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Sammanfattning 

Detta är ett projektarbete, vars syfte var att skapa en webbsida som ska vara till hjälp för 

förskollärare i förskolan. Vårt motiv baseras på tidigare erfarenheter där förskolläraren har en 

huvudsaklig didaktisk planering av aktiviteter i naturvetenskap. Våra observationer från 

VFU:n och forskning visade att pedagogens medvetna handlade i aktivitetens gång tappades 

bort och lärandet uppfattades som ensidig och inte fullständig, samt att det fanns en negativ 

inställning och osäkerhet hos förskolläraren när det gäller att planera och genomföra 

naturvetenskapliga aktiviteter.  

Vi skapade webbenkäter med frågor om målgruppens behov och om vilket ämne inom 

naturvetenskapen som de ansåg var svårast i lärandeprocessen och lärandesituationer (i detta 

fall förskollärarnas). Resultatet blev att 31 stycken av 50 förskollärare kom fram till att 

geovetenskap var det ämne inom naturvetenskapen som var svårast. Det flesta motiverade 

orsaken med svårigheterna med geovetenskap var bristande kunskap. Den var det svåraste 

ämnet att koppla till läroplanen och hur man använder den för att nå barnens tankar och 

intressen som en naturlig del i lärandet. Dialog och frågor till barnen i ämnet var också något 

som förskollärarna ansåg var svårt.  

Geovetenskap är ett stort ämne som handlar om jordens sammansättning från kärna till jordens 

atmosfär. Därför valde vi att göra interjuver med ett antal förskollärare för att avgränsa 

didaktiska webbsidans innehåll men som ha sin grund i geovetenskapen. I intervjuerna fann vi 

ett behov i ämnena metrologi (som motsvarar väderfenomen) och klimatologi (handlar om 

klimat och klimatförändringar). Svaren vi fick från intervjuerna var att väder och klimat i sig 

inte är något svårt att prata om med barnen, det görs naturligt i vardagen. Det som var svårt, 

tyckte förskollärarna var att få upp ett intresse hos barnen. De ville ha förslag på hur pedagogen 

kan skapa intressanta aktiviteter och experiment som engagerar barnen. Förskollärarna tyckte 

att informationen för dem som jobbar i förskolan när det gäller ämnena klimat och metrologi 

inte var tillräcklig. Både webbenkäten och i intervjuerna visade svaren på att förskollärarna inte 

visste vad geovetenskap var för något och hur detta kan kopplas till förskolans läroplan.  

Utifrån förskollärarnas behov och önskemål skapade vi en prototyp av den didaktiska 

webbsidan. Där finns didaktiska tips om didaktiska val och frågor, samt en del förslag på olika 

väderfenomen och årstider. Innehållet på sidan med bilder och text är skapat ur en didaktisk 

utgångspunkt och är tänkt som ett hjälpmedel för förskollärare i förskolan.  

Nyckelord: Geovetenskap, Förskolan, Didaktik, Metrologi (Väder), Klimatologi (Klimatet). 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning  
Vilket eller vilka ämnen anser  förskollärarna i förskolan är svårast inom undervisningen i no-

ämnena? Under vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick vi uppleva hur 

förskollärare ser på No-ämnena och vi fick känslan av att det finns en osäkerhet kring Hur man 

undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Vi frågande oss vad det kan vara som förskollärare 

upplever är svårt inom No-ämnena. . Är det något specifikt ämne inom naturvetenskapen som 

anses extra svårt och gör det att  förskollärarna känner en osäkerhet till undervisningen? Vilka 

behov utrycker förskolläraren att de har inför att kunna undervisa i No-ämnet?  

 

Didaktiska forskningen  om barns lärande inom naturvetenskap kunde vi konstatera att den 

professionella utveckling i No-ämnena konstant har blivit sämre (Seung-Yoeun ,2010 s.555-

556). Professionell utveckling menar vi att pedagogen kan reflektera och utvärdera sitt arbete 

kontinuerligt. Dels för att förskollärare inte har kunskaper nog för att reflektera över sitt arbete 

och dels har de svårt att göra naturvetenskapliga aktiviteter i praktiken. Inställningen, påpekar 

forskarna, kommer från pedagogens tidigare, sämre erfarenheter av No-ämnena i skolan 

(Seung-Yoeun, 2010, s.556). Detta stödjer vår föreställning från VFU om att förskolläraren har 

svårigheter att refelktera över sitt arbete inom naturvetenskap i förskolan. Precis som Seung-

Yoeun (2010, s.555) anser Filiz.Varol i sin avhandling att problematiken ligger i att 

förskollärarens kunskaper inom naturvetenskap är bristande, samt har att de har svårt att lägga 

upp en didaktisk aktivitet med barnen (2014, s.543). 

 

Behöver verkligen förskolläraren ha den kompetensen i förskolan? Naturvetenskapen, enligt, 

Kimberly Brenneman (2009) är en central del för barnens utveckling och utforskade. Barnen i 

förskolan kommer dit med erfarenheter om vardagslivet och kunskap om sin värld. De vet 

skillnaden på liv och död och som Brenneman uttrycker det; hur människors behov och 

föreställningar kan påverka omvärlden. Det undersökningen påpekar är att barnen redan i 

förskoleåldern har en grund till att tänka abstrakt och genom djupare förståelse av 

naturvetenskapliga ämnen i förskolan kan de utveckla ett vetenskapligt tänkande och se mönster 

(Brenneman, 2009, s.2). Denna vetskap kring barnens erfarenheter och tidigare kunskap är 

viktigt att komma ihåg när barnen själva söker efter ny kunskap. 

 

En av oss befann sig på en förskola som var inriktad på ur- och skurpedagogik under VFU:n. 

När vi började titta på den tidigare forskningen kunde en av oss erinra sig en händelse som 

inträffade där och som bekräftar vad forskningen visar. Detta blev en viktig grundtanke till vårt 

projekt, att finna  förskollärarnas behov och tillfredsställa dem. Situationen som uppstod på den 

nämnda förskolan var att pedagogen från början hade diskuterat syftet med aktiviteten 

tillsammans med studenten. Denne utgick, mycket riktigt, från läroplanens mål att utveckla 

barnens förståelse för naturens samband av växter och djur, samt fysiska fenomen och enkla 

kemiska processer. Pedagogens tankar kring upplägget av aktiviteten var att barnen skulle få 

hitta och undersöka olika bär och löv. Tillsammans skulle pedagogen och barnen samtala om 

vad bären respektive löven kom ifrån för träd/buske. Valet av denna aktivitet utgick från 

barnens frågor kring två olika bärs ursprung som hittats under en tidigare utflykt. Nu skulle 

barnen få utforska och upptäcka bärens ursprungliga plats, samt diskutera om hur växten bären 

kom ifrån ser ut? Vad som är trädets/buskens egenskaper och hur dessa skiljer sig åt. Aktiviteten 

utgick från att pedagogen lät barnen finna bären och löven. Samtalen med barnen fördes med 
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fokus på lövens och bärens skillnader i färg och form. Denna diskussion skedde i enlighet med 

läroplanen. Dock visade några barnen intresse för vad som händer med bären och löven när de 

trillat av busken eller trädet. Där fullföljde inte pedagogen med att svara på frågorna. Det som 

pedagogen valde att utelämna kunde vara en viktig grund i utvecklandet av kunskapen. 

Konsekvens som studenten reflekterade över var att lärandet blev ensidigt och syftet med att 

återkoppla till naturens samband uteslöts, även fast intresset fanns där hos barnen. I 

observationen av pedagogens tillvägagångssätt, såg vi att det didaktiska handlandet i den aktiva 

praktiken är avgörande för lärandeprocessens resultat. Reflektionen efteråt var att studenten 

kunde se att förskollärarens didaktiska medvetna handlande, som planerades innan, tappades 

bort under aktivitetens gång. Denna upplevelse väckte tankar till att ta fram en produkt som 

hjälper  förskollärarna med att planera aktiviteter och kunna genomföra dem i praktiken. Den 

skulle innehålla både praktiska tips på aktiviteter och konkreta exempel på metoder som syftar 

till att arbeta mer med reflektion om didaktiska val.  

De erfarenheter vi tillägnade oss under VFU: n blev starten på vårt förarbete av vår studie. Då 

frågade vi oss; vilka är pedagogens behov för att känna sig tryggare i det naturvetenskapliga 

ämnet som de uppfattar som svårt? Genom interjuver samt enkätundersökning fick vi fram att 

det var geovetenskapen i förskolan, som var svårt att förstå för  förskollärarna. Speciellt var 

ämnena om väderfenomen och klimatet något de flesta förskollärare ville få större kunskap och 

tips om. Väderfenomen, meterologi, klimat och klimatologi blev vårt fokus.  

 

I de tidigare erfarenheterna från VFU: n har förskollärarna arbetat med väder och klimat men, 

enligt vår erfarenhet, har de svårt att sätta ihop aktiviteterna utifrån läroplanen. Enligt 

läroplanen för förskolan ska förskolläraren utveckla barnens förståelse för naturvetenskap och 

samband med naturen. De ska också öka barnens kunnande om växter och djur, samt om 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. Med utgångspunkt i Cabe Trundle & Saçkes 

undersökning om väderfenomen i naturvetenskapen är pedagogens samtal med barnen om 

väder och klimat, en början till ett kunnande hos barnen om fysiska fenomen så som regn och 

vind och hur detta uppstår. Det är en del i ett naturvetenskapligt tänkande (2010, s.30).  

 

1.2 Bakgrund 
I förskolans läroplan står det att förskolläraren ska utveckla barnens förmåga att utforska och 

upptäcka naturvetenskapen (Lpfö 98/16, s.10). För att kunna arbeta med att undervisa de yngre 

barnen måste pedagogen ha kunskap om naturvetenskap och kunna skapa aktiviteter som 

gynnar barnens lärande och intressen. Vad innebär det då att undervisa inom No-ämnen? 

Ingela Elfström (2014) beskriver att i naturvetenskapen finns det en tradition att utforska, 

experimentera och lösa olika problem (2014, s.11). Vidare menar Elfström att det handlar om 

att kunna se, utforska och förstå sin omvärld och den värld vi lever i. I sin avhandling påpekar 

hon på att det finns en avgörande skillnad mellan en vetenskapsmans undersökande och 

experimenterande i naturvetenskap och vad  förskollärarna i förskolan bör förstå och känna till 

för att kunna skapa en givande aktivitet på barnets nivå ,så det kan ta sig an och förstå 

omvärldens olika fenomen. Det författaren menar är att som förskollärare är det gynnsamt att 

ta reda på vilka frågeställningar och intressen som är gemensamma för barnen i gruppen. 

Utifrån dessa frågeställningar och intressen kan pedagogen tillsammans med barnen upptäcka 

och utforska naturvetenskapen (2014, s. 11–13). 

 

Sandra Smidt (2010) argumenterar i linje med Elfströms antagande, för att det är fördelaktigt 

för pedagogen att utgå ifrån barnens intressen för att skapa gynnsamma No-aktiviteter. Smidts 

forskning visar att det finns en fördel om förskolläraren kan bekräfta barnets nyfikenhet och att 

detta behövs i början av lärandeprocessen för att göra vetenskapen begriplig för barnen. Detta 
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kan, kanske på ett enkelt sätt, bidra till att man kan utveckla ett vetenskapligt tänkande och 

kunnande hos barnen (Smidt 2010, s.119). Det kan låta enkelt att som pedagog enbart fångar 

barnens intressen och nyfikenhet för att skapa en begripligt lärande för barnen i No-ämnena, 

men det som krävs är att pedagogen är medveten av sina val och syfte med aktiviteten som 

han/hon skapar tillsammans med barnen.  

 

Filiz. Varol (2013) undersöker och Agneta Bronäs (2016), diskuterar likande tankar kring 

förskollärarens didaktiska roll och betraktar dennes uppdrag bland annat att inkludera och stötta 

yngre barns sociala, psykiska, kognitiva, känslomässiga och sociala inlärning. Detta innebär att 

förskolläraren har ett ansvar för att bemöta barn från olika bakgrund och med olika 

förhållanden. Alla barn har olika förutsättningar och förmågor att lära. Här belyser Varol att 

den didaktiska kompetensen inte enbart handlar om att göra medvetet val i praktiken och 

planerandet, utan att även pedagogens kompetens av att se varje enskilt barn och anpassa 

lärandesituationen så att den möjliggör för samtliga barns lärande (2013, s.542). Bronäs anser 

att lärarens didaktiska roll är att knyta undervisningens till barnens intressen (2016, s.12f). Den 

didaktiska kompetensen av val, menar Varol, påverkar även förskollärarens sätt att se på vilka 

typer av aktiviteter som finns att tillgå, hur långa de ska vara, samt vad de ska innehålla för 

bästa möjliga sätt att undervisa på. Detta för att barnen ska hitta problemlösningar i olika 

ämnen. Lika mycket som läroplanen och andra styrdokument riktar lärandeprocesser i en viss 

riktning så utgör  förskollärarnas inställning och kunskaper kring ämnet en betydande del av 

hur lärandeaktiviteterna går till i praktiken (Varol 2013, s.542). Både Varol och Bronäs syftar 

på att förskollärarens didaktiska planerade och handlade i lärandesituationen, som grundas på 

barnens intressen och erfarenheter, skapar en givande naturvetenskaplig aktivitet för barnen. 

Samt ett sätt att stärka en pedagogs förmågor att bli en god didaktiker genom sin medvetenhet 

i val av undervisning (2016, s.13).  

 

Valen som förskolläraren gör och innehållet denne väljer beror inte enbart på den didaktiska 

kompetensen eller hur medveten pedagogen är av sina val under planering och genomförande. 

Val av innehållet beror även på vilken syn och vilka normer förskolläraren har om vad som är 

lärande. Mizarp Bulunuz (2013 s.144) skriver i sin artikel att han ser en svårighet för  

förskollärarna att se skillnaden i vad som är en lärandeaktivitet och vad som är när barnen ska 

få lekafritt. I sin avhandling konstaterar Bulunuz (2013, s.143) att förskolläraren associerar lek 

till barnens egen tid och att lärandet är den ledande aktiviteten för att uppfylla läroplansmål och 

följa styrdokument. Detta menar Bulunuz är negativa inställning hos förskollärarna. Negativa 

på så sätt att de resulterar i att lärarna skiljer på lek och lärande. Att de ser lärandet som enbart 

en ledande aktivitet till att uppnå resultat är inte något att rekommendera. Istället menar 

forskningen att barnet lär genom leken och det är det som är nyckeln till fortsatta lärandet. Att 

kunna kombinera lärandet med lekfullhet skapar förutsättningar till glädjefullt och kreativt 

utforskade och experimenterande av omvärlden (2013, s.143). För att inställningen hos de som 

undervisar ska kunna utvecklas och bli mer positiva bör det föras en debatt hos förskollärarna 

om vad som anses vara ett rimligt naturvetenskapligt lärande i förskolan.  

 

Slutsatsen som vi drar av denna forskning, med utgångspunkt från Varol, Bronäs och Bulunuz 

är att  förskollärarnas inställning och kunskapsbrister leder till att de får problem med att 

undervisa inom naturvetenskapliga ämnen. Forskningen beskriver också vilka metoder och 

kompetens som förskolläraren bör använda för att skapa en lärandeaktivitet som leder till 

lärande för samtliga barn.  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att skapa en didaktisk webbsida som hjälper förskollärarna att planerna 

naturvetenskapliga aktiviteter i förskolans verksamhet. Naturvetenskapen ska där avgränsas till 

ämnet geovetenskap med fokus på väderfenomen, (meterologi), klimat och (klimatologi). 

 

2. Tidigare forskning  

Med utgångspunkt i tidigare forskning ringar vi nedan in vad det är förskollärare tenderar att 

uppfatta och beskriva som svårigheter när det gäller NO-undervisning i förskolan  

2.1 Problem inom No-ämnena 

Med utgångspunkt i tidigare forskning kan man, som vi redan nämnt, konstatera att 

förskolläraren i stor utsträckning känner en betydande osäkerhet i att undervisa i 

naturvetenskap. Mer precist visar det sig att det finns olika synsätt på hur lärandeprocess inom 

naturvetenskap ska se ut och genomföras. Det vi kan se från denna forskning är att det råder en 

stor osäkerhet hos förskollärare vilken metod som är den rätta. Ska man ställa frågor och föra 

en dialog med barnen? Eller kan det vara ett sätt att bara förmedla kunskapen till barnen? Hur 

mycket plats får pedagogen ta, i undersökandet av naturvetenskap? ( Ekrene Hammer & Min 

2013, s.462). 

 

F. Varol (2013) beskriver i sin forskning att  förskollärarna är försiktiga med att gå in och 

avbryta barnen i lärandesituationer eller i den fria leken. Det fokusen som förskollärarna lade 

den mesta tiden på var dialog med barnen, att tillrättavisa dem samt att gå in i diskussion där 

två barn argumenterar (2013, s.548).En av de främsta orsakerna till negativ inställningarna , var 

att förskolläraren hade för liten kunskap för att kunna planera och genomföra 

naturvetenskapliga lärandeprocesser med barnen. Under de få lärandetillfällena med 

naturvenskap kunde forskarna se att instruktion och introduktion av materialet och aktiviteterna 

var i centrum (Varol 2013, s.549). Det vi kan konstatera med utgångspunkt i forskningen är att  

förskollärarna antingen använder det auktoritära ledarskapet, alltså förmedlar kunskap till 

barnen, eller att de utgör sitt ledarskap helt utifrån det kompetenta barnet. Detta blir två 

dilemman som krockar i diskussioner kring hur lärarprocessen inom naturvetenskap ska gå till, 

rädslan att misslyckas eller att ta för stor plats (Seung-Yoeun, 2010, s.557). 

 

De hållningar som man kan se som negativa i förhållande till NO-undervisning och osäkerhet 

inför hur man skapar NO-aktiviteter kan man sammanfattningsvis relatera till förskollärarnas 

egna erfarenheter av naturvetenskap i skolan. Rädslan blir också att pedagogen känner en 

okunskap och svårt att minnas kunskap kring olika fenomen (Sundberg, 2013 s.81). Det man 

kan se är att förskolelärans har två olika inställningar mot naturvetenskap i förskolan. Den ena 

är att pedagogen är emot naturvetenskapsämnet och den andra är en negativ inställning till att 

styra en lärandeaktivitet inom naturvetenskap. Om pedagogen har en negativ inställning 

gentemot att undervisa i naturvetenskap så kommer detta avspegla sig i pedagogens ledarroll i 

en sådan aktivitet (Sundberg, 2013 s.82). 

 

Kristina Andersson (2011) anser i sin forskning att dåligt självförtroende hos förskollärare gör 

att de undviker att planera aktiviteter tillsammans med barnen inom naturvetenskap. Detta 

menar forskarna gör att pedagogens uppmärksamhet och intresse styr och inte barnens intresse 
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och erfarenheter. Något som forskarna anser blir motsägelsefullt gentemot läroplanen 

(Andersson 2011, s.22).  

 

2.2 Metoder och lärandeprocesser 
Ekrene Hammer & Min He beskriver att majoriteten av  förskollärarna anser att den rätta 

metoden inom naturvetenskaplig lärandeprocess är att se barnet som en kompetent individ och 

som är nyfiken på att upptäcka omvärlden. Forskarna menar att detta perspektiv hänger på 

barnens egna initiativ, intresse, genom den fria leken eller genom spontana aktiviteter mellan 

vuxna och barn (2014, s.450f). Det finns även de förskollärare som anser att det vetenskapliga 

lärandet är det rätta. Där ska barnen få rätt frågor genom material och planerade aktiviteter 

(Ekrene Hammar 2014, s.462). 

 

För att barnen i förskolan ska kunna etablera en förståelse för naturvetenskapens fenomen, 

menar Marilyn Fleer (2011) , att förskolläraren måste stötta och vägleda barnen. Att kunna ge 

barnen en positiv inställning gentemot naturvetenskap och skapa en nyfikenhet till att vilja 

utforska olika fenomen. Förskolläraren måste hjälpa barnen att sätta sig in i reflekterade 

tankemönster och ha en dialog om möjliga fenomen samt tillsammans med barnen upptäcka 

relationen mellan individen och världen runt om. Här kunde Fleer (2011) se att den formella 

vetenskapen (när man har organiserat vad som ska göras med vilket material) var vanligast 

använd av  förskollärarna som metod för naturvetenskap i förskolan. Den andra, att förmedla 

och skapa en relation till naturvetenskap för barnen var det färre förskollärare som gjorde (Fleer 

2011, s.39). 

Det forskningen säger är att  förskollärarna måste sträva efter kompetensen att förmedla en 

positiv känsla mot naturvetenskapen (2004, s.38ff). Detta påpekar även Bodil Sundberg i sin 

avhandling och relaterar till samhällets diskussioner om No-ämnena. Det finns de forskare som 

argumenterar för att naturvenskap i förskolan gör att barn får en lättare förståelse för naturens 

processer och får ett bredare perspektiv på sin omvärld. Därför är förskolan en utmärkt plats för 

barnen att få erfarenheter och uppmuntrarna till utforskande och undersökande (2013, s.80f). 

3. Naturvetenskap i förskolan 

Under projektutvecklingen fann vi områden som ligger till grund för vårt didaktiska verktyg. 

Webbsidan utgår ifrån målgruppens behov. Det visade sig vara meterologi och klimatologi. 

Dessa teorier är ämnen som utgår ifrån geovetenskapen och som i sig är ett ämne inom 

naturvetenskapen. Dessa begrepp kommer att tydliggöras och beskrivas för en bättre förståelse 

för begreppens betydelse för produkten.  

3.1 Naturvetenskap 
Naturvetenskap är ett samlingsnamn för de ämnen som handlar om universum och om livets 

uppkomst, om liv och död, samt hur levande organismer kan leva på jorden. Det handlar också 

om en ökad förståelse för fenomen som sker på jorden och varför visa saker existerar i vår 

omvärld och vardag (Areskog 2015, s.17f). Naturvetenskap handlar alltså om biologi, fysik, 

teknik, kemi, astronomi och geovetenskap (Wellander 2013, s.7). 

Från utgångspunkt från ovanstående forskningen kunde vi konstatera att introducera 

naturvetenskap tidigt för barn blir allt mer vanligt och argumenten för naturvetenskap i 

förskolorna är bland annat för att den bidrar till barnens språkutveckling och stimulerar deras 

naturvetensakliga tänkande. Följden är en betydelsefull del för fortsatt intresse för ämnet 

(Andersson 2011, s.20). Forskningen beskriver barnens idéer och kunnande som ett, inte 
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vetenskapligt korrekt uppfattat, men en del ur barnens verklighet och hur de uppfattar sin 

omvärld. Det är som förskollärarens roll att finna dessa uppfattningar och tillsammans med 

barnen utforska de olika koncepten. För att pedagogen ska kunna vara den vägledande aktören 

för barnens lärande måste denne ha en grundläggande kunskap inom respektive 

naturvetenskapliga ämne (Cabe Trundle & Saçkes 2011, s.24).  

3.2 Geovetenskap en del av naturvetenskapliga ämnena. 
Det vi kan se i tidigare forskning är att naturvetenskap är ett brett ämne i undervisningen. Därför 

har vi valt att avgränsa oss konkret till geovetenskap där vi kan se att det finns en gemensam 

oro inom didaktik och pedagogik (Brenneman 2009, s.2). I vår förstudie kunde vi se vilket ämne 

inom naturvetenskap som var svårast att undervisa inom i förskolan och det visade sig vara 

geovetenskapen som var det svåraste. Anledningen till att förskollärarens oro för att undervisa 

i No-ämnena var att man inte hade tillräckligt med kunskap om ämnet och visste inte vilka 

frågor och aktiviteter som hör till (Andersson & Gullberg 2004, s.280). Kristina Andersson 

(2011) skriver i sin avhandling att osäkerhet visade sig under naturvetenskapliga aktiviteter. 

Andersson (2011) påpekar att förskolläraren generellt fann det svårt att stanna upp i stunden 

och fånga det oväntade tillsammans med barnen. Man var helt enkelt rädd för att inte kunna 

svara på barnens frågor och många kände också en osäkerhet inför vilka frågor de skulle ställa 

och hur (2011, s.52). 

 

Det är mot denna bakgrund vi formulerat vårt mål att skapa en webbsida som kan inspirera  

förskollärarna i deras tänkande kring olika problemställningar de stöter på eller tycker är svårt 

inom geovetenskap i förskolan. Sidans innehåll skulle hjälpa till att tillfredsställa pedagogens 

behov av kunskapsstöd inom detta ämne. Det finns åtskilligt med inspirationssidor inom teknik 

och fysik finns det gott om att ta hjälp av. Hur man planerar sitt arbete finns exempelvis 

”Experimentlådan” till hjälp. Den visar konkreta experiment men den ger ingen information 

om vad och varför fenomenet sker. Sidan ”Utveckling och lärande i förskolan” som anger tips 

och aktiviteter utifrån Läroplanen inom många ämnen finns också. Vi har dock inte stött på 

några webbsidor som riktar sig specifikt inom geovetenskap som kan stötta och motivera 

förskollärarna. 

 

3.2.1 Geovetenskapen inom förskolans läroplan 

Geovetenskap handlar om läran om vår jord och hur fenomen(väder) som utspelas på jorden, 

atmosfären och i haven kan förklaras. I förskolan kan vi se geovetenskap i situationer där barnen 

får lära sig om funktioner på jorden som natt och dag, de olika årstiderna, vädret samt vad 

jorden har för naturliga material som vi människor har tillgång till. Det forskningen påpekar är 

att geovetenskap som ämne berör alla andra naturvetenskapliga ämnen. Därför är de 

fundersamma till att se en så liten del av den i av undervisningen i förskolan. Vädret och hur 

det uppkommer, är det enda som berörs i ämnet. (Saçkes 2014, s.176f). Det står inte tydligt 

uttryckt att barnen ska lära sig eller upptäcka, geovetenskap. Detta ämne är en stor del av 

utforskandet i naturvetenskapen. Där är geovetenskapen spridd över de andra ämnena som finns 

som läroplansmål i Läroplanen. Jordens naturmaterial så som jord, sten och trä samt jordens 

olika omgivningar, sjöar och berg, är en naturlig del i barnets utforskande av naturvetenskap. 

Mycket finns i biologin men finns även i de andra ämnena (Worth 2003, s.155). 

 

I läroplanen för förskolan står exempelvis det att barnen i förskolan ska utveckla sin förståelse 

för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. Samt att barnen ska utveckla sin förmåga att 

urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap (Lpfö 98/16 s.10). Om det nu 

står så otydligt i läroplanen om förskollärare skall lära ut geovetenskap, ska det verkligen läggas 
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fokus på detta ämne? Dessa frågor är något som forskarna resonerar kring och menar att genom 

att förskolläraren lär ut denna typ av kunskap och förståelse om jorden så skapar man en bättre 

förståelse och strategier hur man tar sig an ett naturvetenskapligt tänkande o.s.v. ( Cabe Trundle 

& Saçkes 2010, s.31). Genom detta undersökande av jordens fenomen och material förklarar 

Worth i sin avhandling att barnen kommer upptäcka geovetenskapliga erfarenheter och 

hypoteser som att solen finns och rör sig längst himlen eller andra frågor som exempelvis hur 

det kommer sig att vi har olika årstider. Dessa frågor påpekar Worth (2003, s.158) är en del av 

naturvetenskapens ämnen och alltså en viktig del att för att pedagogen ska kunna motivera 

barnen till att fortsätta att studera andra ämnena i naturvetenskap som biologi, teknik, fysik och 

kemi (2003, s.158). 

 

Karen Worth (2003) fördjupar sin avhandling ytterligare om geovetenskapens betydelse för 

barnens lärande i naturvetenskap och konstaterar genom att när barnen t.ex. får studera olika 

stensorter eller vattensamlingar ur ett närmare perspektiv skapar även barnen förmågor till att 

observera och undersöka som är ett viktigt moment i övriga naturvetenskapliga ämnen. Worth 

anser att detta gör att barnen kan bli nyfikna till att undersöka andra stenar eller vatten i sin 

närmiljö. Allt från att upptäcka den närmaste sjön till att se små vattendrag på förskolgården 

efter en regnig dag (2003, s.159–160). Genom vardagliga material och leksaker, menar 

forskaren Worth, att barnen kan utforska jordens fenomen och krafter. Genom vanliga 

leksaksklossar, föreslår forskarna, att pedagogen kan lära ut naturvetenskap genom att visa vad 

som händer med blocken om det blåser eller utsätts av andra krafter. Sedan kan pedagogen 

diskutera att det är detta som kan hända med naturliga material också som t.ex. träden, samt 

diskutera varför träden står så stadigt. Samtidigt som detta handlar om fysik och biologi så 

pratar pedagogen om barnet om väderkrafter som finns och är en del i geovetenskap (Worth 

2003, s.165).  

 

Geovetenskap är ett brett ämne som är en del av de traditionella No-ämnena, men precis som 

No-ämnena har underkategorier finns det sådana under geovetenskapen. Underkategorierna 

sorteras med utgångspunkt i vilka ämnen i vetenskapen som hör till respektive 

naturvetenskapligt ämne. Underkategorier till geovetenskapen är t.ex.; hydrologi (läran om 

vatten), limnologi (läran om små vattendrag), glaciologi (fenomen som sker med is och snö) 

(Sjöberg 2010, s.480) m.m. Stor del av forskningen vi har tagit del av är meterologi och 

klimatologi. Den forskningen tillhör fysik- och kemidelen och handlar om vädret och vårt 

klimat. Ämnena tar upp skeenden och processer som sker på jordens yta (Bogren 1999, s.7).  

 

3.2.2 Meteorologi, kunskap om väderfenomen 

Forskningen påvisar att meteorologi är en del av geovetenskapen som handlar om den fysik och 

kemi som händer på jorden när det gäller väderfenomen, temperaturer och om årstiderna. 

Barnen älskar att leka och upptäcka olika sorters väder, men det är viktigt att vi förskollärare 

hjälper barnen att se kopplingar mellan händelserna i deras liv och länka detta till 

naturvetenskapligt tänkande. Forskarna ger ett exempel på att barn vet att det kan regna och att 

det finns moln på himlen men inte kopplingen till att molnen skapar regn, utan de tror att regnet 

bara kommer från himlen. Att tillsammans med barnen studera molnen, deras färg, form och 

rörelser kan barnen upptäcka det naturvetenskapliga fenomenet regn (Cabe Trundle & Saçkes 

2010, s.29). Väder och årstiders förändringar är en del av barnens vardag som inte går att undgå. 

De är nyfikna och frågar sig varför det ibland blåser ute och ibland inte? Eller varför kommer 

det sig att det inte blåser inomhus? Att ta reda på dessa enkla hypoteser är ett steg in i 

meterologin och kunskap grundas inom geovetenskapen (Heather 2014, s.51–52).  
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I förskolan kan pedagogens enkla frågor och diskussioner med barnen komma fram till vad 

dessa fenomen kommer ifrån. Frågor som; vad är regn gjort av? hur kommer det till molnen? 

är frågor som vägleder barnen in i ett närmare nyfiket undersökande av geovetenskapen (Cabe 

Trundle & Saçkes 2010, s.30). Meterologi i förskolan kan alltså vara allt från varför olika 

väderfenomen finns och hur dessa påverkar levande varelser, till att förstå vad som händer med 

vattnet en varm respektive kall dag, olika temperaturer. Eller bara att förstå vad vind är genom 

att göra olika experiment där vi kan se vinden som något som inte barnen annars ser eller tänker 

på t.ex. genom att blåsa ut luften ur en ballong (Smith 1987, s.67f). 

 

3.2.3 Klimatologi, om årstiderna och klimatet 

Klimatologi är ett annat ord för läran om klimatet, om hur, när och varför klimatförändringar 

sker. Klimatet handlar om väderfenomen som inträffar och finns under en längre tid. Ett 

exempel är t.ex. istiden som varade under en lång tid med snö, is och kyla på jorden. Klimatet 

förändras med hjälp av jordens rotation kring solen och av jordaxelns lutning. Enklare 

förklaring är; ju längre bort jorden lutar från solen ju kallare årstid blir det. Ju närmare solen 

jordens axel lutar ju varmare årstid får vi. Detta är klimatets årstider vinter, vår, sommar och 

höst. S. Hägglund och S. Pramling Samuelsson (2009, s.52) diskuterar om klimatets 

undervisning (klimatologi) i förskolan och påpekar att  förskollärarna samtalar med barnen om 

klimatologi i form av årstiderna. 

Resultatet av vår intervju och enkätundersökning, som redovisas längre fram, visar att många 

förskollärare saknar kunskaper om klimatologi och vilka som är dagens klimatförändringar. Ett 

av behoven vi kunde analysera fram av empirin, var ett material som inriktade sig mot förskolan 

och som ger tips och lätta beskrivningar av klimatet idag och vad klimatförändringarna är för 

något. De extrema klimatförändringarna som sker på vår jord handlar också om klimatologin. 

Per Enghag (2008, s.266,273) menar att människor förbrukar för mycket energi och med den 

ökade koldioxidhalten i atmosfären har temperaturen på jorden ökat och som ger följden att 

glaciärer smälter, torka i stora områden och mer jordbävningar än någonsin. Klimatologi tar 

också upp klimatförändringar och hur olika klimatfenomen påverkar vår jord. Detta ämne blev 

uppmärksammat mycket i slutet av 80-talet då klimatproblem uppdagades och blev en 

internationell politisk manifestation. Brutlandrapporten skrevs av Världskommissionen för 

miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationen 1987. Det är en strategi för det framtida 

klimat och miljöarbete och här framtidsplanering om vår jords klimat och att arbeta för en bättre 

framtid för kommande generationer. Här kommer förskolan in med sitt uppdrag att redan i 

förskoleåldern börja undervisa och göra barnen medvetna om klimatpåverkan som utgörs av 

deras handlande. Det skapar en medvetenhet redan i förskoleåldern för att senare i livet bli en 

medborgare med rättigheter och skyldigheter att påverka jorden (Hägglund& Pramling 

Samuelsson 2009, s.52).  

I den svenska förskolan diskuteras det om det livslånga lärandet. Det är detta som forskarna 

menar är huvudfokuset som förskolan har inom ämnet klimatologi. Att förskolan ska börja som 

en länk i lärandeprocessen till familjen, till senare arbetslivet och politiskt tänkande som 

medborgare. Samt kan detta leda till en generation med medvetenhet om klimatets förändringar 

(Hägglund & Pramling Samuelsson 2009, s.52ff). 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Inom design och produktutveckling är en viktig del att bekräfta och skapa möjligheter till att 

tillfredsställa målgruppens behov. I en produktutveckling är inte målet att lösa ett problem utan 
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snarare att hitta ett problem och tillgodose det behovet på något sätt (Wikberg & Nilsson, 2015, 

s.67). Vi har valt att använda oss av det didaktiska tänkandet som teoretisk utgångspunkt i 

utveckling av vår produkt. Det gör vi för att målgruppens behov från tidigare forskning visar 

svårigheterna med dels att koppla barnens erfarenheter och intressen till aktiviteten, dels den 

bristande didaktiska kompetensen. Innehållet på sidan grundar sig på didaktiska beslut och ger 

tips i hur  förskollärarna kan göra didaktiska val genom olika material.  

 

4.1 Didaktisk innehåll 
 Förskollärarnas ämneskunnande innebär förmågan att bemöta barnens frågor, särskilt när det 

gäller lärande som sker inom geovetenskap. Elfström (2014) skriver om att det finns vissa 

kunskaper inom naturvetenskapen och som barnen frågar efter men som förskollärare viftar 

bort därför att teorin i ämnet är något de inte känner till och inte har kunskap om. Elfström ger 

ett exempel ur geovetenskapen där barnen ifrågasätter om larver äter sten. Det är något som 

larven gör när den äter laven på stenen och sedan utsöndrar syra så att mineraler av stenen 

kommer på laven (2014, s.143). Denna kunskap skulle inte pedagogen ha upptäckt tillsammans 

med barnen om pedagogen inte har en förståelse eller vilja att läsa på mer om barnens fråga. 

Därför anser vi att vår webbsida kan ge pedagogen inspiration och därmed att se hur det kan ge 

möjligheter till förbättring av den didaktiska planeringen när pedagogen riktar sig till mot 

naturvetenskap (2014, s.143–146). 

 

Susanne Thulin framhäver (2011) även hon vikten av pedagogens didaktiska medvetenhet, med 

fokus på samtalet och diskussionen, i lärandet med barnen. Samtalen runt barnens frågor är en 

framstående del i den fortsatta lärandeprocessen med barnens intresse i centrum. Att använda 

barnens frågor som en didaktisk metod i att finna kunskap i naturvetenskapliga 

problemställningar, menar Thulin (2011, s 94), skapar tankemönster hos barnen och gör att de 

tillsammans med pedagogen finner kunskap. Detta istället för att pedagogen ska förmedla och 

förvänta sig ett rätt svar från barnet (Thulin 2011 s.94). Didaktiska frågor är ett begrepp som 

har en viktig del i denna produkt. Att reflektera och planera är en naturlig del i läraryrket. 

Pedagogen ställer sig frågan; Hur ska jag undervisa? Varför detta ämne? Och hur lär jag ut detta 

så barnen förstår? Detta handlar om att reflektera över sitt handlande.  

 

Sven Erik Hansén (2011) förtydligar definitionen av de didaktiska frågorna och beskriver att 

de är en teoretisk utgångspunkt och gör pedagogen medveten om vad som sker och skedde i en 

lärandesituation, alltså så mycket mer än att bara reflektera. De didaktiska frågorna handlar om 

vad, hur och varför och är till för att pedagogen ska vara aktiv i sin egen professions utveckling. 

Genom att djupare diskutera val av ämne och innehåll i en lärandeprocess är de didaktiska 

frågorna ett stort stöd (2011, s.376). Pedagogens anpassning och flexibilitet i lärandesituationen 

är också en avgörande faktor, men med didaktiska frågorna kan pedagogen lättare utvecklas 

och öva på förfarandet (Hansén 2011, s.181).  

 

4.2 Didaktiska frågor 
I skapandet av den didaktiska webbsidan var de didaktiska frågorna vår utgångspunkt. Didaktik 

är beskrivet av Hansén som förmågan att förmedla budskap till andra människor, så att de kan 

reflektera och handla klokt (2011, s.15). Caroline Liber (2014) betonar att förskollärarna måste 

kunna redogöra för hur de väljer ett undervisningsinnehåll. Denna färdighet grundar sig på de 

didaktiska frågorna: Vad, Hur och Varför. Genom att ha dessa frågor i åtanke så reflekterar 

förskolläraren över sin planering. Frågor som ”Varför ska barnen lära sig detta?” eller ”Hur ska 
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de lära sig detta?” hjälper till att skapa en didaktisk grund för innehållet i aktiviteten (2014, 

s.141).  

4.2.1 Frågan ”Varför” 

Caroline Liber (2014) påpekar att den didaktiska frågan ”Varför” är ett verktyg för pedagogens 

tänkande kring vilket syftet aktiviteten har. Pedagogen måste under planerandet och under 

lärandesituationen tänka, varför ska barnen lära sig detta? Pedagogen behöver välja innehållet 

utifrån barnens intresse inte sitt eget (s.336ff). Webbsidan ska vara ett didaktiskt verktyg för 

förskole förskollärare där sidan ska erbjuda läsaren aktiviteter och experiment kopplat till 

ämnena meterologi och klimatologi. Webbsidan skapades utifrån de behov  förskollärarna 

uttryckte från vår förstudie. Där uttryckte de att det var svårt med geovetenskap och att deras 

kunskap i ämnet var bristfälligt. De tyckte också det var problematiskt att sätta in väderfenomen 

och klimatämnena i en lärandesituation.  

Webbsidans startsida beskriver olika aktiviteter och experiment inom geovetenskap. Med 

förskolans läroplan motiveras det varför geovetenskap ska läras ut i förskolan. I läroplanen står 

det att barnen ska få ökad förståelse kring enkla kretslopp, fysikaliska fenomen samt att förstå 

kopplingen mellan natur och människa. Vidare står det att barnen ska utvecklas sin kunskap att 

kunna ställa frågor, diskutera och utforska naturvetenskapen (Lpfö 98/16, s.10). Under fliken 

”Om meterologi och klimatologi i förskolan” beskrivs varför meterologi och klimatologi kan 

kopplas till lärande i förskolan. Beskrivningen avslutas med en målbeskrivning från läroplanen. 

De olika ämnen som återfinns under fliken ”Inspiration om väderfenomen” är utifrån 

läroplansmål och ger  förskollärarna motivation till varför just de ämnena ska undervisas i 

förskolan. Läroplanen säger att barnen ska utveckla en förståelse för enkla kemiska processer 

samt sitt kunnande kring djur och växter i naturen. På de olika sidorna för väderfenomen finns 

det musikvideor om ämnet som kan möjliggöra för barnen att ska utveckla sin förmåga att 

uttrycka sina upplevelser och tankar, samt få erfarenheter genom estetiska uttrycksformer (Lpfö 

98/16, s.10). 

Under fliken ”Didaktiska reflektioner” förklaras varför de didaktiska frågorna är viktiga i det 

pedagogiska arbetet. Läroplanen säger att  förskollärarna ska, tillsammans med arbetslaget, 

skapa och erbjuda en utmanade miljö med lärandesituationer för samtliga barn i förskolan (Lpfö 

98/16, s.10).  

4.2.2 Frågan ”Vad” 

Thomas Englund (1991) förklarar att den didaktiska frågan ”Vad” är beskrivningen av själva 

undervisningsinnehållet. Det handlar om vilket innehåll som barnen får möta i 

lärandesituationen (s.8). Lidberg anser att vad-frågan ska användas av  förskollärarna för att 

betrakta vad för kunskap som ska undervisas i aktiviteten (2014, s.141). 

Vår didaktiska webbsida är skapad utifrån förskollärarnas uttalade behov och för att  

förskollärarna ska kunna identifiera undervisningsinnehåll inom naturvetenskapliga ämnen. 

Beskrivningar och innehållet på webbsidan är framtaget så att pedagogen ska kunna planera 

och genomföra naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan. Webbsidan ska fungera som en 

idébank med material till aktiviteter och med fokus på vardagliga material som  förskollärarna 

har möjlighet att finna på förskolan eller som är billiga att köpa in. Detta för att  förskollärarna 

ska få tips och möjlighet att upptäcka material som finns på och utanför förskolan och som kan 

användas till att stimulera barnens lärande och utveckling inom geovetenskapen.  
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Under fliken ”Förslag på aktiviteter” finns olika områden inom väder och årstider som ger 

pedagogen förslag på olika möjligheter till att skapa lärandesituationer inom meterologi och 

klimatologi. Denna flik är till för att tillfredsställa de behov som framkommit utifrån de 

förskollärarna vi intervjuat. Alla områden under ”Förslag på aktiviteter” har samma upplägg. 

För att ta regn som exempel: Först syns rubriken för fenomenet ”Regn” sedan följer en kort 

introduktion om vad sidan berör. Introduktionen för ”Regn” lyder; ”Regn är ett väder som de 

flesta barn känner till. Många barn har erfarenhet av regn och har upplevt att regn kommer från 

himlen. Här kan du som pedagog behövas för att barnen ska kunna utveckla förståelse för att 

det är molnen som skapar regn.” 

På sidan ”Meterologi och klimatologi i förskolan” beskrivs ämnena som är i fokus på 

webbsidan. Under rubriken ”Vad är metrologi?” och ”Vad är klimatologi?” introduceras 

ämnena och det blir tydligare vad väderfenomen och klimat är för något. Som exempel så 

beskriver vi meterologi så här; ”Meteorologi är ett annat ord för läran om väder och 

väderfenomen. Väder finns runt omkring oss och påverkar oss varje dag. Det är vad som sker i 

luften, om det är varmt, kallt, soligt eller regnigt. Det påverkar t.ex. hur vi ska klä oss.” 

Fliken ”Dialog och frågor med barnen” ska ge  förskollärarna beskrivning på vad för typ av 

frågor som man kan ställa till barnen; öppna, slutna samt inbjudande frågor.  

4.2.3 Frågan ”Hur”  

Per Sund (2014) anser att den didaktiska hur-frågan handlar om pedagogens planerande om hur 

han/hon kan genomföra undervisningen för att utveckla barns förståelse för ett fenomen. Likaså 

ska pedagogen kunna skapa lärandesituationer utifrån barnens erfarenheter och intresse (s. 47f). 

Englund betonar att pedagogen bör välja innehåll som intresserar alla barn (1991, s.8ff).  

 

På webbsidans flik ”Om meterologi och klimatologi i förskolan” finns korta förslag på hur 

pedagogen kan arbeta med meterologi och klimatologi. Denna framställning av den didaktiska 

hur-frågan blir en enkel introduktion till hur pedagogen kan tänka för att skapa 

lärandesituationer för barnen. Under de specifika områdena finns det mer ingående 

beskrivningar av möjligheter till hur barnen kan utveckla sin förståelse och kunskap inom just 

detta område. Beskrivningar av potentiella aktiviteter finns under rubriken ”Hur kan barn 

utveckla sin kunskap om fenomenet regn, vind…”. Under varje experiment och aktivitet finns 

beskrivningar som ger goda råd hur aktiviteten kan gå till.  

Under ”Didaktiska reflektioner” finns information om hur pedagogen kan göra en didaktisk 

reflektion. Där finns frågan ”Hur kan vi utmana barnen på ett passande sätt?”. Där beskriver vi 

hur  förskollärarna tillsammans med arbetslaget och med hjälp av dokumentationen efteråt kan 

reflektera över de utförda aktiviteterna och lära sig se var barnens intressen finns (Sund 2014, 

s. 9).  

Under ”Dialog och frågor med barnen” finns förslag på hur pedagogen kan ta till vara på 

barnens intressen, frågor och nyfikenhet. Där ger vi exempel på hur barn kan tänka. Ett exempel 

på aktivitet är ”Vad finns i ringen?”. Syftet är att utveckla förståelse för vattnets kretslopp. I 

mitten av ringen finns det bilder av sol, vatten och regnmoln. Barnen i ringen delas upp i grupper 

genom att räkna 1-2-3. Pedagogen berättar om vattnets kretslopp. Sedan säger denne: ”Alla 

tvåor hitta en sol”. Alla barn i gruppen ”2” springer ett varv runt ringen och plockar sedan upp 

en sol från mitten. När alla sitter igen får de i tur och ordning beskriva en egen erfarenhet om 

solen. Efter att alla olika områden i ringen gåtts igenom så berättar pedagogen hur de tre 
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symbolerna på bilderna hör ihop. Genom lekar, som exempelvis den ovanstående illustrationen, 

blir aktiviteter ett sätt för pedagogen att involvera alla barnens och deras tankar. Samtalet och 

illustrationen av bilder gör att barnen får en möjlighet att koppla samband mellan kretsloppet 

och världen omkring dem. 

5. Arbetsprocess 

I början av vår utvecklingsprocess tittade vi på vilka mål som fanns i läroplanen om ämnet 

naturvetenskap. Utifrån läroplanen och våra egna erfarenheter kom vi fram till att göra ett 

didaktiskt verktyg som  förskollärarna i förskolan kunde använda. Valet av verktyg föll på att 

göra en webbsida som just tar hänsyn till förskollärarnas behov och motiverar dem i ämnet 

naturvetenskap. Forskningen visade att pedagogen oftast visar rädsla och osäkerhet inför 

naturvetenskapliga lärarprocesser i förskolan och vi hittade omfattande material om att deras 

inställning var negativ mot naturvetenskapliga ämnen i förskolan.  

 

5.1 Omvärldsanalys 
På skolverkets webbsida kan man hitta länkar till sidor där forskare ger förskollärare tips och 

hjälp på olika aktiviteter och där material finns för teknik, kemi, men även material och filmer 

inom biologi med kunskap om vår jord. Det vi kunde se var att de flesta länkarna och tipsen på 

Skolverkets sida var undervisning för äldre barn och inte för förskolan (Skolverket, 2015). Även 

där finns skolverkets beskrivningar på förskolans didaktik.  

 

Det finns också bloggar där förskollärare tipsar om olika aktiviteter inom naturvetenskap och 

vilka material man kan använda t.ex. ”Förskoleburken”. På dessa sidor finns inga didaktiska 

förslag som ger  förskollärarna tips på hur man kan gå till väga för att skapa lärandeaktiviteter. 

Det vi tycker fattas på dessa sidor är att pedagogen får instruktioner i hur och när man ska ställa 

frågor, samt beskrivningar vad det är som ska ske med experimenten. Det krävs inte att kunna 

allt inom geovetenskap för att föra ett glädjefullt lärande för barnen. Det finns dock inte 

tillräckligt med lättillgängligt och lättförståeligt material där  förskollärarna snabbt kan få 

kunskap om och tips på olika väder- och årstiders fenomen. Det vi kunde hitta var enkäter i 

form av en handbok hur man planerar och skapar lärarprocess i allmänhet (Ingelstam, 2009). 

Det finns även nationell biologiskt resurscentrum på Internet där förskollärare kan få kurser i 

biologi och hur man undervisar, samt bilagor där sidan ger tips på experiment och aktiviteter 

för förskollärare. Det finns en sida, ”Experimentskafferiet” som ger olika tips om 

geovetenskapliga experiment, men där informationen saknar beskrivningar och om vad detta 

ämne innebär och varför den är viktig att ha med i naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan. 

Även om det inte står att det specifikt är geologi så ligger det ämnet som ett täcke över samtliga 

naturvetenskapliga ämnen eftersom mycket material ursprungligen är från vår jord (Worth 

2003, s.143). 

 

Det vi kan se fattas är en webbsida, som är lättåtkomligt och där förskollärare snabbt kan få 

motivation och tips på hur man kan lägga upp och konstruera geovetenskapliga aktiviteter. Vårt 

fokus har varit att hitta de behov som finns hos förskollärare med osäkerhet kring ämnet 

metrologi och klimatologi och vad som kan underlätta deras arbete med dessa ämnesaktiviteter 

i förskolan. De appar som vi har sett är olika applikationer där de förmedlar lärande i 

Naturvetenskap. Bland annat finns ”Pappas appar” som är en sida som delar med sig av mycket 

information och tips om pedagogiska appar för barn i olika åldrar. Det flesta av dessa appar är 
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tillägnade för barnens sätt att lära sig naturvetenskap på. Barnen kan få möjligheter att leka med 

olika djur, för att arbeta med känslor och lägesord samt att de där får öva på att leka med 

”Memory”. Där finns olika former av sorteringsövningar för att se hur olika former passar ihop.  

 

Det vi kan konstatera från denna sida är att det enbart är tips till förskollärarna vilka appar 

barnen kan använda i samband med något ämne inom naturvetenskap. Det täcker inte det behov 

vi uppmärksammat hos  förskollärarna hur man skapar mer kunskap, vägledning och tips på hur 

man lägger upp geovetenskapliga aktiviteter med barnen. Ett exempel är, när man samlar in till 

dokumentationen om hur lärandet kan fortsätta framåt och hur man kan koppla det i vardagen 

på förskolan. Appar som; ”Ekopaddan” och ”Pettsons uppfinningar 3-Skapa knasiga och 

kluriga uppfinningar” finns i APP-store och Google play, är kommersiella och det är kostnad 

som tillkommer med applikationerna. Varje app kostar, vid undersökningstillfället, 30 kr. De 

flesta är interaktiva och är ritade på ett konventionellt sätt. De verkar endast rikta sig till barnens 

intressen och för  förskollärarna i förskolan blir det inte givande i diskussionen. Det är dessutom 

svårt om förskolorna inte har iPads, utan andra läsplattor. 

 

Det vi konstaterar fattas, det som vår produkt är, är en webbsida med samlat didaktiskt material 

för förskollärare i förskolan. Det fattas hemsida/or med lättförståeliga beskrivningar om olika 

naturfenomen inom ämnet och där pedagogen på samma gång kan få tips på experiment och 

aktiviteter som hör ihop och kan visualisera fenomenet för barnen. Det behövs även tips på 

böcker och länkar som kan föra pedagogens kunskap vidare. Det saknas på marknaden. 

 

5.2 Förundersökning 
Våra planer var att först skapa en planeringsprocess som ger oss grunderna till hur vi skulle 

dela upp arbetet och vad vi behövde göra för att komma fram till en prototyp (Wikberg Nilsson 

2015, s.37). Under hela projektets gång skulle planeringsprocessen vara i fokus. Vad skulle vi 

göra? Hur skulle vi gå till väga? Och vart vill vi komma? Åsa Wikberg Nilsson (2015) påpekar 

att detta är ett sätt att skapa en god prototyp som ger vår målgrupp deras behov tillfredsställda 

(2015, s.39). Timur Betul (2012) beskriver i en artikel, att det kan vara två olika faktorer som 

påverkar hur mycket undervisning barnen får i naturkunskap. En av dem är förskolelärarens 

inställning gentemot ämnet naturvetenskap. Den andra är hur lärandet förmedlas (2012, s.304). 

 

Vi liksom Saçkes anser (2014, s.175); att det krävs både förbättring och utbildning och det sker 

med kompetens inom ämnet. Därför bestämde vi oss för att göra en forskningssammanställning 

för att förstå vilka behov förskollärarna behöver få tillfredsställda för att kunna skapa 

lärandesituationer i geovetenskap. Den visar också vilka svårigheter det finns och vad som kan 

underlätta dessa svårigheter. Sammanställningen visade oss vad vi kunde göra för att påverka 

och inspirera till en mer positiv bild av lärandet. Det tidigare forskningen visade var att den 

kunskap som fanns uppfattades som både ointressant och svår att lära ut till barnen, enligt de 

tillfrågade  förskollärarna. Detta ansåg forskningen ha sin grund i bristande kunskap om ämnet.  

För att kunna göra en kritisk analys av sidans syfte, med utgångspunkt i den forskning vi tagit 

del av, ställde vi oss själva frågorna;  

- Varför behövs webbsidan? 
- Vad vill beskriva vill vi visa från litteraturen/ tidigare forskning vi tagit del av? 
- Hur kopplar vi det till vår webbsida? 
- Vilka behovet finns oss målgruppen? 
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5.2.1 Enkäter  

Vi använde oss av en webbenkät där fördelen var att vi nådde ett fler antal förskollärare kunde 

svara på frågorna än vid enbart intervjuer. På så sätt fick vi mer svarsmaterial att utgå ifrån. Två 

andra fördelar var att deltagarna kunde vara anonyma samt att de i lugn och ro kunde svara. Vi 

fick svar från 50 stycken personer där 90% var förskolelärare och 10% var barnskötare. Utifrån 

svaren på webbenkäten kunde vi se vilket ämne, inom naturvetenskapen, deltagarna tyckte var 

svårast att undervisa i och varför? 31 stycken tyckte att geovetenskap var det svåraste ämnet. 

Inom detta ämne kände de att de inte hade fått tillräckligt med kunskap från lärarutbildningen 

om hur man skapar lärandeprocesser om väder, årstider och olika fysiska processer som sker 

på jorden, t.ex. när det regnar eller hur dimma bildas. Vi kunde utifrån svaren konstatera att det 

finns ett behov av att skapa vår produkt. Så som Susanne Thulin förklarar, är det att traditionen 

och motivationen många gånger brister och därför behövs mera stöd och tips (2012, s.97).  
 

 
Figur 1: Det var 50 personer som deltog i vår enkätundersökning, 90 % var förskollärare och 10% var 

barnskötare.  

 

 

 

Antal av Förskollärare

Barnskötare

Förskollärare
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Figur 2: Så här såg fördelningen ut av de svar vi fick utifrån webbenkäten, 31st tyckte att planera 

lärandesituationer i geovetenskap var svårast. 

 

Enligt enkätsvaren kände  förskollärarna en osäkerhet kring hur de kan använda sig av barnens 

intressen så det blir till en konkret aktivitet. Att de som förskollärare inte ska ge svaren utan 

utforska tillsammans med barnen, var också svårt. Vi kunde även konstatera utifrån enkäten att 

förskollärarutbildningen är bristfällig inom geovetenskap riktad mot förskolan, eftersom många 

av svarspersonerna konstaterade att de inte fått tillräcklig med kunskap därifrån. De tyckte att 

en webbsida skulle underlätta deras okunskap och brist på idéer. Många konstaterade att de inte 

kunde gå naturvetenskapliga kurser då det var en fråga om ekonomiska resurser. Detta styrkte 

och bekräftade vår idé varför sidan behövs och att det inte bara ska vara en kurs i geovetenskap 

utan inom alla undergrupper till naturvetenskap. Sidan ska vara ett didaktiskt verktyg som är 

lättillgänglig och där pedagogen kan få kontakt med förskole inriktade aktiviteter, tips och 

information inom geovetenskap som kan stötta dem i deras arbete. 

 

5.2.2 Intervjuer 

Vi kontaktade sex förskollärare och en barnskötare. Tre av förskollärarna kom från kommunala 

förskolor och resten av förskollärarna samt barnskötaren kom från privat verksamhet. Vi hade 

bokat in flera interjuver men kände under sista intervjun att mycket var upprepning och vi hade 

uppnått en mättnad. Under intervjuerna fick vi mer grundligt reda på hur vår målgrupps behov 

såg ut. Samtliga tillfrågade ville att det skulle finnas beskrivningar av vad det finns för 

underkategorier till geovetenskap. Önskan var också att vår webbsida skulle innehålla 

kretsloppet samt lätta beskrivningar på experiment och aktiviteter så barnen skulle kunna förstå. 

De efterlyste även en fördjupad kunskap inom ämnet för sig själva som t.ex. tips på böcker att 

läsa och länkar som kan ta dem vidare i lärandet. Några av förskollärarna vill att vi skulle lägga 

fokus på årstiderna och förändringarna som sker i naturen, att på en enkel beskrivning förstå 

vad som sker och hur det sker. De ville ha tips på hur man kan prata om och skapa aktiviteter 

angående årstiderna och klimat utan att bara prata om löv och snö. De ville ha tips som kan 

vidga deras perspektiv. Ett förslag de gav var att ta upp klimat och årstider i andra länder.  

Några få av intervjupersonerna tyckte att vädret i sig inte var något svårt att lära ut till barnen 

för att det är en naturlig del i vardagen och något som man pratar om varje dag. Det svåra här 

ansåg  förskollärarna var att motivera barnen att få upp ett intresse av vädret och det som 

verkligen sker. Att visa experiment kan vara svåra för barnen att förstå och oftast fick 

pedagogen bilden av att vuxna tycker det är spännande men att barnen snabbt tappar fokus och 

har svårt att förstå i lärandeprocessen. I de första intervjuerna kom  förskollärarna själva med 

olika förslag på vad som skulle underlätta detta på en webbsida. Fler experiment med material 

som är lättillgängligt, tips på experiment samt förslag på aktiviteter för att uppmärksamma ett 

specifikt väder ute, var ett förslag. Ett annat förslag var åldersanpassade experiment. Det 

förslaget tog vi med oss i de fortsatta intervjuerna, men här reserverade sig andra av de 

tillfrågade, som befarande att de kunde missa viktig information som kunde passa barngruppen. 

För att lösa detta kom vi fram till att låta åldersförslagen överlappa varandra. T.ex. 1–3 år, 2–5 

år o.s.v.  

Det vi även kunde fastställa av intervjuerna var att klimat och metrologi var de ämnen som de 

flesta intervjupersonerna ansåg vara något de ville ha mer kunskap om och tips om på 

aktiviteter. De flesta förskollärarna vi intervjuade arbetade med geovetenskap i väder, årstider 

och att prata om olika naturmaterial som finns och som vi människor använder. Men de hade 

inte förstått att detta är en del inom geovetenskap och att den förgrenar sig till de andra ämnena 
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inom naturvetenskap. När vi frågade vad de anser att geovetenskap är fick vi svar att det handlar 

om vulkaner och jordens uppbyggnad utifrån jordens atmosfär till jordskorpan. Något som 

absolut är rätt men det är ju så mycket vidare ämne än så enligt forskningen.  

Peter Esaiasson (2012) beskriver att en intervju måste utgå från öppna frågor och att följdfrågor 

bör läggas i slutet av en enkät. Vi skapade därefter frågorna öppna för att  förskollärarna skulle 

kunna beskriva vad de ansåg var svårast inom No-ämnena, så att vi kunde skapa webbsidans 

innehåll utifrån deras behov (Esaiasson 2012 s.222, 322). Frågorna till intervjun och enkäterna 

var formulerade så att förskollärarna skulle kunna förmedla till oss vilka deras erfarenheter i 

ämnet som skulle kunde ligga till grund för vår webbsida och som, förhoppningsvis, kunde ge 

oss förståelse till att skapa information till ett mer lättsamt förhållningssätt till lärandet. 

 

Vi valde intervjuerna som ett komplement till att skapa ett trovärdigt och avgränsat resultat om 

målgruppen behov. Här skapade vi frågor som gav oss en större inblick i vad inom 

geovetenskapen som förskollärarna ansåg var svårt. Intervjuerna gav oss även möjligheten att 

ställa följdfrågor utifrån intervjupersonens personliga erfarenheter och det gav oss en större 

inblick i problematiken (Esaiasson, 2012 s.222, 266). Intervjuerna gav oss potentialen att ställa 

öppna (ej slutna) frågor som gav oss möjligheten att se och analysera målgruppens behov och 

hur vi kan skapa möjligheter på webbsidan som tillfredsställer deras behov (Wikberg Nilsson 

2015, s.41).  

 

5.2.3 Analys av empiri 

Vi har gjort en analys av litteratur och tidigare forskning, enligt hermeneutisk tradition. Den 

traditionen handlar om hur man tolkar olika vetenskapliga texterna och hur man sedan skapar 

frågor utifrån den tolkningen. Vi har också gjort enkätundersökning och 

intervjuundersökningar, samt undersökt förskollärarnas uppfattning i naturvetenskap 

(Esaiasson 2012, s.221). Vi kombinerade dessa två metoder för att undersöka målgruppens 

behov. Enkäterna gav oss att geovetenskapen var det svåraste inom naturvetenskapen och 

intervjuerna avgränsade vad inom geovetenskapen de behövde hjälp med, vilket var klimatologi 

och metrologi. Något annat som framkom var att  förskollärarna saknar en vilja att utforska 

ämnet med barnen då de anser det ointressant. Både Elfström och Thulin är eniga att barnets 

nyfikenhet kan hjälpa dem förstå ett nytt sätt att tillägna sig kunskap som genom att reflektera, 

observera och välja innehåll, som vilket material de skall använda i lärandet (2012, s.40, 2015, 

s.95).  

6. Genomförande 

6.1 Målgrupp 

Vår målgrupp är förskolelärare på förskolan som känner en osäkerhet kring hur de ska lära 

naturvetenskap och i detta fall inom geovetenskap, specifikt inom metrologi och klimatologi, 

till barnen i verksamheten. Vi vill nå ut till förskollärare som inte tycker om ämnet och som 

känner att de inte har tillräcklig med kunskap för att skapa en läraraktivitet. Likaså vill vi nå de 

förskollärare som har negativa erfarenheter av naturvetenskap och inte vet när man som 

pedagog ska ta plats i aktiviteten. 
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6.2 Urval 
I vår undersökning riktade vi våra enkäter till förskollärare. Vi mejlade till 20 stycken 

biträdande förskolechefer och uppmanande dem att förse samtliga av sina förskollärare med 

enkäten. Vi skrev även in i enkäten en redogörelse på vilken yrkesposition den svarande har, så 

att vi säkert kan säga att det är förskollärare som har detta behov. Våra interjuver har vi gjort 

med förskollärare på 5 förskolor där samtliga låg i Uppsala kommun. Samt en intervju med en 

barnskötare i samma kommun.  

 

6.3 Arbetsuppdelning 
Tillsammans gjorde vi ett schema av hur vi skulle lägga upp arbetet mellan varandra. Detta 

gjorde vi första gången vi träffades och diskuterade arbetet. Vi kom fram till att Sofia Nordh 

skulle ansvara för delarna; Bakgrund, Enkäter, Naturvetenskap i förskolan (att skriva ned 

viktiga begrepp), Arbetsuppdelning, Målgrupp, Utformning av produkt och Avslutade 

reflektioner. Jenny. K Larsen fick som arbetsuppgift att skriva Inledningen, Omvärldsanalysen, 

Förundersökning, Interjuver, Analys av empiri, Etiska val och Urval. Tillsammans arbetade vi 

med hur vi skulle lägga upp webbsidan och vilken information som skulle finnas där. Likaså 

samarbetade vi kring intervju- och enkätfrågor, skrivandet av Sammanfattning, Tidigare 

forskning, Teoretiska utgångspunkter, Ide till prototyp och Utvärderingen av produkten.  
 

6.4 Etiska val 
Vi har valt att göra en studie om ämnet naturkunskap i förskolan där vi specificerat oss på 

metrologi och klimatologi i geovetenskapen. Vi valde att skapa en webbsida som skall fungera 

som ett hjälpmedel i naturvetenskaplig undervisning. 

Forskningsetiska principer inom humanist/samhällsvetenskaplig forskning är de 

informationskrav som vi utgått ifrån under vår undersökningsprocess. Dessa principer hjälpte 

oss med forskningsetiska kommitténs granskning och krav, som består av fyra huvudkrav. 

Dessa krav är ”Informationskravet” som innebär att informera om deltagarens syfte i studien 

och att de kan avbryta medverkan när som helst. ”Samtyckeskravet”, att deltagaren ska ha yttrat 

en vilja att delta i undersökningen. ”Konfidentialitetskravet”, information om att det den som 

deltar yttrar, inte kommer att offentliggöras, det finns en tystnadsplikt hos forskarna (s. 6). Den 

fjärde kravet är ”Nyttjandekravet”, den informationen som deltagaren anger kommer enbart 

användas i den aktuella studien och kommer inte att utnyttjas på annat sätt. Under studien fick 

samtliga deltagare en skriftlig beskrivning på vad medverkan innebar samt informationen att de 

personliga uppgifterna de delger oss är sekretessbelagda och att enbart svaren utifrån våra 

frågor kommer delges i resultatet med full anonymitet. Dessa grundkrav informerades samtliga 

medverkande om både i enkätundersökningen och skriftligt i förväg inför intervjuerna samt en 

gång till muntligt efter samtliga interjuver (Bell, 2016, s.71). 

Vi visar resultatet av enkäter och intervjuer i statistiska tabeller (Esaiasson 2012, s.198). Vi har 

gjort ett urval av avhandlingar, böcker och artiklar som var relevanta för vår frågeställning. 

Våra enkätfrågor var ett slags förberedande frågor. Esaiasson nämner hur man kan ta till sig av 

hans instruktioner för strukturering av intervjuer i samtalsform med inledande 

uppvärmningsfrågor, direkta frågor och uppföljningsfrågor (2012, s.265).  
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6.6 Utformning av didaktisk sida 
Syftet var att skapa en webbsida som skulle hjälpa  förskollärarna i förskolan när det gäller 

undervisningen i naturvetenskap angående väder och klimat. Den hjälp som universitet stått till 

tjänst med är de kurser vi innan fått, om hur man formar en hemsida med Weebly, ett verktyg 

för att skapa hemsidor. Syftet med webbsidan är att vi vill skapa inspiration till personalen i 

förskolan inför den didaktiska planeringen och lärandesituationer som rimmar med förskolans 

förhållningsätt till didaktik. I förskolan innebär pedagogens didaktiska förhållningssätt att skapa 

kunskap, förmågor och utveckla verksamheten för att stimulera barnen både i grupp och enskilt 

(Forsberg Alchcrona 2013, s.14). En viktig del till inspiration och hjälp i vår planering har varit 

boken ”Design-process och metod” skriven av Åsa Wikberg Nilsson (2015). Den handlar om 

hur man skapar en produkt. För att kunna genomföra och planera produkten har vi fått fördjupa 

oss i det hon har skrivit (2015, s. 47). ”Weebly Education” är en gratis sida där man kan 

framställa egna webbsidor utifrån enkla instruktioner. Där finns många olika funktioner i form 

av länksystem och där man på enkelt sätt kan skapa text och bild på ett snyggt och lättläst sätt.  

6.6.1 Form och design 

Webbsidan är dekorerad med egendesignade bilder som är kopplade till ämnet väder och klimat. 

Titeln på sidan heter ”Väder-Leken”. Vi valde namnet utifrån att ämnet handlar om väder och 

årstiderna och tyckte att det var passade. Namnet kan kopplas till förskolan där leken och det 

lustfyllda lärandet finns i fokus när det gäller barns lärande. Under titeln finns en underrubrik, 

”En didaktisk sida om väderfenomen och klimat”, som förtydligar syftet med sidans innehåll. 

Bilderna representerar olika väderfenomen och välkomnar besökaren med en bild på alla 

väderfenomen samlade till höger på startsidan tillsammans med titeln som ”header”. Jordklotet 

som finns med på ”headen” representerar att alla dessa fenomen som presenteras sker på vår 

jord (Se bilaga 1, nr.1). 

Den bilden med väderfenomen samlade; sol, regn, åska, vind och snö, följer kontinuerligt med 

genom hela resan av klickandet på sidan. På respektive sida finns förslag på aktiviteter till 

passande vädersymbol. Exempel är att vind och luft representeras av symbolen ”ett moln med 

en mun som blåser”. När man klickat in sig på respektive symbol finns symbolen till vänster 

och texten till höger. Detta för att läsaren enkelt och snabbt ska förstå att sidan handlar om detta 

väder.  

Under ”headen” på startsidan finns fyra flikar som klargör innehållet på webbsidan. Dessa heter 

”Start”, ”Om meterologi och klimatologi i förskolan”, ”Förslag på aktiviteter”, ”Länkar och 

böcker”. Vi valde att ha så få flikar som möjligt så att läsaren så snabbt som möjligt att avgöra 

av som finns på sidan. Under kategorin ”Start” finns fliken ”Kontakta oss”. Vår tanke med 

denna funktion är att läsaren på ett smidigt sätt kan kontakta oss för feedback angående sidan, 

eftersom tanken är att det är en utvecklade produkt som hela tiden förnyas utifrån målgruppens 

behov (Se bilaga 1, nr.27). Under ”Om meterologi och klimat i förskolan” finns innehåll där 

allt är kopplat till ämnena klimatologi och meterologi.  

Under kategorin ”Förslag på aktiviteter” finns tre länkar. En går till sidan ”Inspiration om 

årstider” som går vidare till ”Vår”, ”Vinter” ”Höst” och” Sommar”, både enskilt och 

tillsammans. Den andra länken går till sidan ”Didaktiska reflektioner” som i sin tur har en 

underrubrik ”Dialog och frågor med barnen” (Se bilaga 1, nr.4) Den tredje är ”Inspiration om 

väderfenomen” som går vidare till ”Regn”, ”Åska”, ” Vind”, ”Solsken” och ”Snö”. Den sista 

fliken heter ”Länkar och böcker” och tar dig till en sida med länkar. ”Förslag på aktiviteter” -

sidan är skapad efter de önskemål som vi fick från både enkätundersökningen och intervjuerna. 
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Många av förskollärarna tyckte att det skulle underlätta med en sida där tips på aktiviteter, 

experiment och information finns på ett och samma ställe (Se bilaga 1, nr.5).  

Typsnitten till rubrikerna valde vi för ett välkomnande intryck med mjuka fina former. Färgen 

valde vi för att matcha sidans bakgrundsfärg, men även som tanke att den gröna färgen 

representerar naturen och alla fenomen som sker där och för att färgen ger uttryck av lugn. Även 

texterna är valda med ett typsnitt som gör det lätt för besökaren att läsa. Vi var noga med att 

öka typsnittet så till 1,5 så att luft fanns mellan raderna. Rubrikerna till alla texterna är av samma 

typsnitt för att skapa en kontinuitet på sidorna. Rubrikerna är storleken större och är i fet stil för 

att inte misstas för text. Samtliga innehållstexter är vita. Detta för en bra kontrast från den 

grönabakgrunden.  

På varje inspirationssida har vi strukturerat upp texten med avgränsare i form av vita streck. 

Detta är för att skapa rymd på sidorna och andrum för läsaren. Vi vill på detta sätt skapa en lätt 

åskådlig sida där läsaren snabbt kan hitta den information besökaren behöver (se bilaga 1, 

nr.14). Bilderna har vi skissat på egenhand med inspiration från experimentböcker men med en 

personligare klang och känslan av noga bearbetat material. Bilderna har sedan fotograferats och 

redigerats i ett bildredigeringsprogram som finns gratis tillgänglig på Internet, ”pixell.com”, så 

att de passar in på webbsidan.  

Vi valde att skapa en maskot för sidan. Det är en daggmask som välkomnar besökaren på 

startsidan och följer som en rödtråd i årstiderna. Masken följer även med längts ner på varje 

sida och välkomnar läsaren till kategorierna. Vi gav den även en funktion som gör att läsaren 

snabbt och enkelt kan återgå till startsidan genom en knapptryckning på masken. Till höger om 

masken finns instruktioner som informerar besökaren att detta är möjligt. Daggmasken 

skapades som en lekfull figur som ger besökaren ett första intryck som vi hoppas gör att läsaren 

tänker på att denna sida har gjorts med en personlig prägling och som lockar läsaren att fortsätta 

(Se bilaga 1, nr.6 & 21).  

 

6.6.2 Innehållets struktur 

Allt innehåll på webbsidan är kopplat till ämnena meterologi och klimatologi i förskolan. 

Begreppen beskrivs under fliken ”Om meterologi och Klimatologi i förskolan”, där läsaren får 

en grundlig kunskap av ämnenas innebörd och hur de speglas i förskoleverksamheten. 

Beskrivningarna är kort och lättförståelig. Tanken är att besökaren snabbt ska kunna sätta sig 

in i ämnet och förstå sammanhanget med sidan (Se bilaga 1, nr.8). Förskollärarna får också svar 

på de didaktiska frågorna; ”Vad är ämnena för något?” (där står det korta beskrivningar om 

ämnena) och ”Hur kan man arbeta med meterologi och klimatologi med barnen?” (genom lekar 

och aktiviteter som kopplas till olika väderfenomen och årstider på ett lekfullt sätt), (Se bilaga 

1,nr.10).  

I vår enkätundersökning fann vi att många hade svårt att veta vad ämnet geologi innehöll (se 

bilaga 2). Under intervjuerna ställde vi frågan vad inom geologin som de ansåg att de behövde 

hjälp med och information om (se bilaga 3). Resultatet var metrologi och klimatologi. Utifrån 

detta valde vi att göra den didaktiska webbsidan med fokus på väder och klimat.  

På startsidan hälsas besökaren välkommen och där finns en beskrivning på vilken målgrupp 

den lämpar sig för, förskolförskollärare. Den visar också att sidan grundas på de 

geovetenskapliga ämnena metrologi och klimatologi. Längts ner på startsidan finns förskolans 
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läroplansmål om naturvetenskap, så att besökarna förstår att sidan utgår ifrån läroplansmålens 

tankar och besvarar den didaktiska frågan ”Varför geovetenskap?”. Här var det en förskollärare 

som under en intervju påpekade att det bör stå; personal som arbetar på förskolan, så att det är 

tydligt att det är inte enbart för förskollärare (Se bilaga 1, nr.6).  

På webbsidans inspirationssidor klickar man på det väderfenomen eller årstid besökaren vill ha 

tips på. På vänster sida på varje ämnessida finns symbolen för vädret. Till höger om symbolen 

står rubriken till sidan. Under den står en kort introduktion i ämnet vind, sol o.s.v. (Se bilaga 1, 

nr.18). Den korta presentationen av sidan representerar den didaktiska frågan ”Vad?”, d.v.s. 

vad kommer sidan handla om. Beskrivningen ska vara så att även barnen förstår sambandet. 

Under ”Introduktionen” kommer en mer ingående beskrivning av vad som sker när de olika 

fenomenen visar sig, t.ex. hur regn blir till. Detta besvarar den didaktiska frågan ”Vad?”, vad 

sker i de olika fenomenen? Nedanför ”Introduktionen” har vi skrivit läroplansmålen som passar 

till de aktiviteter och experiment till ämnet. Detta skapades utifrån feedback vi fick från vår 

utvärdering och representerar den didaktiska frågan ”Varför” på inspirationssidorna (Se bilaga 

1). Sedan kommer inspiration på aktiviteter och experiment som man kan göra med barnen i 

förskolan och som är kopplat till det väderfenomen som besökaren läser om. Samtliga 

experiment har en instruktionsbild samt materialbeskrivningar. Vi valde att informera om 

experiment av material som de flesta kan ha tillgång till eller är billigt att köpa in. Detta för att 

vi under vår enkätundersökning fick informationen att naturvetenskapliga ämnet var svårt att 

undervisa i därför att förskolan inte hade råd att köpa in dyrt material. Alla inspirationstips på 

aktiviteter och experiment bearbetar den didaktiska frågan ”Hur?”, där pedagogorena får veta 

hur barnen lär sig fenomenen eller årstiderna.  

På varje sida om väderfenomen och årstider är tanken att det ska finnas en musikvideo som ger 

pedagogen tips på en barnvisa som kan kopplas till vädret eller årstiderna. Denna tanke kom 

upp när några av  förskollärarna under intervjuerna tyckte att det skulle vara berikande med 

material som även kan användas till små barn. Tanken är att musiktipsen på sidorna ska kunna 

användas till att introducera både små och lite äldre barn i ämnet (Se bilaga 1, nr.15). I slutet 

på varje väderfenomen eller årstider finns beskrivning om hur läsaren kan gå till väga för att få 

mer information samt länkar till den inriktning de vill veta mer om. Musikvideon är skapat med 

hjälp av ”Videopad” som är en gratis video- och röstredigerare. På samtliga inspirationssidor 

med en musikvideo finns läroplanscitat som motiverar läsaren till varför musiken kan användas 

i en del av lärandet. Det framkommer att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sig genom 

olika estetiska uttrycksformer.  

Fliken som heter ”Länkar och Böcker” och som finns på startsidan leder just till olika länkar 

och hänvisningar till relevant litteratur. För att det ska vara lätt att veta vilken bok eller länk 

som är rätt till varje kategori så har vi använt oss av inspirationssidornas rubriker. Exempelvis 

under ”Väderfenomen” står alla länkar och böcker till väderfenomenen. Denna flik kom till 

efter önskemål från målgruppen (Se bilaga 1, nr.2).  

Adressen till den didaktiska webbsidan är:  

http://utmanabarnsforstaelseinaturvetenskap.weebly.com/ 

Vi valde namnet med tanken att en förskollärare ska kunna googla fram sidan på ett enkelt sätt. 

Därför valde vi att ta ett namn som är kopplad till läroplanen och som en förskollärare skulle 

kunna välja att skriva för att hitta likande information som vår sida innehåller.  

http://utmanabarnsforstaelseinaturvetenskap.weebly.com/
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7. Avslutad diskussion om produkt 

För att kunna utvärdera webbsidan kontaktade vi lärare på universitet som hade relevant 

kunskap inom vårt ämne och produkt. Den ena läraren valde vi som lämplig att utvärdera vår 

sida eftersom han är kunnig om IT i förskolan och hur en webbsida ska se ut. Vid första 

utvärderingen skapade vi frågor som vi ville att han skulle utgå ifrån under utvärderingen. 

Frågorna fokuserade på sidans upplägg, struktur och navigering. För att få en utvärdering av 

innehållets relevans, struktur och hur vi riktar informationen till målgruppen, tog vi kontakt 

med den andra läraren från Uppsala universitet som vi fick råd ifrån och är kunnig i 

naturvetenskapliga ämnen i förskolan. 

7.1 Utvärdering av IT-adjunkt från Uppsala universitet 
Den första feedback vi fick angående webbsidan var vi skulle fokusera på att texten ska vara 

enkel att läsa, som att välja ett enhetligt typsnitt för rubrikerna och att välja brödtext i ett mera 

lättläsligt format. Vi ändrade då typsnittet till Times New Romans och skapade ett radavstånd 

som gjorde texten mer överskådligt och lättare att läsa. På varje sida finns en bild på ett 

väderfenomen eller maskoten som representerar årstiderna, här fick vi feedbacken att finslipa 

bilderna som ska vara genomskinliga och matcha den gröna bakgrunden, vita ränder syntes. Vi 

gick igenom samtliga bilder och såg till att ta bort dessa ränder så att det blev snyggt. Vi fick 

även mycket positiv feedback av att vi ansträngt oss och illustrerat samtliga bilder på sidan (Se 

bilaga 1, nr 1). Bilderna skapades för att företräda väderfenomen och årstiderna som är 

underkategorier av geovetenskapen. Forskningen beskriver geovetenskapen som de fenomen 

som sker på våran jord och alla de företeelserna som sker på jorden, allt från jordens 

uppbyggnad till jordens atmosfär. Bilderna skapar en presentation av en del av vad 

geovetenskapen kan handla om och att situationer som väder och årstiderna kan vara de ämnen 

som kan grunda sig i ett naturvetenskaplig lärandesituationer (Saçkes 2014, s.176f). 

 

Feedbacken vi fick om navigeringen första gången var att det var mycket lätt att hitta på sidan. 

Det som kunde bli bättre var att skapa tydligare underrubriker till ämnena under ”Förslag på 

aktiviteter” så att besökaren lättare förstår sammanhanget. Här tog vi vara på inspiration och 

skapade underrubriker som ”Inspiration om väderfenomen ”och ”Inspiration om årstider”. Vi 

flyttade även ”Dialog och frågor till barnen” till under ”Förslag på aktiviteter” så att allt tips 

blev samlat under en kategori. Tidigare hade vi även ” Länkar och böcker ” låg som 

underkategori på ”Start”. Något som läraren tyckte var svårt att hitta och antingen skulle ligga 

under ”Förslag på aktiviteter” eller som en egen flik. Vi diskuterade och kom framtill att den 

kategorin borde ligga som ensam flik så att den blir lättare att finna för läsaren. Den avslutade 

feedbacken av sidans struktur var att den hade ett roligt och hade intressant upplägg (Se bilaga 

1). Elström bekräftar att inspiration kan hjälpa förskollärarna, att kunna genomföra didaktiska 

planeringar (2014, s.146).  Vid andra feedbacken med samma lärare om hemsidans struktur, 

tyckte denne att de flesta påpekanden från den förra återkopplingen var fixade och det var 

betydligt lättare att läsa på sidan när vi ändrat typsnittet och avstånden skapade en grund på 

sidorna. Det vi kunde tänka på var att flytta fliken ”Förslag på aktiviteter” så att den kom 

tidigare in menyn eftersom den har en stor del av sidans innehåll och syfte. Vi gick in och lade 

”Förslag på aktiviteter” närmare start-fliken (se bilaga1,nr 2).  
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7.2 Utvärdering av adjunkt i naturvetenskap från Uppsala 

universitet 
Under utvärdering om webbsidans innehåll kontaktade vi en kunnig lärare om naturvetenskap 

i förskolan. Även här skrev vi ner frågor som läraren skulle titta på under sin första utvärdering. 

Frågorna handlade om vi fått fram viktig information och om struktur och innehåll är tydligt. 

Detta grundade sig från tidigare forskning där Varol i sin avhandling beskriver att 

förskollärarnas negativa inställning om naturvetenskapen skapade av osäkerhet och okunskap 

inom ämnena (2014 s.548). Där av skapades inspirationssidor där pedagogen får enkla 

beskrivningar av aktiviteter och experiment som stöd i planerandet av aktiviteter inom 

meterologi och klimatologi. Den konstruktiva feedback som vi fick kunde leda oss vidare i 

utvecklingen av produkten. Vi fick kommentaren att valet av ämnet naturvetenskap var 

intressant och givande, samt att valet av väder och klimat var en förnuftig avgränsning. Läraren 

påpekade att ämnena är väsentliga och kan kopplas till vardagen och närmiljön, samt är 

intressant för barnen. Precis som Andersson beskriver i sin forskning skapades innehållet på vår 

webbsida utifrån perspektivet att pedagogen alltid ska utgå från barnens intresse och 

erfarenheter och som kan skapas utifrån vardagliga material som barnen känner igen och har 

erfarenheter av (2011 s.22). I den mera ingående feedbacken som riktade sig till vår struktur 

och innehåll fick vi konkreta exempel på hur vi kunde arbeta vidare med vår produkt. Läraren 

önskade att vi skulle konkretisera mera ingående på de didaktiska frågorna på sidan och skriva 

med tydligare anknytning till läroplanen. Likaså hur man kan använda det i förhållande till 

arbetslagets uppdrag. Vi skapade därför flik om ”Didaktiska reflektioner” där besökaren kan få 

läsa mer om didaktiska frågorna och hur man kan använda didaktiska frågor och pedagogiska 

dokumentation som ett arbetsverktyg till att reflektera och strukturera upp lärandet. Sidan 

”Didaktiska reflektioner” skapades utifrån förskollärarnas tankar från förundersökningen att det 

var svårt att skapa naturvetenskapliga aktiviteter som barnen fann intresset av. Forskningen 

talade för att pedagogens uppgift i No-ämnena är att skapa en nyfikenhet och en positivställning 

för ämnet hos barnen. Detta genom att pedagogen vägleder barnen i reflekterade tankemönster 

genom dialog och tillsammans upptäcka olika fenomen (Fleer 2011 s.38ff). Här har vi skrivit 

läroplansmålen och skolverkets motivation varför dialog, didaktiska frågor och barnens samtal 

kopplas till lärandeprocessen som pedagogen leder. Vi förtydligade arbetslagets uppgift på 

didaktiska sidan där vi beskriver att förskollärarna tillsammans i arbetslaget ska skapa 

lärandesituationer som är anpassad för barngruppen, samt att tillsammans i arbetslaget 

reflektera och diskutera. Detta påpekar Thulin, didaktiken ska rättas efter vad barnens intressen 

och erfarenheter, är här och nu (2011, s, 21). 

På sidan ”Dialog och samtal med barnen”, skrev vi mer ett konkret exempel på hur dialog och 

samtal kan kombineras med lekfullt lekande. Även hur pedagogen kan ta till vara på intresset 

hos barnen, genom exempelvis observationer (Se bilaga 1, nr 22).  

I själva innehållet av aktiviteterna önskade läraren att vi skulle göra det mer konkret hur man 

ser ett samband mellan årstiderna, en mer ingående beskrivning av hur det blir årstider. Detta 

för att kunna se naturens kretslopp med nedbrytning och uppbyggnad av växter. Vi borde även 

ta upp mer ingående om djuren och vad de äter på sidan ”Vinter”. En bild på jordens lutning 

och jordens bana runt solen skulle också förbättra förståelsen och beskrivningen om årstiderna. 

Så vi fördjupade informationen under både ”Vår” och ”Vinter” och gick in mer på hur 

vegetationer växer på våren och hur vissa av djuren går i ide på vintern (Se bilaga 1, nr 17). 

Forskningen beskriver att i förskolan handlar meterologi om väderfenomen och hur de kommer 



26 
 

till samt om hur detta påverkar levande varelser i naturen (Cabe Trundle & Saçkes 2010, s.30). 

Genom beskrivningar på sidan om väderfenomen kan pedagogen hjälpa barnen att koppla 

metrologiska händelserna till barnens vardag. Barnen kan då skapa naturvetenskapliga tänkande 

sammanlänkad till vardagen (Cabe Trundle & Saçkes 2010, s. 51-52).  

Den andra feedbacken vi fick om innehållet på sidan var att det tydligare ska stå på startsidan 

om läroplansmålen om ”Vad står det om geovetenskap i förskolan”. Vi ändrade detta till en 

rubrik över läroplansbeskrivningen. Vi fick även inspirationen om att flytta fliken ”Om 

metrologi och klimatologi i förskolan” till bredvid startfliken med motivationen att det är det 

som läsaren först vill få reda på webbsidans ämne är. Läroplansmålen samt sidan med 

djupgående beskrivningar av ämnena meterologi och klimatologi skapades för att ge en inblick 

i varför geovetenskapliga ämnen tillhör förskolans undervisning. Forskningen förklarar att 

geovetenskapen är ett brett ämne som sträcker sig genom samtliga No-ämnen och där väder och 

klimat är så mycket mera än att bara samtala om vad det är för väder denna dag (Sjøberg, 2010, 

s.480). Utan att det handlar även om att förstå hur regn, sol och olika årstider existerar (Worth, 

2003, s.165). På samtliga sidor skrev vi in tips på böcker och webbsidor som pedagogen kan 

använda för att läsa mer om ämnet. Under inspirationssidorna gick utvärderaren mer 

noggrannare in på vad vi skrivit. Tidigare hade vi skrivit i introduktionen till sidorna analytiska 

ord som, ”barn älskar att…” o.s.v. Vi ändrade dessa formuleringar så att det inte blev värderade 

påståenden utan mer neutralt. Under ”Regn” och ”Studera molnen” tyckte utvärderaren att vi 

kunde ge vidare förslag till pedagogen hur man kan starta en dialog med barnen om olika 

namnen på molnen och att pedagogen kan måla de olika molnen, på detta sätt sammanlänkas 

estisklärande med metrologi.  

Vi fick positiv feedback av vår redigering av årstiderna och speciellt om ”Våren och 

fotosyntesen”. Tipsen vi fick var att tydliggöra fotosyntesens relevans i texten genom att skriva 

”På våren är då allt växer, sker den livsviktiga fotosyntesen”. Ordet ”livsviktiga” ger tyngd i 

informationen om fotosyntesen, även att påpeka att vid växternas förbränning återvänder syret 

från växten ut i luften och som vi människor sedan andas in som syre. Under ”Vinter” skriver 

vi om växternas sätt att spara energi under vintern genom att tappa sina löv. Utvärderaren gav 

oss förslag på att skriva om att pedagogen även kan diskutera tillsammans med barnen om att 

vissa träd inte tappar sina ”löv”, i detta fall barrträd och varför de inte behöver tappa sina barr. 

Alla dessa tips från utvärderaren tog vi vara på och skapade tydligare beskrivningar utan 

värderande ord och ändrade på namn på fliken ”Metrologi och Klimatologi i förskolan” till 

”Förslag på aktiviteter”. De experiment och aktiviteter som vi skapat för att ge inspiration på 

webbsidan är främst framtaget utifrån målgruppens behov om informativ och lättförståeligt 

material. Den tidigare forskningen konstaterade, för att förskollärarena ska kunna skapa 

lärandesituationer utifrån barnens intresse och erfarenheter behöver förskolläraren 

grundläggande kunskaper och förståelse för ämnet (Cabe Trundle & Saçkes 2011, s.24).  

Under ”Dialog och frågor med barnen” tyckte utvärderaren att vi skulle skriva om pedagogens 

roll när det gäller barnens lärande i språkutvecklingen i samband med naturvetenskapliga 

aktiviteter. Detta eftersom olika begrepp och ord används mycket i naturvetenskapen och är en 

betydelsefull del att uppmärksamma förskollärarna på. Något som granskaren underströk var 

betydelsen av användandet av begrepp och ord, något som forskningen oftast tappar bort eller 

inte tydliggör vikten för förskollärarna. Vi skapade därför under fliken ”Dialog och frågor med 

barnen” en text som vi döpte till ”Utmana barnens språkinlärning genom begrepp och ord”. Där 

informerade vi läsaren om vikten att våga använda begrepp och ord som barnen inte känner till 



27 
 

och att naturvetenskapen ger en stor möjlighet för pedagogen att skapa dessa situationer med 

barnen. Vi skrev också exempel på hur pedagogen genom läsandet av beskrivningar och olika 

texter kan göra att barnen naturligt börjar diskutera och samtala om något som är abstrakt för 

dem. Denna betydelse av barnens språkutveckling i samband med naturvetenskapliga begrepp 

och lärandesituationer synliggör Andersson i sin forskning. Hon argumenterar för att 

introducera naturvetenskapen i förskoleåldern som bidrar till fortsatt intresse för 

naturvetenskapen senare livet samt att ämnet skaffar tillträde till ett abstrakt tänkande hos 

barnen (2011 s. 20). 

Fördelarna med att skapa det didaktiska materialet på en webbsida var att det går enkelt och 

snabbt att uppdatera innehållet och strukturen. Samt att det på webbsidan går att byta ut, tillföra 

nytt eller ändra materialet om det i framtiden behövs.  

För att vidareutveckla processen i skapandet av vår produkt fick vi även kommentaren ”att vi 

var på god väg”, för att kunna arbeta vidare utifrån utvärderingarna. Genom kontakt med lärarna 

fick vi en kontinuerlig feedback och vi kunde föra produktprocessens utveckling framåt genom 

ett förtydligande av hur dialog med barnen kan utformas med förslag och inspiration på hur 

man kan göra. Processen för att skapa en färdig produkt är på god väg och vi planerar en 

presentation och en praktisk utvärdering på en förskola när text och innehåll är klar. Dock krävs 

det ytterligare omarbetning och granskning. Produktens mål är att sidan kommer ge 

förskollärarna inspiration på hur aktiviteterna i geovetenskap kan utföras. I framtiden hoppas 

vi kunna fortsätta utveckla produkten vidare, där alla väderfenomen och årstider på sidan är 

klara.  

På grund av tidsbegränsningen vi hade av produktutvecklingen, fick vi inte chansen att 

utvärdera webbsidans innehåll med målgruppen. Vi valde därför att kontakta dessa adjunkter 

från Uppsala universitet som har stor inblick av förskolans verksamhet och vad som fungerar, 

samt har kontakter fortfarande från verksamma förskolor. ’ 

8. Avslutande reflektion 

Syftet med vår produkt var att skapa en webbsida som kan hjälpa och inspirera förskollärare i 

förskolan med sitt didaktiska planerade och genomförande av lärandesituationer. Innehållet på 

webbsidan utgick ifrån målgruppens behov av information om lärandeprocessen inom No-

ämnena i förskolan. Vårt arbete blev att finna innehåll till webbsidan som ska tillfredsställa 

dessa behov och prototypen baserades på analyser av vår empiri. Vi har skapat en produkt med 

inspiration och vägledning utifrån förskolans didaktik där fokus är på barnens intressen och 

erfarenheter. Under varje sida har vi varit noga med att beskriva ämnena på ett enkelt och 

konkret sätt, samt gett förslag på experiment och aktiviteter som är lätta att koppla till ämnena; 

väder och klimat. Det har varit en utmaning att synliggöra de didaktiska frågorna Hur? Vad? 

och Varför? så att läsaren kunde få inspiration till sitt didaktiska planerande. Vi tydliggjorde 

den genom rubriker som t.ex. ”Hur kan barnen utveckla kunskap om fenomenet vind?” Dessa 

var några av de önskemålen som fanns hos förskollärarna om vad som skulle finnas på sidan. 

Den utvärdering som vi fick av två lärare som är insatta i ämnena, en i naturvetenskap och en 

inom IT, gav oss kontinuerlig feedback som var till stor hjälp med att bygga den didaktiska 

sidan med innehåll och struktur.  
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En utmaning vi stötte på var att illustrera symboler och illustrationer inom en snäv tidsram. Vi 

ville att bilderna skulle vara uttänkta och motiverade till varför vi skapade exempelvis 

daggmasken som en maskot. Allt ifrån innehållet i texten till vad och varför vissa bilder skulle 

finnas, grundar sig på planerandet av skisser och tankekartor om hur vi ville att varje sida skulle 

se ut. I början av arbetet var det svårt att veta hur det skulle läggas upp och bearbetas. Efter ett 

tag av diskussioner kom vi fram till att detta är en process. En process som sakta växer fram 

och skapas utifrån den information och önskemål som uppdagas under arbetets gång. Från 

början var vår tanke att skapa en fullständig sida, något som vi snabbt släppte efter 

erfarenheterna av att detta är ett pågående förlopp. Planen blev istället att på sidan ta med några 

utvalda fenomen/årstider och istället arbeta på en prototyp som visar i alla steg hur produkten 

kommer att se ut när den är färdig. 

Ett annat hinder vi stötte på under produktensutvecklingen var tanken på hur vi skulle skapa en 

webbsida som passar all personal på en förskola oavsett utbildning. Även om tanken är att sidan 

först och främst ska anpassas till förskollärarna så finns det andra förskollärare i förskolan som 

ibland vill och behöver hålla i en aktivitet. Idén vi fick var att skapa inspirations-sidorna så 

enkla och konkreta som möjligt så även någon utan pedagogisk utbildning ska kunna genomföra 

en aktivitet eller ett experiment utan svårigheter. Som nyutbildad förskolelärare kan man tro att 

man har alla teoretiska verktyg som behövs med sig, för att skapa en givande lärandesituation, 

när man kommer ut i arbetslivet. Under projektarbetet insåg vi att så inte var fallet, till och med 

erfarna förskolelärare kunde finna ämnen svåra att lära ut. Då kan det vara bra ha en sida med 

information att vända sig till, antingen som nyutbildad som letar information eller som erfaren 

som vill fräscha upp minnet och följa med i utvecklingen. Vi har även fått en utvidgat perspektiv 

på didaktiken och den kompetens som förskolläraren behöver i sitt arbete. Att det inte bara 

handlar om en uppövad didaktisk kompetens utan även sin vilja som pedagog, vilken attityd 

man har i sitt arbete och att välja hur man vill arbeta med sin dokumentation.  

Tiden gav oss inte utrymme att ta kontakt och få respons från intervjupersonerna på 

prototypsidan. Något som vi tycker skulle ha varit mycket givande för att fortsätta utveckla 

produkten utifrån målgruppens behov. Vår tanke är att vårt arbete med denna sida inte är färdig 

ännu, utan under utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla denna produkt fullt ut i 

framtiden. Att genom erfarenheten av att komma ut i verksamheten och få en inblick i vad som 

behövs och hur vi kan jobba vidare, känns roligt och givande. 

Tanken är att som förskollärare kunna utveckla denna produkt där eget perspektiv och 

erfarenhet kan förbättra sidans didaktiska innehåll samt att förhoppningsvis hjälpa andra 

förskollärare i deras arbete, detta känns ansvarsfullt och utmanande. 
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10. Bilagor 

1. Webbsidan 
 

Webbadressen till den didaktiska webbsidan: 

http://utmanabarnsforstaelseinaturvetenskap.weebly.com/ 

 

 

1. Sidans header, med sidans vädersymboler till höger.  

 

 

 

2. Detta är sidans kategorier som representerar sidans innehåll. Sidans flikar till respektive 

kategori som finns. Under fliken start finns ”Kontakta oss”, där läsaren kan ta kontakt med 

oss. 

 

 

 

 

 

 

 

http://utmanabarnsforstaelseinaturvetenskap.weebly.com/
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3. ”Förslag på aktiviteter” finns underkategorierna ”Inspiration om väderfenomen”, ”Inspiration om 

årstiderna” och ”Didaktiska reflektioner”. 

 

 

 

4. Underkategorin på ”didaktiska reflektioner” är ”Dialog och frågor med barnen.”  
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5. Underkategori till ”Inspiration om årstiderna” är ”Höst, Sommar, Vår och Vintern”. Vår och 

Vintern är de inspirations-sidorna som är fullständiga.  

 

 

 

6. Start-sidan med välkomst-text och beskrivning av läroplan. ”Varför geovetenskap i förskolans” 

presenterar den didaktiska vad-frågan utifrån läroplanensmål.  
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7. På knappen ”Tips” kommer man till tips-startsidan som representerar två olika ämnes kategorier. 

Samt en knapp att komma vidare till funderingar och tips om dialog och frågor med barnen. Klicka på 

respektive bild för att komma till sidan.  
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8. På fliken metrologi och klimatologi, finns förklaringar på ämnena. Samt hur ämnena länkar till 

förskolan.  
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9. Nederst på sidan ”Metrologi och klimatologi i förskolan” finns tips på länkar som läsaren kan läsa 

vidare på om ämnena.  

 

10. Här är sidan med tips om olika väderfenomen och förklaringar kring vad som händer och sker 

med lätta beskrivningar. 
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11. Vindens-sida, med introducering av ämnet samt läroplanmål. 

 

12. Beskrivning av vad som sker när det blåser och blir till vind. 
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13. Vinden-sidans tips på experiment och aktiviteter med illustrationer. 
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14. Tips på en vindsnurra som går att bygga tillsammans med barnen med vardagligt 

material. 
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15. Rubriken ”Hur kan barn utveckla kunskapen.” finns på alla väderfenomen-sidor och 

representerar den didaktiska frågan Hur. Allt nedanför är förslag på aktiviteter och experiment på hur 

barnen kan lära sig om kunskapen vind, åska, regn osv. Inspiration av en sång som är kopplat till vind 

med text och en video med musiken att lyssna på. 
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16. Årstidernas-startsida som leder till tipsen på respektive årstid.  

 

 

 

 

17. Detta är beskrivningen för årstiderna och vad som sker. Den bilden ska sedan finnas på alla 

årstid-sidor. 
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18. På Årstidernas- inspirations sidor finns introduktion på vad för ämne som sidan handlar om. Samt 

Varför barnen ska kunna kunskaper om vintern står med motivation från förskolans läroplan. Detta 

finns på samtliga årstider-sidor.  

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 

19. Beskrivningar och illustrationer till experiment och aktiviteter om vintern. Innan förslag på 

aktiviteter kommer på årstidernas -inspirationssidor kommer en rubrik ”Hur barn utvecklar kunskap 

om årstiden…” och representerar den didaktiska frågan Hur.  
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20. På alla experiment eller aktiviteter på inspiration-sidorna om väder (Väderfenomen) och klimat 

(Årstider), finns beskrivningar på material som behövs och en cirka ålder som vi har tänkt aktiviteten 

skulle passa till barnens ålder.  

 

 

21. Under varje sida finns daggmasken som representerar naturvetenskapen och naturen på sidan. 

Masken följer med på varje sida och finns som en extra funktion för att komma tillbaka till sidans 

start-sida med ett knapptryck.  
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22. Didaktiska reflektion-sidan finns inspiration på hur man använder didaktiska frågor som 

arbetsverktyg.  
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23. Informationen på didaktiska-sidan om förslag på vad didaktiska frågorna är och beskrivning om 

vilka metoder som finns för att kunna skapa dialog och samtal med barnen.  
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24. Nedre delen på varje väder-fenomen sida finns tips på tre böcker som läsaren kan använda. 

 

25. Nedre delen av inspirations-sidorna för årstiderna finns tips på tre böcker som läsaren kan 

använda.  
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26. Sidan med alla länkar och böcker som vi använt oss av. Även som en funktion där läsaren kan läsa 

vidare i ämnena.  
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27. Detta är kontaktsidan som besökarna kan komma och kontakta oss om tips och feedback. Även där 

finns bilder på oss som skapat sidan och en kort presentation.  
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2. Webbenkät: Pedagogens intryck av naturvetenskap i 

förskolan 
 

Webbenkät: Pedagogens intryck av naturvetenskap i förskolan  

Vilken yrkesposition i förskolan har du?  

 Förskollärare  

 Barnskötare  

 Förskolechef 

 Pedagogiskas  

 Annat  

 

Om du svarade annat på föregående fråga, beskriv här din position inom verksamheten. 

 

Vilken slags förskoleverksamhet arbetar du för?  

 Kommunal  

 Fristående  

 Annat 

Om du svarat annat på förgående fråga, beskriv vilken verksamhet du jobbar i. 

 

Vilket ämne inom naturvetenskap tycker du är svårt att skapa lärandesituationer av?  

 Fysik  

 Biologi  

 Teknik  

 Geovetenskap  

 Astronomi 

 Kemi  

 



54 
 

Vad tycker är svårt i lärandeprocessen när du undervisar inom naturvetenskap i förskolan? 

Tex är det kunskapen i ämnet? Vilka frågor som kan ställa? när dem kan ställas? eller 

något annat du anser är svårt. 

 

Kan du som pedagog ge en kort beskrivning vilket innehåll du anser man lär sig utifrån 

respektive ämne? Fysik,Kemi,Teknik,Geovetenskap, astronomi och Biologi. Tex. Inom 

Biologi med fokus på djur.... * 

 

Varför tycker du det ämnet är svårt i allmänhet inom naturvetenskap? 

Kompletterade fråga från föregående. 

 

Om du kunde få hjälp via en webbsida, vad vill du att webbsidan ska hjälpa dig med för att 

kunna undervisa i naturvetenskap i förskolan? * 

 

Vad tycker du är roligt att undervisa inom naturvetenskap i förskolan ? * 

 Geovetenskap  

 Fysik 

 Teknik 

 Fysik  

 Biologi  

 Astronomi 

 Kemi  

Tycker du något ämne inom naturvetenskapen är tråkig eller att du som pedagog inte har 

någon motivation att vilja undervisa inom? 

 Ja  

 Nej  
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Vilket ämne i naturvetenskapen är det ? Och varför är det tråkigt eller omotiverade tycker 

du som pedagog? 

Kompletterande fråga från föregående 

Har du någonting övrigt som du anser är viktigt att påpeka inom din roll som pedagog och 

dina intryck av naturvetenskap i förskolan? 
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3. Intervjuformulär: Fördjupning om behovet inom 

geovetenskap. 
 

Intervjuformulär: Fördjupning om behovet inom geovetenskap. 

 Hur tänker du kring geovetenskap i förskolan ? Hur kan du koppla detta till geovetenskap?  

 

 Vad inom geovetenskapen skulle du ha nytta av att få tips och motivation om det fanns en sida 

tillgänglig? Om det fanns en hemsida som skulle stimulera lärandeprocess inom geovetenskap 

i förskolan , skulle du använda den då? Varför ? Varför inte? Hur skulle du använda den? 

 

  I vilket inom ämne i geovetenskap skulle du ha mest nytta av för din undervisning i 

förskolan?  

 

 Kan du beskriva en typisk naturvetenskaplig aktivitet du brukar göra med barnen och där du 

kan nämna vilket ämne inom naturvetenskapen du lär ut ?  

 

 Kan du ge ett konkret exempel på en aktivitet eller ett tema som handlar om något inom 

geovetenskap? Hur kopplar du detta till läroplanen?  

 Kan du berätta om någon gång du kände dig osäker eller otrygg i ett lärande i 

naturvetenskaplig aktivitet?  

 

 Kan du berätta om något tillfälle då du har använt dig av informanter för att minnas en 

kunskap eller likande för att skapa en stimulerande lärande aktivitet? Vad var det ? Vad fick 

du för hjälp? Hur gick aktiviteten efteråt? 

 

 

 


