. 

Vidare skulle mer fokus av forskningen ligga på hur ämnena kemi och fysik kan få ta större 

utrymme i undervisning inom förskoleverksamheten, både när det gäller att pedagogerna tar 

till sig ämnet för att sedan undervisa i dem och även för att barnen ska få möjlighet att 

utforska dessa under sin förskoletid.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

1. Din ålder? 

2. Hur många år har du jobbat som pedagog? 

3. Vilken åldergrupp jobbar du med nu på förskolan?  

4. Hur har du utvecklat dina kunskaper inom naturvetenskap? 

5. Vad är naturvetenskap för dig?  

6. Tycker du att det är viktigt att barn lär sig naturvetenskap i förskolan? Varför? Varför 

inte? 

7. Hur ser du på din roll som pedagog i arbetet med naturvetenskap? 

- Hur tar du tillvara på barns intresse, nyfikenhet, tankar och funderingar kring 

naturvetenskap?  

- Hur arbetar du med naturvetenskap med barnen? Vad? Varför? 

- Hur upplever du din kompetens att undervisa i naturvetenskap? 

- Hur ser du på kompetensutveckling inom naturvetenskap, behövs den? 

- Har den nya läroplanen medfört till någon skillnad i hur man arbetar i 

verksamheten med kunskapsområdet? 

 

Case 

En dag när det har regnat ute har det bildats vattenpölar ute på förskolegården. När ni går ut 

på förmiddagen med barngruppen upptäcker du att Maja 3 år sitter vid en av vattenpölarna. 

Bredvid pölen ligger det småstenar. Maja tar upp en sten i taget och släpper det i vattenpölen 

och ser att den försvinner. Detta sysselsätter hon sig med under en längre tid. Hur skulle du 

som pedagog uppfatta detta? Vad gör du som pedagog i denna situation?     

  



 
 

Bilaga 2 

Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Jamila Nordkvist och studerar på förskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska 

Universitet. Jag läser nu min sista termin och är i full gång med mitt examensarbete.  

Jag har valt att skriva om Naturvetenskap i förskolan. Syftet med arbetet är att studera 

pedagogers uppfattningar kring naturvetenskap i förskolan. Jag hoppas att du som verksam 

pedagog med utbildning, kunskaper och erfarenheter vill hjälpa mig genom att ställa upp på 

en intervju. Intervjun kommer att vara betydelsefull för mitt examensarbete.   

Vid intervjun önskar jag att få spela in samtalet för att inte behöva anteckna under tiden, 

eftersom det tar längre tid att anteckna för hand, men det är självklart frivilligt. Intervjun 

kommer att ta ca 30 minuter.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att deltagandet kommer att vara helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Material 

kommer endast att användas i forskningsändamål och ingen obehörig kommer därmed att ha 

tillgång till informationen och de deltagande personerna kommer även att anonymiseras. 

Om du har några frågor eller fundering så hör gärna av dig till mig!  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Jamila Nordkvist        

Tel. 073-xxxxxxx  


