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SAMMANFATTNING 
 

I vår undersökning har åtta förskollärare intervjuats i syfte att få reda på hur de uppfattar att 

de arbetar med naturvetenskap i verksamheten, samt vilket syfte de har med det. Vi har även 

undersökt hur den reviderade läroplanen har påverkat deras arbetssätt med naturvetenskap i 

verksamheten. Resultatet visar att samtliga intervjuade förskollärare anser att det är viktigt att 

arbeta med naturvetenskap i verksamheten, syfte och tillvägagångssätt har dock varierat en 

del. Några generella mönster går emellertid att utläsa av intervjusvaren. Dessa är att 

förskollärarna försöker utgå från barnens intressen och arbeta konkret med naturvetenskap i 

verksamheten. Vad gäller den reviderade läroplanen har den ännu inte påverkat 

förskollärarnas arbete med naturvetenskap i någon större utsträckning.  Det är tydligt att 

förskollärarna gör didaktiska val i sitt arbete med naturvetenskap. 

 

Nyckelord: Didaktik, förskola, intervju, naturvetenskap. 
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INLEDNING 

Vi är två förskollärarstudenter som vill undersöka hur förskollärare uppfattar att de arbetar 

med naturvetenskap i verksamheten. Intresset för detta ämne väcktes då vi läste kursen 

Naturvetenskap för nyfikna A 30 hp, vårterminen 2011. Under denna termin lärde vi oss 

mycket om naturvetenskap som ämne, dock belyste inte kursen hur man i förskolan kan arbeta 

med detta. Läroplan för förskolan reviderades även under denna termin, och naturvetenskapen 

fick bland annat nu en mer central roll med mer specifika mål. Vi kände därför att det var 

relevant att undersöka hur förskollärare arbetar med naturvetenskap och hur den reviderade 

läroplanen har påverkat detta arbete.  
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BAKGRUND 

Förskolans läroplan  

Den första läroplanen för förskolan kom år 1998, vilket medförde att förskolan blev en del av 

det samlade utbildningssystemet (Skolverket, 2004). I läroplan för förskolan finns riktlinjer 

för hur personalen bör arbeta för att planera och genomföra verksamheten samt för att främja 

barnens utveckling och lärande. Läroplanen lyfter fram att barn lär genom att kommunicera 

och samspela med andra människor (Sheridan m.fl. 2010). Förskolans läroplan anger 

strävansmål men det är upp till personalen att själv avgöra hur de skall nå upp till dessa 

(Gotvassli, 2002). För att nå dessa strävansmål behöver lärarna ha kunskaper om såväl barns 

utveckling som deras lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Utöver detta behöver 

läraren kunskaper inom det ämne som behandlas (Thulin, 2006). 

    Fem år efter att läroplan för förskolan, Lpfö98, togs i bruk utfördes en första utvärdering av 

förskolan. Denna nationella utvärdering resulterade i rapporten Förskola i brytningstid – en 

nationell utvärdering (Skolverket, 2004). Tabellen nedan visar att vid tiden då utvärderingen 

utfördes prioriterades inte naturvetenskap i förskoleverksamheten. 
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FIGUR 1,  TABELLEN VISAR VILKA OMRÅDEN SOM PRIORITERATS I KOMMUNERNAS 

SKOLPLANER ELLER MOTSVARANDE DOKUMENT(SKOLVERKET, 2004 S.33). 

Vid denna tid, år 2004, var målen i läroplanen: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika material och tekniker (Utbildningsdepartementet, 2010, s.18). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 

naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om 

växter och djur (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 18). 

Förskolans läroplan reviderades år 2010 och detta innebar många förändringar bland annat 

inom ämnet naturvetenskap. I den reviderade läroplanen läggs det större vikt vid att barnen 

skall kunna utforska och samtala kring naturvetenskap (Skolverket 2010). 

Målen i den reviderade läroplanen är: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2010, s 

10). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen (Skolverket, 2010, s 10). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2010, s 10). 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010, s 11). 

 

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010, s 11). 

 

Bakom förändringarna av målen ligger bland annat den negativa påverkan människan under 

senare år haft på naturen. Barnen bör därför få kunskap om sambandet mellan människa och 
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miljö samt hur en hållbar utveckling uppnås. Vidare menar Utbildningsdepartementet (2010) 

att kunskaper inom naturvetenskap är av stor vikt för utvecklingen av samhället i stort. 

 

Naturvetenskap i förskolan 

Då förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet behöver arbetet med naturvetenskap 

börja redan här (Björneloo m.fl 2003). Harlen (2008) menar att ju tidigare barnen får 

erfarenheter av olika naturvetenskapliga fenomen, desto lättare får de att tillämpa de 

naturvetenskapliga begreppen som senare behövs i deras skolgång.  

    Elfström m.fl. (2009) talar om vikten av att barn får utforska, undersöka och experimentera 

med naturvetenskap i sin närmiljö. Får barnen en möjlighet att göra detta kan de lättare skapa 

sig en förståelse för sin omvärld. Helldén m.fl. (2010) skriver att det är naturligt för barn att 

redan vid tidig ålder experimentera och testa sina teorier. Barn drivs av sin nyfikenhet att 

undersöka hur saker i deras omvärld fungerar. De menar att av denna anledning bör det 

undersökande arbetssättet vara en naturlig del i förskolans verksamhet. 

   Utevistelsen är en naturlig del av förskolans verksamhet och därmed också en självklar start 

på arbetet med naturvetenskap (Björneloo, m.fl 2003). Naturmiljön kan bidra till att barn får 

varierande intryck som gör att de måste använda flera sinnen samtidigt. Upplevelserna och 

sinnesintrycken gör att barnen får en helhetsuppfattning av omgivningen (Granberg, 2000). 

   Utomhusmiljön är något som pedagogerna kan använda sig av för att utveckla de små 

barnens lärande i naturen. Det är viktigt att barnen får en upprepning av naturmiljön som de 

besöker, detta leder till att de känner igen området vilket bidrar med en trygghetskänsla. 

Pedagogerna bör då besöka samma plats flera gånger tillsammans med barnen, så de lär sig 

känna igen platsen och kan börja göra återkopplingar. Barnen utforskar då miljön och 

undersöker vad som finns där, barn kan inte ta till sig nya erfarenheter och kunskaper förrän 

de känner sig trygga i området. Närmiljön spelar en viktig roll i de små barnens lärande 

(Granberg, 2000).  

   Det naturvetenskapliga synsättet samt hur man arbetar med naturvetenskap i förskolan har 

förändrats genom åren. Naturvetenskapen har i över 200 år varit en del av förskolan men har 

under senare år fått en allt större plats ute i verksamheterna. I den reviderade läroplanen är 

målen kring naturvetenskap tydligare än tidigare, mycket på grund av den negativa påverkan 

människans levnadssätt haft på naturen. Det blir av denna anledning intressant att undersöka 
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hur förskolan arbetar med naturvetenskap, didaktiska val som ligger till grund för detta 

arbetssätt samt vilken påverkan den reviderade läroplanen haft på arbetet med naturvetenskap. 

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta avsnitt lyfts först sex tidigare studier kring lärande och arbetssätt i förskolan, med 

fokus på naturvetenskap fram. Efter att dessa studier diskuterats presenteras två rapporter 

utgivna av Skolverket. Dessa rapporter bygger på två nationella utvärderingar av 

implementeringen av förskolans läroplan. 

 

Lärande och arbetssätt i förskolan 
 
 
Tematiskt arbete 

 

I förskolan finns en stark tradition av att lyssna på barnet och utgå från dess behov och 

intressen vid planeringen av verksamheten. Att arbeta ämnesintegrerat är lika aktuellt idag 

som det var för 200 år sedan, men med skillnaden att dagens styrdokument förespråkar att 

personalen lyfter fram olika innehåll vid olika tillfällen. Thulin (2006) kunde i sin studie Vad 

händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar 

naturvetenskapliga fenomen, se att lärarna arbetade i helheter. Lärarna i studien delade inte 

upp ämnesinnehållet utan skapade meningsfulla sammanhang för barnen där olika innehåll 

behandlades. Thulin (2006) kunde se att lärarna i hennes studie lade ett naturvetenskapligt 

perspektiv på temaarbetet. Detta uteslöt dock inte att andra ämnesområden behandlades under 

arbetets gång. Olika områden kunde därmed berika varandra och ett meningsfullt 

sammanhang skapades för barnen. Tematiskt arbete, där olika delar och innehåll integreras i 

en helhet, var också vanligt bland lärarna som medverkade i Pramlings och Mårdsjös (1994) 

projekt - Att utveckla kunnandets grunder. Illustration av ett arbetssätt i förskolan. Även 

lärarna i Elms (2008) studie, Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en 

förskoleklass, arbetar ämnesintegrerat.  De observerade lärarna arbetade med ett 
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naturvetenskapligt tema, tema vatten, men fick i detta tema även in andra ämnen som 

exempelvis bygg och konstruktion och språkutveckling. 

 

Barnen som utgångspunkt 
 

Thulin (2006) menar att läraren bör vara aktiv i barnens lärandeprocess och planera såväl som 

genomföra aktiviteter utifrån barnens intressen och behov. Lärarna i hennes studie 

detaljplanerade inte sina aktiviteter, vilket gav utrymme att följa de upptäckter och 

erfarenheter barnen gjorde under resans gång. Lärarna var aktiva medforskare och utmanade 

hela tiden barnen att komma vidare i sitt naturvetenskapliga lärande. Vikten av att tillvarata 

barns intresse och erfarenheter är även något Elm (2008) diskuterar. Hon visar med sin studie 

att förskollärare utgår från de naturvetenskapliga iakttagelser barnen eller läraren själv gjort. 

Lärarna i denna studie försökte hela tiden relatera barnens erfarenheter till det 

naturvetenskapliga innehållet. Att utgå från barnens intressen och vardag gjorde även lärarna 

som ingick i Pramling & Mårdsjös (1994) projekt. De menar att om barnen ska bli 

intresserade av innehållet måste det kännas meningsfullt och relevant för dem, och lärarna 

skapade därmed konkreta situationer som utgick från barnens vardag och tidigare 

erfarenheter. I dessa situationer var både barnen och lärarna aktiva. Även Helldén m.fl. (2005) 

diskuterar i Lärande och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt, betydelsen av 

att utgå från elevernas tankar och idéer i undervisningen. De skriver att kunskapsinhämtandet 

har visat sig påverkas positivt då undervisningen haft en tydlig koppling till elevernas egen 

vardag och tidigare erfarenheter. Den abstrakta naturvetenskapen kan på detta sätt bli konkret  

 

Samspelets betydelse 
 

Helldén m.fl. (2005) menar att det finns mycket att vinna om eleverna får diskutera sin tankar 

och idéer med andra. Får de göra detta blir de egna tankarna och idéerna synliga för såväl de 

själva som för andra och ett djupare lärande kan komma till stånd. 

   Samspelets betydelse för lärandet är något som både Elm (2008) och Thulin (2006) 

resonerar kring. Lärarna i Elms (2008) studie diskuterar iakttagelserna de gör i barngruppen, 

men då något barn ger det svar lärarna anser vara rätt avslutas diskussionerna. Elm (2008) 
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menar att detta får negativa konsekvenser för lärandet. Thulins (2006) studie visar tvärtemot 

att det finns ett öppet samtalsklimat i förskolan där det är tillåtet att fritt spekulera kring olika 

naturvetenskapliga fenomen. Lärarna som deltog i studien var ute efter att få barnen att 

fundera snarare än att få fram ett rätt svar. Även lärarna som medverkade i projektet 

Kompetensutveckling av pedagogisk personal inom barnomsorg och skola i naturvetenskap, 

teknik och miljö (Björneloo m.fl. 2003), framhåller vikten av samspel. De menar att genom 

diskussioner i barngruppen skaffar sig barnen en förförståelse kring det naturvetenskapliga 

innehållet som lärarna sedan kan bygga vidare på. Barnen blir på detta sätt involverade i det 

aktuella arbetet (Björneloo m.fl., 2003). Samspelets betydelse för lärandet diskuterar även 

Pramling & Mårdsjö (1994). Här lyfts mångfalden fram som en viktig del i barns utveckling 

och lärande. Får barnen utsättas för olika tankesätt kan deras förståelse vidgas. 

 

Vardagsnära situationer 

 

Björklund & Elm (2003) diskuterar betydelsen av att utgå från barnens vardag och låta de 

utforska och experimentera i arbetet med naturvetenskap i ”De e bara å leta efter maskar”. 

Tillåts barnen utforska och experimentera i välkända sammanhang kan de ta till sig även 

abstrakta naturvetenskapliga fenomen. Lärarens uppgift blir här att rikta barnens 

uppmärksamhet mot vissa företeelser och få igång ett reflekterande hos barnen. 

   Sträng & Perssons (2003) studie, Små barns stigar i omvärlden – om lärande i 

sociokulturella samspel, visar hur lärare använder vardagliga situationer för att arbeta med 

naturvetenskap. Barnen får göra naturvetenskapliga upptäckter i vardagliga, för dem kända 

sammanhang och i en miljö de är vana att vistas. Syftet är att barnen ska få upptäcka naturen. 

Lärarna är i lärandesituationerna ständigt medvetna om sitt syfte och leder barnen mot målet. 

 

Implementering av läroplan 
 

Ett par år efter att läroplanen för förskolan, Lpfö 98, togs i bruk genomfördes en nationell 

utvärdering av hur den tagits emot. Studien resulterade i rapporten Förskola i brytningstid – 

nationell utvärdering av förskolan som är den första nationella utvärderingen av förskolan 

efter reformen. Den utfördes under åren 2002-2003. Syftet med rapporten är att den skall 

belysa hur förskolans verksamhet har utvecklats efter reformen samt studera dess betydelse 
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för denna utveckling. Utvärderingen skall undersöka olika förskolors kvalitet i olika 

kommuner. Det som utvärderas är skollagens krav som finns formulerade för förskolan, samt 

de mål och intentioner som formuleras i läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Utvärderingen 

undersöker förskolornas kvalitetsaspekter – struktur-, process- och resultatkvalitet – detta 

utgör ett underlag för hur förskolans måluppfyllelse kan bedömas (Skolverket, 2004). 

   Rapporten visar att läroplanen har fått ett positivt mottagande av förskoleenheter runt om i 

Sverige. Förskolans läroplan medförde att förskolan fick högre status då de ingår i det 

samlade utbildningssystemet för barn och ungdom. Läroplanen har även bidragit med att 

fungera som stöd för det pedagogiska arbetet i verksamheten (Skolverket, 2004).   

    Ungefär hälften av de undersökta förskolorna arbetar fortlöpande med att implementera 

läroplanen i verksamheten. Lite färre än hälften av de undersökta förskolorna arbetar 

emellanåt med implementeringsarbetet av läroplan för förskolan, medan ett fåtal förskolor 

mer eller mindre lämnat läroplanen därhän. Rapporten kommer fram till att det kräver lång tid 

för en reform att förankras i praktiken (Skolverket, 2004).  

Vidare visar rapporten att det finns olika sätt att förhålla sig till läroplanen. Ett av 

förhållningssätten är att ta till sig det tankesätt läroplanen förmedlar och därmed styra 

praktiken efter den. Det andra förhållningssättet att tänka kring läroplanen har visat sig vara 

att den speglar det arbete som utförs i verksamheten. Den blir därmed en bekräftelse på det 

arbete som redan utförs (Skolverket, 2004).  

Tio år efter förskolereformen utfördes en andra nationell utvärdering av förskolan. Denna 

utvärdering resulterade i rapporten Tio år efter förskolereformen – En nationell utvärdering 

av förskolan (Skolverket, 2008). Syftet med denna rapport är att följa upp den första 

nationella utvärderingen och studera förskolereformens genomslag, samt vilka konsekvenser 

som har uppstått. Studien genomfördes mellan åren 2007 och 2008 av skolverket. Även i 

denna studie är det förskolor i olika kommuner i landet som har deltagit. Rapporten skall 

fokuserade verksamhetens mål, förutsättningar, process och resultat. Utvärderingen utgick 

ifrån de nationella mål och krav som fanns formulerade i skollagen samt i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2008).  

Utvärderingen resulterade i att flera områden som behövdes utvecklas i den tidigare 

utvärderingen nu hade förstärkts. Reformen fick även ett starkt genomslag i förskolan. Dock 

var det vissa områden där genomslaget inte har varit lika starkt. En förklaring till varför en 

reform inte får starkt genomslag kan bero på att reformen har bristande stöd eller att reformen 
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innehåller oklarheter och inre motsättningar. Även denna rapport tar upp att det tar lång tid 

innan en reform får genomslag i praktiken, detta är viktigt att ha i åtanke när en reform 

utvärderas (Skolverket, 2008). Utvärderingen visar att läroplanen fick en stor betydelse för 

verksamheten och den medförde att högre krav ställdes på förskolorna att utvärdera sin egen 

praktik. Utvärderingen visade även att förskola och skola kom organisatoriskt närmare 

varandra i kommunerna efter reformen (Skolverket, 2008).  

 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

 
Konstruktivism   

 

Sjøberg (2000) tar upp det konstruktivistiska perspektivet på lärande och kunskap. Han 

poängterar att om individen har ett sådant perspektiv anser denne att kunskap konstrueras, den 

blir till genom en aktiv process. Han menar att vi aldrig kan ta över kunskap från andra 

individer när vi lär, vi måste skapa och konstruera dessa kunskaper och färdigheter på egen 

hand. Denna lärandeprocess sker i olika sammanhang så som socialt, historiskt, språkligt och 

kulturellt. De tankestrukturer som uppstår konstrueras utifrån dem individen redan besitter 

(Andersson, 2011). I en konstruktivistisk syn på lärande finns det inga ”rätta svar” sägs det, 

utan det är när individen tvivlar på kunskapen och är i en inre konflikt som han eller hon 

strävar efter att få reda på svaret (Sjøberg, 2000).  

   Vidare menar Sjøberg (2000)  att varje individ skapar sin egen verklighetsuppfattning, 

denna brukar skilja sig från den vetenskapliga. Dessa föreställningar, så kallade 

vardagsföreställningar, används i vardagen och vi prövar dem hela tiden. Dessa blir till 

redskap som vi använder oss av i omgivningen. De uppstår med hjälp av språket och i 

socialisationen med andra individer. Vardagsföreställningar individen besitter utvecklas och 

förändras hela tiden, detta sker för att vi bättre skall kunna anpassa oss till vår omgivning 

(Sjøberg, 2000). Sellbjer (2002) menar att människan använder sina tidigare erfarenheter för 

att förstå sin omvärld. Detta innebär att individen till en viss del, tar med sig sin förförståelse 

in i de nya tankegångarna. Dock förändras förförståelsen kontinuerligt när hon tillägnar sig 

nya kunskaper.  
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Sociokulturellt perspektiv 

 

Läroplan för förskolan vilar på ett sociokulturellt perspektiv (Sheridan m.fl. 2010). Det 

sociokulturella perspektivet på lärande sätter kommunikation och samspel i centrum. Lärande 

och utveckling är en del av det sociala samspelet och sker genom hela livet och inte endast i 

skolsammanhang. Människor samlar hela tiden på sig nya erfarenheter och kan därmed inte 

undvika att lära. I kommunikationen människor emellan utbyts tankar idéer och erfarenheter, 

möjligheterna till lärande är därmed inte begränsade till de egna erfarenheterna (Säljö, 2000). 

I kommunikationen med andra blir människan delaktig i kunskaper (Sträng & Persson, 2003). 

Den proximala utvecklingszonen 

Lev Semenovic Vygotskij (1896–1934) född och uppvuxen i Vitryssland och antog ett 

sociokulturellt perspektiv på lärandet. Vygotskijs forskning inom psykologi och pedagogik 

resulterade i olika teorier som har betytt mycket för synen på lärandet i förskola och skola, 

däribland teorin om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2007).  

     Vygotskij (2001) talar om utvecklingszoner. Med hjälp av imitation och samarbete kan 

barnet ta sig till en utvecklingszon nära dess egna aktuella utvecklingszon, men ju längre bort 

den ligger från den egna, desto svårare blir det. Han menar att i samspelet med andra klarar 

barnet av att göra sådant de inte klarar av på egen hand. Vygotskij (2001) poängterar dock att 

samspelet inte kan gå hur långt som helst utan endast så långt som dess utvecklingsnivå 

tillåter. Verksamheten bör därför planeras utifrån den närmaste utvecklingszonen. Imitation 

blir med detta tänkande förutsättning för inlärning och utveckling (2001).  

 

Naturvetenskaplig didaktiskteori   

 

Den kunskap människan har idag om naturvetenskap har vuxit fram under en väldigt lång 

period. De grekiska filosoferna var de första naturvetarna och de försökte förstå sig på olika 

ting och hur olika fenomen fungerar genom tänkande och resonemang (Helldén m.fl, 2010).  

     Det naturvetenskapliga arbetssätt förskolan idag använder bygger på Piagets forskningsfält 

(Helldén m.fl. 2005). Piaget var utvecklingspsykolog och forskade kring barns utveckling. 

Han har haft stort inflytande på den syn vi har idag på utveckling, lärande och undervisning 

(Säljö, 2007). Piaget utgick från en konstruktivistisk syn på lärande, där utgångspunkten är att 

elevers syn på olika fenomen har en central del i lärandet och undervisningen (Helldén m.fl. 

2005).  
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   Inom naturvetenskapen finns det tre centrala områden, dessa är kemi, fysik och biologi. Ett 

tillvägagångssätt att tillämpa dessa ämnesområden är att använda utevistelsen.  

 

Utevistelse   
 
När små barn får vara ute mycket utvecklas deras kunskaper och de får hela tiden nya 

erfarenheter, de tar till sig dessa genom sina sinnen, de smakar, luktar, lyssnar och känner på 

allt de ser. Utomhusmiljön hjälper dem att utvecklas och lära på egen hand, barn utforskar, 

undersöker och experimenterar med det naturen erbjuder dem (Granberg, 2000).  

I utomhusmiljön kan de lätt träffa på djur samt utforska växter och träd. De kan jämföra och 

klassificera dessa i olika kategorier (Granberg, 2000). Genom utomhusmiljön tillägnar sig 

barnen praktiska och teoretiska kunskaper, utvecklar olika färdigheter, förskansar sig nya 

erfarenheter och får upplevelser som lockar dem att fortsätta utforska och undersöka. 

Pedagogerna kan koppla utomhusmiljön till sin verksamhet och arbeta med naturen och hur vi 

ska värna om miljön. Det är viktigt att pedagogerna tar till vara på utomhusmiljöns 

utforskningsmöjligheter och barnens upptäckarglädje. Pedagogen kan på så sätt stimulera 

barnens intresse för områdena som berör biologi, ornitologi och zoologi. När barnen leker och 

använder utomhusmiljön i sina aktiviteter, när de bygger med olika material, leker med vatten 

et cetera får de fysiska erfarenheter som sedan bildar grunden för kunskaper inom hela det 

naturvetenskapliga området (Granberg, 2000). 

    Barn arbetar ständigt med att skapa ordning i tillvaron och försöka förstå hur saker och ting 

hänger ihop. Detta gör de genom att utforska, undersöka, klassificera och sortera. För att de så 

småningom ska komma till insikt kring hur alla små delar hänger ihop, är det viktigt för 

barnen att de får göra naturupplevelser i den kända närmiljön (Björklund & Elm, 2003). 

Elstgeest (2008) poängterar att det är viktigt att barnen själva får försöka hitta ett samband 

mellan sina iakttagelser. Läraren ska inte tvinga på barnen de ”rätta” förklaringarna. 

Förklaringarna bör istället vara grundade på barnens eget utforskande.  
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Förskolepedagogik 

  
Verksamheten i förskolan skall lägga grunden för det livslånga lärandet (Gotvassli, 2002). 

Barn upptäcker och utforskar ständigt sin omvärld. Detta gör de mot bakgrund av tidigare 

erfarenheter för att skapa mening och sammanhang i vardagen. Det är därför viktigt att 

förskolläraren utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen då verksamheten planeras 

(Helldén m.fl 2010). Även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) uppmärksammar barns 

ständiga utforskande. De menar att barn lär hela tiden, i alla sammanhang de ingår i och att 

dessa olika sammanhang måste bilda en helhet om lärandet ska bli optimalt. Detta betyder att 

lärare i förskolan måste hitta broar mellan de kunskaper och erfarenheter barnen får i 

förskolan med de kunskaper och erfarenheter barnen tillägnar utanför förskolan. För att ett 

lärande ska kunna komma till stånd hos barnet krävs ett intresse och engagemang. Det är 

lärarens uppgift att se till att innehållet intresserar barnen. Detta gör lärarna genom att utgå 

från barnens egna intressen, dock behöver läraren även kunna intressera barnen för sådant de 

till en början inte sett som spännande. 

    Lärandet hos barnen pågår lika mycket i den fria leken som när pedagoger ordnar 

aktiviteter tillsammans med dem (Granberg, 2000). Sheridan m.fl (2010) menar att barn lär 

sig med hela kroppen och med samtliga sinnen. Förskolan har genom alla tider låtit barnen 

lära just i helhet där lek, omsorg och lärande har fått samverka kring barnens utveckling. 

Detta har ofta skett i arbete kring teman i förskolan. Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 

(2007) menar att ett tematiskt arbete innebär att olika ämnen integreras till en helhet och får 

därmed ett sammanhang. 

    Helldén m.fl. (2009) menar att för att ett lärande ska komma till stånd hos barnet krävs en 

medveten lärare. Läraren behöver ta tillvara på barnens nyfikenhet och utmana dem vidare i 

sitt utforskande. Vidare skriver Helldén m.fl. (2009) att kunskap inte utanvidare kan överföras 

från läraren till barnen, lärande kräver att barnen är motiverade och aktiva. Detta blir de om 

de får delta i spännande aktiviteter. Inom förskoleverksamheten är leken en viktig del av 

barnens lärande och utveckling.  

 

Lek  

Synen på lek i förskolan har förändrats genom förskolans historia. Till en början sågs lek och 

lärande som två åtskiljda aktiviteter, så är inte fallet idag (Löfdal, 2004). Leken är en naturlig 
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del även i arbetet med naturvetenskap (Sträng & Persson, 2003). Harlen & Symington (2008) 

säger att om barnen får undersöka och leka med materialet så kommer deras tankeverksamhet 

igång. Pedagogerna kan sedan utgå från detta i verksamheten. Materialet har en stor betydelse 

för huruvida barnens intresse kring naturvetenskap utvecklas (Elfström, 2009).  

 

Didaktiska val 

 

Sjøberg (2000) menar att ämnesdidaktiken är en del av pedagogiken. Med hjälp av didaktiken 

gör pedagogen urval av ämnesinnehållet i undervisningen. Genom att svara på frågorna: vad, 

hur och varför besvarar pedagogen vad som är relevant att ha med i undervisningen och varför 

eleverna skall tillämpa dessa kunskaper. På så sätt motiveras även hur arbetet skall ske - 

didaktiken motiverar urvalet (Sjøberg, 2000, s. 33).  

    Fagerli m.fl (2001) menar att pedagogen använder sig utav den didaktiska teorin när denne 

skall planera, genomföra och följa upp samt utvärdera hur det gick. 

   Pramling & Mårdsjö (1994) talar om den fenomenografiskt inspirerade didaktiken vilken 

består av tre principer. Princip ett är att få barn att tala och reflektera, för att nå hit krävs ett 

intresse och engagemang för innehållet. Lärarens ansvar blir då att göra innehållet intressant. 

Princip två innebär att tillvarata mångfalden av barnens idéer. Läraren behöver här låta barnen 

reflektera tillsammans, dels för att kunna åstadkomma ett samlärande men också för att 

uppmärksamma barnen på deras egna tankar. I princip tre skapar lärarna situationer som låter 

barnen möta innehållet ur olika perspektiv.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vårt syfte är att analysera förskollärares uppfattningar om hur de ser på sitt arbete med 

naturvetenskap i verksamheten. De frågeställningar som skall besvaras är:  

 

 Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna att de arbetar med naturvetenskap i 

verksamheten? 

 

 Vilket syfte har de intervjuade förskollärarna i sitt arbete med naturvetenskap? 

(Rebecca ansvarig) 

 

 Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna att deras arbete har förändrats sedan den 

reviderade läroplanen togs i bruk? (Charlotta ansvarig) 
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METOD 

 

Intervju som metod  
 

Den metod som har använts i studien är en kvalitativ undersökning. Det handlar då om 

kvalitativa intervjuer, dessa lämpar sig när författarna vill ställa enkla och raka frågor för att 

samla ett sådant innehållsrikt material som möjligt. Detta leder till att det blir enklare för 

författarna att urskilja åsikter, mönster och motiv et cetera (Trost, 2010). Han menar att om 

författarna vill ta reda på hur respondenterna resonerar och urskilja handlingsmönster så 

passar en kvalitativ studie bra. Då syftet var att ta reda på hur förskollärare arbetar med 

naturvetenskap och varför de valt ett visst arbetssätt lämpade sig samtalsintervjuer bra som 

metod. De intervjuer författarna i denna studie har genomfört är strukturerade. Trost (2010) 

menar att intervjuer är strukturerade om alla berör samma ämne, vilket intervjuerna i denna 

studie gjort. Frågorna i intervjun var vidare öppet formulerade. Detta påverkar studien genom 

att respondenterna inte får färdiga svarsalternativ, utan kan formulera egna svar på de frågor 

som ställs. Vid en intervju finns möjligheter att ställa följdfrågor om något är oklart. Det finns 

även möjlighet att uppfatta och följa upp oväntade svar. Båda dessa möjligheter går 

författarna miste om vid en enkätundersökning (Esaiasson m.fl 2007). Esaiasson m.fl (2007) 

menar att en respondentundersökning är det smidigaste sättet att använda sig av när forskaren 

vill undersöka vad varje svarsperson tycker och tänker kring det undersökningen syftar till. 

Det finns två typer av respondentundersökningar, vilka är samtalsintervjuundersökningar och 

frågeundersökningar. Som redan nämnts användes i denna studie samtalsintervjuer. Vilket 

bygger på ett antal fasta frågor och beroende på hur svaren utformas formuleras även olika 

följdfrågor under intervjun. Intervjuerna utgick från en intervjuguide, se bilaga 1.  

Anledningen till att samtalsintervjuer används är att dessa ger en större möjlighet att verkligen 

förstå hur respondenterna tänker. Frågeundersökningar är mera ytliga till sin karaktär. En 

samtalsintervju kräver ett noggrant förarbete, innan intervjun genomförs kommer en grundlig 

litteraturgenomgång göras så en tydlig problemformulering kan utformas. Utefter 

problemformuleringen kan sedan intervjufrågorna formuleras (Esaiasson m.fl. 2007). När 

frågorna formuleras är det viktigt att dessa inte blir ledande, då svaren riskerar att styras åt ett 

visst håll (Wärneryd, 1990). 
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Genomförande av metod 

 

Intervjuerna i studien har genomförts på respektive förskola. Varje intervju inleddes med 

korta och enkla frågor för att värma upp och skapa kontakt. Resten av frågorna var 

formulerade så att respondenten kunde ge långa och förklarande svar, för att underlaget skulle 

ge så mycket som möjligt. För att få fram mer information eller för att förstå vad 

respondenten menar användes även uppföljningsfrågor (Esaiasson m.fl. 2007). Innan 

intervjun sattes igång blev respondenterna tillfrågade om de tillät att intervjun ljudinspelades 

(Esaiasson m.fl. 2007).  Som en kontroll av att intervjuaren förstått respondenten på ett 

korrekt sätt, samt för att visa respondenten att vad som sägs känns viktigt, sammanfattades 

svaren då och då under intervjuns gång (Løkken, & Søbstad, 1995). 

   Intervjuerna spelades in vid de tillfällen då respondenten samtyckte. Anledningen till att 

författarna gjorde valet att spela in intervjuerna är på grund av att det är svårt att hinna 

anteckna allt som sägs, vilket kan bidra till att något viktigt glöms bort (Esaiasson m.fl. 2007).   

   Vid intervjuerna närvarde båda studenterna, en student ansvarade då för att ställa frågorna 

medan den andra studenten ansvarade för att se till att tekniken fungerade och hoppade in för 

att ställa klargörande frågor då denne ansåg att det behövdes . Detta gör att den som ställer 

frågorna enbart kan fokusera på det respondenten säger och därmed också skapa ett gott 

samtalsklimat (Løkken, & Søbstad, 1995). Efter att intervjun var genomförd transkriberades 

den av studenten som varit i bakgrunden under intervjun. 

 

Urval 

 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjupersoner som behöver medverka i 

studien beror på syftet med studien. Om syftet är att undersöka hur en person uppfattar ett 

visst fenomen räcker det att intervjua just denna person. Är syftet istället att undersöka hur 

pedagoger uppfattar ett visst fenomen krävs det att det genomförs intervjuer till dess att en 

teoretisk mättnad är uppnådd. Trost (2010) menar att intervjuarna bör lägga på minnet att ett 

fåtal väl utförda intervjuer är mer givande än ett större antal mindre väl utförda intervjuer. Det 

är kvaliteten som skall sättas i första hand. Efterhand kan intervjuarna lätt komplettera med 

fler intervjuer om de känner att detta behövs. Kvale & Brinkmann (2009) poängterar även att 

ett större antal intervjuer per automatik inte betyder att studien blir mer vetenskaplig. Det är 

emellertid viktigt att tänka på att resultatet inte går att generalisera om allt för få personer 
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undersöks. 

   I denna studie var syftet att analysera hur de medverkande förskollärarna uppfattar sitt 

arbete med naturvetenskap i verksamheten. Detta syfte i kombination med tidsbristen har 

resulterat i att åtta förskollärare, anställda på åtta olika förskolor, har intervjuats. Första 

kontakt med förskollärarna togs via e-mail, se bilaga 2, och sedan via telefon för att boka en 

lämplig tid.  

   Detta är en såkallad respondentundersökning där handlingarna och tankesätten bakom 

handlingarna studeras. Trost (2010) menar att urvalet skall vara heterogent, det skall finnas en 

variation i urvalet men inte sådan pass stor variation att mer än att någon enstaka person 

avviker. Detta har författarna tagit hänsyn till vid kontakt med respondenterna. Det är endast 

kvinnor som medverkat i denna undersökning. Variationen på deras ålder samt erfarenhet har 

haft betydelse för urvalet, vi har även försökt få en spridning på förskolorna runt om i 

Uppsala, allt för att få en så nyanserad bild av verkligheten som möjligt (Esaiasson m.fl., 

2007). Anledningen till att vi enbart valde kvinnliga deltagare till undersökningen var att det 

var svårt att få tag i män som var utbildade till förskollärare. En annan anledning var att vi i 

sådana fall inte enbart skulle vilja intervjua en eller två män, utan då skulle vi vilja ha en jämn 

fördelning mellan könen. Detta för att resultaten skulle kunna generaliseras så gott det går. 

 

Nedan presenteras de förskollärare som deltagit i studien. 

 

Förskollärare A är 54 år och arbetar på en förskola i västra Uppsala. Hon har arbetat som 

förskollärare i 33 år, dock utbildade hon sig inte i Uppsala utan i en stad belägen i södra 

Sverige. Under hennes utbildning så läste hon en kurs om biologi, dock så minns hon inte om 

de fick ta del av någon kemi eller fysik. 

Förskollärare B är 26 år och arbetar på en förskola belägen bland Uppsalas centrala 

områden. Hon har arbetat som förskollärare i tre år och utbildade sig till förskollärare vid 

Uppsala Universitets lärarutbildning. Under sin utbildning läste de ingen specifik kurs om 

naturvetenskap, de hade en liten delkurs om det i en utav hennes kurser.  

Förskollärare C är 57 år och arbetar på en förskola i södra Uppsala. Hon har arbetat som 

förskollärare i 36 år. Hon studerade till förskollärare i Uppsala, dock så såg utbildningen lite 

annorlunda ut än vad den gör idag. Utbildningen var två år lång, och den var 

sammanhängande det var alltså inga kurser som det är i dagens utbildning. Innan de fick söka 
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in till utbildningen var de tvungna att genomgå en förpraktik. Hon minns inte om de läst 

någon naturvetenskap vid utbildningen.  

Förskollärare D är 43 år och arbetar på en förskola i centrala Uppsala. Hon har arbetat som 

förskollärare i nio år. Hon studerade till förskollärare vid Uppsala Universitet och då var det 

fortfarande förskollärarprogrammet vid universitetet, dock läste de en termin ihop med 

lärarna. I denna utbildning ingick det en kurs på dåvarande 10 poäng, vilket motsvarar 15 

poäng idag, som hette Natur och teknik. Förskollärare D har även gått en fortbildning inriktad 

på natur. 

Förskollärare E är 62 år och arbetar på en förskola i östra Uppsala, strax utanför centrum. 

Hon har arbetat som förskollärare i 36 år. Förskollärare E studerade till förskollärare i 

Uppsala. I utbildningen fick de läsa lite naturvetenskap, dock berörde det mest biologi. De 

pratade då mycket om naturen och att det är bra för barnen att ta del av utomhusmiljön. De 

fick lära sig mycket om träd, buskar och blommor och sådant. Förskollärare E uppfattade inte 

att det var det naturvetenskapliga experimenterandet som det är idag. Vad gäller fortbildning 

så har hon gått en hel del kurser. Hon är dessutom allmänt intresserad av naturvetenskap och 

läser mycket vetenskapliga tidsskrifter och hänger med på nyheter kring nya upptäckter. 

Förskollärare F är 23 år och arbetar på en förskola i utkanten av Uppsala. Hon har arbetat 

som förskollärare i två år och studerade vid Uppsala Universitet. Hon läste ingen 

naturvetenskap under sin utbildning men hon gick den naturvetenskapligalinjen på gymnasiet 

och har med sig mycket kunskaper därifrån. 

Förskollärare G är 62 år och arbetar på en förskola i västra Uppsala. Hon har arbetat som 

förskollärare i 26 år och utbildade sig i Uppsala. Hon minns inte riktigt om de läste någon 

naturvetenskap under utbildningen, det är i sådana fall ingenting som har satt några spår. 

Förskollärare H är 31 år och arbetar på en förskola i södra Uppsala. Hon har arbetat som 

förskollärare i tre år och utbildade sig till förskollärare vid Uppsala universitet. Under sin 

utbildning läste hon tre terminer naturvetenskap, vilket hon anser har haft stor betydelse för 

hennes lärarroll.  
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Tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet 

 

Studien svarar på de uppställda frågeställningarna, detta är dock en liten studie och resultaten 

går därför inte att generalisera. Resultaten visar hur de medverkade förskollärarna arbetar med 

naturvetenskap, inte hur förskollärare i allmänhet arbetar med detta i verksamheten. 

Emellertid kan vissa mönster urskiljas hos dessa förskollärare.  

    Vid de intervjuer som bandades riskerade författarna inte att missa någon information, dock 

var det en respondent som inte ville ställa upp på att bli inspelad. I denna intervju kan viss 

information gått förlorad, då det är svårt att hinna anteckna allt som sägs. Vid slutet av 

intervjun sammanfattade den student som antecknade vad som sagts för att samstämma med 

respondentens svar, klargörande frågor ställdes ofta under intervjuns gång. Alla intervjuer har 

genomförts i lugn och ro utan störande moment, vilket bidragit till att respondenterna inte 

blivit avbrutna i sina tankegångar.  

    Vi kan dock inte fastställa att de svar vi fått från respondenterna stämmer överens med 

verkligheten. Det kan hända att de anpassat sina svar efter vad som anses vara normen 

(Wärneryd, 1990). Respondenterna kan även ha fastnat i de tankegångar som finns i 

verksamheten där de arbetar, och se dessa som så självklara att de missar att berätta 

information som kan ha betydelse för studien. För att öka reliabiliteten ytterligare har vi ställt 

samma frågor till samtliga respondenter och undvikit ledande frågor (Esaiasson, 2007).  

 

 

Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet anger fyra huvudkrav som bör beaktas innan forskningen tar fart. Dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Författarna har tagit hänsyn till de fyra allmänna huvudkrav i studien. Med informationskravet 

innebär att respondenterna blir väl informerade om vad syftet med studien är, vad den berör 

och vad det innebär för dem att delta i den. Respondenterna har därefter tillfrågats om de kan 

tänka sig att delta i studien. Samtyckeskravet är ett krav som innebär att de berörda 

personerna har full bestämmanderätt över sin medverkan. Detta innebär att det är 

respondenterna som bestämmer villkoren för deltagandet. Om respondenterna skulle ändra sig 

och inte vill delta i studien, finns möjligheten för dem att dra sig ur utan att detta får negativa 

konsekvenser för dem. När de svarar på mailet som författarna skickat ut till dem, informerar 
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respondenten om de vill delta eller inte. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att respondenterna har möjlighet att vara anonyma i studien. Forskarnas ansvar är att 

förvara råmaterialet med deras personuppgifter där ingen utomstående kommer åt det. Det 

sista kravet är nyttjandekravet, vilket går ut på att det  insamlade materialet endast får 

användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Trost (2010) menar att det är 

viktigt att intervjuaren håller sig till den utlovade eller antagna konfidentialiteten. Han 

poängterar även att det är viktigt att ta hänsyn till detta om författaren vill citera 

respondenterna i rapporten eller uppsatsen. Författaren måste då etiskt överväga hur 

respondenterna uttrycker sig så dessa inte känner sig kränkta. Det är viktigt att författarna 

överväger hur de skall formulera citatet så detta inte uppstår. Skall man då skriva citatet helt 

ordagarant eller inte? Enligt Trost (2010) skall författarna inte göra det om respondenten  

använder ett tydligt talspråk, om de exempelvis säger ”typ” och ”liksom” ofta, eller om 

respondenten talar i avbrutna meningar. Då bör författarna ”snygga till” citaten om 

intervjuaren tänkt använda dessa i sin rapport. Dock är det då väldigt viktigt att inte förvränga 

dessa på något sätt. Även om respondenten aldrig kommer att läsa rapporten är det viktigt att 

överväga detta, eftersom att det är viktigt att vi inte formulerar oss nedsättande mot någon 

annan. Detta har författarna i denna studie tagit hänsyn till då de har använt sig av citat i 

uppsatsen.  
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RESULTAT  

Här presenteras resultatet, organiserat efter studiens frågeställningar. 

Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna att de arbetar med  

naturvetenskap i verksamheten? 

 

På förskolan där förskollärare A arbetar har de arbetat med naturvetenskap sedan 2007, detta 

var under Linné året. Förskollärare A säger att det var då hennes intresse för naturvetenskap 

väcktes och att hela förskolan började arbeta intensivt med naturvetenskap under en period. 

Hon upplever dock att de mest arbetade med biologi, men de gjorde även en del experiment. 

Idag försöker pedagogerna integrera mer kemi och fysik i verksamheten men arbetet med 

naturvetenskap kretsar fortfarande mestadels runt biologin. En tradition som finns på 

förskolan är att de i början på varje vårtermin beställer fjärilar från England. De får då en 

kartong med fjärilslarver och sedan följer barnen och förskollärarna fjärilarnas utveckling och 

får då ta del av hela processen. När fjärilslarverna har blivit fjärilar släpper de ut dem till 

våren. I samband med att de beställer dessa fjärilar beställer de även andra föremål som kan 

kopplas till arbetet med naturvetenskap, dessa beställningar gör de utifrån en sciencekatalog 

de har. Förskollärare A berättar att när de arbetar med biologi brukar de gå ut i naturen och 

titta på träd, växter och djur. På förskolan har de även en experimentpärm som alla 

avdelningar får ta del av. I experimentpärmen finns det förslag på experiment som de kan 

arbeta med i barngruppen. Förskollärare A anser att det är viktigt att arbetet med 

naturvetenskap är konkret, eftersom de lätt måste fånga barnens uppmärksamhet och lyckas 

behålla deras intresse för aktiviteterna de gör. 

 

Den här terminen som har varit, då bytte vi ut halva gruppen som slutade eftersom det var 

många som började skolan. Därför var det ju många små barn som började, så det gäller ju 

att anpassa arbetet utifrån dem. Desto yngre man är desto mer konkret måste det ju vara. Så 

vi har gått ut mycket i naturen med barnen, de är ju väldigt delaktiga i arbetet också 

(Förskollärare A).  

 

 

På förskolan där förskollärare B arbetar har de under denna termin haft naturvetenskap som 

tema, vilket enligt förskollärare B bidragit till att de arbetat mycket med biologi, kemi och 

fysik. Det är då hon och en annan förskollärare som leder temat som de har delat in i mindre 

delteman. Nyligen arbetade de med tema vatten och när vi genomförde denna intervju 
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arbetade de med tema luft. Under dessa teman arbetar de med experiment där barnen får testa 

på och prova själva, då försöker de integrera kemi och fysik.  Under dessa teman har de även 

uppmärksammat vad molekyler är för någonting med barnen, detta gjorde de på ett lekfullt 

sätt så barnen lättare skulle få en förståelse för begreppen. 

 

Vi tänker mycket på det kompetenta barnet. /…/ Det är viktigt att man inte ger ett färdigt 

svar utan frågar barnen i början, ” vad vet ni om luft?” Och de berättar ju en massa 

saker./…/ sen kommer vi till ”vad vill ni lära er om luft, som ni inte redan vet?” då fick vi 

också en massa svar som vi skrev ner och satte upp på väggen i hallen till föräldrarna. /…/ 

Vi tycker att det är viktigt att man ställer en fråga till barnen så att de får tänka efter själva 

och komma på vad vet vi om det här, vad kan vi om det här. Men sen att man också såklart 

ger svaret till dem, för det är jätteviktigt det också. Som när vi arbetar med experiment, då 

förklarar vi alltid varför det blev si och varför det blev så. Man kan inte bara fråga barnen 

varför tror ni att det blev såhär (Förskollärare B). 

 

 

     Ett pågående arbete under denna termin har även varit att undersöka temperaturen 

utomhus. De tar då reda på vilken temperatur det är ute och barnen får jämföra den dagliga 

temperaturen med tidigare dagar. De gör ett diagram över detta, som de bygger vidare på 

varje dag.  

    I arbetet med biologi berättar förskollärare B att den vanligaste metoden de använder är att 

vistas utomhus. De har bland annat diskuterat olika sorters djur och hur de lever.  Hon säger 

att detta gör att det blir konkret för barnen, och förskollärare B tycker att det är viktigt att 

arbetet är väldigt konkret. Vidare berättar hon att det är viktigt att de arbetar med 

naturvetenskapen på ett roligt sätt så barnen blir nyfikna och intresserade. De utgår ifrån det 

kompetenta barnet på förskolan. 

Förskollärare C berättar att på förskolan där hon arbetar försöker pedagogerna arbeta mycket 

med experiment och vara ute mycket i naturen. Hon berättar att de arbetat med ljus, 

såpbubblor och lite med vattenexperiment. De försöker vara både inne och ute med barnen, då 

försöker de göra experiment som de kan använda sig av i båda miljöerna. En dag i veckan är 

de äldre barnen, 3–6 åringarna, inne och gör aktiviteter. Just nu har de djungel tema, då 

arbetar de kring djur. Om de kan koppla några experiment till detta tema så gör pedagogerna 

det. Hon upplever att naturvetenskap är något de strävar efter att få med i verksamheten hela 

tiden. Dock brukar de inte arbeta med något tema som enbart berör naturvetenskap. 

Förskollärare C anser att det är viktigt att försöka göra arbetet så konkret för barnen som 

möjligt, så att pedagogerna kan åskådliggöra det för barnen. Hon menar att detta är viktigt då 
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barnen behåller uppmärksamheten och nyfikenheten på de aktiviteter de gör. Det är viktigt att 

man är tydlig med det man visar och att det händer något snabbt under experimentet, berättar 

förskollärare C.  

Förskollärare D upplever att hennes arbetslag försöker arbeta mycket med naturvetenskap. 

Hon menar på att det mesta gör de i förskolan, dock är de kanske lite dåliga på att sätta ord på 

vad det är man gör. Hon säger vidare att om de till exempel har dragkamp så är det fysik, det 

är motstånd och annat som hon inte hittar några begrepp för. Dock menar hon att de inte 

använder dessa begrepp något i förskolan, vilket hon anser skulle kunna förbättras. På hennes 

förskola har man i perioder ägnat sig åt experiment. För ungefär 1,5 år sedan hade de tema 

vatten på avdelningen. Då arbetade de mycket med experiment, exempelvis att göra is och att 

smälta is – vilket hon påpekar är kemi. Även här återkommer hon till att hon saknar de 

naturvetenskapliga begreppen. Att arbeta med natur tycker hon inte ligger riktigt för dem då 

förskolan ligger mitt i centrum. Hon menar att visst kan man nyttja gården men det är inte så 

mycket insekter och så vidare på den. Förskollärare D berättar att på hennes avdelning arbetar 

pedagogerna utifrån barnen och vad de tycker är intressant, de plockar inte bara in saker i 

verksamheten hur som helst utan det är väl genomtänkt utifrån barnens intressen. 

Där förskollärare E arbetar är naturvetenskap något som pedagogerna försöker integrera i 

verksamheten. Hon berättar att det beror mycket på vad de olika pedagogerna i arbetslaget 

intresserar sig för och vilka kunskaper de besitter, vilket går lite hand i hand med varandra. 

När hon arbetar med naturvetenskap med de små barnen talar de mycket om hur de ska värna 

om naturen och lära känna naturen på ett lite magiskt sätt, berättar hon. Med detta menar hon 

exempelvis att klappa på maskar, titta på myror, känna på barken, vilket hon anser hör till 

området biologi. Vidare berättar hon att det även är mycket lek och balansgång, sluttande 

plan, få kulor att rulla i utevistelsen. Förskollärare E anser att hon och hennes kollegor arbetar 

mycket med biologi och lite mindre med kemi och fysik. Detta arbete är dock aldrig lösryckt 

utan i samband med något projekt. Att arbeta i projekt anser hon är det optimala sättet för 

barn att lära. Ibland är det barnen själva som håller på med någonting som blir till ett projekt. 

I dessa fall anser hon att det är pedagogens roll att utmana barnen vidare i deras tankegångar 

och vara med och utforska och testa olika lösningar. Sist var barnen intresserade av vulkaner 

då blev det självklart att arbeta med det. Hon anser att det är viktigt att fånga barnens 

intressen och det behövs bara att något barn är intresserad så brukar de andra barnen hänga på. 

Metoder hon framhåller att de använder sig av är att vistas ute samt arbete med experiment.  
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Förskollärare F säger att pedagogerna i hennes arbetslag anser att arbetet naturvetenskap är 

viktigt. Hon upplever att de är mycket ute i skogen, det blir mycket natur och det som hör till. 

Hon menar att man kan få in så mycket i allt arbete. Är de till exempel ute i naturen så kan de 

arbeta med experiment där. Vid tiden för studien har de precis börjat arbeta med världen och 

kartan, och kopplar då in allt från exempelvis djur till mat. De styr sin verksamhet efter 

barnen och i ett aktuellt exempel var det ett barn som ville veta mer om planeterna, så 

förskollärare F ska börja planera ett arbete om planeterna. De har även precis börjat arbeta 

med experimentbord där barnen får stå och utforska på egen hand. Pedagogerna på 

avdelningen instruerar ingenting här utan barnen får fritt undersöka. Just nu är det vatten vid 

experimentbordet, de har bland annat tagit in is och utforskat. De brukar även vara på olika 

studiebesök till exempelvis Biotopia, Gustavianum och Evolutionsmuseet. 

Att arbeta i teman med barnen är något som förskollärare G gör. Förskolan har under 

höstterminen haft ett gemensamt tema, tema vatten. När hon arbetar med naturvetenskap vill 

hon göra det så konkret som möjligt för barnen. Hon menar att det blir lättare för barnen, och 

även för henne själv, att förstå när de får se och uppleva olika fenomen. 

 

Just nu med tema vatten så har vi gjort en hel del experiment. När det var snö ute tog vi in 

lite is och så och isen försvann… här om dagen tog vi en blöt disktrasa som blev torr efter 

ett tag. Men vart är vattnet nu? Då tog vi faktiskt fram ballonger och blåste upp för att sen 

släppa ut luften. Vad hände med luften? Jo, den kommer in i ballongen och så släpps den ut 

så här… /…/ Just det, här om dagen, med tanke på vatten och vart vattnet tar vägen. Det ser 

man jätte bra om man kokar vatten. Då ser man hur vattenångan går upp och har man ett 

lock på ser man att det blir vatten igen (Förskollärare G). 

 

Vidare berättar förskollärare G att de för tillfället har en experimenthörna på hennes avdelning 

dit barnen kan gå när de känner för det och experimentera. Hon instruerar här barnen till en 

viss del, för att få igång deras tankar. 

Hon upplever att de är ute mycket med barnen. I utevistelsen arbetar de med biologi, de har 

exempelvis undersökt komposten. 

    Förskollärare G säger att hon utgår från barnens intressen när hon planerar arbetet men hon 

menar även att hon som pedagog ibland också måste väcka intresset hos barnen. Hon 

uttrycker att barnen inte kommer på vissa saker själva, som att exempelvis ta in snö och se 

vad som händer med snön i värmen. Det är där hon som förskollärare måste utmana barnen 
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genom att ställa frågor. Hon poängterar dock att hon inte ger några svar, barnen får reflektera 

själva. 

Där förskollärare H arbetar har de ett stående inslag en gång i veckan med naturvetenskap. De 

har då experimentsamlingar med barnen, vid tiden för studien arbetar de med tema luft. Förra 

terminen arbetade de med tema vatten. Förskollärare H berättar att när de arbetade med vatten 

undersökte de vad som händer när vatten fryser samt när is smälter. Anledningen till att de 

arbetar tematiskt är att de anser att barnen lättare kan bygga vidare på de tidigare kunskaper 

de redan har. Förskollärare H menar att det blir enklare för barnen att skapa en förståelse 

kring vad som händer om pedagogerna bygger vidare på de tidigare aktiviteterna med nya. 

Hon säger att barnen då kan få ett sammanhang över vad det är de gör och enklare reflektera 

kring aktiviteterna.  

   Förskollärare H säger att hon strävar efter att försöka arbeta med alla delar inom 

naturvetenskapen. Hon berättar att de en gång i veckan gör utflykter tillsammans med barnen, 

då de går till en närbelägen skog och arbetar kring biologi. Där undersöker de naturen 

tillsammans, talar om hur man bör bete sig i naturen, vilka påföljderna blir om vi skräpar ner i 

naturen samt vilka konsekvenserna blir om vi bryter av kvistar på träd et cetera. 

   Hon upplever även att pedagogerna på förskolan försöker göra arbetet med naturvetenskap 

så konkret som möjligt för barnen, detta gör de för att barnen enklare skall skapa sig en 

förståelse för naturvetenskap och vad som händer under aktiviteterna. Hon tycker att det är 

viktigt att barnen får prova på att experimentera själva.  

 

Det är viktigt att barnen får vara med och blanda, röra om och kolla vad som händer och 

göra experimenten. /…/ Det är viktigt att barnen ska vara med och de ska vara engagerade. 

Att de får många intryck, att de ser vad som händer, hör vad som händer och att de får 

känna. /…/ Det ska vara från det här abstrakta till någonting konkret. Så att de verkligen 

kan omsätta (Förskollärare H). 

 

Hon berättar vidare att pedagogerna på förskolan, försöker locka barnen och skapa ett 

intresse hos dem med olika experiment. När barnen har funderingar om något kring 

experimenten svarar pedagogerna på deras frågor. Om barnen lockas till att undersöka 

något som inspirerats från de tidigare experimenten låter pedagogerna barnen göra det  

och de försöker sedan bygga vidare på de idéer och tankar barnen har utvecklat . Hon 

säger att pedagogerna vill att barnen skall undersöka och experimentera. 
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Vilket syfte har de intervjuade förskollärarna i sitt arbete med 
naturvetenskap? (Rebecca ansvarig)  
 
 
Förskollärare A uttrycker att det är viktigt att man tidigt börjar arbeta med naturvetenskap så 

barnen så tidigt som möjligt får kunskaper om ämnet. Hon berättar att hon vill att ett intresse 

skapas hos barnen och att deras nyfikenhet väcks. Det verkar finnas brister hos elever högre 

upp i åldrarna inom detta ämne, vilket motiverar regeringens vilja att förskolan skall arbeta 

med detta i verksamheten menar hon. 

När förskollärare B talar om naturvetenskap betonar hon att det är lika viktigt som de övriga 

ämnesområdena läroplanen behandlar. Därför är det också lika viktigt att arbeta målmedvetet 

med naturvetenskapen i förskolan. Hon menar att det är viktigt att barnen får med sig alla 

delar hon anser att de behöver. På frågan om de i arbetslaget anser att det är viktigt att arbeta 

med naturvetenskap svarar hon:  

 

Jaa, det tycker vi. Alltså det är ju precis lika viktigt som att man har musik och sådana 

aktiviteter också. Så naturvetenskap är en viktig del (Förskollärare B). 

 

 

Förskollärare C berättar att i hennes arbetslag strävar pedagogerna efter att väcka barnens 

nyfikenhet för naturvetenskapen. Detta gör de för att barnen skall bli intresserade och kan 

utveckla kunskaper de senare behöver ha med sig och utveckla vidare i skolan. Hon försöker 

även vara ute mycket med barnen, då hon anser att detta utvecklar deras motoriska mognad.  

Att arbeta med naturvetenskap anser förskollärare D vara hennes uppdrag, då det står i 

läroplanen. Vidare säger hon att naturvetenskap är allting omkring oss och det är därför av 

stor vikt att barnen får förståelse för hur allt hänger ihop och hur det fungerar.   

Naturvetenskap är källan till mycket kunskap därför är det viktigt att behandla detta, berättar 

förskollärare E, dock upplever hon att de arbetar mest med biologi i verksamheten. Hon 

framhåller att syftet med detta är att öka barnens medvetenhet om omvärlden och sitt 

förhållande till den. Hon vill att barnen ska få visa vägen i arbetet med naturvetenskap. 
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Förskollärare F menar att arbetet med naturvetenskap innehåller många olika delar och 

därmed varierar syftet efter vilken del de för tillfället behandlar. Det övergripande syftet med 

naturvetenskap är dock att uppnå strävansmålen beskrivna i läroplanen.  

Syftet förskollärare G framhåller i arbetet med naturvetenskap är att få barnen att förstå hur 

saker och ting hänger ihop. Hon vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och få dem att 

ställa frågor. Förskollärare G berättar vidare att hon vill att barnen ska bli nyfikna och vilja 

undersöka och utforska. Hon säger att många små barn tror att de måste veta allt på en gång 

och att de många gånger kan vara rädda att svara fel. Här menar hon att naturvetenskapen är 

mycket bra att arbeta med då man inom naturvetenskap inte ska veta svaren på förhand, utan 

istället ska utforska sina frågor. 

Förskollärare H berättar att på förskolan där hon arbetar är syftet inom naturvetenskap att 

utveckla en förståelse för ämnet hos barnen. Hon upplevde själv att hon inte besatt de 

kunskaper som behövdes med arbetet inom naturvetenskap när hon gick i skolan, och hon vill 

därför arbeta med naturvetenskap på ett sätt som gör att barnen utvecklar ett intresse och en 

nyfikenhet för ämnet. Hon vill lägga en grund för ämnet hos barnen och skapa en förståelse 

hos dem för de begrepp som används inom naturvetenskap. Hon berättar att pedagogerna på 

förskolan vill utveckla barnens kunskaper inom ämnet på ett lekfullt sätt, så att de tycker att 

det är roligt. Ett annat syfte hon framhåller med arbetet med naturvetenskap är att uppnå 

strävansmålen i läroplanen. Eftersom naturvetenskapen finns med i läroplanen är de skyldiga 

att arbeta med detta i verksamheten, säger hon.  

 

Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna att deras arbete har förändrats 

sedan den reviderade läroplanen togs i bruk? (Charlotta ansvarig) 

 

 
Förskollärare A anser inte att den reviderade läroplanen har påverkat deras arbetssätt på 

avdelningen där hon arbetar. Hon säger att de har arbetat medvetet med naturvetenskap sedan 

några år tillbaka, och de har inte lagt något större fokus på det nu än vad de har gjort tidigare. 

Förskolechefen på förskolan där förskollärare B arbetar, vill att de ska arbeta mycket med 

naturvetenskap sedan den reviderade läroplanen togs i bruk eftersom naturvetenskapens roll i 

förskolan har blivit tydligare i den reviderade läroplanen. Förskollärare B känner dock inte att 

det har påverkat deras arbetssätt särskilt mycket än, däremot arbetar de mer med 
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naturvetenskap nu än vad de gjort tidigare terminer. Det som också skiljer sig mot arbetet med 

naturvetenskap från tidigare terminer är att de nu arbetar temainriktat med naturvetenskap, 

berättar hon. 

Förskollärare C upplever att på förskolan där hon arbetar har den reviderade läroplanen 

påverkat verksamheten på så vis att personalen har blivit mer insatt i vilka områden 

naturvetenskapen berör. Naturvetenskap är emellertid något som har genomsyrat deras 

verksamhet länge, fastän de inte har haft sådan stor plats i läroplanen, säger hon.  

Implementeringen av den reviderade läroplanen pågår för fullt på förskolan där förskollärare 

D arbetar. Hon upplever inte att den reviderade läroplanen har påverkat arbetssättet särskilt 

mycket än så länge, hon menar att de alltid har arbetat så i förskolan. Hennes förhoppningar är 

att den reviderade läroplanen ska bidra till att förskolepersonal blir bättre på att sätta ord på 

vad de gör, både inför föräldrar och inför barn.  

Förskollärare E säger att den reviderade läroplanen har påverkat verksamheten så till vida att 

de som inte var it intresserade av naturvetenskap tidigare, nu har fått upp ögonen för ämnet. 

Förut har det bara varit de som tycker att det är roligt som har drivit det naturvetenskapliga 

arbetet. Hon upplever dock att hon inte ändrat sitt arbete med naturvetenskap sedan den 

reviderade läroplanen togs i bruk. 

Den reviderade läroplanen har påverkat hela organisationen där förskollärare F arbetar, inte 

bara arbetet med naturvetenskap. På hennes förskola är de mitt uppe i arbetet med att få in den 

i verksamheten. Hon menar att nu gäller det att verkligen tänka till vad som ska göras och vad 

som ska finnas i verksamheten. Hon säger att det gjorde hon även innan men nu ställs det mer 

krav på henne som förskollärare. 

Förskollärare G känner att personalen på hennes förskola, i och med den reviderade 

läroplanen börjat satsa mer på naturvetenskapen. De arbetade med naturvetenskap redan innan 

den reviderade läroplanen togs i bruk men hon anser att de arbetar mer med det nu. 

Naturvetenskapen har nu blivit en mer självklart del av verksamheten, de känner nu att detta 

är något de ska arbeta med. Hon säger att de tidigare arbetat mycket med språk och matematik 

och haft just de glasögonen på. Nu har de även fått på de naturvetenskapliga glasögonen och 

detta bidrar, menar hon, till att naturvetenskapen per automatik blir mer levande i 

verksamheten. 
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Den reviderade läroplanen har inte påverkat förskolans arbete med naturvetenskap berättar 

förskollärare H. Hon uppfattar att de arbetar lika mycket med det denna termin som de gjorde 

i våras. Dock menar hon att arbetet med naturvetenskap inte var lika tydligt som det är nu, 

tidigare terminer. Det är hon som driver arbetet med naturvetenskap, och innan hon började 

arbeta på förskolan fanns heller inte intresset att arbeta med detta i verksamheten.  
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ANALYS 
 

Analysen sker först utifrån studiens frågeställningar. Därefter sker en sammanfattande analys 

med hjälp av de teoretiska perspektiven didaktiska val, konstruktivismen samt det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna att de arbetar med 

naturvetenskap i verksamheten? 

 

 

Naturvetenskap som utevistelse 
 

Intervjusvaren visar att utevistelsen är en stor del av de undersökta förskolornas dagliga 

verksamhet. Samtliga förskolor, utom förskola D, använder utevistelsen som en metod i 

arbetet med naturvetenskap. Det är enklare för barnen att tillämpa sig en förståelse för biologi 

i utomhusmiljön. Utevistelsen erbjuder ett varierat naturmaterial som ger barnen konkreta 

upplevelser i sitt kunskapsinhämtande. Genom att använda sig av utemiljön i verksamheten 

kan pedagogen locka barnen att utforska och experimentera, samt stimulera deras lärande och 

intresse för biologi (Granberg, 2010). Förskollärare D menar att anledningen till att hon inte 

använder utemiljön i arbetet med naturvetenskap, är på grund av att förskolan inte ligger 

belägen nära ett naturområde. Detta behöver inte vara ett hinder i arbetet med naturvetenskap 

i verksamheten, då även gården på förskolan erbjuder barnen goda möjligheter att utvecklas. 

Barnens motoriska färdigheter utvecklas om de får vistas regelbundet i utemiljön, vilket även 

förskollärare C och E är inne på.  

 

Naturvetenskap som experimenterande 
 

Samtliga förskollärare arbetar konkret med kemi och fysik för att ge barnen varierande 

upplevelser av vad naturvetenskap är. I arbetet med kemi och fysik är experiment den metod 

förskollärarna använder sig av i sin verksamhet. Barn behöver tidigt få erfarenheter av olika 

naturvetenskapliga begrepp, då detta bidrar till att de enklare kan orientera sig i sin omvärld 

(Harlen, 2008). På förskola B, F och G får barnen möjligheten att fritt experimentera med det 
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material som förskollärarna erbjuder dem. Detta bidrar till att barnen skapar ett intresse och en 

nyfikenhet för naturvetenskapliga fenomen. Materialet barnen får tillgång till har en stor 

betydelse för hur deras intresse för naturvetenskap utvecklas (Harlen & Symington,  2008). 

 

Konkreta upplevelser av naturvetenskap 
 

Att arbeta konkret är något som alla deltagande förskollärare talar om, speciellt de som 

arbetar med de yngsta barnen.  Det är viktigt att lärandet är konkret i arbetet med små barn, då 

de lär i helheter (Granberg 2000). Vidare går det även att se att samtliga förskollärare som 

medverkat i denna studie, utgår från barnens intressen vid planeringen av verksamheten, 

förutom förskollärare H. Hon försöker väcka barnens intresse för naturvetenskap genom att 

locka dem med olika experiment. Om barnen får några idéer kring de experiment de gör 

tillsammans med pedagogerna, försöker pedagogerna dock spinna vidare på dessa tankar 

under de kommande aktiviteterna. Även förskollärare G ser det som sitt uppdrag att försöka 

väcka barnens intresse för naturvetenskap, genom att locka med olika spännande aktiviteter. 

Att utgå ifrån barnens intressen i den pedagogiska planeringen är ett av tillvägagångssätten 

hos förskollärarna för att fånga barnens uppmärksamhet och stimulera deras nyfikenhet. 

Intresse och engagemang hos barnen är en förutsättning för att de skall lära (Pramling 

Samuelsson & Sheridan ,2006). 

 

Vilket syfte har de intervjuade förskollärarna i sitt arbete med 
naturvetenskap? (Rebecca ansvarig) 
 

Samtliga intervjuade förskollärare anser att det är viktigt att arbeta med naturvetenskap. Det 

går dock att urskilja ett par olika syften i deras arbete med naturvetenskap. Dessa syften är 

kategoriserade i – lägga grunden för det livslånga lärandet, det professionella uppdraget samt 

den medforskande pedagogen.  
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Lägga grunden för det livslånga lärandet 
 

Syftet med förskollärares A, B, C, G och Hs arbete med naturvetenskap är att de vill väcka ett 

intresse och en nyfikenhet hos barnen. Lyckas pedagogerna med finns det sedan goda chanser 

att utveckla kunskaper inom detta ämnesområde. Förskollärare A, B, C, G och H vill med 

andra ord lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskollärare D är också inne på samma 

spår då hon säger att det är viktigt att barnen tillägnar sig kunskaper inom naturvetenskap 

eftersom att naturvetenskapen är en sådan stor del av vårt liv. Naturvetenskapen är ett lika 

viktigt område att behandla som exempelvis språk och matematik. Det är till stor fördel att 

tidigt börja arbeta med naturvetenskap i verksamheten, då det påverkar den senare skolgången 

positivt (Harlen, 2008). Grunden till det livslånga lärandet bör läggas i förskolan (Gotvassli, 

2002).   

 

Det professionella uppdraget  
 

Förskollärare D, F och H har som syfte i sitt arbete med naturvetenskap att uppnå 

strävansmålen i läroplanen. De anser sig ha ett uppdrag ovanifrån att arbeta med 

naturvetenskap. Både förskollärare D och H säger i intervjuerna att de är tvungna att arbeta 

med naturvetenskap i verksamheten eftersom att det står i läroplanen, de ser det som sin 

skyldighet att nå upp till de strävansmål som läroplanen anger. När förskolan blev mål och 

resultatstyrd ökade kraven från kommunerna på förskolorna, vilket medförde att förskolorna 

har ett större krav på sig att bedöma och utvärdera hur de når upp till strävansmålen 

(Gotvassli , 2002).   

 

Den medforskande pedagogen 
 

Förskollärares Es syfte är att låta barnen utforska omvärlden och upptäcka hur saker och ting 

hänger samman. Hon ser sig själv som medforskande och tillvaratar barnens intressen och 

nyfikenhet i arbetet. Hon vill inte tvinga på barnen en viss förklaring, utan vill att de själva 

ska få upptäcka. När barn får utforska på egen hand skapar de sig en förståelse för hur saker 

och ting hänger ihop (Björklund & Elm, 2003). En utav förutsättningarna för att detta skall 



37 

 

kunna ske är att pedagogen inte tvingar på barnen en viss förklaring, utan ger dem tid att 

undersöka på egen hand (Elstgeest, 2008). 

    I ett sociokulturellt perspektiv kan förskollärare E ses som den komptenta andra, då hon 

hjälper barnen från den aktuella utvecklingszonen till den proximala (Vygotskij, 2001).   

 

Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna att deras arbete har förändrats 

sedan den reviderade läroplanen togs i bruk? (Charlotta ansvarig) 

 

Den reviderade läroplanen har enligt de deltagande förskollärarna, påverkat arbetssättet på 

deras respektive avdelningar mycket, lite eller ingenting alls. Av intervjusvaren går att 

urskilja två synsätt på den reviderade läroplanen. Dessa är – läroplanen som styrande och 

läroplanen som bekräftande. 

 

Läroplan som styrande 
 

På förskollärare Bs förskola är målet att arbeta mer med naturvetenskap i verksamheten nu än 

vad de har gjort tidigare, detta har skett på förskolechefens initiativ. Även på förskollärares G 

och Fs förskolor arbetar pedagogerna för fullt med att få in den reviderade läroplanen i 

verksamheten. Anledningen till detta är att naturvetenskapen har fått en allt mer central plats i 

förskolans reviderade läroplan än vad den har haft tidigare. Ledningen har här gjort ett 

medvetet val i arbetet med att uppnå strävansmålen och upprätthålla en hög kvalitet på 

förskolan. Ansvaret för utvecklingen av verksamheten ligger hos ledningen och det är de som 

skall uppmuntra personalen att hela tiden sträva framåt. Om förskolans verksamhet skall 

kunna nå upp till strävansmålen i läroplanen krävs en kompetent personal (Gotvassli, 2002). 

  

Läroplan som bekräftande  
 

Förskollärare A, C, D, E och H anser alla att den reviderade läroplanen inte påverkat deras 

arbetssätt med naturvetenskap. De menar att de alltid har arbetat på de sätt som föreskrivs i 

den reviderade läroplanen. Detta kan ses som en motvilja att utveckla sitt arbete med 

naturvetenskap. Studien som ligger till grund för Förskola i brytningstid – Nationell 

utvärdering av förskolan (Skolverket, 2004) visar att det finns en tendens bland pedagoger att 
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manipulera de fastställda målen för att passa in i verksamheten. Detta medför att arbetssättet i 

stort sett blir oförändrat, trots nya mål. På förskolan där förskollärare H arbetar har de rätt 

nyligen börjat arbeta med naturvetenskap i verksamheten, men hon menar att det inte har 

något att göra med den reviderade läroplanen.  

    Det var när förskollärare H började arbeta på förskolan som arbetet med naturvetenskap 

startade, hon började alltså arbeta på förskolan innan den reviderade läroplanen togs i bruk. 

Förskollärare C och E påpekar dock att den reviderade läroplanen påverkat de synsätt 

förskolan har på naturvetenskap. En tolkning av detta kan vara att förskolan är på väg mot en 

större medvetenhet i arbetet med naturvetenskap. I förlängningen skulle det kunna innebära en 

förskjutning i synsättet från ”läroplan som bekräftande” till ”läroplan som styrande”.  

 

 

Sammanfattande analys 

Didaktiska val 
 

Den fenomenografiskt inspirerade didaktiken utgår ifrån tre principer (Pramling & Mårdsjö, 

1994). Dessa principer kan vi urskilja att mer eller mindre samtliga förskollärare som deltagit 

i studien använder i sitt dagliga arbete med naturvetenskap.   

   Samtliga förskollärare utgår ifrån barnens intresse och erfarenheter i verksamheten. Detta 

gör de för att få barnen engagerade i innehållet och aktiva i arbetet. Detta är kriterier för att 

princip ett skall uppnås (Pramling & Mårdsjö, 1994).  

     Endast två av förskollärarna uppnår princip två, som innebär att låta barnen uttrycka sina 

tankar och idéer samt reflektera över ett och samma innehåll (Pramling & Mårdsjö, 1994). De 

två intervjuade förskollärarna låter barnen reflektera och diskutera tillsammans över 

innehållet. De synliggör sedan dessa tankar genom att utgå ifrån dessa i arbetet med 

naturvetskap.  

    Princip tre handlar om att läraren skall skapa situationer där barnen får möta ett och samma 

innehåll ur olika perspektiv i verksamheten (Pramling & Mårdsjö, 1994). Förskollärarna i 

denna studie gör detta genom att erbjuda barnen ett varierat material, arbetar i olika 

lärandemiljöer samt att arbeta med innehållet i teman eller i projekt.  

En vikig del av att använda didaktiken som ett redskap i sitt arbete är att besvara frågorna 

vad? hur? och varför? (Sjøberg, 2000). Samtliga förskollärare kunde besvara dessa frågor, 
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dock i olika hög grad. Vilket tyder på att en del av förskollärarna är mer medvetna om sina val 

än andra. 

 

Lärandesyn - Konstruktivism (Rebecca ansvarig) 

Förskollärarna som medverkat i denna studie försöker aktivt bygga vidare på de kunskaper 

och erfarenheter barnen bär med sig sedan tidigare, de låter barnen vara aktiva i 

lärandeprocessen. Detta tyder på en konstruktivistisk syn på lärande och kunskap, där 

poängen är att barnen skall vara aktiva i sitt kunskapsinhämtande. Det betyder att barnen inte 

kan ta över andra människors kunskaper, utan måste konstruera dem själva (Sjøberg, 2000; 

Andersson, 2011). Detta innebär att barnen måste få chans att undersöka och upptäcka på 

egen hand, utan att pedagogerna försöker föra över deras egna ämneskunskap till barnen. När 

barnen ges dessa möjligheter förstår de innehållet och utvecklar sin förståelse för de 

naturvetenskapliga fenomenen. Förskollärarna i denna studie har medvetet givit barnen 

möjligheter att experimentera och utforska på egen hand, många av förskollärarna har påpekat 

att barnens kunskapsinhämtande påverkas positivt av detta arbetssätt.  

   Inom konstruktivismen är det viktigt att pedagogerna utgår från barnens vardagsförståelse 

och planerar verksamheten utifrån dessa förförståelser. Detta är något som samtliga 

förskollärare som medverkat i denna studie strävar efter att göra i verksamheten. De har 

emellertid alltid ett syfte och olika mål med varje aktivitet. Tanken är att alla barn skall nå 

dessa mål, dock kan de behöva olika tillvägagångssätt för att nå dem.  

 

Lärandesyn - Sociokulturellt perspektiv (Rebecca ansvarig) 

I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och samspel en central del (Säljö, 2000). 

Ingen av de medverkande förskollärarna tar upp samspelet som en metod i arbetet med 

barnen. Endast två av de medverkande förskollärarna talar om att de använder 

kommunikationen som en väg till lärandet.  

   Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande som något som inte endast sker i 

skolsammanhang. De medverkande förskollärarna har alla talat om barns ständiga lärande, 

pedagogerna strävar efter att tillvarata all kunskap som barnen besitter. De anser därmed inte 

att lärande är en isolerad företeelse som endast sker i specifika situationer.  
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DISKUSSION 

 

Nedan förs en diskussion kring resultatet utifrån tre, för studien viktiga kategorier; 

naturvetenskap i förskolan, lärandet i förskolan samt den reviderade läroplanen. 

 

Naturvetenskap i förskolan 
 
 
Efter genomförandet av denna studie kan vi se att den vanligaste metoden förskollärarna 

använder i sitt arbete med naturvetenskap, är att använda sig av utomhusmiljön. Detta kan 

bero på att utevistelsen är en sådan naturlig del av förskolans verksamhet och det blir därmed 

en självklarhet för förskollärare att arbeta med detta (Björneloo m.fl. 2003). Utevistelsen är 

viktig för barnen då de lockas till aktivt deltagande och får möjlighet att utforska och 

undersöka djur och natur (Granberg, 2000). Vi har uppmärksammat att de intervjuade 

förskollärarna arbetar mycket med att undersöka naturen i utevistelsen. Vi menar att detta kan 

ses som ett försök av dem att arbeta med biologi i verksamheten. Granberg påpekar dock att 

de erfarenheter barnen gör i utevistelsen bildrar en grund för kunskaper även inom andra 

ämnen, som bland annat fysik och kemi (2000). Samtliga förskollärare utom en, som deltagit i 

denna studie använder naturen och utevistelsen som viktig grund i sitt arbete med 

naturvetenskap. Anledningen till att hon inte använder utevistelsen i sitt arbete med 

naturvetenskap är för att förskolan inte ligger belägen mitt i centrum. Vi menar dock att detta 

inte bör vara ett hinder i arbetet med naturvetenskap, då hon enkelt skulle kunna gå till 

exempelvis en park med barnen. Där det finns goda möjligheter att enkelt undersöka och 

utforska insekter och växter.  

    Många av förskollärarna i denna studie försöker ta tillvara på utomhusmiljön så gott de kan. 

Deras syfte med att vara ute är att de vill stimulera barnens motoriska mognad samt låta 

barnen utforska närmiljön. Detta kan ses som en medvetenhet från förskollärarnas sida att ta 

tillvara på de möjligheter utomhusmiljön erbjuder. Med möjligheter menar vi här att 

utomhusmiljön ger barnen goda förutsättningar att utvecklas motoriskt. Utomhusmiljön 

erbjuder barnen ett varierat underlag vilket gör att de utvecklar sina motoriska färdigheter. 

Barnen kan utveckla sina färdigheter i sin egen takt i utomhusmiljön. Då den erbjuder barnen 

stora och fria ytor vilket inomhusmiljön inte gör, där kan de lätt bli avbrutna (Granberg, 

2000). 
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    Vi kan utläsa att de deltagande förskollärarna i denna studie arbetar alla med experiment i 

verksamheten, detta bidrar till att det blir konkret och enkelt att förstå för barnen. Det är 

viktigt att ge barnen konkreta upplevelser av naturvetenskapliga fenomen i förskolan då det 

bidrar till att barnen lättare kan ta till sig de mer abstrakta begreppen som kommer senare i 

deras skolgång (Hellden, 2010). Förskollärare B, G och F försöker alla erbjuda barnen 

möjligheter att prova på att experimentera på egen hand. En möjlig tolkning av detta är att 

förskollärarna inte vill ge barnen ett färdigt svar, utan vill ge barnen möjlighet att själva 

undersöka och komma fram till olika förklaringar.  Genom detta får barnen möjlighet att se 

samband mellan olika företeelser (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  

    Samtliga förskollärare arbetar med naturvetenskap på ett lekfullt sätt, en förskollärare 

försöker även väva in naturvetenskapen i barnens fria lek. Detta kan ses som att förskollärarna 

ser leken som ett viktigt redskap i barnens kunskapsinhämtande. En stor del av barnens 

vardag är att leka, de är genom leken de lär och inhämtar kunskap (Granberg, 2000). Det 

naturvetenskapliga arbetet måste utgå ifrån barnens livsvärld för att de skall kunna ta till sig 

innehållet. Då leken är en sådan stor del av barnens vardag blir det en självklarhet att utgå 

ifrån detta i verksamheten (Björklund & Elm 2003).  

    Sammanfattningsvis kan vi säga att samtliga förskollärare arbetar mer eller mindre med 

naturvetenskap, dock är biologi det mest centrala området de arbetar med. När de arbetar med 

biologi är de oftast ute i naturen och tar till vara på vardagsnära situationer. Vi tror att 

anledningen till att förskollärarna mestadels arbetar med biologi är på grund av att de 

behärskar detta ämne bäst. Detta kan tolkas som att de flesta förskollärare som medverkat i 

denna studie är bekväma i arbetet med biologi. Förskollärarna vågar sig inte på att arbeta med 

kemi och fysik i samma utsträckning okänt för dem. 

   Nästan alla förskollärare i studien pratar om att naturvetenskap är ett ämne som innehåller 

väldigt mycket, dock har de väldigt svårt att sätta ord på vad dessa ämnen är. Det verkar som 

att det råder en okunskap från deras sida inom ämnet, detta kan sedan speglas i verksamheten.  

 
Lärandet i förskolan 
 
 
Samtliga deltagare i denna studie berättar att de försöker ta sin utgångspunkt i barnens 

intressen i det dagliga arbetet i verksamheten. Forskare har tidigare observerat att 

förskollärare planerar och genomför arbetet utifrån barnens intressen och behov (Thulin 2006; 

Elm, 2008; Pramling & Mårdsjö, 1994). Vår insamlade data i kombination med resultaten 
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från tidigare forskning gör att vi känner oss säkra på att detta är ett vanligt arbetssätt i 

förskolan. Anledningen till detta tror vi är att barnen tar till sig innehållet enklare om det är 

något som intresserar dem. Förskollärarna har då en bättre förutsättning att fånga barnens 

uppmärksamhet och möjligheterna till lärande blir då maximala.  

   Två av de intervjuade förskollärarna försöker även skapa ett intresse hos barnen för sådant 

som inte har intresserat dem tidigare. En möjlig tolkning av detta är att pedagogerna på 

förskolan strävar efter ett varierat ämnesinnehåll. Skulle pedagogerna enbart utgå ifrån 

barnens intressen i verksamheten är det lätt att ämnesinnehållet blir väldigt enformigt. Det är 

därför viktigt att pedagogen kan skapa en nyfikenhet hos barnen för de fenomen de tidigare 

inte visat intresse för (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006).  

   Samtliga deltagande förskollärare arbetar i teman eller projekt där de sätter olika delar i ett 

sammanhang för barnen. En tolkning vi kan göra av detta är att pedagogerna har sett att detta 

inverkar positivt på barnens lärande. Även tidigare forskning pekar på att de ämnesintegrerade 

arbetssättet är vanligt inom förskolan (Thulin, 2006; Pramling & Mårdsjö, 1994; Elm, 2008). 

Det tematiska arbetssättet har varit vanligt inom förskolans värld en längre tid, detta beror på 

att barnen har lättare att lära om det sker i helheter (Sheridan m.fl. 2010).  

   Ungefär hälften av förskollärarna som medverkat i denna studie använder ett rikt och 

varierat material i arbetet med naturvetenskap. Detta kan bero på att barnen då får möta 

samma fenomen i olika sammanhang, vilket leder till att de får en större förståelse för hur 

saker och ting hänger ihop. En utav de viktigaste delarna i små barns lärande är att skapa en 

förståelse för hur saker och ting hänger ihop i omvärlden. De gör detta genom att undersöka 

och utforska orsaker och samband (Björklund & Elm 2003).  

   Läroplan för förskolan, LpFö 98/11 vilar på det sociokulturella perspektivet, av denna 

anledning trodde vi på förhand att detta även skulle genomsyras i intervjuerna med 

förskollärarna (Sheridan m.fl. 2010). Ett sådant perspektiv framtyder dock inte särskilt starkt 

ur vår insamlade data. Det naturvetenskapliga arbetssättet i förskolan har influerats av 

konstruktivismen (Elfström m.fl. 2009). Av denna anledning tror vi att det sociokulturella 

perspektivet blivit mer tydligt i respondenternas svar om vi hade undersökt exempelvis arbete 

med språkutveckling i förskolan. 

   Elm (2008) och Thulin (2006) diskuterar båda samspelets betydelse för lärandet, de fick 

dock fram olika resultat i sina studier. Elm (2008) kunde se att lärarna på förhand hade ett 

svar de ansåg vara rätt. När något barn gav detta rätta svar avslutades diskussionen. Thulin 

(2006) kunde i motsats till Elm (2008) se att det rådde ett öppet samtalsklimat på förskolorna. 
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De förskollärare hon observerade var inte intresserade av att få fram ett rätt svar. De ville 

istället få igång tankeverksamheten hos barnen. Bland förskollärarna som deltagit i vår studie 

är det vanligt att låta barnen fritt spekulera kring olika fenomen. Endast en av förskollärarna 

poängterar att hon är noga med att i efterhand ge barnen rätt svar, detta gjorde hon på grund 

av att hon inte ville att barnen skulle gå ovetandes från aktiviteterna. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna har olika syn på vad som är viktigt att ge barnen, det kan finnas flera orsaker 

bakom detta, som exempelvis olika utbildningar, ämneskunskaper samt lärandesyn.  

 

Den reviderade läroplanen (Charlotta ansvarig) 

 

Det finns två huvudlinjer när de gäller om förskollärarna har börjat arbeta mer med 

naturvetenskap sen den reviderade läroplanen togs i bruk. Å ena sidan de förskollärare som 

arbetar på samma sätt de alltid har gjort, å andra sidan de som har förändrat sitt arbete med 

naturvetenskap. Vi tror att detta kan bero på att alla förskolor inte har kommit igång med att 

implementera arbetet med den reviderade läroplanen än. Forskning har visat att det tar ett par 

år innan en reform får genomslag i verksamheten (Skolverket, 2008). Av denna anledning tror 

vi att vi hade fått ett annat resultat om vi gjort denna undersökning cirka fem år framåt i tiden. 

Ytterligare en tolkning vi kan göra är att naturvetenskap inte är så högt prioriterad ute i 

verksamheterna, förskollärarna prioriterar andra ämnen före naturvetenskap, som tillexempel 

språkutveckling. Detta var även ett resultat som rapporten Förskola i brytningstid – en 

nationell utvärdering (Skolverket, 2004) kom fram till. Där naturvetenskapen prioriterades 

mycket lågt ute i verksamheterna.  

      Alla intervjuade förskollärare som deltagit i denna studie har vid intervjuerna börjat 

diskutera hur de arbetar med språk och matematikinlärning i verksamheten, även fast detta 

inte är något vi har frågat efter. Vilket påvisar att detta är något som prioriteras högt ute i 

verksamheterna idag.  
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KONKLUSION  
 

Vi kan se att det finns generella mönster i arbetssättet med naturvetenskap, samt att 

förskollärarna har liknande syften med sitt arbete inom naturvetenskap.  Vi kan trots det se att 

det finns ganska stora variationer inom dessa mönster, till exempel strävar samtliga 

förskollärare att erbjuda barnen konkreta upplevelser av vad naturvetenskap är, dock använder 

de sig av olika metoder för att nå upp till detta. Vad som ligger bakom förskollärarnas 

didaktiska val har vi inte undersökt i denna studie, men det kan vara intressant att forska 

vidare på. Intressant att klargöra i detta sammanhang är att två av de intervjuade 

förskollärarna har gått samma utbildning, under samma år och har gett liknande svar i våra 

intervjuer.  

   Ett annat intressant resultat vi fick fram var att de yngre förskollärarna arbetar mer medvetet 

med naturvetenskap i verksamheten än vad de äldre gör. Vi funderar på vad detta beror på, är 

det på grund av deras utbildning eller är det en ren slump? Det vore intressant att forska 

vidare på detta.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1. 

INTERVJUGUIDE 
 

Kategori Frågor  Begrepp 

Uppvärmningsfrågor  Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vart studerade du till förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

Ålder, Examen, 

Erfarenhet 

Syfte Arbetar ni med naturvetenskap i 

verksamheten? 

Anser ni i arbetslaget att det är viktigt att 

arbeta med naturvetenskap i verksamheten? 

Varför? 

Om inte, varför? 

Vilket eller vilka syften har du med arbetet 

med naturvetenskap? 

Inställningar, 

Medvetenhet, 

Reflektion 

Kunskaper Läste ni någon naturvetenskap på 

utbildningen?  

Har du fått någon fortbildning inom detta 

ämne? 

Har du skaffat dig kunskaper inom detta ämne 

på något annat vis? 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper 

inom naturvetenskap? 

 

Utbildning, 

Fortbildning 

Didaktiska val Hur arbetar du med naturvetenskap i 

verksamheten?  

Varför arbetar du just så?  

Vilka metoder brukar du använda dig av när 

ni arbetar med naturvetenskap i 

verksamheten? (experiment, utemiljön, 

studiebesök)  

Hur ofta brukar ni arbeta med naturvetenskap 

i verksamheten? Är det något ni strävar att 

arbeta med hela tiden eller sker det under 

Metoder, 

Medvetenhet, 

Implementering av 

läroplan 
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vissa perioder? 

Har den reviderade läroplanen påverkat ditt 

arbetssätt kring naturvetenskap?  

Om ja, Hur då? 

Om nej, Varför inte? 
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BILAGA 2. 

 E-MAIL TILL FÖRSKOLLÄRARE 
 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Nu har vi precis påbörjat vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka 

hur förskollärare arbetar med naturvetenskap i verksamheten. För att kunna undersöka detta 

har vi valt att intervjua förskollärare som arbetar olika förskolor i Uppsala. Vi undrar nu om 

du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju?  

Om du väljer att delta kommer du att vara anonym, varken ditt namn eller förskolan du 

arbetar på kommer att nämnas i uppsatsen eller till någon annan person. Alla uppgifter och 

allt material som är kopplat till dig kommer att förvaras på en plats som obehöriga ej kommer 

att ha tillträde till. Under intervjun har du rätt till att när som helst avbryta din medverkan. Om 

du inte skulle vilja att vi använder intervjun till vårt arbete kan du även efter att intervjun 

avslutas säga detta till oss, och vi kommer då inte att använda intervjun i vår uppsats.  

Det insamlade materialet kommer inte att användas till något annat än till studiens syfte. 

Materialet kommer även att förstöras när uppsatsen är färdig.   

Om du är intresserad av att delta i denna studie hör av dig till oss genom att svara på detta 

mail, så kontaktar vi dig för att boka in en tid som passar för intervjun.  

Det skulle vara väldigt roligt om du skulle vilja delta i denna studie! Vi hoppas att få höra 

ifrån dig snart. 

 

Med vänliga hälsningar 

Charlotta Östlund och Rebecca Trolle Grzechnik 


