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Abstract 

 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på förskollärares syn på naturvetenskap, om deras 

arbetssätt kring naturvetenskap påverkas efter påbörjad implementering av läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98 rev 2010, samt att tidigare forskning visar att intresset för naturvetenskap är lågt, hur ser 

detta ut bland förskollärarna i verksamheten? Studien är kvalitativ där förskollärarna får besvara 

skriftligt på ett frågeformulär med öppna frågor.   

   Revideringen av Lpfö 98 har gett förskollärarna ett större och tydligare uppdrag, de ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik. 

   Studien visar på att förskollärarna anser att deras eget intresse och engagemang är betydelsefullt 

för barns lärande. Samt att deras uppdrag numer är tydligare och att de har ett bättre stöd från 

läroplanen, de kommer arbeta mer och medvetet kring naturvetenskap. Det framgår även i studien 

att förskollärarna anser att naturvetenskap är ett svårt ämne och att de inte vet hur de ska besvara 

barns funderingar kring naturvetenskap då de har dåliga kunskaper kring ämnet. Men några 

förskollärare har en allmänt positiv inställning till att naturvetenskapen har fått en större del i 

förskolans läroplan.   
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1.  INLEDNING 

 

Thulin (2011) skriver att intresset för skolämnet naturvetenskap är lågt, inte bara i Sverige och 

norden utan även i de flesta andra av dagens industriländer, och att det därför är viktigt att barnen 

får en bra syn, första upplevelse och förståelse för naturvetenskap redan i förskolan. Hur kommer 

det sig att intresset för naturvetenskapen är så låg? Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 

(2008) undrar över varför det finns ett vikande intresse för naturvetenskap när erfarenheten visar att 

redan små barn mycket tidigt är intresserade och fascinerade av naturvetenskapliga fenomen.  

I vår studie kommer störst fokus läggas vid förskollärares tankar kring naturvetenskap, ta reda på 

hur ett naturvetenskapligt arbete i förskolan kan se ut och om förskollärarna tänker arbeta 

annorlunda med naturvetenskap i förskolan efter att läroplanen reviderats. Även förskollärarnas 

uppfattning om barns lärande kring naturvetenskap kommer vi att belysa.  

 

Förskolans läroplan Lpfö98 reviderades 2010, därför ser vi denna studie både vara yrkesmässigt och 

pedagogiskt intressant och relevant eftersom naturvetenskapen framträder tydligare i denna 

reviderade upplaga än tidigare. I och med revideringen har det även tillkommit fler mål i förskolans 

läroplan kring området naturvetenskap. Att få barnen nyfikna och intresserade av naturvetenskap ser 

vi också som viktigt, eftersom naturvetenskap finns i det mesta omkring oss och ämnet kommer 

följa med barnen upp i skolan. 

 

 

 

1.1  Syfte och Frågeställning  

 

Som vi tog upp i inledningen menar både Elfström m.fl (2008) och Thulin (2011) att elever 

presterar dåligt och att intresset för ämnet naturvetenskap i skolan är lågt. Detta beror kanske redan 

på förskollärares inställning och kunskaper inom ämnet. Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på 

hur förskollärarna ser på naturvetenskap, och om deras arbetssätt kring naturvetenskap kommer att 

förändras efter påbörjad implementeringen av läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev 2010. Om nu 

tidigare forskning visar att intresset för ämnet är lågt, då kanske förskollärarna har med sig detta, 

hur ska de då förhålla sig till naturvetenskap i förskolan och jobba med detta? 
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1. Hur jobbar förskollärare med naturvetenskap idag och anser de att arbetet med 

naturvetenskap har förändrats efter att den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev 

2010, börjat implementeras och i så fall hur? 

2. Vad har förskollärare för tankar och tidigare erfarenheter kring naturvetenskap?  

3. Hur uppfattar förskollärarna själva att deras tankar kring ämnet kan påverka barns lärande?  

 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Vi har medvetet valt att endast intervjua förskollärare. Vår tanke var att inte jämföra pedagoger 

vilket vi hade blivit tvungna att göra om vi intervjuat pedagoger med olika utbildningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. BAKGRUND 

 

I detta kapitel kommer vi att redogör den litteratur samt tidigare forskning vi läst och anser vara 

relevant för vår undersökning. 

 

2.1 Förskolans läroplan då och nu 

 

Berntsson (1999) skriver att 1998 fick förskolan en egen läroplan, som fokuserade på det 

pedagogiska uppdraget, att förhålla sig till. Och sedan dess tillhör även förskolan skolverket, vilket 

innebar att även daghemmen var tvungna att byta namn till förskolan. Denna läroplan gäller de 

verksamheter som har barn i åldrarna 1-5. Förskoleklassen tillhör alltså inte förskolans läroplan utan 

grundskolans. 

 

Vidare menar Berntsson på att om förskolan och förskollärarnas viktigaste funktion uppfattas vara 

att överta delar av föräldrars omsorg om barnen, under den tid de spenderar på förskolan, kan 

förskollärarnas kompetens framstå som den kunskap varje förälder har. Thulin (2006) skriver att på 

1990-talet såg samhället förskolans roll med nya ögon. Forskning om barns lärande och utveckling 

hade tagit stora kliv framåt och belyst det betydelsefulla i att förskolan inte i första hand ska ses 

som en omsorgsinstitution för arbetande föräldrar utan att verksamheten är bra för barnen själva. 

 

Förskolans läroplan vilar på sociokulturella teorier om att barn lär genom att kommunicera och 

samspela med andra människor, både barn och vuxna, i deras omgivning (Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson, 2010). Berntsson (1999) menar att förskolans läroplan kan bli en viktig 

del av professionaliseringen av förskolläraryrket, i och med sin fokusering på det pedagogiska 

uppdraget samt den pedagogiska kompetens som förskolan och förskollärare numera har. I 

förskolans läroplan, (Skolverket, Lpfö98), står det, efter beslut från skolverket, att hela arbetslaget, 

både förskollärare och barnskötare ska dela på det pedagogiska ansvaret, detta är en del av 

förskolans läroplan som reviderades 2010.  

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, Lpfö98 rev 2010) ska förskolans verksamhet utformas 

utifrån ett uppdrag, en värdegrund och en demokratisk syn på barnet och dess utveckling och 

lärande. Förskolans läroplan är ett exakt dokument med mål och riktlinjer för den pedagogiska 

verksamheten. Det står dock inte hur verksamheten precist ska utformas, utan det lämnas till den 
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professionella personalen ute på förskolorna att själva ta hand om. 2008 fick skolverket i uppdrag 

av regeringen att föreslå förtydliganden och kompletteringar av vissa mål i läroplanen, där ibland 

strävansmål om naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010). Regeringen ansåg att förskolans 

potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte togs tillvara på helt och hållet. 

 

    Det står fortfarande i den reviderade läroplanen att: 

 “Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans 

 läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs” 

         (Skolverket, Lpfö98, rev 2010, s 8),   

men det är numera förskollärarnas uppdrag, och ansvar, att se till att arbetet sker i enlighet med 

målen i läroplanen. Stora delar av läroplanen har inte förändrats efter revideringen. Förskolan ska 

fortfarande stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg, och den ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, Lpfö98, rev 2010). Däremot har 

strävansmålen för naturvetenskap kompletterats och förtydligats 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska förskolan genomsyras av ett naturvetenskapligt 

arbetssätt, som ska få barnen att iaktta, utforska och ställa frågor om sin omvärld, det ska eftersträva 

till att barn grundlägger kunskap om naturen, en förståelse för allt liv samt få en förståelse för sin 

egen delaktighet i naturens kretslopp. Målen har blivit förtydligade, det som tidigare kallats för 

enkla naturvetenskapliga fenomen, kallas i den reviderade upplagan för enkla kemiska och 

fysikaliska fenomen. Dessa fenomen måste barnen få syn på, för att få reda på att det t.ex. är vinden 

som göra att vindsnurrorna snurrar, och att samma vind sätter vindkraftverken i rörelse och att det i 

sin tur leder till att vi får elektricitet till våra lampor. 

 

I Lpfö98 fanns det två strävansmål mot naturvetenskap: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

● utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker, 

//...// 

● utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.  

 

(Skolverket, Lpfö98, sid 9) 
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I den reviderade läroplanen för förskolan har det tillkommit fler strävansmål för naturvetenskap, 

samt har de befintliga förtydligats 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

●  utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för 

          hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

●  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

●  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap, 

● utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 

● utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap” 

      (Skolverket, Lpfö98 rev 2010, s 10) 

 

Thulin (2006) nämner att målen för verksamheten i förskolan anges i form av mål att sträva mot i 

läroplanen. En anledning till att verksamheten skall sträva mot målen, till skillnad mot att även 

uppnå dessa, är att förskolan är en frivillig skolform och att barn deltar i verksamheten under olika 

förutsättningar.  

 

2010 var det inte bara förskolans läroplan som reviderades, utan även grundskolans läroplan, och 

skollagen omarbetades. Skollagen gäller över läroplanerna och den förste augusti 2010 trädde den i 

kraft, och började gälla i juli 2011. Den största förändringen i skollagen som rör förskolan är att den 

numera är en egen skolform, den första skolformen. Detta innebär för förskolan att verksamheten 

ska innefattas i begreppet utbildning och undervisning, vilken förskollärarna ska ha ansvar för, men 

även resterande personal kan främja barnens utveckling och lärande
1
. Begreppen utbildning och 

undervisning är inget som det står specifikt om i läroplanen, men som enligt skollagen alltså ska 

gälla även förskolan.  

 

Förutom att strävansmålen för naturvetenskap har förtydligats har även förskollärarna fått det 

pedagogiska ansvaret i förskolan Där står t ex: 

                                                 

1  http://www.skolverket.se/sb/d/3885 
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Förskollärare ska ansvara för 

 • att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

○ stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik 
 

     Skolverket, Lpfö98, rev 2010, s 11. 

 

2.2 Definition av naturvetenskap 

 

Nationalencyklopedin definierar naturvetenskap såhär: 

”Naturvetenskap – den sammanfattande benämningen på vetenskaper som studerar naturen, dess 

delar eller verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap.” 
2
. 

Löfgren och Pennanen (2007) definierar NO : “De olika ämnen som faller under NO i skolan är; 

fysik, kemi, biologi och teknik.” S 8.  

 

Elfström m.fl. (2008) säger att naturvetenskap är fascinerande, då det handlar om allt omkring oss 

och allt som berör människor går att härleda till naturvetenskap. Thulin (2011) menar att 

naturvetenskap är en vetenskap som berör flera kunskapsområden. Naturvetenskap definieras som 

ämnen och vetenskaper som vänder sig om och beskriver och förstår naturen omkring oss. Det 

omfattar ämnen som biologi, fysik och kemi samt geologi, geofysik, astronomi m.fl. Thulin (2011) 

skriver vidare att begreppet naturvetenskap syftar till de vetenskapsdiscipliner som organiseras av 

universitet och forskningsinstitutioner. Hon hävdar också att det är svårt att ge någon närmare 

definition av begreppet naturvetenskap eftersom naturvetenskapen är så mångfaldig och innehåller 

såväl lagar och teorier som metoder och processer.  

 

Thulin (2011) menar att man kan betrakta naturvetenskap som en slags kultur, som “ett sätt att se på 

naturen och försöka förstå den utifrån en särskild, kulturell kontext”. En kultur som förutsätter vissa 

normer, regler, språk, kunskaper och konventioner.  

 

 

                                                 

2  http://www.ne.se/naturvetenskap 

http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
http://www.ne.se/naturvetenskap
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2.3 Barns lärande  

 

I detta kapitel kommer tidigare forskning och teorier om barns lärande att framgå. Björneloo, 

Landström, Pramling Samuelsson och Sträng (2003) skriver att lärande är en förutsättning för 

utveckling. Susanne Thulin (2006) skriver att lärandets innehåll inte har präglat svensk förskola 

under åren utan lärandets akt har stått i fokus. 

Thulin (2006) menar att förutsättningar för barns utveckling skapas i den miljö de vistas i och i de 

relationer som de har till vuxna och vänner. Men det är barnet som skapar sin egen mening och 

förståelse för omvärlden. Barns förutsättningar för utveckling och lärande kan utifrån detta 

perspektiv enbart ses i ljuset av den kulturella praktik som råder och utifrån de omständigheter som 

den aktuella gruppen befinner sig i.  

 

Relationen mellan språket och tänkandet är förbundet med den sociala och kulturella miljö som 

människan är delaktig i. I samspel med omvärlden kan människan inte undgå att lära och barn har 

stora möjligheter att lära genom att samverka med varandra. Thulin (2006) nämner att idag vet vi att 

barn mycket tidigt i livet reagerar på och utvecklas genom samspel med omvärlden, vilket har 

utvecklat begreppet ”det kompetenta barnet” i de senaste årens forskning, till skillnad från förr då vi 

såg barn som oskrivna blad.  I Lärandets grogrund av Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) slår 

de fast att sättet att se på barn påverkar hela undervisningssituationen på förskolorna, och på sikt 

även barnens lärande och utveckling. De menar att om man ser barn som kompetenta finns det inget 

behov av att fylla barnen med kunskap, man behöver heller inte invänta en mognad, utan barnen 

kan istället stimuleras och utmanas till lust att lära. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar 

att det barnet behöver är en medupptäckande vuxen, som litar på barnens förmåga att lära. Liknande 

menar även Thulin (2011) att vad barn lär sig och på vilket sätt de lär sig är i hög grad en 

konsekvens av de interaktionsmönster som råder mellan barn och vuxna. 

 

Utbildningsdepartementet (2010) skriver i sitt regeringsbeslut om implementeringen av läroplanen 

att förskolans miljö, både inne på förskolan och miljöer utanför och runt om förskolan har stor 

betydelse eftersom barn lär och utvecklas i samspel med den fysiska omgivningen. En rik, varierad 

miljö med ostrukturerat material som lyfter fram, utmanar och synliggör fenomen i vardagen 

främjar både fantasi och kreativitet, därav bör förskolan ha tillgång till mycket material och redskap 

som bjuder in barnen att pröva, undersöka och experimentera.  
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2.4 Naturvetenskap i förskolan 

 

Björklund och Elm (2003) skriver att barns intresse för naturvetenskap ständigt är aktuell. Thulin 

(2006) menar att innehållsområdet natur inte längre endast är ett exempel man kan välja emellan för 

att uppnå ett pedagogiskt syfte, utan nu ska natur vara ett av de tre innehållsområden som innehållet 

ska kretsa kring i en förskoleverksamhet. Barns egna erfarenheter genom experiment, upplevelser 

och naturvård bidrar till en utveckling. Innehållet är betydelsefullt och ses som ett stöd i barnets 

identitetsutveckling och kommunikation med omvärlden.  

 

Enligt utbildningsdepartementet (2010) handlar naturvetenskap (och teknik) i förskolan om att 

barnen får undersöka sin omgivning och de vardagsfenomen som finns runt omkring dem. Thulin 

(2011) tar också upp det här, hon menar på att naturvetenskap i förskolan som lärandeobjekt för 

barnen innebär att lära sig se, lyssna, observera och ställa frågor samt att kunna kommunicera och 

reflektera sina iakttagelser, och att vuxna i förskolan ska kunna stimulera barns nyfikenhet. 

Björklund & Elm (2003) menar genom att bli bekant med naturvetenskapliga förlopp utvecklar barn 

sin förmåga att förstå sin omvärld. När barn ges tillfällen och möjligheter att upptäcka och 

undersöka via leken uppstår en nyfikenhet och förståelse för naturvetenskapen, och även en 

förståelse för barnens egen delaktighet i naturens kretslopp. I naturvetenskapliga processer uppstår 

många situationer där barn konfronteras med andras perspektiv och då får ompröva sina tidigare 

erfarenheter. Björklund & Elm (2003) menar att när barn delar med sig till varandra, av sina egna 

upptäckter och erfarenheter, hjälper dem successivt varandra att få insikter och djupare förståelse 

för något de tillsammans utforskar.   

 

Thulin (2006) skriver att natur och miljöarbete alltid har haft en plats i förskolans verksamhet men 

ofta har det begränsat sig till att handla om att benämna, så och sätta, naturupplevelser och 

uppträdande i naturen. Att natur och miljöarbete i förskolan, i och med införandet av läroplanen, fått 

en mer framskjuten plats kan förklaras till en allt mer utökad medvetenhet om att människans sätt 

att hantera jordens resurser på sikt hotar den egna existensen. Att få, utifrån sina förutsättningar, 

göra upptäckter och utforska naturen tillsammans med vuxna kan ge barn en möjlighet till att 

utveckla kunskaper om förhållande mellan natur och människa och skapa förutsättningar för en 

helhetssyn på människan och dennes roll i det ekologiska kretsloppet menar Thulin (2006).  

 

Runt omkring, i barnens vardagliga omgivning, finns det mängder av fenomen som upptar mycket 

av deras intresse och nyfikenhet, dessa fenomen kan ofta kopplas till naturvetenskap 



12 

 

(Utbildningsdepartementet, 2010). En av förskolans viktiga uppgifter är att ta tillvara på barnens 

nyfikenhet och utveckla deras intresse för naturvetenskap när de möter den just i sin omgivning 

enligt. Thulin (2011) menar på att det är just barns nyfikenhet och motivation som ska vara den 

centrala anledningen till att de ska få möta naturvetenskap redan i förskolan. Thulin (2011) 

fortsätter, och menar på att det är barnens frågor som är själva drivkraften i deras lärande. Barnen 

ska få tillgång till den kunskap som naturvetenskapen erbjuder och det krävs engagerade 

förskollärare för att detta ska ske. Barn har med sig erfarenheter till förskolan som ska ligga till 

grund och användas i den vardagliga verksamheten. 

 

Elfström. mfl (2008) skriver att barn ofta är intresserade av helt andra saker än vad vuxna är, detta 

leder allt som oftast till att barnen ger förskollärarna nya frågor att ställa som inte var tänkta från 

början. När barnen inte längre kommer någonstans i sin egen undersökning är det dags för 

förskollärarna att ställa produktiva frågor som för barnen framåt i undersökningen. Thulin (2011) 

menar att forskningen pekar på en rad framträdande faktorer som kan vara av betydelse för barns 

lärande inom kunskapsområdet. Barn och förskollärares frågor anses viktiga för att inbjuda barn till 

dialog och för att få en uppfattning om enskilda barns förståelse. Thulin (2011) menar att barns 

frågor visar på hur de tänker, och inom naturvetenskapen är också själva frågeställandet en viktig 

del av lärares förståelse av ämnet vilket har betydelse för planering och utveckling av 

lärandesituationer. Vidare framhävs betydelsen av formativa utvärderingar, att systematiskt samla 

information om barns lärande för att kunna bygga lärandesituationer samt betydelsen av ett öppet 

klimat i lärandesituationen, det vill säga att barn vågar lägga fram sina idéer och synpunkter, och att 

de då möts med respekt, det diskuteras och prövas.  

 

 2.5 Förskollärarnas uppdrag 

 

Thulin (2006) menar att det arbetssätt som praktiserats i förskolan har präglats av det konkreta. Det 

har gällt att fånga barns intresse och att engagera dem i ett här- och nu perspektiv. I och med 

Läroplan för förskolans (Skolverket, 1998) införande har emellertid lärandets objekt fått en mer 

framskjuten roll i förskolans verksamhet. Thulin (2006) skriver att de aktiviteter som genomförs 

och det innehåll som väljs måste utgå från barns erfarenhetsvärld, men samtidigt måste utmaningar 

skapas i riktning mot ny möjlig utveckling. Då blir förskolläraren medveten om vad barnet kan göra 

i samarbetet med förskolläraren eller kompisarna som denna potentiella utveckling kan synliggöras. 
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Thulin (2006) skriver att ett flertal studier visar att förskollärares förmåga att göra barn delaktiga i 

ett sammanhang är beroende av den vuxnes syn på barn, kunskap och lärande, samt att det är 

medvetna om sin egen syn på dessa. Förhållningssätt och medvetenhet hos förskollärare kan sägas 

vara avgörande för hur tilltron till barnet skapas. Hur mötet mellan förskollärare och barn utformas 

blir betydelsefullt för det samspel och den ömsesidighet i kommunikationen som skapas i en 

situation. Utbildningsdepartementet (2010) menar att barn behöver positiva förebilder, vuxna, som 

kan ge barnen stöd i förståelsen för hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö.  

2.5.1 Förskollärarna och naturvetenskap 

 

Miljöarbetet har alltid vart en stor del av naturvetenskapen i förskolan. Thulin (2006) skriver att 

personalens attityder och kunskaper anses vara grunden för miljöarbetet i förskolan. Förskollärarens 

roll betonas alltså starkt. Att ekologiska processer är till stora delar osynliga för barn och kan förbli 

så om inte förskollärare skapar situationer som förmår barn att göra upptäckter kring de 

naturvetenskapliga fenomenen. Uppmärksamma barn på och starta kunskapsprocesser kring det 

ekologiska samspelet, att väcka förundran och nyfikenhet kring de upptäckter som görs skall vara 

ett naturligt inslag i förskolans arbete.  

 

19 av 24 förskollärare har svarat att de har ett stort intresse för naturvetenskap i allmänhet. Som 

skolämne var det 13 av 24 förskollärare som svarat att de har ett stort intresse för naturvetenskap, 

och 10 av de 24 förskollärarna har svarat att de jobbar med naturvetenskap dagligen och 5 stycken 

har svarat att de jobbar med det någon gång i veckan. Löfgren och Pennanen hade även ställt fråga 

om vad förskollärarna ansåg sig behöva för att kunna arbeta mer med naturvetenskap, på det har 57 

% av förskollärarna svarat att de behöver mer ämneskunskaper. Elfström m.fl. (2008) skriver att 

förskollärare i den svenska förskolan ibland viftar bort barns frågor och funderingar kring, t.ex. 

naturvetenskapliga fenomen, eftersom de anser att de själva har dåliga kunskaper i ämnet. 

Utbildningsdepartementet (2010) menar att ge barnen chans att arbeta med egna konstruktioner kan 

resultera i att de upptäcker tekniska lösningar i vardagen, samt få syn på om de är i behov av 

förbättringar eller att det finns problem med dessa. Det kan skapa en förståelse för hur tekniska 

lösningar fungerar samt upptäcka liknande lösningar i vardagen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Att förstå verkligheten genom utvecklande och prövande teorier är en forskares uppgift enligt Patel 

och Davidsson (2003).  Hur detta sker beror på vilket arbetssätt man väljer att gå efter. 

Vi har valt att inspireras av det induktiva arbetssättet, eftersom att detta enligt Patel och Davidsson 

karakteriseras genom att teorin formuleras efter att empirin samlats in, och därmed blir avgränsad 

till just det specifika forskningsområdet. Genom det induktiva arbetssättet menar Patel och 

Davidsson att forskaren inte måste ha en teori från början som ligger till grund för arbetet. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Elfström m.fl. (2008) menar att många inom skolvärlden har tagit fasta på det sociokulturella 

perspektivet som har sin grund i Lev Vygotskijs tankar om att lärandet sker i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. I ett sociokulturellt perspektiv betonas att omvärlden tolkas för oss i 

gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter. Med en sociokulturell syn på lärande och 

kunskap betraktas inte kunskap som något som existerar enbart inom individen utan också mellan 

individer.  

 

Vidare skriver Elfström m.fl. att språkanvändningen är centralt ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, eftersom språket är länken mellan människor, mellan barnet och dess omgivning. Säljö 

(2000) menar att i det sociokulturella perspektivet talar man om språket som medierande, vilket 

menas att språket blir ett verktyg eller ses som ett redskap för tänkandet. Med språket och olika 

symboler förmedlas människans tänkande . Barn använder det språk de behöver för den situation 

och det sammanhang de befinner sig i. Björneloo m.fl. (2003) skriver att ett sociokulturellt synsätt 

bygger på en ickedualistisk syn, det vill säga människor föds in i och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor. Vi lär oss helt enkelt genom att uppmärksamma, beskriva och agera 

i verkligheten. Kommunikation och språkanvändning är centrala för att barnet ska bli delaktigt i hur 

människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser.  

 

Redan från första stund är de allra flesta barn socialt kompetenta enligt Strandberg (2006), utifrån 

Vygotskijs teori om interaktioner. Vidare skriver Strandberg utifrån Vygotskijs utgångspunkt att 
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samspel inte är en metod för lärande och utveckling, utan att själva samspelet är lärande och 

utveckling. Han menar på att interaktioner inte endast lägger grunden för hur man samspelar, utan 

även lägger grunden till intellektuell och emotionell utveckling. Intellektet finns i de sociala 

relationerna, i socio-kulturella-historisk praxis. Säljö (2000) betonar det sociokulturella perspektivet 

där kommunikation och språket är centrala och bildar en länk mellan barnet och omgivningen.  

Säljö menar att det är viktigt att skapa en miljö där barnen bli delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten och får stöd i att utveckla en god syn på sitt eget lärande. 

 

3.2 Utvecklingspedagogik  

 

Thulin (2011) skriver att både barn och vuxna möter världen med olika erfarenheter, och utifrån ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv på lärande är dessa erfarenheter både en tillgång samt en 

förutsättning i lärprocessen. Utvecklingspedagogiska teorin utgår ifrån att ta tillvara på barns idéer, 

att de lär barnen reflektera och skapar situationer som stimulerar barns lärande utifrån deras egna 

erfarenheter. Utifrån detta perspektiv är det alltså betydelsefullt att barn får använda sina egna 

erfarenheter, jämföra dem med andras och konfrontera ny kunskap. Thulin (2006) skriver att 

forskning inom utvecklingspedagogiken visar att barnet måste bli medveten om att det finns olika 

sätt att förhålla sig till ett fenomen för att det ska ske en förändring om barnets uppfattning av 

fenomenet, detta sker när de konfronteras med andras uppfattningar 

 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) är utvecklingspedagogiken barnets 

erfarenhetsvärld, som omfattar både målet och medlen. Förskollärarnas uppgift är att aktivt och 

medvetet expandera barnets eget medvetande om olika fenomen i dess omvärld och om sig själv. 

För att detta ska vara genomförbart krävs det att förskolläraren använder barnets egna erfarenheter 

på ett sätt så de förstås av barnet.  
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4 METOD 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken metod vi använde för att samla in vårt material. Bland 

annat tar vi upp hur vi har samlat in material till studien, vilket urval vi har gjort, hur vi har 

genomfört våra intervjuer, vilken förförståelse vi har till naturvetenskap sedan tidigare.  

 

4.1  Val  av metod 

 

Vi har valt att göra ett frågeformulär med öppna frågor, där förskollärarna får svara på frågorna 

skriftligt. Patel och Davidsson (2011) menar att det finns en metod som t ex kallas för “enkät under 

ledning”. Då tar man med sig formuläret och besöker den person som ska besvara den så att man 

kan hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa avseenden. Genom att använda oss av denna metod 

får vi raka och konkreta svar på det vi undersöker. Eliasson (2010) skriver att om du gör en 

kvalitativ undersökning handlar det om att uppgifterna i undersökningen är pålitliga detta kräver att 

den som hämtat uppgifterna inte har missuppfattat den person som uppgifterna kommer ifrån, utan 

att vem som helst hade tolkat uppgifterna på samma sätt om man hade upprepat undersökningen. 

Genom att få svar på intervjufrågorna skriftligt blir det samma förutsättningar för de personer som 

läser frågorna och svaren. Hade däremot en av oss varit ute och intervjuat ett antal förskollärare 

hade kroppsspråk och attityder spelat roll för hur man hade tolkat svaren. Vi valde även denna 

metod då förskollärarna ansåg sig ha tidsbrist för att göra intervjuer med bandspelare, de hade svårt 

för att ta sig tid och lämna barngruppen under denna tid som skulle ha krävts för intervju. 

 

 Denscombe (2004) menar att till skillnad från datainsamling via bibliotek, Internet m.m. kräver 

forskning som involverar datainsamling på plats och från människor ofrånkomligen en viss 

anpassning till situationen och till andra människors almanackor. Möjligheten att samla in data kan 

bestämmas av förhållanden som inte är förhandlingsbara eller som inte går att arrangera så att de 

passar in i det schema som forskaren föredrar. Detta blir till vår fördel då både vi och förskollärarna 

sparade tid med denna metod för att göra undersökningen. Vår nackdel med denna metod blir ju att 

vi inte kan ställa några följdfrågor till personen som svarar på frågorna, då de svarar på dessa 

skriftligt. Patel och Davidsson (2011) menar på att intervjuaren kan ha formulerat följdfrågor som 

kan användas för att stödja samtalet om det behövs.  
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Vi anser att en kvalitativ undersökning med ett frågeformulär med öppna frågor passar bäst då det är 

förskollärares tankar kring naturvetenskap som vi vill åt. Genom att göra intervjuer kan vi lyfta 

förskollärarnas erfarenheter och åsikter. Backman (1998) menar att vi genom att göra en kvalitativ 

undersökning får syn på hur, i detta fall förskollärarna själva, tolkar och formar sin verklighet ute i 

verksamheten, istället för att, genom en kvantitativ undersökning, få svar på hur en objektiv 

verklighet ser ut.   

 

4.2 Urval 

 

Vi har valt att göra skriftliga intervjuer på fyra förskolor varav tre är belägna i Halmstad kommun 

och den fjärde i Falkenbergs kommun. Vi valde dessa förskolor eftersom vi haft vår verksamhets 

förlagda utbildning på två av dessa, samt kände till de andra två genom studiebesök tidigare i 

utbildningen. Vi valde att fråga samtliga utbildade förskollärare vid dessa förskolor, varav åtta 

stycken av dem valde att ställa upp i undersökningen, sju kvinnliga och en manlig. Den nionde som 

var tillfrågad valde att inte delta.  

 

4.3 Intervjuguide 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att vare sig det är enkät eller intervju är det vanligt att det börjar 

med neutrala frågor. Vanligen avslutas intervjun eller enkäten neutralt, t ex med utrymme för 

kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet till tillägg av sådant som inte kommit med i 

frågorna men som upplevs som betydelsefullt för respondenterna. Mellan inledningen och 

avslutningen kommer de egentliga frågorna som rör själva frågeställningen. Vi valde att ha en 

inledning med neutrala frågor och sedan hade vi de frågor som berörde själva studien. Någon 

avslutning med fria kommentarer hade vi inte. Vi känner att det hade varit svårt för oss att 

sammanställa dessa svar då det inte hade funnits någon struktur på det. Däremot hade det varit 

intressant att ha ett utrymme där förskollärarna hade fått skriva fria kommentarer, för att vi då 

kanske hade fått fler perspektiv och mer material till studien, se intervjuguide Bilaga.   
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4.4 Genomförande 

 

Vi frågade förskollärarna ute på förskolorna om de ville delta i vår intervju och presenterade 

forskningsområdet för dem. Nio förskollärare blev tillfrågade varav åtta stycken gav sitt 

medgivande och en förskollärare valde att inte delta. Vi bestämde tid och plats för intervju via 

telefon och mail med förskollärarna. Vi valde att göra skriftliga intervjuer, vi gav samtliga 

förskollärare papper med frågorna på plats där de sedan fick formulera sig skriftligt. Detta eftersom 

vi upplevde att en del förskollärare ansåg att det fanns tidsbrist för intervjutillfälle, men även vi 

ansåg att tiden var knapp. Vi erbjöd oss då att hoppa in i barngruppen i deras ställe under tiden de 

medverkande förskollärarna svarade på frågorna, samtidigt fanns vi på plats om det fanns några 

frågor. Som vi nämnt tidigare menar Denscombe (2004) att datainsamling som sker på plats blir mer 

tidsberoende än de insamlingar som sker via internet, bibliotek m.m. eftersom det kräver större 

anpassning från fler  personer. Möjligheten att samla in data kan bestämmas av förhållanden som 

inte är förhandlingsbara eller som inte går att arrangera så att de passar in i det schema som 

forskaren föredrar.  

 

4.5 Dataanalys 

 

Vi har valt att inspireras av fenomenografin när vi bearbetat vårt empiriska material. Vi valde att 

inspireras av detta sätt eftersom vi ansåg att det passade vår uppsats då vi valde att endast göra 

intervjuer med förskollärare. En fenomenografisk studie baseras, enligt Marton och Booth (2000), 

alltid på ett fåtal utvalda människor från en viss kategori. Den fenomengrafiska analysen sker enligt 

Patel och Davidsson (2011), i fyra steg. Vår analys har skett i de tre första av dessa fyra steg. Först 

ska forskaren bekanta sig med materialet och få ett helhetsintryck av det, sen uppmärksammas 

likheter och skillnader i påståendena i intervjuerna, efter det kategoriseras uppfattningar i 

beskrivningskategorier och till sist studeras den underliggande strukturen i kategorisystemet. Patel 

och Davidsson (2011) menar att denna process är induktiv, vilket betyder att forskaren läser och 

sorterar det empiriska materialet tills mönster blir tydliga. Kategorierna i vår analys utgår ifrån  de  

intervjufrågor vi använde oss utav i vår studie. Vi valde ut de områden i intervjuerna som mest 

besvarade våra frågeställningar.  
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4.6 Förförståelse 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att det är en fördel om den som ska göra en kvalitativ intervju 

har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras. Vi gick in med viss 

förförståelse för naturvetenskap efter att ha läst om ämnet tidigare i utbildningen samt att vi har 

varit ute på förskolor i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning och själva arbetat med 

naturvetenskap på olika sätt då. Eftersom läroplanen reviderats under tiden av vår utbildning har vi 

själva knappt arbetat utefter de gamla strävansmålen kring naturvetenskap i verksamheten. 

 

 4.7 Etiska ställningstagande  

 

Vi har under undersökningen förhållit oss till de fyra olika kraven inom Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Vi har innan undersökningen upplyst alla personer som medverkat i 

studien om syftet med forskningen och att det är frivilligt att delta i undersökningen. Även att de 

medverkande har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, vilket informationskravet kräver. 

Samtyckeskravet: Vi samlade in de medverkandes godkännande om att delta i undersökningen, och 

eftersom vi endast har intervjuat förskollärare behövde vi inte något samtycke från några föräldrar. 

Om någon av de medverkande under undersökningens gång skulle ångra sig, och inte längre vilja 

delta i undersökningen skulle de inte känna påtryckningar eller på något annat sätt påverkningar av 

oss som forskare till att ändra sig igen 

 

All data vi fått in som på ett eller annat sätt kan uppfattas som etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer kommer vi inte att prata med någon annan om, enligt konfidentialitetskravet. 

All data vi samlat in kommer endast att användas till just denna studie. Svar på frågorna får inte 

påverka varken forskarna eller de medverkande, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

4.8 Arbetsfördelning 

 

Vi har fördelat arbetet jämnt mellan oss. Vi har båda sökt och läst litteratur och skrivit lika delar av 

uppsatsen samt fördelade intervjuerna mellan oss.  
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5. RESULTAT & ANALYS 

 

I detta avsnitt kommer vi att sammanställa resultaten från våra intervjuer och koppla dessa till vår 

teoretiska bakgrund. Vi valt att inspireras av det fenomenografiska arbetssättet som sker i fyra steg, 

1, bekanta sig med materialet och få ett helhetsintryck, 2, uppmärksamma likheter och skillnader i 

påståendena i intervjuerna, 3, kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och 4, studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet. Det fjärde steget kommer vi inte fördjupa oss i, utan de 

tre första punkterna kommer ligga i fokus för analysen. Varje ny rubrik inleds med att resultaten 

presenteras och delas in i de teman som vi delat in utifrån likheter svaren emellan. Sedan analyseras 

resultaten utifrån vår teoretiska bakgrund.  

Eftersom vi valde att göra skriftliga intervjuer hade vi allt underlag redan nedskrivet. Vi har noga 

läst igenom samtliga intervjuer, båda två och sedan tolkat svaren först var och en för sig och sedan 

tillsammans. (Vi menar på att genom våra skriftliga intervjuer vet vi inte vems svar som är vems, 

och därigenom inte kan analysera dem utifrån våra egna erfarenheter av personerna). 

 

Presentation av förskollärarna som medverkat i våra intervjuer: 

 

F1: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 1974, Jönköping. 

F2: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 1984, Kristianstad.  

F3: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 1975, Borås. 

F4: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 2008, Halmstad. 

F5: Manlig förskollärare, förskollärarutbildning 2007, Växjö. 

F6: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 1979, Halmstad 

F7: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 2005, Växjö 

F8: Kvinnlig förskollärare, förskollärarutbildning 1991, Halmstad. 

 

5.1   Begreppet naturvetenskap 

 

Förskollärarna fick frågan; Vad är naturvetenskap för dig? Vi ville ta reda på vilken syn 

förskollärare har på naturvetenskap. Resultatet av intervjuerna visar på att de har fyra olika sätt att 

se på detta. Djur och natur, experiment, svårt och allt som finns omkring oss. Ett av de tema som tas 

upp är att naturvetenskap ses som djur och natur. Det beskrivs som allt som rör djur och natur, att 
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skapa ett intresse för naturen och djurlivet, väder och naturfenomen och olika kretslopp samt miljön 

och miljömedvetenhet. Vidare beskrivs naturvetenskap som olika typer av experiment, de fyra 

elementen fysik, kemi, teknik och biologi nämns.  

    

Intressant nog beskrivs naturvetenskap av ett par förskollärare som ett svårt ämne. Men de kan även 

förstå varför barn ska få möta naturvetenskap redan i förskolan så att de tidigt kan få en förståelse 

för det. Till sist beskrivs naturvetenskapen som allt som finns omkring oss. Av de förskollärare som 

menar att naturvetenskap är allt omkring oss framgår även alla de andras svar: upptäcka och 

experimentera, kretslopp, djur och natur, väder och naturfenomen, miljön. Även de fyra elementen 

fysik, teknik, biologi och kemi. 

 

Det är i stort sett allt kring oss eftersom naturvetenskap är djur, människor, miljö och 

sambanden oss emellan. Väldigt mycket går att koppla in i ämnena kemi, fysik, 

teknik och biologi när vi väl tänker efter och vår strävan efter ”hållbar utveckling”. 

(F8) 

 

Det vi anser är intressant i detta citat är att naturvetenskap kan ses som allt som finns omkring oss 

samtidigt som en del förskollärare anser att det är ett svårt ämne.  

 

5.1.1  Analys av begreppet naturvetenskap 

 

Thulin (2011) menar att naturvetenskap berör flera kunskapsområden. Naturvetenskap definieras 

som ämnen och vetenskaper som vänder sig om och beskriver och förstår naturen omkring oss. 

Detta tolkar vi som att hon, precis som Elfström m.fl. (2008) menar att naturvetenskapen handlar 

om allt omkring oss. Resultatet visade att även ett par förskollärarna ser på naturvetenskap på detta 

sätt, att det handlar om djur, människor, miljö och sambanden mellan oss. Vidare i resultatet visade 

det sig att ett par förskollärare svarat att naturvetenskap är djur och natur, detta tar Thulin (2006) 

upp, och menar att natur och miljöarbete alltid har varit en del i förskolans verksamhet.  

 

För några av förskollärarna ses naturvetenskap som ett svårt ämne, vilket Elfström m.fl. (2008) 

menar kan leda till att förskollärare kan vifta bort barns frågor och funderingar kring t.ex. 
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naturvetenskapliga fenomen, eftersom förskollärare själva känner att de har dåliga kunskaper i 

ämnet. Löfgren och Pennanen (2007) tar upp att 57 % av förskollärarna i sin uppsats anser att de 

behöver mer kunskaper i ämnet naturvetenskap för att kunna arbeta med detta i verksamheten. Som 

tidigare nämnts skriver Thulin (2011) att intresset för skolämnet naturvetenskap är lågt, och att det 

därför är viktigt att barnen får en bra syn, första upplevelse och förståelse för naturvetenskap redan i 

förskolan. Utbildningsdepartementet (2010) skriver att naturvetenskap handlar i förskolan om att 

barnen får undersöka sin omgivning, och i resultatet har två av förskollärarna svarat att de tänker på 

olika slags experiment när de tänker på naturvetenskap. Thulin (2006) skriver att barns egna 

erfarenheter genom experiment, upplevelser och naturvård bidrar till en utveckling.  

 

5.2 Naturvetenskaplig aktivitet på förskolan 

 

Förskollärarna fick frågan: Ge ett exempel på hur en naturvetenskaplig aktivitet på förskolan kan se 

ut? Vi ville få en syn på vilket sätt man arbetar med naturvetenskap i förskolans verksamhet, och tre 

olika sätt synliggjordes i intervjuerna. Ett förslag som presenterades är att jobba med kretslopp och 

livscykel. Där ges exempel som att ta in snö på vintern och låta det smälta. Vad är det då som 

händer? Ett annat förslag, som återkommer i förskollärarnas svar är att föda upp fjärilar för att 

barnen får då följa en livscykel. Ett par förskollärare skriver att de jobbar med vatten tillsammans 

med barnen i förskolan. Vattentema med de yngre barnen kan vara att barnen får varsin kanna och 

ett sugrör, de får sedan blåsa, för att se vad som händer. Detta kan utvecklas genom att droppa i 

diskmedel, och vad händer då? osv.  

 

Flera förskollärare menar att de arbetar med experiment i förskolan. T ex ballonger och vatten; kan 

luft ha olika temperatur? Att man gör olika experiment och pratar kring dessa. Det beskrivs som 

viktigt att man ställer frågor till barnen och får igång deras tankeverksamhet.  

 

“Färgexperiment, barnen blandar och får förklarat att det blir kemi när färgerna 

blandas med varandra. Det finns mycket man gör i vardagen men som vi behöver 

sätta korrekt namn på t. ex. gården med vattenpölar, stenar som är tunga, gungan 

som är fysik”. (F5)  
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Oftast fokuserar man på att skapa teman i förskolan, vilket är ett bra sätt att arbeta på men det är 

minst lika viktigt att ta tillvara på de små vardagliga situationerna som uppstår. 

 

5.2.1  Analys av naturvetenskaplig aktivitet i förskolan 

 

Att arbeta med kretslopp/livscykel i förskolan är ett arbetssätt som ett par förskollärare nämner. 

Björklund och Elm (2003) menar genom att bli bekant med naturvetenskapliga förlopp utvecklar 

barn sin förmåga att förstå sin omvärld. När barn ges tillfällen och möjligheter att upptäcka och 

undersöka uppstår en nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap, och även då en förståelse för 

barnens egen delaktighet i naturens kretslopp. Som resultatet visar arbetar förskollärarna bland 

annat med att föda upp fjärilar och ett tema som kallas frö till frö. De ger barnen tillfälle att 

undersöka och upptäcka under kretsloppets gång, dels får de följa fjärilens utveckling från puppa till 

fjäril, eller så får de följa blommans utveckling från frö till färdig blomma osv. En förskollärare 

menar även då att man kommit en bra bit på vägen med att skapa en omsorg för djur och natur hos 

barnen. Björklund och Elm (2003) skriver vidare att ekologiska processer är till stora delar osynliga 

för barn och kan förbli så om inte förskollärare skapar situationer som förmår barn att göra 

upptäckter kring de naturvetenskapliga fenomenen, i samspel med andra eller miljön.  

 

Ett naturvetenskapligt arbete som används i förskolan är experiment, Utbildningsdepartementet 

(2010) skriver att naturvetenskap handlar i förskolan om att barnen får undersöka sin omgivning 

och de vardagsfenomen som finns runt omkring dem. Det finns mängder av fenomen i barnens 

vardagliga omgivning som upptar mycket av deras intresse och nyfikenhet, dessa fenomen kan ofta 

kopplas till naturvetenskap. En av förskolans viktigaste uppgifter är att ta tillvara på barnens 

nyfikenhet och utveckla deras intresse för naturvetenskap när de möter det just i sin omgivning. 

Resultatet visade att flera förskollärare jobbar med experiment tillsammans med barnen i förskolan. 

Mycket av det förskollärarna nämner är just de vardagliga fenomenen man kan hitta i barnens 

vardag, så som att blanda olika färger och att det är kemi, när barnen gungar ute är det fysik m.m. 

Även Thulin (2011) menar att naturvetenskap i förskolan som lärandeobjekt för barnen innebär att 

lära sig se, lyssna, observera och ställa frågor samt att kunna kommunicera och reflektera sina 

iakttagelser, och att vuxna i förskolan ska kunna stimulera barns nyfikenhet.  
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5.3 Barns lärande 

 

Vi ville ta reda på om förskollärarna anser att deras sätt att se på naturvetenskap kan påverka barns 

lärande. Förskollärarna fick frågan; På vilket sätt tror du att dina tankar kring naturvetenskap 

påverkar barnen och deras lärande kring ämnet? Samtliga förskollärare var enade om att deras 

intresse och inlevelse i ämnet påverkar barns nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, samt att 

det är viktigt att ta tillvara på barns funderingar kring ämnet. Att vara positivt inställd till 

naturvetenskap och ha lite kunskap om ämnet gör att man kan fånga barnens intresse.  

 

“Jag tror starkt på att engagerade vuxna inspirerar barn! Med en inställning att vara 

intresserad av barns projekt (som ofta rör naturvetenskap) och frågor blir arbetet spännande 

för både barnen och mig. Jag är inte rädd för att ge mig in äventyr där jag inte har alla svar 

själv. Att medvetet kunna urskilja och rikta uppmärksamhet mot olika ämnen, som t ex 

under en skogspromenad eller bullbak så bidrar jag till ett utforskande av naturvetenskap.” 

(F8) 

 

Det mest intressanta för oss i detta citat är att engagerade vuxna inspirerar barn, vi menar att även 

om man inte har goda kunskaper inom ett ämne är det ändå viktigt att man är positivt inställd.  

 

5.3.1 Analys av barns lärande 

 

Att intresserade och engagerade förskollärare påverkar barns lärande, intresse och nyfikenhet för 

naturvetenskap är samtliga förskollärare i undersökningen enade om. De har svarat att vara positivt 

inställd till naturvetenskap och ha lite kunskap om ämnet gör att man kan fånga barnens intresse. 

Just detta menar även Thulin (2011), att barns nyfikenhet och motivation ska vara den centrala 

anledningen till att barn ska få möta naturvetenskap redan i förskolan. Hon menar även att barnens 

frågor och funderingar är drivkraften i deras lärande och att det till det krävs engagerande 

förskollärare. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) nämner att det barnet behöver är en 

medupptäckande vuxen, som litar på barnens förmåga att lära. 

    

Utbildningsdepartementet (2010) nämner att, för att barn ska kunna bidra till en bättre miljö krävs 

det att de får stöd och förståelse för hur vardagslivet och arbete fungerar, de menar att positiva 

förebilder kan ge barnen det. Thulin (2006) nämner också personalens attityder och kunskaper, och 
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att de anses vara grunden för t.ex. miljöarbetet i förskolan som alltid haft en stor roll i arbetet med 

naturvetenskap i förskolan.  

   Thulin (2006) menar att förutsättningar för barns utveckling skapas i den miljö de vistas i och i de 

relationer som de har till vuxna och vänner. Utbildningsdepartementet (2010) skriver om hur mötet 

mellan förskollärare och barn utformas blir betydelsefullt för det samspel och den ömsesidighet i 

kommunikationen som skapas i en situation. Thulin (2006) nämner att idag vet vi att barn mycket 

tidigt i livet reagerar på och utvecklas genom samspel med omvärlden, vilket har utvecklat 

begreppet ”det kompetenta barnet” i de senaste årens forskning, till skillnad från förr då vi såg barn 

som oskrivna blad.   

 

5.4 Implementeringen av läroplanen 

 

Förskollärarna fick frågan; Hur påverkar implementeringen av den reviderade läroplanen er 

verksamhet? På vilket sätt kommer ert naturvetenskapliga arbete med barnen förändras och varför? 

Eftersom det har kommit nya mål inom naturvetenskap i läroplanen ville vi se hur förskollärarna 

har tagit detta åt sig och hur de förhåller sig till den reviderade läroplanen. Det beskrivs i fyra olika 

områden. 

 

Flera förskollärare menar att de nu ska arbeta med naturvetenskap mer medvetet än de gjort tidigare 

i verksamheten tillsammans med barnen. Att ta tillvara på barnens behov och tankar. I läroplanen är 

uppdraget nu tydligare, det står nu vad vi skall göra och inte bara vad vi bör göra. Fokus ligger nu 

på att fundera på vad det är vi vill barnen ska få med sig från de olika aktiviteterna Att skapa arenor 

för barnen istället för mängden saker vi gör. De tänker mer medvetet om läroplanen och vad där 

står. En förskollärare anser att man ska synliggöra förskolans verksamhet bland annat då inom 

naturvetenskap efter att läroplanen reviderats.  

En av förskollärarna menar att man helt enkelt ska arbeta mer med naturvetenskap i förskolan.  

Ju mer man arbetar med naturvetenskap, desto mer tänker barnen om det och förstår hur vissa saker 

hänger ihop. Ett par förskollärare menar att de ska fortsätta att arbeta med naturvetenskap som 

tidigare men att de kommer vidareutveckla eftersom det nu finns ett större stöd ifrån läroplanen. De 

hoppas att barnen blir vinnare genom att förskollärare och andra pedagoger får fortbildning och 

annat stöd som på så sätt får fler att våga sig på experiment och begrepp som inte använts så mycket 

i förskolans värld tidigare 
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“Vi har haft en hel del naturvetenskap tidigare då jag tog med mig detta in i 

förskolan eftersom jag var ny-examinerad inom just matematik/naturvetenskap. Vi 

har varit ute mycket hela tiden och undersökt naturen, fött upp både fjärilar och 

grodyngel. Vi ska försöka utveckla detta ännu mera och försöka få in mer experiment 

i vardagen. Vi har mest involverat de större barnen (4-5 år), nu måste vi låta de 

mindre barnen också få ta del av naturvetenskap i större utsträckning eftersom det nu 

står med i läroplanen.” (F4) 

 

Det är intressant att förskollärarna riktat sig mest till de äldre barnen i arbetet med naturvetenskap, 

och framförallt viktigt att förskollärarna är medvetna om att de yngre barnen inte fått ta lika mycket 

del av de naturvetenskapliga arbetet. 

 

5.4.1 Analys av implementeringen av läroplanen 

 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) har stora delar som är helt oförändrade. 

Förskolan ska fortfarande stimulera barns utveckling och lärande, den ska vara trygg, lärorik och 

rolig. Däremot är strävansmålen, för t.ex. naturvetenskap förändrade. I läroplanen (Lpfö98, rev 

2010) har förskollärarna numera fått ett tydligare uppdrag, de ska ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs på ett sätt så att alla barn stimuleras och utmanas i sitt intresse för t.ex. 

naturvetenskap. Flertalet av förskollärarna nämner att deras uppdrag numera är tydligare och att det 

står vad de ska göra och inte bör göra, de tänker mer medvetet om läroplanen. Några av 

förskollärarna menar att de kommer vidareutveckla sitt arbete med naturvetenskapen i förskolan, 

eftersom de nu har större stöd från läroplanen. En avvikande hoppas på att barnen blir vinnare i och 

med revideringen av läroplanen eftersom hon hoppas att det kommer komma fortbildning och annat 

stöd som kommer få fler pedagoger att våga sig på experiment och begrepp som kanske inte använts 

i förskolan tidigare. Förskolan ska genomsyras av en naturvetenskaplig arbetssätt, som ska få 

barnen att iaktta, utforska och ställa frågor om sin omvärld, det ska eftersträva till att barn 

grundlägger kunskap om naturen, en förståelse för allt liv samt få en förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp.  
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5.5 Naturvetenskap - en större del av läroplanen 

 

Vi ville ta reda på vad förskollärarna tror anledningen är till att naturvetenskap har fått en större del 

i den reviderade läroplanen. Frågan löd; Varför tror du att naturvetenskapen har fått en större del i 

läroplanen? Svaren visade på två olika sätt att se på denna fråga bland de deltagande förskollärarna. 

 

Hälften av förskollärarna menar att barn visar ett intresse för naturvetenskap men att det är viktigt 

att vidareutveckla intresset. Att naturvetenskap nästan helt och hållet saknats tidigare i förskolan 

och att det är ett viktigt ämne att utforska i förskoleåldern. Den andra hälften menar att det handlar 

om vår framtid, därför har naturvetenskapen fått en större del i läroplanen. Världen förändras och vi 

måste hänga med, naturvetenskap känns viktigt i framtiden.  

 

“I grund och botten beror det nog på att forskning visar att svenska barn halkar efter 

med internationella mått mätt, och kanske ligger svaret i att skapa intresse tidigt i 

livet. Största utmaningen ligger kanske i att behålla nyfikenheten även efter 

förskoleåren?” (F8) 

 

“Vi behöver kompetenta människor i vårt samhälle som jobbar med naturvetenskap. 

Ungdomar idag är inte längre intresserade av att bli t ex ingenjörer.” (F6) 

 

Vi anser att om man skapar intresse för naturvetenskap tidigt i livet finns det stora möjligheter för 

att intresset för ämnet hänger med upp i åldrarna.  

 

 

5.5 Analys av Naturvetenskap - en större del av läroplanen  

 

Att naturvetenskapen har fått en större del i läroplanen anser hälften av de förskollärarna menar att 

det är bra då detta ämne saknats nästan helt i förskolans läroplan tidigare. De anser att det är viktigt 

att fånga barns intresse för naturvetenskap redan i tidig ålder, eftersom att skolelever presterar 

sämre och sämre i detta ämne. Elfström m.fl. (2008) menar att barn redan i tidig ålder visar att de är 

intresserade av naturvetenskap, vilket även dessa förskollärare menar, ju tidigare barnen får intresse 

och nyfikenhet för detta ämne desto bättre för deras framtida lärande. Thulin (2006) nämner att vi 
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vet idag att barn mycket tidigt i livet reagerar på och utvecklas genom samspel med omvärlden, 

vilket har utvecklat begreppet “det kompetenta barnet” i de senaste årens forskning, detta till 

skillnad från förr då vi såg barn som oskrivna blad.  

  

Den andra hälften av förskollärarna tror att naturvetenskapen fått en större del i läroplanen med 

tanke på framtiden. Dels att vi behöver fler kompetenta människor i vårt samhälle som vill arbeta 

med naturvetenskap som t ex ingenjör och dels med tanke på att jordens resurser försvinner allt 

snabbare och det är viktigt att lära sig hur vi ska ta hand om vår jord. Thulin (2006) menar att natur 

och miljöarbete alltid har haft en plats i förskolans verksamhet med ofta har det begränsat sig till att 

handla om att benämna, så och sätta, naturupplevelser och uppträdande i naturen. Att natur och 

miljöarbete i förskolan, i och med införandet av läroplanen, fått en mer framskjuten plats kan 

förklaras till en allt mer utökad medvetenhet om att människans sätt att hantera jordens resurser på 

sikt hotar den egna existensen.  
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6. DISKUSSION 

 

Nu ska vi börja knyta ihop säcken, i detta kapitel ska syftet och resultatet sammanställas.  

   Syftet var att ta reda på hur förskollärarna ser på naturvetenskap och hur de kommer arbeta med 

ämnet efter implementeringen av den reviderade läroplanen i förskolan. Vi utgick ifrån tre frågor: 

Hur jobbar förskollärare med naturvetenskap idag och anser de att arbetet med naturvetenskap har 

förändrats efter att den nya läroplanen börjat implementeras och i så fall hur? 

Vad har förskollärare för tankar kring naturvetenskap? Hur uppfattar förskollärarna att barns lärande 

påverkas av förskollärarnas tankar kring naturvetenskap? 

   

6.1 Resultatdiskussion 

 

Vi kommer under rubriken resultatdiskussion, reflektera och diskutera det vi kommit fram till i vår 

studie utefter vårt syfte.   

 

Begreppet naturvetenskap kunde ses på olika sätt av de förskollärare vi intervjuade, några av dem 

ansåg att naturvetenskap är djur och natur vilket vi anser är det vanligaste att arbeta med i förskolan. 

Av egna erfarenheter belyser förskolan biologin mest i sitt arbete, vilket även Thulin (2006) tar upp. 

Hon menar att miljö och naturarbetet är den delen ur naturvetenskapen som förskolan jobbat med 

mest. Några förskollärare menade att naturvetenskap är experiment, vilket vi ansåg var intressant då 

vi upplevt att detta inte är så vanligt att jobba med i förskolan. Av egna erfarenheter har vi stött på 

förskollärare som menar att de har dålig kunskap inom ämnet naturvetenskap och inte “vågar” 

arbeta med ämnet eftersom kunskaper saknas. Vilket leder oss in på nästa sätt att se på 

naturvetenskap; ett svårt ämne. Detta blir klart en problematik i verksamheten då förskollärare anser 

att naturvetenskap är svårt, de vågar inte ge sig in i ett arbete där de har otillräckliga kunskaper. 

Elfström m.fl. (2008) menar att förskollärare ibland viftar bort barns frågor och funderingar kring 

naturvetenskapliga fenomen, då förskollärarna själva anser att de har dåliga kunskaper inom ämnet. 

Vilken kvalité blir det i förskoleverksamheten, nu när läroplanen implementeras och området 

naturvetenskap nu har fått desto fler strävansmål? En förskollärare hoppas på att fortbildning för 

pedagoger kommer att ske, just för att fler ska våga sig på att experimentera och andra områden 

inom naturvetenskap som känns främmande. Detta anser vi kan vara en lösning på problemet att 

förskollärare och pedagoger inte har kunskap inom ämnet naturvetenskap. Åtminstone har man 

kommit en bit på vägen för att öka kunskaper inom ämnet. Vi anser även att man inte behöver vara 
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“rädd” för att ge sig in på ett ämne som man har sämre kunskaper inom. Det man inte vet kan man 

tillsammans med barnen ta reda på under arbetets gång, på så sätt blir det spännande för både barn 

och förskollärare. Några förskollärare menar att man har fått ett tydligare uppdrag i läroplanen, att 

det nu står vad man ska göra och inte endast vad man bör göra. I den reviderade läroplanen 

(Skolverket, Lpfö98 rev 2010) står det numer vad förskollärarna ska ansvara för. Vi anser att detta 

kan öka det naturvetenskapliga arbetet i förskolan, eftersom de nu har fått ett uppdrag som ska 

utföras. En del förskollärare menar att man nu ska jobba mer medvetet med naturvetenskap och 

vidareutveckla det man redan arbetat med tillsammans med barnen. Samtliga förskollärare anser att 

om man som vuxen är engagerad och visar intresse för naturvetenskap, får man barnen nyfikna och 

lust att utforska detta område. Förskollärares attityd till ämnet spelar roll för barns engagemang. 

Någon förskollärare svarade även att de kanske inte alltid svarar på barns frågor kring 

naturvetenskap eftersom kunskapen saknas. Vi håller med förskollärarna om att den inställning man 

har till ämnet “smittar” av sig på barnen, risken med att undvika att svara på barns frågor och 

funderingar kring naturvetenskap kan tendera till att barns intresse minskar då de inte blir bemötta 

med det som de undrar över. Thulin (2011) menar att barns nyfikenhet och motivation är den 

centrala anledningen till att barn ska få möta naturvetenskap i förskolan, hon menar även att barns 

frågor och funderingar är drivkraften i deras lärande och till detta krävs det att förskollärare är 

engagerade. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Från första början tänkte vi göra muntliga intervjuer med bandspelare, men efter övervägande 

beslutade vi oss för att istället göra skriftliga intervjuer då vi ansåg att vi hade ont om tid. Utefter 

denna metod fick vi endast svar på frågorna vi ställde istället för att få ett långt samtal som kan leda 

till onödigt material som inte är relevant för vår studie. Medvetna om att vi även förlorade chansen 

att ställa följdfrågor under intervjun ansåg vi ändå att denna metod passade oss bäst med tanke på 

tidsbristen. Hade vi istället gjort muntliga intervjuer hade vi på vissa frågor kunnat få mer utförliga 

svar. Eftersom att även ett par av förskollärarna ansåg att de hade svårt att ta sig tid ifrån 

barngruppen för att genomföra muntliga intervjuer valde vi att göra på detta sätt med alla 

medverkande. Vi fick ut bra material som gott och väl räckte till vår studie.   
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6.3 Didaktiska implikationer 

 

I och med att förskolans läroplan (Skolverket, Lpfö98) reviderades 2010, menar vi att denna studie 

både vara yrkesmässigt och pedagogiskt intressant och relevant eftersom naturvetenskapen 

framträder tydligare i denna reviderade upplag än tidigare. I och med revideringen har det även 

tillkommit fler mål i läroplanen kring området naturvetenskap 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra en studie kring om arbetet har förändrats i förskolan 

kring naturvetenskap efter implementeringen är avslutad. Det är även intressant att se om några år 

om skolämnet naturvetenskap blir mer intressant hos elever efter att man börjat jobba mer med detta 

ämne i förskolan.  
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BILAGA 

 

Lina Olsson och Josefine Johansson 

 

Intervjufrågorna: 

 

Vilken utbildning har du? (Skola, examensår) 

 

Hur många barn har ni hos er just nu? 

 

I vilka åldrar är barnen? 

 

Vad är naturvetenskap för dig? 

 

Ge ett exempel på hur en naturvetenskaplig aktivitet på förskolan kan se ut ? 

 

Ge förslag på hur du kan ta tillvara på naturvetenskap i vardagen: 

 

Hur hanterar du barns egna frågor och funderingar kring naturvetenskap? 

 

På vilket sätt tror du att ditt förhållningssätt till naturvetenskap påverkar barnen och deras lärande 

kring ämnet? 

 

Hur påverkar implementeringen av den reviderade läroplanen er verksamhet? 

 På vilket sätt kommer ert naturvetenskapliga arbete med barnen förändras? 

  Varför? 

 

Varför tror du att naturvetenskapen har fått en större del i läroplanen? 
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