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Sammanfattning:  
 

Syftet med min undersökning har varit att jag ville bringa klarhet i om och hur pedagogerna i 

förskolan arbetar med naturvetenskap och om de anser sig ha tillräckliga kunskaper inom 

området. Detta för att forskning pekar på att det finns vissa brister i pedagogernas 

ämneskunskap kring naturvetenskap. För att få en så stor spridning som möjligt av 

uppfattningar har jag använt mig av en enkätundersökning. Åtta slumpmässigt utvalda 

förskolor ingår i studien. Alla pedagoger som svarat önskar mer utbildning i det 

naturvetenskapliga ämnet och endast ett fåtal tycker de har tillräcklig kunskap. De flesta ser 

bara möjligheter med arbetssättet och bara ett fåtal har nämnt olika orsaker till varför de 

hindras att arbeta med naturvetenskap på förskolan. I stor utsträckning önskar pedagogerna att 

arbetsgivaren skall satsa på att ge kurser och vidareutbildning för att på så sätt öka 

pedagogernas kunskap och vilja att på ett grundligare sätt ta sig an det naturvetenskapliga 

arbetssättet redan på förskolenivå. 
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1 INLEDNING 
Naturen betyder mycket för barn och de allra flesta barn har en naturligt inneboende lust att 

undersöka och experimentera kring detta. Jag har själv alltid tyckt om att vara nära naturen då 

jag har tillbringat alla mina somrar långt ute i Stockholms skärgård. Läran om naturen ligger 

mig varmt om hjärtat och det är en av orsakerna till att jag därför i mitt examensarbete valde 

att undersöka närmare hur pedagoger i förskolan känner inför att arbeta ämnesdidaktiskt kring 

naturvetenskapliga fenomen med förskolebarn. Intresset för detta har väckts då jag vid ett 

flertal gånger frågat olika förskollärare och barnskötare om hur de känner inför ämnet och 

därigenom fått uppfattningen att många tycker att det naturvetenskapliga förhållningssättet är 

svårt. Dessutom verkar många pedagoger tycka att de inte har tillräcklig ämnesdidaktisk 

kompetens för att kunna arbeta mer ingående med det. Många av de pedagoger jag talat med 

har också uttryckligen sagt att de gärna skulle vilja vidareutbildas för att kunna arbeta mer 

naturvetenskapligt. I min studie har jag därför undersökt vilken inställning pedagoger 

generellt har till naturvetenskap och om de anser sig ha tillräckliga kunskaper inom området 

eller inte. Med mitt arbete hade jag även avsikten att skaffa mig en inblick i hur man i 

dagsläget arbetar med naturvetenskap i de förskolor som ingått i studien. 

 

Barn har i alla tider på förskolan ägnat mycket av tiden till att studera djur och natur men 

utifrån nya läroplanen ställs större krav på det naturvetenskapliga innehållet. Är det sätt man i 

dagsläget arbetar på tillräckliga för att uppfylla styrdokumentens mål och riktlinjer eller 

behövs kompetenshöjande insatser för att höja pedagogernas kunskap inom naturvetenskap? 

Hur ser det ut på förskolorna runt om i den kommun jag undersökt? Den 

Förskollärarutbildning jag själv gått har haft inriktning mot naturvetenskap, matematik och 

teknik. Detta har medfört att jag fått en betydande inblick i hur man redan på förskolenivå kan 

arbeta med naturvetenskap på ett lustfyllt och experimenterande sätt.  

1.1 Bakgrund 

I läroplanen för förskolan finns tydliga målbeskrivningar med anknytning till naturvetenskap 

och i den nya reviderade upplagan av läroplanen är fokuseringen på naturvetenskap mer 

uttalad än tidigare. Detta ställer således större krav på pedagogernas ämnesdidaktiska 

kompetens inom området. I läroplanen står det bland annat att förskolan skall sträva efter att 

ge varje barn möjlighet att utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens olika 

kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen. Barnen skall i förskolan också ges 

möjlighet att utveckla och fördjupa sitt kunnande om växter och djurs liv och leverne. 

Dessutom skall barnen ges många och rika tillfällen att utveckla sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala kring naturvetenskapliga fenomen 

(Utbildningsdepartementet 1998).  

 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) framhåller att man inom forskningsstudier blir allt 

mer eniga om hur viktiga de första åren i en människas liv är när det gäller lärandet kring 

barns förhållningssätt till omvärlden och till andra människor. Ur ett perspektiv på barns 

livslånga lärande placeras förskolan, som det första steget i utbildningssystemet, i en 

betydelsefull nyckelroll, som kanske också är den viktigaste, där barns grundläggande 

kunskaper tar sin början. Sheridan et al (2009) framhåller att de forskningar som gjorts inom 

området visar på att det i dagsläget finns brister i hur man på förskolor arbetar 

naturvetenskapligt, och att detta i stor utsträckning grundar sig i att pedagogernas kunskap 

inom området anses vara otillräckliga. Dessa indikationer påvisar att kompetenshöjande 

insatser hos pedagoger i framtiden kommer att behövs för att läroplansmålen till fullo skall 

kunna införlivas i landets alla förskolor.   
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Hela världens strävan mot en global hållbar utveckling påbörjades i och med 

handlingsprogrammet Agenda 21. 1992 höll FN en konferens i Rio de Janeiro kring miljö och 

utveckling i hopp om att kunna vända den ohållbara utvecklingen kring miljöförstöring. 

Agenda 21:s målsättning är att världens länder på sikt och gemensamt skall hjälpas åt att 

bygga upp ett miljömässigt mer uthålligt ekonomiskt system för att på så sätt få till stånd en 

mer hållbar samhällsutveckling. Det är därför i dag upp till varje enskild kommun att utveckla 

sin egna lokala Agenda 21. I detta arbete är det av stor betydelse att både enskilda och 

grupper av individer hjälps åt så att alla ges inflytande att underifrån påbörja byggandet mot 

en hållbar utveckling. Efter egen förmåga kan alla människor på ett eller annat sätt hjälpa till 

och bidra med något i denna strävan (Andersson 2000). 

 

Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar engageras då det är den nästkommande 

generationens värld som skall bevaras och tas om hand. Här har förskola och skola en viktig 

uppgift att fylla. Genom att tidigt engagera barn i natur och miljöfrågor kan vi redan på 

förskolenivå fånga upp ett intresse som förhoppningsvis sitter i hela livet. Barnen kan genom 

praktiskt arbete arbeta kring miljöfrågor. De kan få lära sig odla och skörda, laga mat och lära 

sig ta hand om sitt egna matavfall genom kompostering. Via detta arbetssätt får barnen en 

första inblick i hur kretsloppet fungerar. Stiftelsen Håll Sverige rent bedriver i dag en del 

miljöfortbildningar i hopp om att öka kunskapen om hur man kan arbeta med miljö, natur och 

avfallshantering i förskola och skola. Agenda 21 har för många kommuner inneburit en 

nytändning i miljöarbetet och listan över projekt som redan startats kan göras lång. Många 

förskolor och skolor har anammat miljötänkandet och jobbar redan målmedvetet mot en 

hållbar utveckling (Andersson 2000).    

1.2 Litteraturgenomgång 

Inför min studie kring naturvetenskap i förskolan har jag främst sökt efter passande litteratur 

via vårt lokala bibliotek. Jag har även sökt efter referensmaterial i högskolans internationella 

databaser. Vid ett tillfälle fick jag personlig handledning av högskolans bibliotekarier i hur 

man på olika sätt kan söka efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar via de databaser som 

på högskolan finns tillgängliga för studenter. Den litteratur jag använt mig av kommer 

följaktligen att redovisas under följande rubriker: Varför naturvetenskap redan i förskolan? 

Lärarengagemanget och ämneskompetensens betydelse för barns lärande kring 

naturvetenskapliga fenomen, teoretiska perspektiv på barns lärande – från dåtid till nutid, barn 

lär av varandra och till sist vad säger forskningen inom det aktuella området?   

 

1.2.1 Varför naturvetenskap redan i förskolan?  
I tematidningen förskolan skriver Pramling Samuelsson (2008) ett inslag om att det i 

dagsläget globalt är många pågående diskussioner kring hållbar utveckling. Hon menar att 

jordens befolkning måste lära sig leva på ett sådant sätt som inte tär på jordens resurser för att 

framtidens generation skall kunna få sina behov tillfredsställda och att både sociokulturella 

aspekter, miljö och ekonomi samverkar för att ett hållbart samhälle skall kunna bevaras. 

Pramling (2008) framhåller att det är viktigt att det i nästkommande generationer finns 

personer som känner att de vill arbeta med naturvetenskap och teknik för att kunna lösa olika 

världsproblem men också för att driva den hållbara utvecklingen vidare i framtiden. Hon 

menar att man redan på förskolenivå bör lägga en god grund för barns intresse gällande natur, 

miljö och andra förekommande naturvetenskapliga fenomen och att barnen redan i tidig ålder 

skall få möjlighet att lära sig förstå sitt egna samband i naturens kretslopp. Pramling (2008) 

menar att barn redan i tidig ålder börjar sin naturvetenskapliga bana genom diverse 

undersökningar i närmiljön och att det därför är viktigt att lärare redan från början engagerar 
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sig i att fånga de spontana tillfällen som uppstår genom att tillhandahålla material som gör att 

barnen behåller sin nyfikenhet och fokus i stunden. Ett naturvetenskapligt förhållningssätt 

handlar om att ge barnen många tillfällen till att gemensamt med andra, genom 

kommunikation och samarbete, få observera, klassificera, sortera, ställa hypoteser, undersöka, 

och dra egna slutsatser (Pramling 2008).  

 

Elfström & Nilsson et al (2008) tycker att man kan jämställa små barns trevande 

forskningsförsök med hur en riktig vetenskapsman arbetar, och att tillvägagångssätt genom 

utforskande, undersökande och experimenterande kring det problemområde som undersöks är 

ungefär densamma för gammal som för ung. Barn använder sig av dessa arbetsmetoder för att 

bringa klarhet i hur världen runt omkring dem fungerar. Elfström et al (2008) menar vidare att 

många verksamma förskollärare och yngre lärare i grundskolan helt eller delvis saknar 

naturvetenskaplig utbildning och att de av den anledningen inte i någon större utsträckning 

arbetar med det. Författarna ställer sina upptäckter mot kopplingen till en mer manligt 

dominerad vetenskaplig tradition, där en förklaring skulle kunna vara att flickor i större 

utsträckning än pojkar väljer bort de naturvetenskapliga ämnena då de anser att det är för 

svårt. Elfström et al (2008) anser att det av den anledningen är än mer viktigt att man redan på 

förskolenivå fångar upp och introducerar det naturvetenskapliga ämnet som något intressant 

och roligt. De bedömer att man därför ur ett framtidsperspektiv, för både pojkar och flickor, 

behöver utveckla och lägga grunden för det naturvetenskapliga intresset redan i tidig ålder.  

 

Barn börjar sin forskningsbana redan då de förstår att de själva kan räkna ut saker och ting på 

egen hand genom iakttagelser och tolkningar av det som händer. Den här grundläggande 

vetenskapen kan växa fram ur barns undersökningar av de föremål och de material som 

barnen kommer i kontakt med i sin närmaste omgivning. Om barn skall kunna skapa 

förståelse för något bör de själva få vara med och arbeta fram resultaten. De behöver få prova 

sina idéer utefter sina egna föreställningar, färdigheter och attityder. De bör också få 

möjlighet att iaktta och dra egna slutsatser utifrån de upptäckter de gör (Harlen 1996).  

 

Millar (1996) refererad i Lindahl (2003) lyfter även han fram ett flertal argument till varför de 

naturvetenskapliga ämnena är viktiga. Bland annat menar Millar (1996) att den 

naturvetenskapliga kunskapen ligger till grund för att man praktiskt skall kunna klara av det 

vardagliga livet i vårt moderna samhälle med all teknik, men också för att kunna fatta egna 

beslut och kritiskt granska all den information vi ständigt överöses med. Han framhåller att de 

naturvetenskapliga ämnena är nödvändiga som en ren förberedelse för arbetslivet och 

framtida utbildningar i vårt högteknologiska vetenskapsbaserade samhälle. Enligt Millar 

(1996) är det viktigt att upprätthålla den koppling som finns mellan naturvetenskap och 

samhälle då naturvetenskapen tenderar att bli mer och mer specialiserad och svårbegriplig ju 

längre tiden går. Detta tror Millar (1996) är en av orsakerna till att fler och fler människor tar 

avstånd till naturvetenskapen just för att det känns för svårt. En ökad allmänbildning skulle 

därför rent generellt kunna göra människor mer positivt inställda och därigenom också bättre 

stödja vetenskapen ur ett framtidsperspektiv.  

 

1.2.2 Lärarengagemanget och ämneskompetensens betydelse för barns lärande 

kring naturvetenskapliga fenomen 
Ur ett historiskt perspektiv har djur och natur, sedan förskolan startade för över ett hundra år 

sedan, alltid varit ett viktigt inslag i förskoleverksamheten. Genom att arbeta tematiskt kring 

djur och natur kan barnen tillsammans med andra barn och vuxna utveckla större förståelse 

och få bättre kunskap inom området. Den största uppgiften och utmaningen ligger hos lärarna 

och hur de kan erbjuda miljöer som för barnen är meningsfulla och som samtidigt stimulerar 
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barns lärande och utveckling (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Säljö (2000) 

framhåller att lärande av idag inte längre enbart handlar om att få ta del av information, utan 

att barn aktivt skall kunna få göra egna erfarenheter i miljöer där både fysiska och 

intellektuella redskap tillhandahålls som en del i det konkreta lärandet. Johansson et al (2003) 

menar att man måste komma ifrån själva faktainlärandet och istället fokusera på att 

tillhandahålla barnen arbetssätt där de själva skaffar sig den information de behöver. Helt 

enkelt ett sätt att ”lära sig lära”. Genom att erbjuda möjligheter för barnen att få insikt i olika 

livsprocesser och ge barnen tillfälle att få genomföra enklare naturvetenskapliga experiment, 

kan barnen själva komma till insikt i hur man lär sig att lära. Johansson et al (2003) anser att 

barn skall stimuleras och vägledas av vuxna så att de genom egen aktivitet ökar sin 

kompetens, utvecklar nya kunskaper och kommer till nya insikter i sitt lärande.   

 

En lärare bör ha kompetensen att kunna hjälpa barn att utveckla sin förståelse kring 

naturvetenskapliga fenomen och samtidigt ha förmågan att stimulera barnens fascination för 

och nyfikenhet på naturen. Den framtidsinriktade naturvetenskapliga undervisningen bör 

därför tillfredsställa barns lust att utforska naturen och samtidigt ge barnen utrymme för 

upptäckarglädje och glädjen över att förundras över olika fenomen. Människan kommer i 

framtiden att få ta ställning till viktiga frågor rörande livsmiljö och sätt att leva. Den 

utveckling vi nu står inför fodrar därför av gemeneman ett visst mått av vetenskapliga 

kunskaper och förståelse för människors olika livsförhållanden. För att med framgång kunna 

undervisa kring naturvetenskapliga begrepp behöver läraren ha förmågan att knyta an till 

barns tankar om olika fenomen (Helldén & Jonsson et al 2010). Thulin (2011) menar att 

många av de osynliga naturvetenskapliga fenomenen tenderar att förbli osynliga för de barn 

som inte möts av engagerade och kunniga vuxna. Barn behöver få hjälp och vägledning i att 

urskilja olika märkliga företeelser som just naturvetenskapliga fenomen.  

 

Enligt Sutton-Smith (1997) refererad i (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003) 

framstår både mångfald och variation av sätt att lära sig på, som centrala inslag inom 

lekforskningen. Barn lär med alla sina sinnen och med hela kroppen och det är just därför som 

barn behöver få uppleva ett specifikt innehåll på många olika sätt. När barn arbetar med olika 

teman så gäller det att belysa temat utifrån från så många perspektiv som möjligt och med så 

stor variation som möjligt så att barnets alla sinnen involveras (Doverborg & Pramling 1988). 

Forskaren Daniel Stern (1991a, 1991b) menar att barn som fått erfarenhet genom variation 

också tidigt lär sig att generalisera och kategorisera sin omvärld. Han menar vidare att barn 

måste få en variation av erfarenheter för att kunna förstå innebörden i ett fenomen eller ett 

begrepp. Variationen är inte bara förutsättning för barns förståelse, variationen hjälper också 

till att ge barnet flera perspektiv, större flexibilitet och ödmjukhet inför andras åsikter och 

synsätt menar Marton (1999). Variationens mest framträdande funktion är att ge barnen 

förutsättningar att kunna urskilja och för att barnet skall kunna urskilja något måste detta 

”något” variera. Samtidigt bör det finnas vissa likheter mellan detta ”något” som gör att de på 

något sätt hör ihop. Genom variation lär sig barnet olika kategorier av mångfald, de lär sig 

urskilja och förbereda sig för att möta nya situationer (Pramling Samuelsson et al 2003).   

 

Harlen (1996) menar att barn tidigt genom naturvetenskap lär sig utveckla sin förståelse för 

världen runt omkring och att barn måste ges möjlighet att bygga upp ett förråd av olika 

begrepp som hjälp till att knyta an till sina erfarenheter. Han framhåller att barn behöver 

utveckla olika strategier för att kunna samla och organisera information och att barn konkret 

skall få tillämpa och pröva sina idéer i verkliga livet. Detta, menar han, förbättrar inte bara 

barnens förmåga att förstå sin omvärld, det förbereder dessutom barnen för att mer effektivt 

utveckla förmågan att fatta beslut och lösa problem som kan uppstå i tillvaron. Harlen (1996) 
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framhåller att baskunskaper inom naturvetenskap är precis lika viktiga som kunskap inom 

både läsning, skrivning och räkning eftersom det ligger i tiden ur ett globalt perspektiv med 

strävandet mot hållbar utveckling.  

 

Ett viktigt inslag i förskolans kvalitetsarbete är pedagogernas kompetens att kunna observera, 

dokumentera, reflektera, analysera, utvärdera, tolka och skriva fram resultat kring hur 

verksamheten på ett bättre sätt kan bidra till barnens lärande inom olika målområden, 

därigenom även det naturvetenskapliga området. För att förskolan skall kunna bedriva en god 

pedagogisk verksamhet bör det finnas personal med utbildning och erfarenhet av barns behov 

av omsorg, och hur man på bästa sätt skapar goda lärandemiljöer för barn. Forskning visar på 

stora variationer när det gäller förskolans innehåll och kvalité och utifrån detta varierar även 

barns förutsättningar för lärande. Kontinuerligt kvalitetsarbete är grunden för att goda 

lärandemiljöer och kvalité skall kunna garanteras på förskolan (Sheridan et al 2009).  

 

Dewey (1999) refererad i Johansson & Holmbäck (2000) menar att det hos pedagoger som 

inte vågar ta ”språnget” ut i det okända heller inte kommer att ske någon möjlighet till 

kunskapsutveckling inom de områden som lämnas outforskade. Han menar vidare att 

pedagoger allt som ofta fastnar i det som redan är invant, tryggt och känt och att pedagogerna 

hellre handlar efter vana och rutin än att ge sig ut på okänd mark. Denna rutin innebär i stort 

sätt att man väljer att göra som man alltid gjort och att det måste bli precis så som man tänkt 

sig i det färdiga resultatet. Dewey (1999) framhåller att det finns risker med att arbeta med en 

sådan inställning, som egentligen innebär att man nekar till att kännas vid det ansvar som kan 

ligga till grund för den aktuella handlingens framtida konsekvenser.   

 

Vad karaktäriserar då goda lärandemiljöer? Sheridan et al (2009) betonar främst vikten av att 

det på både verksamhetsnivå och läroplansnivå skall finnas tydliga mål att arbeta mot kopplat 

till barns lärande, och att det pedagogiska förhållningssättet och lärarkompetensen är viktiga 

ur kvalitetsaspekt. Verksamma pedagoger bör ha god kunskap i barns lärande, de skall också 

kunna möta barns behov i för barnen utmanande lärotillfällen.  

 

Sheridan et al (2009) understryker hur viktigt det är att pedagogen verkligen kan se barnets 

egna strategier för lärande, och genom det kunna utläsa vad det i omvärlden är som barnet vill 

utveckla större förståelse för. Genom den insikten kan pedagogen ge barnet vidare möjlighet 

att utveckla sina kompetenser och förståelse kring det upplevda. Sheridan et al (2009) menar 

att pedagoger på ett varierat och stimulerande sätt behöver ge barn de förutsättningar de är i 

behov av när de gör upptäckter kring olika fenomen. Hög kvalitet innebär enligt författarna att 

läraren både vill och har förmågan att kunna se saker och ting ur ett barns perspektiv, att de 

lyssnar på vad barnen säger och att de talar med barnet på ett sätt som gör att barnet känner att 

det de säger är viktigt och betydelsefullt. Det handlar i stort om att kunna vidga barnens 

förståelse för världen runt omkring, att skapa utmaningar och förutsättningar till barns lärande 

och om att bredda förskolans innehåll om olika fenomen och om att kunna lyfta fram den 

komplexitet som finns dold i förskolans läroplan. Inga Nordin citerad i Sheridan et al (2009) 

skrev på 50-talet att ”den kompetente förskolläraren kan få barnen intresserade av vad som 

helst” sid 31.     

 

Hellden (2010) menar att den naturvetenskapliga kunskapsresan kan pågå hela livet och att 

förskollärares och grundskollärares kunskap och kompetens inom området kan ge goda 

förutsättningar för barns lärande inom detta genom hela skoltiden, då barn förtjänar att omges 

av naturvetenskapligt intresserade och allmänbildade pedagoger och lärare. Sheridan et al 

(2009) citerar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2009) på följande sätt: ” Att både 
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ha ämneskompetens inom det området man arbetar med, och en gedigen förståelse för barn 

och deras värld, är antagligen de bästa kännetecknen på en professionell lärare” Sid 40.     

 

1.2.3 Teoretiska perspektiv på barns lärande – från dåtid till nutid 
Empirismen som kunskapstradition växte fram i slutet av 1600-talet. Den empiriska 

traditionen tar sin utgångspunkt i fakta och vad som anses vara den sanna kunskapen. Den 

bygger på föreställningar om att kunskap är något som uppkommer genom människans 

erfarenheter i upplevelser, undersökningar och observationer där alla sinnen är involverade, i 

hopp om att erövra erfarenheter som kan generera i rena faktakunskaper.  Empirismen är 

hierarkiskt ordnad vilket innebär att man först måste lära sig allt från grunden för att sedan 

”fylla på” med svårare saker efterhand. Här är det envägskommunikationen som är det mest 

framträdande. Läraren står med facit i handen och talar om vad som skall läras in (Elfström et 

al 2008). 

 

Konstruktivismen tog sin början på 1970-talet. I och med konstruktivismens intåg förändrades 

undervisningen till att bli mer fokuserad på den enskilda individen ur ett mer barncentrerat 

perspektiv. Barn skulle genom laborativa arbetssätt ges möjlighet att på egen hand få göra 

erfaranden som ledde till läranden. Att lära sig saker utantill och höra på lärarens 

föreläsningar var nu historia. Enligt Elfström et al (2008) var Jean Piaget var en stor 

förespråkare för konstruktivismen. Han banade väg för det nya sättet att lära där barnet själv 

konstruerar en meningsfull bild av världen. Ur detta lärandeperspektiv är barn inte tomma kärl 

redo att fyllas med samma kunskap. Fokus inom konstruktivismen ligger på vad barnen redan 

kan dvs. barnets förkunskaper inom området och vad barnet inom området kunskapsmässigt 

kan utveckla genom att själva vara aktiva i det konkreta handlandet. Lärarens uppgift är att 

låta barnen styras av sin nyfikenhet och upptäckarglädje utan att ingripa alltför mycket. 

Fortfarande skall läraren dock planera och organisera undervisningen mot ett bestämt slutmål 

(Elfström et al 2008). 

       

Dagens läroplaner vilar på de sociokulturella teorierna. Dessa teorier innebär att barn genom 

kommunikation och samspel med andra människor i sin omgivning utvecklas och lär 

tillsammans (Säljö 2000). Vygotskijs (1978, 1982) teorier kring barns lärande har varit en 

inspirationskälla till många av de sociokulturella teorier där kommunikationen har varit det 

centrala. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker barns lärande genom samspelet med andra och i 

dessa samspel tar barnen genom deltagande handling till sig nya sätt att tala, tänka och 

reflektera. Det handlar om en slags mästare och lärlingssituationer där den som är mest 

kunnig inom området vägleder och stöttar den som är nybörjare. Så småningom kommer den 

mindre kunniga att på egen hand överta ett allt större ansvar för att till sist helt på egen hand 

hantera situationen (Säljö 2000 refererad i Williams 2006).   

 

1.2.4 Barn lär av varandra 
Williams (2006) framhåller att det historiskt sett inte alltid varit givet att barn lär av varandra. 

Hon menar att det förr varit mer förekommande att barnet enskilt och på egen hand löst 

problem för att på så sätt skapa sig förståelse, och att det allt som oftast var den vuxne som 

bestämde vilken kunskap barnen skulle ”fyllas” med. Historiskt sett har lyssnandet enligt 

Williams (2006) hört till den lärande medan talandet hört till den som undervisat.  Med tiden 

har man genom forskning och erfarenheter dock förstått att det är tillsammans med kamrater 

och vuxna som barn i interaktion får reflektera, och i dialog med andra sätta ord på handlingar 

och tankar. Williams (2006) menar att det är i samspel med andra som barn lär och att 

samspelet i sig är en nödvändighet för att barnen skall kunna utveckla förståelse för andra.  
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Williams (2006) sammanfattar barns samlärande utifrån Piagets perspektiv på följande 

sätt:  

 

Jean Piaget var ursprungligen naturvetare och har således tagit starka intryck från biologins 

värld när han beskriver barns utveckling och lärande. Piaget var konstruktivismens 

föregångare och hans teorier har haft stor betydelse för hur vi idag ser på barns sätt att lära 

och på hur undervisning bör bedrivas. Framförallt har han inom det naturvetenskapliga 

området satt sin prägel då han starkt hävdar att lärandet skall vara en aktiv process där barn 

och unga finner kunskap genom egna handlingar och erfaranden tillsammans med andra. 

Piagets teorier kretsar mycket kring hur undervisning och inlärning skall genomföras, snarare 

än själva innehållet i undervisningen. I Piagets teori handlar lärarens roll främst om hur man 

kan skapa förutsättningar för utveckling och lärande genom att ta fasta på barns inneboende 

kreativitet och upptäckarlust. Barn bör enligt Piaget ges rika möjligheter till att själva få 

upptäcka, undersöka och experimentera. Lärarens främsta uppgift är att figurera som en 

bakgrundsfigur utan inblandning i barnets lärprocess, eftersom barnet själv förväntas göra 

upptäkter som leder till lärande. Piaget intresserade sig mycket för barns kognitiva konflikter 

och menade att barn i dessa fick lära sig att ta någon annans perspektiv och dessutom bli 

medvetna om att det fanns andra ståndpunkter än deras egna. I barns dialoger sinsemellan får 

barnen undersöka och pröva sina egna antaganden och rättfärdiga sina egna åsikter kontra 

andras (Williams 2006).    

 

Williams (2006) sammanfattar barns samlärande utifrån Vygotskijs perspektiv på 

följande sätt: 

 

Vygotskijs teorier kretsar mycket kring den kulturella och sociala interaktionens betydelse för 

människors utveckling intellektuellt och emotionellt. Enligt Vygotskij är samspelet och 

språket mellan människor de viktigaste och mest betydelsefulla drivkrafterna i ett barns 

utveckling. En av grundidéerna i hans teori är att barn i sitt lärande behöver handledning av 

vuxna eller en mer kunnig kamrat i kunskapsinhämtandet, ett slags mästare/lärling 

förhållande. Barn behöver få många tillfällen att öva på olika saker i sociala sammanhang där 

barn kan hjälpa varandra i olika problemlösningssituationer. Således lär barn av varandra 

genom att imitera och kommunicera för att tillsammans utvecklas mot högre intellektuella 

funktioner. Vygotskij brukar benämna detta som zonen för möjlig utveckling. I dialoger med 

andra hittar barn nya mönster, idéer och tankesätt som utmanar barnets egna förutfattade 

föreställningar kring det upplevda. Att lösa problem tillsammans med kamrater som har större 

erfarenhet inom området gör det möjligt för barnet att utforska och upptäcka nya outforskade 

områden (zonen för möjlig utveckling). Enligt Vygotskij finns det två nivåer som barn 

utvecklas genom där den första nivån anger var barnet utvecklingsmässigt just nu befinner 

sig, det vill säga vad barnet kan åstadkomma självständigt på egen hand. Den andra nivån är 

när barnet själv med hjälp av vägledning från en vuxen eller en kamrat kan lösa uppgifter. 

Samarbete bidrar, enligt Vygotskij, mycket till att barn skall kunna konstruera kunskap 

tillsammans med andra. Barns skilda sätt att tänka och fungera på kan i 

problemlösningssituationer bidra till att barnen utvecklar nya strategier till att klara av en på 

förhand förutbestämd kognitiv uppgift (Williams 2006). 

 

1.2.5 Vad säger forskningen inom det aktuella området? 
Elfström et al (2008) framhåller att många lärare som i dag är verksamma inom skola och 

förskola helt eller delvis saknar utbildning i naturvetenskap. Enligt forskare som studerat 

naturvetenskapens ämnesdidaktik ökar barnens förståelse för olika naturvetenskapliga 

fenomen när barnet ges rika tillfällen att tala i naturvetenskapliga termer. Helldén (2010) 
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menar att man som lärare inte skall vara rädd för att använda sig av det naturvetenskapliga 

språket, detta just för att barn redan i tidig ålder behöver få tillträde till dess språkliga värld. 

De framhåller att barns språkutveckling är snabb och intensiv och att det därför är viktigt att 

barn redan i förskoleåldern introduceras i ämnet. Detta förutsätter dock att de verksamma 

förskollärarna själva har kompetens och tillgång till det naturvetenskapliga språket menar 

Helldén (2010). Elfström et al (2008) anser att barn behöver få använda sitt språk för att på så 

sätt komma på egna begrepp och egna förklaringsmodeller. Vidare menar de att man som 

lärare bör vara försiktig och i början ta det varsamt med introduktionen av naturvetenskapliga 

modeller. Detta för att barns egen upptäckarglädje och utforskande inte skall gå förlorad. Den 

naturvetenskapliga ansatsen bör enligt dem ta sin början i barnens värld och för det som 

barnen visar intresse och nyfikenhet för.  

 

Thulin (2011) skriver i sin avhandling att det enligt Zetterqvists och Kärrqvists (2007) 

forskningsöversikt visat sig att det råder stor brist på forskning inom det ämnesdidaktiska 

naturvetenskapliga området på förskolenivå och att det heller inte finns några påtagliga 

redogörelser kring hur man på bästa sätt kan bedriva vetenskaplig undervisning för yngre 

barn. Thulin (2011) menar att den svenska förskolan i dag står vid ett vägskäl där det 

pedagogiska uppdraget blir allt mer omfattande, och att barn redan tidigt skall ges möjlighet 

att utveckla mer ämnesorienterad kunskap inom både språk- läs- och skrivutveckling, 

matematik och naturvetenskap. Vidare framhåller Thulin (2011) att Sverige är det enda land 

som påtagligt uttryckt sin oro över att förskolan är på väg att bli allt mer ”skolifierad” och 

ställer sig själv frågande till om begreppet ämnesdidaktik överhuvudtaget skall användas i 

relation till förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson & Pramling (2008) refererad i 

Thulin (2011) menar i sin tur att barns lärande gällande olika ämnesinnehåll absolut bör 

grundläggas långt tidigare och innan barnen börjar i skolan och att ämnesintegrationen på 

förskolan allt som oftast tar sin början redan då barnen arbetar tematiskt kring olika områden.  

 

Brenneman (2011) tar i sin artikel Assessment for Precshool Science Learning and Learning 

Environments upp mycket av den problematik som finns kring barns lärande om 

naturvetenskap förskolenivå. Hon framhåller bland annat att det i dagsläget finns för få 

utbildningar att tillgå för de lärare som är verksamma i förskolan. Detta har i sin tur resulterat 

i att man inte i någon större utsträckning arbetar naturvetenskapligt, och att många 

verksamma lärare har svårigheter att möta barns frågeställningar på grund av okunskap inom 

området. Hon menar att lärarna i större utsträckning måste skaffa sig kunskap och förståelse 

för hur små barn utvecklas och lär, och för att få insikt i hur man på bästa sätt knyter an till 

den förförståelse barnet redan har kring det naturvetenskapliga fenomenet. En lärare skall inte 

bara veta vad barnen behöver lära, de behöver också ta ställning till hur och på vilket sätt 

barnen skall ges möjlighet att lära inom det aktuella området. Enligt Brenneman (2011) är det 

många lärare som säger sig vara oroliga över att den egna ämneskompetensen inom 

naturvetenskap är alldeles för undermålig och att detta resulterat i att de har svårt att möta och 

följa upp barns frågor och funderingar kring naturvetenskapliga fenomen. De lärare som 

verkligen vill arbeta med naturkunskap får i många fall, och på egen hand på sin lediga tid, 

söka efter material och information för att fylla sina egna kunskapsluckor i hopp om att kunna 

ta sig an naturvetenskapen med barnen. Därför anser Brenneman (2011) att ett kunskapslyft 

för lärarna är ett mer eller mindre måste för att barn på förskolenivå överhuvudtaget skall ges 

möjlighet att arbeta naturvetenskapligt. 

 

Dessutom anser Brenneman (2011) att det i stort behövs betydligt fler studier kring lärarnas 

attityder till naturvetenskap och hur man kan arbeta kring det med de yngsta barnen på ett 

pedagogiskt hållbart sätt. Dessa studier behövs för att kunna få syn på vilka kunskaper och 
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ambitioner lärarna i dagsläget har och hur en eventuell vidareutbildning inom det 

naturvetenskapliga området skulle kunna utformas gentemot de behov som finns hos de 

verksamma lärarna. Att helt enkelt hitta ett program som svarar mot och på ett bra sätt 

förbereder lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper. Ett första steg i detta blir enligt Brenneman 

(2011) att ”lära” lärarna att observera, dokumentera och reflektera kring hur barn på egen 

hand utforskar och undersöker naturen, för att på så sätt kunna knyta an till det som barnen 

visar intresse för. Genom att arbeta på detta sätt kan lärarna lättare få syn på hur barn beter sig 

i naturen och barns sätt att tänka kring naturvetenskap. Det blir då lättare att hitta för barnen 

meningsfulla sekvenser att arbeta vidare med. Brenneman (2011) menar att man som lärare i 

första hand måste lära sig att ta barnens frågeställningar på allvar och följa upp dessa så att 

barnet kommer vidare i sin lärprocess och att läraren måste lära sig att ställa rätt sorts frågor 

som öppnar upp för barnets egen tankeverksamhet. 

 

Brenneman (2011) lyfter fram det naturvetenskapliga arbetssättet som ett socialt verktyg där 

barnen språkmässig i dialog med varandra ges rika tillfällen att dela olika uppfattningar, 

ompröva resultat, respektera andras åsikter och samarbeta med både vuxna och barn genom 

ett experimenterande arbetssätt. USA:s president Barack Obama och vice president Joe Biden 

har förstått allvaret i att lärare saknar kunskap och verktyg för att kunna arbeta 

naturvetenskapligt redan på förskolenivå. De har därför sett till att starta flera åtgärdsprogram 

för att höja lärarnas ämneskompetens inom området. Barnen är framtidens generation, 

medborgare, morgondagens studenter och framtidens professionella menar Brenneman (2011) 

och det är därför viktigt att det naturvetenskapliga intresset får ta sin början så tidigt som 

möjligt även hos de allra yngsta i samhället. 

 

Peterson & French (2008) konstaterar i en liknande studie att man genom vuxenguidning med 

framgång kan engagera både tre och fyraåringar i vetenskapliga förklaringar och 

undersökningar och att barnen genom samarbete och diskussioner med framgång kan klara av 

att både förutspå, observera och förklara komplexa situationer rörande vetenskapliga 

fenomen. De ställer sig dock frågande till varför inte fler pedagoger verksamma i förskolan 

engagerar sig i barns språk och tankeprocess genom vetenskapliga experiment och 

undersökningar. Vidare är de övertygade om att många lärare har inställningen att små barn 

inte är kapabla att föra djupare diskussioner och att man av den anledningen inte introducerar 

det mer vetenskapliga arbetssättet för de yngre barnen. Peterson et al (2008) menar att barn ur 

Vygotskijs perspektiv bör ges rika tillfällen att genom guidning från vuxen få arbeta laborativt 

och själva få undersöka det som känns relevant och intressant. Det handlar om att införa ett 

för barnen undersökande arbetssätt där barnen själva språkmässigt är delaktiga i processen 

kring sitt eget lärande. De menar likt Vygotskij att det är i interaktionen med andra som barn 

lär och utvecklas och att både språk och det sociala sammanhanget ligger till grund för barns 

vetenskapliga kunskapsinhämtande.                           

1.3 Frågeställningar 

1) Vilken inställning har pedagoger till att arbeta naturvetenskapligt med förskolebarn? 

2) Hur arbetar pedagoger med naturvetenskap i dagsläget? 

2 METOD 
Jag vill inleda metodavsnittet med en liten förklaring kring vad som ryms i det 

naturvetenskapliga begreppet. Om man slår upp ordet i Nationalencyklopedin definieras 

naturvetenskapen som ett samlingsbegrepp på de olika vetenskaper som på ett eller annat sätt 

studerar naturen i dess delar eller verkningar. Till det naturvetenskapliga området räknas 

fysik, kemi, biologi, astronomi, teknik och geovetenskap. Historiskt sätt har människan i alla 
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tider ägnat sig åt mänskliga aktiviteter som kan kopplas till naturvetenskap. Hit hör tekniken i 

vid mening. Människan som art har i alla tider med hjälp av teknik försökt utnyttja naturens 

resurser genom att försöka hitta och avvinna produkter, olika energiformer, och 

medicinalväxter till medicinframställning för att nämna några exempel 

(Nationalencyklopedin).    

2.1 Urval 

Jag började min studie med att leta upp kommunens alla förskolor på internet. Därefter valde 

jag ut fyra kommunala och fyra fristående förskolor för att få en viss variation och en 

spridning på enkäterna. Jag ville dessutom få en lokal spridning av förskolor och valde därför 

en förskola utanför staden en bit ut på landet och en förskola placerad mitt inne i stadskärnan. 

De andra sex förskolorna låg i bostadsområden i utkanten av staden vitt skilda från varandra. 

Jag valde att ge både förskollärare och barnskötare möjlighet att besvara enkäten. Detta för att 

jag inte ville göra någon åtskillnad pedagoger emellan. Som personal på en förskola arbetar 

barnskötare och förskollärare tätt tillsammans och har båda stor del i formandet av innehållet 

på förskolan. Det finns många duktiga och engagerade barnskötare som jag i allra högsta grad 

vill skall få vara med och svara på enkäten.  

 

Personalen på förskolorna fick själva distribuera enkäterna efter eget tycke. Jag informerade 

dock att jag helst inte ville att alla enkäter skulle hamna på samma avdelning utan att de skulle 

spridas i så stor utsträckning det var möjligt. Jag hade heller inte några krav på om det var 

pedagoger som arbetade med någon speciell åldersgrupp. Fem enkäter per förskola delades ut. 

Varje enkät innehöll tretton frågor (se bilaga 2). Av dessa frågor var fyra stycken öppna 

frågor som således krävde ett mer utförligt svar. Resten av frågorna var kryssfrågor där man 

bara markerar det svar som man anser stämmer överrens med sin egen inställning. Allt som 

allt delades alltså 40 enkäter ut. Jag ville ha så pass många för att ha lite marginal ifall 

bortfallet skulle vara stort. Jag märkte upp alla enkäter med ett nummer för att på så sätt 

kunna urskilja respektive förskolas enkätsvar. Alla enkäter som gick ut till förskola ett 

markerades alltså med en etta osv. Av de 40 enkäter som delades ut fick jag tillbaka 29 st., 

vilket var en bit över min förväntan. Det bortfall av svar som ändå förekom skulle kanske 

kunna förklaras med att svarstiden för enkäterna var relativt kort. En vecka och i bästa fall två 

veckor. Hade personalen haft längre tid på sig hade troligtvis antal besvarade enkäter ökat 

något. På en av förskolorna, där endast två enkäter besvarades, angav man sjukdom bland 

ordinarie personal och bortrest personal som orsak till det låga deltagarantalet.   

 

Eftersom min studie enbart riktat sig till de pedagoger som finns i verksamheten har jag ur ett 

forskningsetiskt perspektiv ansett att jag inte behöver gå ut med någon närmare information 

om min studie till barnens vårdnadshavare. Förskolebarnen kommer inte på något sätt att 

påverkas då de inte medverkar i min studie. Personalen informeras grundligt via 

informationsbrevet (se bilaga 1) om de forskningsetiska krav som gäller för enskild person, 

förskola och kommun.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få en stor spridning av åsikter och så mycket information som möjligt kring hur 

pedagoger känner inför att arbeta med naturvetenskap i förskolan valde jag att inledningsvis 

göra en enkätundersökning på åtta utvalda förskolor i kommunen. Johansson & Svedner 

(2010) menar att en bred undersökning med enkätmetoden kan fungera bra om man är ute 

efter att undersöka samband mellan det man ämnar undersöka kopplat till utbildning, ålder, 

kön och personens tidigare yrkeserfarenheter. Vidare anser de att enkätanvändning kan vara 

mindre bra om man har som syfte att ta reda på personers synsätt och förhållningssätt inom ett 
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visst område där breda frågeområden kan vara svåra att kortfattat ange i avgränsade frågor. 

Johansson et al (2010) framhåller att det är en stor fördel och styrka till uppsatsen om 

förbindelsen mellan uppsatsens frågeställningar och enkätfrågor är kopplade till varandra. 

Detta har jag försökt ta fasta på i min utformning av enkätfrågor. Jag anser att jag i enkäten 

utgått från att få mina frågeställningar besvarade på ett tydligt sätt av de pedagoger som 

deltagit i min undersökning. Genom att dela ut ett flertal enkäter hoppades jag på att få en stor 

spridning av svar och en snabb uppfattning om pedagogernas inställning till naturvetenskap. 

Innan jag använde mina enkäter genomförde jag en pilotstudie med dem på mina 

klasskamrater för att se att frågorna uppfattades som jag hade avsett.  

  

Om man söker svar på mer existentiella frågor där uttömliga svar krävs anser Johansson et al 

(2010) dock att kvalitativa intervjuer och ett komplement av kvalitativa observationer är att 

föredra. Jag hade för validitetens skull velat komplettera mina enkäter med kvalitativa 

intervjuer av ett antal pedagoger, för att på så sätt få en klarare överblick hur de tänker kring 

och arbetar med naturvetenskap i förskolan. Tyvärr visade det sig att tiden vi hade till vårt 

förfogande var alltför knapp. Av den anledningen bestämde jag mig därför för att utesluta 

intervjuerna helt och hållet. Hade jag haft möjlighet att göra kvalitativa intervjuer hade jag fått 

betydligt bättre förutsättningar att få djupare insikt och förståelse för pedagogernas sätt att 

arbeta med naturvetenskap på förskolan. Med bara enkäter blev svaren inte så uttömmande 

som jag önskat.   

2.3 Procedur 

I ett första skede tog jag telefonkontakt med de rektorer som ansvarar för respektive förskola 

för att få ett förhandsbesked om studien var möjlig eller inte. Nästan samtliga rektorer hade 

önskemål om att få se enkätfrågor och informationsbrev innan materialet lämnades ut på 

förskolornas avdelningar. Därför skickade jag materialet via mail för påseende och 

godkännande av alla inblandade rektorer. Rektorerna hade också som önskemål att hinna 

informera personalen på plats om min undersökning innan jag påbörjade studien. Det tog 

ungefär en vecka innan jag hade fått klartecken från samtliga rektorer att det gick bra att 

lämna materialet på avdelningarna på de utvalda förskolorna.  

 

Jag åkte personligen runt och överlämnade enkäter och informationsbrev till de utvalda 

förskolorna. Detta för att skapa en personlig kontakt och för att ge pedagogerna ett ”ansikte” 

på den som utförde studien. Den personliga kontakten tror jag var positiv då den kanske 

kunde hjälpa till att öka svarsfrekvensen något. Dessutom kunde jag direkt på plats svara på 

de eventuella oklarheter som fanns, vilket jag tyckte kändes bra. För att underlätta 

insamlandet av enkäterna lämnade jag med ett stort frankerat kuvert med mitt namn och 

adress på, så att det bara var att posta enkäterna på närmaste postlåda. Personalen ansåg att det 

var ett smidigt sätt att återsända enkäterna på. Jag valde att göra på detta vis så att det skulle 

vara så lite arbete som möjligt för alla inblandade. 

 

I informationsbrevet (se bilaga 1) som medföljde enkäterna presenterade jag mig själv och 

vad mitt syfte med studien var. Jag informerade om att studien riktade sig till både 

förskollärare och barnskötare som var verksamma i förskolan och att åtta förskolor ingick i 

studien. Lite kort beskrev jag enkätens utformning och hur jag genom det frankerade kuvertet 

på ett smidigt sätt kunde samla in materialet. I informationsbrevet berättade jag dessutom om 

att deltagandet var frivilligt och att den svarande när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

om så önskades. I brevet garanterades anonymitet både för enskilda pedagoger, förskola och 

kommun. Jag berättade också att enkätsvaren efter avslutad studie kommer att lämnas till 

högskolan i Gävle för en kortare tids arkivering för att sedan förstöras. Om några frågor kring 
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studien skulle uppstå fanns mina telefonnummer angivna i brevet och personalen 

informerades dessutom om att de när som helst kunde höra av sig till mig om så skulle vara. 

 

Det tog ganska lång tid innan enkäterna började strömma tillbaka och väntan på svaren 

kändes lång. Därför tog jag på nytt kontakt med förskolorna för att påminna om enkäterna. En 

del av enkäterna var ifyllda och klara men hade inte blivit ivägskickade. Jag åkte vid ett flertal 

gånger runt och hämtade upp de färdiga enkäterna, och lät kuvertet ligga kvar i fall någon mer 

skulle vilja fylla i de resterande som inte var klara och eftersända dem. Det är enligt 

Johansson (2010) ganska vanligt att man i en enkätundersökning får vänta på svaren och att 

man ibland kan bli tvungen att vid ett flertal tillfällen påminna om återsändningen av 

enkätsvaren. Detta kan leda till att svarssekvensen vid en enkätundersökning kan bli så låg att 

den inte ger tillräckligt underlag för vidare analys och tolkningar menar Johansson (2010). 

Hade jag vetat innan att jag skulle få vänta i nästan två veckor innan alla svar var insamlade 

hade jag troligtvis valt att intervjua ett flertal pedagoger istället. På det sättet hade jag mer 

omedelbart fått in det underlag jag behövde för mina fortsatta tolkningar i studien. Det har 

heller inte känts bra att jag vid ett flertal tillfällen behövt påminna om att få in enkätsvaren.  

2.4 Analysmetoder 

När alla enkäter var insamlade förstod jag vilket stort arbete jag hade framför mig i att 

analysera, tolka och sammanställa vad pedagogerna svarat på mina frågeställningar. Till min 

hjälp i tolkningsarbetet har jag utarbetat en tabell. Den finns bifogad som bilaga 3 sist i mitt 

examensarbete. Tabellen har gjort pedagogernas svar mer överskådliga och det har i och med 

den blivit lättare att få syn på vad pedagogerna svarat på enkätens öppna frågeställningar. I 

tabellen återges pedagogernas svar i rena citat. Det blev i och med tabellen också betydligt 

lättare att hitta olika kategorier att utgå från i resultatdelen. Skillnader och likheter blev 

således mer synliga. 

 

Vissa av de frågor som endast besvarats med ett kryss i en på förhand given kategori, har jag 

valt att presentera svaret på i diagramform. Detta för att få en så lättöverskådlig 

sammanfattning som möjligt över hur pedagogerna svarat. Jag arbetade mig systematiskt 

igenom kryssfrågealternativen och med papper och penna gick jag igenom vad pedagogerna 

svarat. Jag markerade med ett sträck varje svarsalternativ för att få en överblick i hur man 

svarat. Sedan utarbetade jag i Excel olika tabeller och diagram för att på ett tydligare sätt 

kunna visa för läsaren hur spridningen av svar sett ut. 

 

Trots att Johansson et al (2010) menar att man i en enkätundersökning kan koppla antal år i 

yrket, ålder mm till resultatet så kommer jag inte något närmare gå in på hur det kan ha 

påverkat mitt resultat. Detta för att arbetet i det fallet skulle bli för omfattande. Främst har jag 

valt att utgå från att analysera vad pedagogerna sagt kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar och därför lagt störst fokus på den delen. En del kopplingar till utbildning och 

examensår har jag ändå kunnat hitta och det kommer jag vidare att ta upp under 

diskussionsavsnittet. Jag har försökt att söka efter det gemensamma i de svar jag fått in men 

jag har också valt att belysa vissa skillnader. 

3 RESULTAT  
Det främsta syftet med min studie var att granska närmare hur pedagogerna i förskolans 

verksamhet kände inför att jobba med naturvetenskap med barnen och på vilket sätt de i 

dagsläget arbetar inom området. Inledningsvis i min enkät började jag med att fråga om ålder, 

kön, antal år i yrket, examensår och utbildning/pedagogisk bakgrund. Jag ville ha med dessa 

fakta för att eventuellt hitta något samband utifrån dessa kategorier. Sedan följde frågor där 
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jag mer ingående och personligt fick svar som kretsade kring den enskilde pedagogens 

inställning till naturvetenskap över lag. Jag frågade också om de tyckte att de hade tillräckliga 

ämneskunskaper i naturvetenskap och om de önskade vidareutbildning inom området. Det är 

kring dessa frågor hela examensarbetet är uppbyggt och det som jag i min studie önskar få 

svar på. 

 

Jag har valt att sammanställa resultatdelen utifrån mina två grundfrågeställningar där jag går 

igenom fråga för fråga och försöker sammanställa och resonera kring vad pedagogerna svarat 

utifrån olika kategorier där jag försökte hitta det gemensamma, men också det avvikande. 

Detta för att återkoppla till studiens huvudsyfte och i möjligaste mån ge svar på mina två 

frågeställningar.  

 

Genom att sammanställa enkätens första fem inledande frågeställningar kring ålder, kön, antal 

år i yrket, examensår och pedagogisk bakgrund så kunde jag konstatera att alla de pedagoger 

som svarat på min enkät varit kvinnor och att åldern varierat från trettio år upp till sextiotvå 

år. Antal verksamma år inom yrket växlade mellan tre år upp till 33 år. En del pedagoger var 

således relativt nyutbildade medan andra arbetat många år inom yrket. Av de tjugonio 

pedagoger som svarat på enkäterna var åtta barnskötare och arton förskollärare. En pedagog 

hade tvåårig vårdlinje gren för barn och ungdomsvård, en hade gått barn och 

fritidsprogrammet och lärarutbildningen och en pedagog hade utbildning i pedagogiskt arbete 

med barn. 

3.1 Frågeställning 1. 

Vilken inställning har pedagoger till att arbeta naturvetenskapligt med förskolebarn? 

 

Utifrån de svar jag fått in har det i de allra flesta fall visat sig att majoriteten tyckte att det var 

både roligt och intressant att arbeta med naturvetenskap. Bara ett fåtal svarade att de tyckte att 

ämnet var svårt. Av de tjugonio pedagoger som svarade angav tjugofem av dem att de inte 

ansåg sig ha tillräckliga kunskaper inom det naturvetenskapliga ämnet och att de gärna skulle 

vilja ha någon form av vidareutbildning för att få nya insikter, mera kunskaper och flera 

uppslag hur man på förskolenivå kan arbeta mer vetenskapligt och experimenterande med 

barnen. Jag har i min studie kunnat konstatera att både viljan och ambitionen fanns hos de 

allra flesta, men att det i många fall handlade om att man tyckte sig ha för lite kunskap inom 

ämnet. 

 

Ett mer uttalat fokus på naturvetenskap i läroplanen såg de flesta som en positiv utveckling, 

då de genom detta ansåg sig mer eller mindre tvungna att vidga sina kunskaper och arbetssätt 

för att införliva de uppsatta målen för hur man på förskolan skall arbeta med naturvetenskap. 

Pedagogerna menade i många fall att det fanns ett stort behov av kurser, mer ”kött på benen” 

och mer fokus på naturvetenskap i och med nya läroplanen. Många pedagoger uttryckte en 

förhoppning om att arbetsgivaren i framtiden skall satsa på att ge vidareutbildning till 

personalen. Alla som svarat på enkäten angav att de gärna skulle vilja vidareutbildas i det 

naturvetenskapliga ämnet för att på så sätt uppnå större trygghet i att arbeta 

naturvetenskapligt. Nedan följer tre citat som får representera den största kategorin i vad 

pedagogerna svarat på frågan om hur de tror att nya läroplanen kommer påverka det 

naturvetenskapliga arbetssättet ur ett framtidsperspektiv. 

 

”Det öppnar upp för en massa möjligheter. I och med att vi får ett större krav på oss så 

innebär det att vi MÅSTE sätta oss in i det och bli medvetna om vilken naturvetenskap vi 

redan använder och vad vi måste tillföra, ROLIGT!” 
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”Positivt, jag vill alltid lära mig mera och när det blir tydligare i läroplanen måste det bli 

tydligare på förskolan. Vi gör ofta dessa saker redan men vi måste bli bättre på att synliggöra 

det för barn, föräldrar och oss själva” 

 

”Ämnet får större fokus, blir påtagligare i det vardagliga pedagogiska arbetet. Större chans 

för utbildning inom området från arbetsgivaren” 

 

De allra flesta pedagoger såg bara möjligheter, de enda hinder som kunde finnas var enligt 

några pedagoger att barngrupperna i dag är för stora och att det är många skilda delar som 

skall inrymmas och få plats under barnens tid på förskolan. Ett fåtal pedagoger nämnde 

materialbrist och ekonomi som hinder till att arbeta naturvetenskapligt.  

Det var inte så många som efterlyste färdigt material att arbeta med då de allra flesta 

pedagoger tyckte att man alltid skall utgå från det som barnen visar intresse och nyfikenhet 

för.  

 

Många poängterade hur viktigt det är att man som pedagog är medforskande och genom ett 

experimenterande arbetssätt tillsammans med barnen diskuterar och provar sig fram. Flertalet 

pedagoger gav uttryck för att de skulle vilja bli bättre på att upptäcka den naturvetenskap som 

de i dagsläget faktiskt redan arbetar med, och att bättre dokumentering kring det man redan 

gör kan vara ett steg mot att synliggöra detta för både sig själv, för barnen och för barnens 

vårdnadshavare  

 

För att på ett tydligare sätt visa på hur pedagogerna svarat på mina enkätfrågor kommer jag 

här nedan redovisa resultatet på några av frågorna i diagramform.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar hur pedagogerna svarat på enkätfråga nr 7. 

 

Diagrammet ovan visar att de allra flesta pedagoger svarat att de tyckte att ämnet var både 

roligt och intressant. Bara ett fåtal har uttryckt att naturvetenskap var svårt. Tre pedagoger 
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tyckte att ämnet var lätt men trots detta ändå önskat få större kompetens inom området. Bara 

en pedagog ansåg att ämnet var svårgreppbart. Ingen ansåg att det var tråkigt. Många 

pedagoger har fyllt i fler än ett svarsalternativ på den här frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visar hur pedagogerna svarat på enkätfråga nr 8. 

 

Man kan i diagrammet ovan se att tjugofem personer angivit att de inte tyckte att de hade 

tillräckliga kunskaper i naturvetenskap, tre personer tyckte att deras kunskaper var tillräckliga 

och en svarade att hon varken hade eller inte hade tillräckliga kunskaper. Man ser ganska 

tydligt att de allra flesta tyckte sig sakna ämneskunskaper.  

 

Samtliga pedagoger som ingått i studien svarade ja på frågan om de genom 

vidareutbildning skulle vilja öka sin kompetens inom naturvetenskap. Alla tjugonio 

pedagogerna menade att de skulle vilja lära sig mer om naturvetenskap för att på ett bättre sätt 

kunna arbeta med det tillsammans med barnen.  

3.2 Frågeställning 2. 

Hur arbetar pedagoger med naturvetenskap i dagsläget? 

 

När jag gått igenom enkäterna har jag kunnat konstatera att mycket av det naturvetenskapliga 

arbetet kretsar kring djurlivet och naturen i stort. Kanske med lite mer inriktning mot 

naturkunskap än mot naturvetenskap. Många pedagoger angav dock i sina enkätsvar att 

naturvetenskapen i stort för dem handlar om olika fenomen kretsande kring väder, vind, skog, 

miljö, vatten, jord, eld mm. Samt om ämnen kretsande kring teknik, fysik, kemi, biologi, 

astronomi och geovetenskap. Jag har dock inte i så många fall kunnat se någon koppling till 

dessa svar och att man arbetar med naturvetenskap på det sättet med förskolebarnen. Man vet 

vad det naturvetenskapliga begreppet innefattar men man arbetar inte i någon större 

utsträckning med det. Kanske för att man inte riktigt vet hur man skall kunna överföra kemi, 

teknik och fysik mm till barn på förskolenivå. Detta är naturligtvis bara en hypotes men jag 

har kunnat se ett visst mönster i att man svarat på ett sätt och arbetat på ett annat.    

 

Jag har i min studie kunnat konstatera att man i dagsläget arbetar mycket med 

vattenexperiment där barnen systematiskt forskar kring vad som flyter och vad som sjunker 
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och att man med hjälp av diskmedel ändrar ytspänningen för att då se vad som då händer med 

föremålen. Barnen får hälla vatten i bunkar, fylla i och ur, blåsa vatten i slangar, ösa och mäta 

på olika sätt. På en förskola har barnen med hjälp av håvar fått leta efter olika vattendjur och 

studerat närmare hur de ser ut.  

 

Ett fåtal pedagoger angav att de arbetar med återvinning, källsortering och naturens kretslopp. 

På en förskola har man en maskkompost där man tittar på hur maskar bryter ner matrester. På 

någon förskola fick barnen odla både inne och ute. Vad man odlade framgick dock inte av 

svaret.  

 

Bygg och konstruktion handlade mycket om att bygga broar och annat med klossar och 

kuddar men också om barns skapande med sand i sandlådan. Att man tar in material från 

naturen som inte är färdigt som barnen själva kan bygga och konstruera nya saker med. 

Blanda färger och titta på de variationer som blir, baka med lera, bygga mönster på en 

overheadapparat.  

 

Nu på vintern har det visat sig att barnen experimenterar mycket med snö. De målar på snön 

och tar in snö på förskolan och tittar på vad som händer när snö och is smälter och mäter 

temperaturen i snön. Många pedagoger har menat att de arbetar mycket med experiment. 

Tyvärr var det inte så många som närmare preciserat vad det är som man experimenterar 

kring. Det hade varit intressant att få en större inblick i med vad och hur man experimenterar 

tillsammans med barnen. En del pedagoger yttryckte att de i mycket större omfattning än vad 

som i dag görs skulle vilja arbeta experimenterande, och på frågan om hur ofta barn ges 

möjlighet till experimenterande kring naturvetenskapliga fenomen svarade pedagogerna 

följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar hur pedagogerna svarat på enkätfråga nr 12.  

 

I enkäten fanns ursprungligen bara de fasta svarsalternativen ofta, sällan och aldrig, men 

eftersom två av pedagogerna gjort en markering mitt emellan dessa svarsalternativ var jag 

tvungen att lägga till den kategorin för att på ett korrekt sätt kunna redovisa vad alla 
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pedagoger svarat. En del pedagoger hade också angivit två svarsalternativ. Man kan i 

diagrammet se att hälften av pedagogerna svarat att barnen ofta ges möjlighet att 

experimentera medan andra hälften menat att barnen sällan får experimentera. Bara två 

stycken har svarat ibland och en har svarat aldrig.  

 

På Många förskolor arbetar man tematiskt kring djur och natur. Man tittar på hur djuren ser 

ut, hur de lever, vad de äter, tittar på olika djurspår i snön och hur djurens avföring ser ut. På 

en förskola arbetar man nu med tema ko där barnen får träffa riktiga kor på en bondgård och 

smaka på saker som kommer från kon och på en annan förskola arbetar man med fåglar och 

gräsänder, tillverkar fågelmat och samtalar kring hur djuren klarar vintern. På en förskola 

finns ett akvarium som barnen sköter om och matar fiskarna.  

 

Nedan följer några citat, som jag valt ut från enkäten, kring hur pedagogerna i dagsläget 

arbetar med naturvetenskap med förskolebarnen. Jag har valt ut några av dem som svarat mest 

utförligt och några som svarat fåordigt så att man kan se skillnaden i svar. 

 

”Vi väver in det i vårt projekt staden. Vi utforskar närmiljö, djur och natur. Vi har tagit in 

snö för att se vad som händer. Vi källsorterar med barnen. Vi har tittat på olika spår i snön 

och sett skillnader på t.ex. katt & fågel. Även upptäckt att kattbajs blir hårt på vintern och då 

är det lättare att ta bort ur sandlådan” 

 

”Vi fördjupar oss i vårt projekt som kommer från barnen om ekorren och projektet mamma 

kräfta. Dessa ger oss olika uppdrag och utmaningar om barnens tankar och funderingar och 

intresse” 

 

”Vi provar på olika naturvetenskapliga experiment. Odling både inne och ute. Vi har barn 

som är 5-år och har varit mycket intresserade av djur och växter i naturen och i vattnet. 

Under ht-har vi håvat mycket och hittat olika vattendjur. Vulkaner, vind, is och vatten 

fascinerar barnen”  

 

”Ta tillvara på barns nyfikenhet och frågor. Skulle kunna bli ännu mer med mer 

förberedelser kring vad barnen tidigare visat intresse för. Vatten är något barnen kommer i 

kontakt med redan från småbarnsåren på förskolan. Laborationer-ösa-hälla-mäta. Ju äldre 

barnen blir desto mer naturvetenskap dyker upp” 

 

”Genom experiment och olika övningar i skogen” 

 

”Tema naturen i olika grupper. Undersöker just nu djur, hur de ser ut, olika spår i snön, hur 

de lever, mat avföring, stora och små” 

 

”Vatten-snö-diskmedelexperiment. Återvinning. Naturens kretslopp” 

 

”Diskutera fenomen, skaffar kunskap om t.ex. kroppen, naturen. Lite praktisk forskning mer 

teori tyvärr” 

 

”Odling och skogsturer. Uppdrag till barnen i skogen med natur anknytning. Fågelmat-

tillverkning”  

 

”Försöker ta tillvara barnens frågor. Försöka ta in mer material som inte är färdigt som 

barnen kan bygga och konstruera nya saker med” 
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3.3 Pedagogernas förklaringar till varför man inte i någon större utstäckning 

arbetar med naturvetenskap på förskolan. 

 

 Ett fåtal pedagoger svarade att de inte riktigt vet hur man kan jobba med 

naturvetenskap och att man av den anledningen inte gör det i den utsträckning som 

man kanske skulle vilja.  

 

 En av de pedagoger som svarat har uttryckligen sagt att hon saknar färdiga 

arbetsmaterial att arbeta utefter och att hon på grund okunskap själv måste söka efter 

naturvetenskaplig information på internet för att hitta uppslag på hur man kan arbeta 

med detta med förskolebarnen.  

 

 Någon har svarat att det gemensamma intresset för naturvetenskap inte finns och att 

detta i sin tur försvårar arbetet. Alla pedagoger har inte heller förmågan att låta barnen 

få prova själva i ett undersökande arbetssätt och att pedagoger i allt för stor 

utsträckning bara visar och talar om hur saker och ting förhåller sig i stället för att ha 

ett medforskande förhållningssätt. 

 

 En pedagog uppgav att det kan vara både svårt och utmanande att hitta naturvetenskap 

som passar de allra yngsta barnen.  

 

 En menade att alla pedagoger inte har kunskapen och lusten att arbeta med 

naturvetenskap, och att de inte riktigt förstått och tagit sitt pedagogiska uppdrag på 

allvar.  

 

 Om kunskapen ökar kommer också lusten att arbeta mer medvetet. Det är viktigt att 

man kan reflektera med varandra för att komma vidare till nya insikter. 

 

 Arbetar tyvärr inte så mycket med det som jag skulle vilja. Arbetar på en småbarns- 

avdelning och det är svårt att få tiden att räcka till. 

 

 Någon menade att det var alldeles för lite praktisk forskning kring naturvetenskap och 

för mycket teori. 

 

 Någon menar att man i större utsträckning skulle vilja arbeta mer experimenterande 

och utforskande än vad man i dagsläget gör. 

 

 En av pedagogerna hade inte skrivigt någon kommentar alls kring hur de arbetar med 

naturvetenskap. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Jag har i min studie kommit fram till att i den utsträckning pedagogerna ansett sig arbeta med 

naturvetenskap ofta kretsat kring djur och naturupplevelser och inte så mycket om 

naturvetenskapliga fenomen och experimenterande kring detta som jag förväntat mig. Många 

menar att de, i större utsträckning än vad som i dag görs, vill få möjlighet att forska och 

experimentera mera tillsammans med barnen. Bara hälften av pedagogerna har svarat att 
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barnen ofta ges tillfälle att experimentera medan den andra hälften svarat att barnen sällan ges 

möjlighet till detta. Alla pedagoger som svarat har önskat få mer utbildning i naturvetenskap 

och bara ett fåtal tyckte att de hade tillräckliga kunskaper men ändå önskat sig ”mer kött på 

benen”. Många har viljan att jobba med naturvetenskap men menar att kunskaperna inom 

området kunde bli bättre. Det har i min studie visat sig att det bland pedagoger fanns en stark 

önskan om att arbetsgivaren inom en snar framtid bör satsa på utbildning och kurser till 

personalen i hur man redan på förskolenivå kan arbeta med naturvetenskap.   

 

De pedagoger som varit relativt nyutbildade har i enkätsvaren i större omfattning än andra 

berört de naturvetenskapliga ämnena, och tar i begreppet med både teknik, kemi, fysik, 

biologi, astronomi mm. Trots att pedagogerna verkar ha stor inblick i vad naturvetenskap 

handlar om så har det visat sig att de inte i någon större omfattning arbeta med detta på 

förskolan, och jag ställer mig i det fallet frågande till varför det är på det viset. Vissa 

pedagoger har menat att det gemensamma intresset för naturvetenskap inte finns hos alla och 

att man av den anledningen avstår att arbeta med naturvetenskap.  

 

Pedagogerna som ingått i min studie har visat sig vara väl införstådda i hur barn tillsammans 

med andra lär och utvecklas, och att det är viktigt att utgå från det som barnet visar nyfikenhet 

och intresse för. Att man alltid ska utgå från barnets perspektiv. Bristande dokumentation, kan 

enligt pedagogerna, vara en av orsakerna till att den naturvetenskap man i dagsläget arbetar 

med inte synliggjorts. Många pedagoger har menat att de måste bli bättre på att lyfta fram och 

tydliggöra hur man arbetar. Det gäller att för både sig själv, för barnen och för vårdnadshavare 

visa på att man redan arbetar med naturvetenskap. I den nya reviderade läroplanen är 

fokuseringen på naturvetenskap mer uttalad än tidigare och detta ser pedagogerna bara som 

positivt.  De menar att de i och med detta blir mer eller mindre tvungna att i större 

utsträckning än tidigare ta sig an detta ämne och ser det som en positiv och nödvändig 

utmaning.  

4.2 Tillförlitlighet: 

För att få mer heltäckande svar och högre validitet till studien hade jag velat göra ett 

komplement med djupintervjuer för att på så sätt få mer uttömliga svar på de frågeställningar 

jag utgått från. Många av de enkätsvar jag fått in har varit fåordiga och det har i vissa fall varit 

svårt att utläsa vad pedagogerna menat. Endast lösryckta ord utan något sammanhang är svåra 

att tyda. I en intervju hade jag kunnat be pedagogen att bättre precisera vad hon menade. 

Många har svarat att de arbetar experimenterande med barnen men inte i någon större 

utsträckning talat om vad det faktiskt är som de gör. Detta är en bit som jag tycker saknas i 

mitt arbete för jag hade gärna mer ingående velat få reda på hur de arbetar och med vad.  

Förövrigt tycker jag att jag har fått en relativt representativ grupp med en bra blandning av 

förskollärare och barnskötare som besvarat mina enkäter. Det var ungefär det antal från båda 

kategorierna som jag önskade få med i min undersökning. Flertalet av de svarande har dock 

varit förskollärare. 

 

Jag kan så här i efterhand också tycka att jag kunde haft en fråga med där man får reda på i 

vilken omfattning pedagogerna samtalar med barnen på ett naturvetenskapligt sätt och med de 

rätta termerna. Det hade jag varit intresserad av att veta eftersom jag i teoridelen genom olika 

författare tar upp detta, och just för att barn enligt Hellden (2010) redan i tidig ålder skall ges 

tillträde till och introduseras i naturvetenskapens språkliga värld.  

 

I de fall frågorna i enkäten endast skulle besvaras med ett kryss kunde fler alternativ ha 

funnits på vissa av frågorna. Pedagogerna har i dessa fall gjort en egen markering mitt 
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emellan de på förhand givna kategorierna, vilket gjort det svårare för mig att sammanställa 

svaren i diagramform. Det är svårt att svara på om de enkätsvar jag fått in är tillräckliga för att 

kunna dra några generella slutsatser. Enligt min handledare så bör det vara tillräckligt med 

den information jag genom mina 29 enkäter fått in och att man genom dessa kan dra vissa 

slutsatser och göra vissa generaliseringar. Hade jag fått in alla 40 enkäter så hade det kanske 

kunnat påverka resultatet något om det framkommit att just de pedagogerna arbetade med 

naturvetenskap på ett mer ingående sätt än vad övriga pedagoger angivit att de gjort. Jag tror 

dock själv att bortfallet inte påverkat min undersökning i någon större utsträckning. Jag tror 

att mitt resultat står sig bra i förhållande till hur verkligheten ser ut, och att den tydligt 

representerar hur pedagogerna arbetar med det naturvetenskapliga innehållet i dagsläget.    

 

Att få enkäterna återsända via ett på förhand ifyllt och frankerat kuvert har i mitt fall inte 

fungerat så bra. Endast från två av åtta förskolor kom svaren med posten, resten fick jag samla 

in själv. Det hade troligtvis blivit en högre svarsfrekvens om jag själv åkt runt och samlat in 

enkäterna istället för att använda mig av det frankerade kuvertet. Lite mer press och 

påtryckning och vetskap om att jag återkommer för insamling av enkäterna hade eventuellt 

kunnat bidra till att pedagogerna i större omfattning besvarat mina enkäter. Jag anser 

emellertid att man inte skall pressa pedagogerna på det sättet.  Deltagandet är trots allt 

frivilligt och det bör ju ligga ett genuint intresse i att besvara enkäten om man har för avsikt få 

fram kvalitativa resultat. Jag vet inte om det skulle gjort någon skillnad i svarsfrekvens om jag 

på förhand angivit ett slutdatum då enkäten skulle vara ifylld och klar, men om jag skulle göra 

om den här studien så skulle jag förmodligen sätta ett slutdatum när enkäterna skulle vara 

klara. 

4.3 Teoretisk tolkning: 

Ungefär hälften av pedagogerna som ingått i min studie har svarat att barnen ofta ges tillfällen 

till experimenterande kring naturvetenskapliga fenomen medan den andra hälften svarat att 

barn sällan får laborera och experimentera. Jag tycker att det är synd att barn inte i större 

omfattning ges den möjligheten eftersom små barn av naturen tycker att ett sådant arbetssätt 

är intressant och roligt. Elfström et al (2008) menar att man i stort kan jämföra små barns 

trevande forskningsförsök med hur en riktig forskare arbetar. Harlen (1996) anser även han att 

barn skall få möjlighet till att ställa hypoteser, prova sina idéer för att så småningom komma 

fram till ett resultat. Som jag ser det så skulle barn i mycket större utsträckning än vad som 

görs i dagsläget ges möjligheter till experimenterande kring naturvetenskapliga fenomen och 

annat som barn finner intressant. För att detta skall vara genomförbart behöver barn enligt 

Johansson et al (2003) omges av vuxna som både kan vägleda och stimulera barnen så att de 

genom eget utforskande och undersökande utökar sin egen kompetens och kommer till nya 

insikter och vidareutvecklas i sitt lärande.    

 

Det har genom min undersökning blivit helt uppenbart att de flesta som ingått i studien ansett 

sig ha för lite kunskap inom det naturvetenskapliga området. Alla pedagoger har givit ett 

starkt yttryck för att de på något sätt önskar vidareutbildning i ämnet för att på så sätt få flera 

uppslag kring hur man kan arbeta med detta på förskolenivå. Det har i studien också 

framkommit att många pedagoger har viljan men således inte kunskapen att arbeta 

naturvetenskapligt. I några av fallen har jag kunnat konstatera att de pedagoger som varit 

relativt nyutbildade i större omfattning än andra berört de mer naturvetenskapliga områdena 

på ett mer ingående sätt och att de i begreppet tar in både teknik, kemi, fysik, biologi och 

astronomi mm. Trots detta ser det ut som att man inte i någon större omfattning arbetar med 

detta med förskolebarnen och man kan i de fallen kan ställa sig frågande till varför det är så.  
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Kvalitetsmässigt har jag kunnat fastställa att förskollärarna i större omfattning än 

barnskötarna besvarat enkäten mer uttömmande och ingående. I några fall har barnskötarna 

dock angivit lika fullständiga svar som förskollärarna gjort.  

 

Någon pedagog har i min undersökning uttryckt att det är svårt att arbeta naturvetenskapligt 

om alla inte har intresset och lusten att göra det och att man av den anledningen därför avstår. 

Om alla i personalen drar åt samma håll blir det också lättare att komma överrens om arbetsätt 

och goda idéer kan få smitta av sig. Ökar man kunskapen kommer också lusten att på ett mer 

medvetet sätt ta sig an naturvetenskapliga förhållningssättet menar en pedagog. Thulin (2011) 

skriver i sin avhandling att det är viktigt att pedagogerna har kunskapen om olika fenomen för 

om vuxna inte hjälper barnen i deras trevande försök i att hitta förklaringar på dessa så finns 

en överhängande risk att fenomenen för barnen förblir osynliga och outforskade.  

 

Om barn omges av pedagoger som inte har tillräckligt med ämneskunskaper inom området 

kommer barnen heller inte att få den naturvetenskapliga grund som de är berättigade till. 

Sheridan et al (2009) menar att forskning visar på stora brister i det naturvetenskapliga 

arbetssättet på förskolorna och de anser att detta till stor del grundar sig i att pedagogernas 

kunskap inom området är alltför bristfälliga och att kompetenshöjande insatser måste till för 

att kvaliteten skall höjas. Även Elfström et al (2008) är av uppfattningen att många 

verksamma pedagoger saknar naturvetenskaplig utbildning och att det kan vara en anledning 

till varför pedagogerna inte i någon större utsträckning arbetar med det med förskolebarnen. 

Elfström et al (2008) framhåller att barn av naturen är intresserade och nyfikna på allt vad 

som har att göra med naturvetenskapliga fenomen. De menar att det ligger stora utmaningar 

för lärare att våga ta sig an det utforskande och undersökande arbetssätt i vilka barn ges 

möjlighet att lära kring naturvetenskap på ett för dem ett begripligt och stimulerande sätt. 

Genom gemensamma upplevelser i samarbete med andra kan barnen själva påverka och skapa 

nya kunskaper som förhoppningsvis lägger grund för barnets intresse för naturvetenskap även 

i ett långsiktigt perspektiv i ett lärande för livet.  

 

Jag har i min undersökning i stort kunnat se att mina resultat stämmer väl överrens med de 

slutsatser som Sheridan et al (2009) och Elfström et al (2008) har kring pedagogernas 

bristfälliga kompetens inom det naturvetenskapliga området. Pedagogerna menar att det är 

upp till arbetsgivaren att satsa på kompetenshöjande insatser för att på det sättet göra 

pedagogerna mer trygga i sitt yrkesutövande. Om verksamma pedagoger skall kunna införliva 

läroplanens mål kring naturvetenskap och drivkraften mot hållbar utveckling måste de enligt 

mig få bättre kunskaper kring arbetssätt och material och hur man kan arbeta mer 

naturvetenskapligt med barnen. Andersson (2000) framhåller, som tidigare redan påpekats, att 

det redan på förskolenivå är viktigt att barnen engageras i natur och miljöfrågor för att så 

tidigt som möjligt skapa ett grundintresse som förhoppningsvis varar livet ut. Han menar att 

många förskolor tagit sig an miljöintresset och redan arbetar målmedvetet mot hållbar en 

utveckling.  

 

Min studie visar på att en del förskolor i dagsläget arbetar med kompostering, kretslopp och 

återvinning, men inte heller det i den utsträckning jag tidigare trott. Pramling Samuelsson 

(2008) skriver i tidningen förskolan att det är viktigt att barnen i tidig ålder ges möjlighet att 

förstå sitt egna samband i naturens kretslopp och få förståelse för enklare naturvetenskapliga 

fenomen. Detta för att det i nästkommande generation skall finnas människor med ambition 

att fortsättningsvis driva den hållbara utvecklingen framåt. Jag har i min studie inte i något 

fall sett pedagogerna koppla det naturvetenskapliga arbetssättet till hållbar utveckling. Enligt 

Harlen (1996) är baskunskaper inom naturvetenskap och hållbar utveckling lika viktiga som 
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kunskaperna inom både läsning, skrivning och räkning. Jag vet att man i den kommun jag bor 

i satsat på att ge verksamma pedagoger ett kunskapslyft inom både läs-skriv och matematik 

och kanske är det inom en snar framtid angeläget att även erbjuda kompetensutveckling kring 

det naturvetenskapliga området. Behovet av detta är enligt min undersökning både stor och 

önskvärd. Barn förtjänar som Hellden (2010) menar att vara omgivna av naturvetenskapligt 

allmänbildade och genuint intresserade lärare och pedagoger. 

 

Dagens läroplan vilar på de sociokulturella teorierna och dessa teorier tar sin utgångspunkt i 

att barn lär av varandra och tillsammans med andra. Genom dialoger och kommunikation 

hjälps barnen åt att komma till nya insikter och lärdommar. Lev Vygotskijs (1978,1982) 

teorier kring hur barn lär av varandra har legat som inspiration till de sociokulturella teorierna. 

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv passar Vygotskijs (1978,1982) sätt att se på lärande 

mycket bra. När små barn arbetar forskande kan de i dialog med varandra ställa hypoteser, 

tillsammans undersöka och utforska och genom varandras kunskapsbidrag komma fram till 

slutsatser och resultat. Detta är nutidens sätt att skaffa kunskap. Så har det inte alltid sett ut. 

Williams (2006) menar att man förr i tiden ansåg att det var den vuxne som skulle se till att 

”fylla” barnet med den kunskap barnet behövde. Så är det inte i dag. Man har kommit till 

bättre insikter och förstått att barnet själv i processer med andra finner kunskap och nya vägar 

till fortsatt utveckling och lärande. Jag har i min undersökning fått många indikationer på att 

pedagogerna är väl införstådda i barns sätt att lära och att barn i dialog med andra skaffar sig 

nya insikter och sätt att tänka och att det är viktigt att ta avstamp i det som barnet visar 

nyfikenhet och intresse för, istället för att det är pedagogen som talar om vad som skall läras. 

Många pedagoger lyfter fram hur viktigt det är att man som pedagog har ett medforskande 

arbetssätt och kunskap i hur man bemöter barns frågor och funderingar på rätt sätt och hur 

viktigt det är att man utmanar barnen genom att ställa de rätta frågorna. Sheridan et al (2009) 

ger uttryck för hur viktigt det är att man som pedagog är medveten och insatt i barns egna 

strategier för lärande och att man skall vara lyhörd och öppen för att ta tillvara på vad det är i 

omgivningen som barnen visar intresse för och vill veta mer om. Förmågan att kunna ta ett 

barns perspektiv och förstå vad barnet vill är en viktig insikt en pedagog måste vara väl 

införstådd i.  

 

Enligt Sheridan et al (2009) visar forskning på att det finns stora variationer på förskolornas 

kvalitet och innehåll. De anser att kvalitet är när läraren på ett medvetet sätt tar tillvara på 

barns tidigare erfarenheter och använder sig av aktuella händelser där barn ges möjlighet att 

tänka, reflektera och lösa problem med andra. Att lärarna använder både sig själva och olika 

material som resurs i riktning mot att införliva läroplansmålen. Har pedagogerna inte 

tillräckliga ämneskunskaper så kommer barnen inte heller att få den kunskap de är berättigade 

till. I stället arbetar man allt som oftast på rutin kring det som är invant och tryggt, och man 

gör som man alltid gjort menar Dewey (1999) refererad i Johansson et al (2000). Brenneman 

(2011) tar i sin artikel upp att många pedagoger anser att de har svårt att möta barns 

frågeställningar kring naturvetenskapliga fenomen just på grund av okunskap och att barnen 

genom detta aldrig riktigt ges tillfälle att samtala i vetenskapliga termer. Jag anser att man 

som pedagog är skyldig att ge barn förklaringar på frågor och funderingar gällande 

naturvetenskap. Har man inte själv tillräcklig kunskap att svara så kan man tillsammans med 

barnen söka efter svar och klargöranden. Om man inte tar sig an detta sätt att arbeta på så 

kommer naturvetenskapen för många barn att förbli outforskad och osynlig. Man får heller 

inte glömma bort att förskolan med sitt innehåll i många fall kompletterar de brister som kan 

finnas i hemmet. Det är inte alla barn som hemifrån ges möjlighet att studera djur, miljö och 

natur på nära håll, och då måste förskolan erbjuda många tillfällen för dessa barn att få 

komma i kontakt med det naturvetenskapliga innehållet och det utforskande arbetssättet.  
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Jag hade i min studie gärna velat bringa klarhet i om pedagogerna ute i verksamheterna talar 

och förklarar för barnen i vetenskapliga termer. Tyvärr fick jag inte med någon frågeställning 

i enkäten som berörde det området vilket jag så här i efterhand kan tycka varit relevant i min 

undersökning, då forskning pekar på att det är viktigt att barnen redan i tidig ålder får komma 

i kontakt med vetenskapliga termer. Peterson et al (2008) tror att många lärare är av den 

inställningen att små barn inte är kapabla att föra några djupare diskussioner kring 

vetenskapliga fenomen och att lärare just av den anledningen inte introducerar detta för de 

yngre barnen.  

 

Många pedagoger har i min undersökning uttryckligen fastställt att de måste bli bättre på att 

dokumentera, utvärdera och följa upp arbetet med barnen. På så sätt tror de också att de på ett 

tydligare sätt får syn på den naturvetenskap som de faktiskt redan arbetar med. Många gånger 

kanske man inte tror sig arbeta naturvetenskapligt fast man i själva verket faktiskt gör det. 

Sheridan et al (2009) menar att man genom dokumentation lättare kan få syn på barnens 

värld. Dokumentation förutsätter dock att lärarna kan ta ett barns perspektiv och att de själva 

är genuint intresserade av vad barn gör och hur barn lär. 

 

Jag tror precis som Dewey (1999) refererad i Johansson et al (2000) att det finns många 

pedagoger som på grund av okunskap inte törs ta steget ut i det okända och börja forska mer 

tillsammans med barnen kring naturvetenskapliga fenomen. Jag har själv i och med 

förskollärarutbildningen med inriktning mot naturvetenskap, matematik och teknik fått en 

fantastiskt värdefull insikt i hur man på förskolenivå med förskolebarn kan arbeta 

naturvetenskapligt. Jag hoppas att jag med mitt nyfikna sätt och genuina intresse för 

naturvetenskap i framtiden får tillfälle att arbeta forskande och experimenterande tillsammans 

med barnen. Viktigt är dock att alltid utgå från det barnen visar intresse för så att man inte, 

likt den empiriska kunskapstraditionen, blir en pedagog som bara lägger fokus på 

faktainnehåll och vad man själv tycker barnen skall få kunskap kring. Att ”pracka” på barnet 

kunskap som barnet själv inte finner någon mening i är enligt min uppfattning inte rätt och 

riktigt. Ämnesdidaktiken måste helt enkelt ta sin början i det som barnet finner vara 

intressant, och det är här som pedagogens kompetens kan komma att sättas på prov. Som 

pedagog behöver du ha en bred kompetens och kunna lite om mycket om du skall klara av att 

möta barns nyfikenhet och frågeställningar på rätt sätt, och för att kunna lotsa barnet till 

djupare lärdomar. Jag tror att pedagoger i många fall har stora visioner kring vad barnen bör 

få kunskap om, men om man märker att arbetsform och ämne inte stämmer överrens med det 

som barnet finner vara intressant så kommer förmodligen heller inget meningsfullt lärande att 

ske. Är barnen omotiverade får du som pedagog helt enkelt tänka om, tänka nytt och hitta 

andra sätt att lära på med avstamp i barnens intressevärld. 

 

Tekniken är många gånger underskattad och många pedagoger verkar tycka att det är lite 

svårt. Men faktum är att allt runt omkring oss faktiskt är teknik på ett eller annat sätt. Som en 

pedagog uttryckte sig i min undersökning: I stället för att köra leksaksbilen på ett plant golv 

kan man i stället erbjuda ett lutande plan. Så invecklat behöver alltså inte teknik vara, bara 

man är införstådd i vad som tillhör teknikens värld. Hur många tänker egentligen på att 

bakning är kemi? Det gäller många gånger, som tidigare sagts i denna uppsats, att tydliggöra 

det man redan gör. Då kommer man också se att man i mycket större utsträckning än vad man 

trott redan arbetar naturvetenskapligt.  

 

Jag anser i stort att jag fått svar på mina två frågeställningar. Dock kan jag undra om alla 

pedagoger har förstått att det är naturvetenskap som enkätfrågorna handlar om. I vissa fall har 

jag fått den uppfattningen att man mer talar i termer om naturkunskap och att inte alla riktigt 
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vet vad skillnaden dem emellan är. Att naturkunskap är det samma som naturvetenskap. Jag 

har full förståelse för att det kan vara svårt att definiera vad som är vad då dessa två ämnen är 

integrerade i varandra. Naturkunskap är som jag förstått kunskap om djur, natur och miljö 

men innefattar även det också både kemi och fysik. Att arbeta med naturvetenskap på ett 

vetenskapligt sätt handlar mer om organiserad kunskap, där man mer eller mindre metodiskt 

och systematiskt försöker skapa djupare kunskap och förståelse för ett visst fenomen eller 

inom ett visst område. Man skulle kanske våga sig på att säga att naturvetenskapen är en 

specialisering och en fördjupning av naturkunskapen, om jag gjort rätt tolkning. Att 

naturvetenskapen förklarar hur saker och ting förhåller sig till varandra i en slags orsak och 

verkan relation, där barnen ges mer ingående förståelse för hur världen runt omkring dem 

fungerar. 

 

Genom att ge barn möjlighet att samla in fakta kring ett område, att de får klassificera, 

experimentera, observera, analysera och tolka resultat, blir barnen mer delaktiga i 

lärprocessen på ett mer grundligt och ingående sätt. Elfström et al (2008) menar att barn är 

födda till små forskare och att ett undersökande arbetssätt bidrar till att barnen får en djupare 

förståelse då de själva får vara med och uppleva sitt lärande på ett mer ingående sätt. Genom 

detta arbetssätt får barnen verkligheten förklarad för sig på ett sätt som förhoppningsvis kan 

hjälpa barnen att i olika situationer kunna förutsäga vad som kommer att hända, och vad det 

mänskliga handlandet kan leda till. Om barnen själva får vara med och uppleva allt skräp som 

finns i naturen och själva får hjälpa till att röja upp, sortera och klassificera får barnen en 

djupare och mer ingående förståelse för vad miljöförstöring innebär, och vad det i sin tur kan 

ställa till med för människor, djur och natur. Om man tar detta ytterligare en dimension så kan 

barnen få följa med till en återvinningsstation och slänga sitt sorterade avfall på rätt ställe. Då 

får barnen en förståelse för vart allt skräp tar vägen och att man kan tillverka nya saker av 

gammalt skrot. Om barn skall förstå sin delaktighet i naturens kretslopp så behöver barnen få 

uppleva för att förstå. Barn förstår inte om de bara får muntlig information kring hur saker och 

ting förhåller sig till varandra. De måste få ta på och uppleva verkligheten med alla sina 

sinnen. På så sätt får barnet kunskap som ur ett långsiktigt perspektiv varar livet ut. 

 

Barn behöver enligt Pramling Samuelsson et al (2003) genom variation få lära sig hur saker 

och ting förhåller sig till varandra, och för att något skall kunna urskiljas så måste detta 

”något” variera. Om jag kopplar detta resonemang till min studie så kan jag i fallet då 

pedagogerna forskar med barnen kring vad som flyter och vad som sjunker relatera till just 

variationsteorin. Genom att barnen ges möjlighet att prova sig fram med olika föremål och se 

vad som flyter respektive sjunker kan barnen komma att urskilja vissa kategorier efter 

föremålets olika egenskaper och relatera dessa egenskaper till varför föremålet flyter eller 

sjunker. Ett exempel kan vara att barnen kommer fram till att lätta saker med luft i flyter och 

tunga saker med hål i sjunker. En platt sak utan luft i flyter också och en sten utan hål sjunker 

den med och hur kan det vara så? Pramling Samuelsson et al (2003) tar som exempel upp 

barns första möte med en blomma. För att barnet skall förstå att det är en blomma och vad 

som är karakteristiskt för just blommor måste barnet få uppleva en stor variation av olika 

sorters blommor, men också kontrasten till vad som inte är blommor. Att träd, buskar och gräs 

inte är det samma som blomma. Barnen lär sig således att dra egna slutsatser utifrån 

föremålens egenskaper och utseende. 

 

Resultatet av min studie visar att man i dagsläget arbetar mycket kring djur och natur och inte 

så mycket kring olika naturvetenskapliga fenomen som jag kanske trodde att man gjorde. Det 

finns många naturvetenskapliga områden som man med stor fördel kan arbeta med 

förskolebarnen med. När barnen experimenterar och forskar så visar majoriteten av svar att de 
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gör det mycket kring vatten och snö och inte så mycket kring teknik, kemi, fysik, astronomi 

osv. Det känns som att det området är lite outforskat och kanske skulle man våga sig på att 

ställa det i relation till pedagogernas ämnesdidaktiska okunskap i naturvetenskap eller att de 

helt enkelt inte fått syn på och förstått att de redan arbetar med naturvetenskap.  

 

Ambitionen och viljan att arbeta mer naturvetenskapligt finns hos nästan alla pedagoger som 

svarat på mina enkäter och flertalet uttrycker också en stark önskan om att arbetsgivaren inom 

en snar framtid bör satsa på ett kunskapslyft inom ämnet. Om läroplansmålen till fullo skall 

kunna införlivas behövs som jag förstått en satsning på att utbilda pedagogerna till att kunna 

arbeta mer naturvetenskapligt med barnen. Man har inom många kommuner satsat på läs - 

skriv och matematikutbildning och kanske är det nu dags att ge det naturvetenskapliga 

innehållet ett lyft för att ge morgondagens vuxna, framtidens generation en bra 

naturvetenskaplig grund att vidareutvecklas från. Genom Agenda 21 och satsningen mot en 

mer hållbar utveckling måste man, som Andersson (2000) menar, börja bygga kunskapen från 

botten hos de allra yngsta. Enligt min uppfattning behövs inte så stora uppoffringar från 

ansvariga politikers och ledningens sida. Ser man bara till att anordna kurser och utbildningar 

så kommer pedagogerna, enligt min uppfattning och utifrån de svar jag fått, ta det 

naturvetenskapliga ämnet till sig i större omfattning än vad som i dag görs, och det ser jag 

som positivt ur ett framtidsperspektiv. Med mer kunskap kommer förmodligen barnen också 

att i större utsträckning få komma i kontakt med det naturvetenskapliga språket och det 

forskande arbetssätt som naturvetenskapen grundar sig på. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning: 

Det skulle vara intressant att fortsätta forska kring hur ansvariga rektorer i framtiden kommer 

att ta sig an pedagogernas önskan om vidareutbildning, och om de själva tycker att det 

naturvetenskapliga innehållet på förskolenivå behöver lyftas fram och bli mer framträdande. I 

och med nya läroplanen med större fokus på just naturvetenskap ställs också större krav på 

alla enheter att målen på ett eller annat sätt införlivas. Detta ställer krav på att verksamma 

pedagoger har den ämneskunskap som behövs och så verkar det i dagsläget inte riktigt vara 

om jag tolkat mina resultat rätt. Hur resonerar rektorerna och andra ansvariga kring detta och 

finns ekomomiska möjligheter till vidareutbildning av personal? 

 

Man skulle också genom fortsatt forskning kunna undersöka närmare i vilken omfattning 

pedagogerna använder sig av vetenskapliga termer då de forskar tillsammans med barnen. 

Detta är något jag själv hade velat undersöka närmare men tyvärr inte fick tillfälle att göra.  

Är man rädd för att använda de rätta termerna i förklaringarna till barnen? De vetenskapliga 

teorierna som jag refererar till i min undersökning visar på stora brister inom detta område. 

Det vore därför intressant att följa upp och forska vidare kring just detta. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolans personal 

Hej mitt namn är Camilla Malmgren och jag går nu 

sista året på förskollärarutbildningen här i Norrtälje. 

Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete 

med ämnesdidaktiktisk inriktning. Min fråga är om ni 

skulle kunna tänka er att delta i min studie kring 

naturvetenskap i förskolan. Med hjälp av ert 

deltagande vill jag finna kunskap i hur man på 

förskolan i dagsläget arbetar med naturvetenskap och hur pedagoger i verksamheten ställer sig 

till ämnet som sådant. Studien riktar sig till de förskollärare och barnskötare som finns i 

verksamheten. 

Jag har för avsikt att göra en enkätundersökning på åtta slumpmässigt utvalda förskolor runt 

om i Norrtälje. Frågorna i formuläret kommer till största delen att vara kryssfrågor där man 

markerar det svar man tycker stämmer överens med den inställning man har kring 

naturvetenskap. Några av frågorna är öppna och på dessa behöver jag ett skriftligt svar för att 

kunna uttolka hur förskolan arbetar/vad den svarande pedagogen anser. 

För att göra det så smidigt som möjligt för er som väljer att delta i min undersökning lämnar 

jag med ett kuvert, frankerat och klart, med min hemadress. I kuvertet kan alla svarande 

lämna sina enkäter i samlad bunt och lägga på närmaste postlåda. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas om så önskas. Redovisningen i examensarbetet kommer varken 

kunna kopplas till enskilda pedagoger, förskola eller kommun. Efter avslutad studie kommer 

enkätsvaren att lämnas till Gävle högskola för arkivering en kortare period för att sedan 

förstöras.   

Det skulle vara väldigt värdefullt för min undersökning om du som representant för förkolans 

arbete ville ställa upp och svara på mina frågor. Det är av stor betydelse att enkätsvaren 

besvaras så omgående som möjligt för att jag skall hinna analysera och redovisa svaren i mitt 

arbete. Om det finns frågor kring studien kan du när som helst kontakta mig för närmare 

information. Stort tack på förhand för din/er medverkan.  

Med vänlig hälsning  

Camilla Malmgren                                                                                                              

Telefon nr: xxx Mobil nr: xxx                                                                     

E-Mail: xxx  

Handledare Nils Ryrholm 

Akademin för teknik och miljö Vt-2012. Högskolan i Gävle. 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 1 – Naturvetenskap i förskolan 

1. Ålder 

 

2. Kön                                              Man                                 Kvinna  

3. Antal år i yrket 

 

4. Utbildning/pedagogisk bakgrund 

 

 

5. Examensår 

 

6. Vad är naturvetenskap för dig? 

 

 

 

 

 

7. Hur tycker du ämnet är                               Roligt 

                                                                        Intressant 

                                                                        Svårt 

                                                                        Lätt 

                                                                        Tråkigt 

                                                                        Svårgreppbart 
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8. Tycker du att dina ämneskunskaper inom                                   Ja                                          

naturvetenskap är tillräckliga?                                                       Nej                                                                      

                                                                                                                                                                                          

9. Skulle du vilja höja din egen kompetens och få mer                  Ja                      

kunskap inom området genom vidareutbildning?                         Nej                                                                                       

 

10. I den nya läroplanen för förskolan betonas naturvetenskap i verksamheten 

betydligt starkare. Hur tror du detta kommer att påverka ditt arbete och dina 

möjligheter i framtiden?  

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

11. Ser du hinder eller möjligheter med att arbeta naturvetenskapligt med 

förskolebarnen? Förklara kortfattat: 

Hinder                                          Möjligheter 
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12. I vilken omfattning ges förskolebarnen möjlighet                Ofta                                                      

till experimenterande kring naturvetenskapliga                                          

fenomen i verksamheten?                                                         Sällan      

                                                                                                  Aldrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

13. Arbetar du med naturvetenskap i dagsläget?                            Ja 

                                                                                                       Nej  

 Om ja, på vilket sätt och hur? 

 

 

 

 

 

 

 Om nej, varför inte? 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan och för att du gör                                                   
den här studien möjlig för mig! 

Mvh/Camilla Malmgren 
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Bilaga 3 

 Vad är 

Naturvetenskap för 

dig? 

I nya läroplanen 

betonas Na betydligt 

starkare. Hur tror du 

detta kommer att 

påverka ditt arbete och 

möjligheter i framtiden? 

Ser du hinder eller 

möjligheter med att 

arbeta 

naturvetenskapligt? 

Arbetar du med 

naturvetenskap i 

dagsläget? 

Ja, med vad? 

Nej, varför inte? 

Fsk 

1 

”barnen får vara ute i 

naturen-skogen. 

Utforska, förståelse för 

naturens kretslopp” 

 

”vår miljö-hur allt 

fungerar. naturen runt 

omkring oss-nära och 

långt bort. Experiment 

och utforskande 

arbetssätt” 

 

”naturen, växter, djur 

och fenomen i naturen 

t.ex. Varför träden 

tappar sina löv på 

hösten” 

 

”läran om naturen, 

växter, djur. Hur allting 

fungerar” 

”man blir och vill vara 

mer medveten” 

 

”har ingen inblick i detta 

ännu. Jag vet inte. Vi 

jobbar redan mycket med 

naturvetenskap” 

 

”förhoppningsvis positivt, 

kanske mer konkreta 

kurser om ämnet och 

tillgång till bra material” 

 

”mer tillgång till material, 

kanske inspirerande 

kurser” 

”möjligheter” 

 

”möjligheter, finns inga 

hinder, det beror på hur 

man lägger upp det. 

Möjligtvis ekonomiska 

förutsättningar, men 

mycket är gratis” 

 

”möjligheter, genom att vi 

är mycket ute i naturen 

blir det ett naturligt ämne 

för barnen. Det kommer 

mycket frågor och 

funderingar som vi kan 

”spinna vidare på” 

 

”bara möjligheter” 

”tyvärr inte så mycket som 

man vill. Arbetar på 

småbarns avd. svårt att få 

tiden” 

 

”kan arbeta mer på 

experiment och 

utforskande” 

 

”nu är det vinter så nu har 

vi pratat mycket om fåglar, 

hur de klarar sig. vi har ån 

nära så vi har pratat mycket 

om ändernas liv just nu” 

 

”vi är mycket ute i naturen. 

Vi pratar om det som är 

aktuellt för säsongen. Nu på 

vintern t.ex. Om gräsänder 

eftersom ån är väldigt nära” 

Fsk 

2 

”alla ämnen som kemi, 

matematik och även 

naturlära, som man kan 

använda på en nivå som 

lämpar sig på förskolan” 

 

”teknik, kemi, fysik, 

olika fenomen i naturen. 

Olika frågor från barnen 

om hur saker fungerar” 

 
”ett samlingsbegrepp 

där ämnena fysik, kemi, 

naturvetenskap & teknik 

ingår. Na finns överallt 

det beror bara på hur vi 

förhåller oss, arbetssättet 

kan vi ha med överallt i 

arbetet med barnen” 

 

 

 

 

 

”arbeta mera medvetet, ta 

tillvara allas kunskaper 

som finns. Vi kommer att 

arbeta mer med både 

matematik och 

naturvetenskap” 

 

”tror vi behöver bli bättre 

på att se olika möjligheter 

för att arbeta med 

naturvetenskap i 

förskolan” 

 

”det känns positivt att Na 

betonas i läroplanen. Nu 

är det ett ämne som vi 

SKA ha med i vår 

verksamhet” 

”möjligheter” 

 
”möjligheter, ta tillvara 

barns frågor. Arbeta 

utforskande som 

medforskande pedagoger” 

 

”möjligheter, utforskandet 

med barnen kan lätt 

användas i det 

naturvetenskapliga arbetet 

med barnen. Ta tillvara på 

barns frågor i deras 

vardag på förskolan” 

”med vattenlek, hälla, blåsa 

med slangar. Fylla i och ur. 

Overheadapparat. Bygger 

mönster, snöexperiment” 

 

”försöker ta tillvara barnens 

frågor. Försöka ta in mer 

material som inte är färdigt 

som barnen kan bygga och 

konstruera nya saker med” 

 

”ta tillvara på barns 

nyfikenhet och frågor. 

Skulle kunna bli ännu mer 

med mer förberedelser 

kring vad barnen tidigare 

visat intresse för. Vatten är 

något barnen kommer i 

kontakt med redan från 

småbarnsåren på fsk. 

Laborationer-ösa-hälla-

mäta. Ju äldre barnen blir 

desto mer naturvetenskap 

dyker upp” 
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Fsk 

3 

”att förskolan förstår 

olika processer och 

fenomen. Att vistas i 

naturen och se 

möjligheter i barns 

funderingar och 

intressen. Att våga 

prova olika fenomen ge 

barnen och oss 

möjligheter till kunskap 

och lärande via 

dokumentation, 

reflektion, återkoppling” 

 

”växter, djur, småkryp, 

vulkaner, vatten, vind, 

sol, eld, kretslopp, 

kemiska processer, 

fysikaliska fenomen” 

 

”utforska, undersöka ta 

reda på förståelse för 

olika fenomen” 

 

”djur, natur och 

experiment. Forska och 

upptäcka tillsammans 

med barnen” 

 

 

 

 

 

 

”möjlighet till utbildning 

och att vi fokuserar mera 

och ser möjligheter att 

utvecklas tillsammans 

med barnen i olika 

processer. Vara vaken för 

att ta tillvara barns 

intressen och fördjupa och 

forska vidare om olika 

fenomen” 

 

”jag tror min medvetenhet 

i ämnet blir större, nu när 

vi fått den i vår läroplan, 

och att Na är så brett” 

 

”man blir mer och mer 

intresserad av det, och jag 

lär mig nytt hela tiden. 

Man får ta reda på sådant 

man inte kan, man får mer 

kunskap” 

 

”mer fokus på Na genom 

litteraturstudier och 

föreläsningar. Större 

medvetenhet hos mig och 

kollegorna” 

”möjligheter” 

 

”möjligheter, det finns i 

vår vardag och vår 

närmiljö. Det finns 

mycket som fångar och 

intresserar barnen. Barnen 

vill veta och ta reda på 

faktakunskaper” 

 

”möjligheter, barnen blir 

mer nyfikna att ta reda på 

själva. Det som intresserar 

dem. Då blir kunskapen & 

lärandet mer lustfyllt, när 

man utgår från barnens  

intressen” 

 

”möjligheter, det finns 

inga hinder. Barnen är 

fantastiska  kunskaps 

skapare”  

”vi fördjupar oss i vårt 

projekt som kommer från 

barnen om ekorren och 

projektet mamma kräfta. 

Dessa ger oss olika uppdrag 

och utmaningar och 

barnens tankar och 

funderingar och intresse” 

 

”vi provar på olika Na 

experiment. Odling både 

inne och ute. Vi har barn 

som är 5-år och har varit 

mycket intresserade av djur 

och växter i naturen och i 

vattnet. Under ht-har vi 

håvat mycket och hittat 

olika vattendjur. Vulkaner, 

vind, is och vatten 

fascinerar barnen” 

 

”odling, i skogen varje 

vecka, varje dag i 

verksamheten. Det gäller 

att se vad barnen gör och 

utmana & ställa frågor. 

Vara medforskande 

pedagog” 

 

”odling och skogsturer. 

Uppdrag till barnen i 

skogen med natur 

anknytning. Fågelmat-

tillverkning”  

Fsk 

4 

”allt runt omkring oss, 

hur saker fungerar och i 

vilka sammanhang” 

 

”när vi är i naturen, när 

barnen håller på med 

vatten och 

experimenterar. Häller, 

jämför mängd. Tillför 

diskmedel ser vad som 

händer, återvinning” 

 

”hur vår värld fungerar, 

fysiskt, kemiskt, 

biologiskt-att 

synliggöra, förklara, 

upptäcka” 

 

”vetenskap som handlar 

om naturen. Att utforska 

”roligare att arbeta, lär 

mig mer under tidens 

gång” 

 

”jag tror det blir 

spännande och roligt att 

jobba mer medvetet med 

det” 

 
”Ämnet får större fokus, 

blir påtagligare i det 

vardagliga pedagogiska 

arbetet. Större chans för 

utbildning inom området 

från arbetsgivaren” 

 

”man blir mer medveten 

& kunnig att arbeta med 

Na. Att låta barnen 

utforska mer & inte ge 

”möjligheter” 

 

”hinder att det är så stora 

barngrupper. Möjligheter, 

barnen tror jag kommer 

att gilla att jobba mer 

naturvetenskapligt och jag 

tycker också det.” 

 

”hinder, många delar ska 

samsas under barnens tid 

på fsk. Materialbrist. 

möjligheter, ett ämne som 

skapar nyfikenhet, grund 

för andra ämnen 

(skapande, språk, matte)” 

 

”möjligheter, att ta tillvara 

det som händer i 

vardagen. Att 

”vattenexperiment sjunka 

flyta mm. Återvinning 

lämna förpackningar, 

färger-blanda/prova. Slutet 

kretslopp & maskkompost” 

 

”vatten-snö-diskmedel 

experiment. Återvinning. 

Naturens kretslopp” 

 

”följer upp barnens 

funderingar. Arbetar i 

mindre grupp med 

naturvetenskapliga 

experiment”. 

 

”barnen erbjuds att 

experimentera, utforska & 

göra jämförelser i t.ex. 

vattenlek, bygglek, sandlek,  
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och iaktta hur 

omvärlden fungerar” 

färdiga lösningar. 

Framtiden? 

 

uppmärksamma händelser 

och utforska 

omgivningen” 

när de målar, ritar och 

klistrar, bakar med lera, 

klättrar och kör vagn” 

Fsk 

5 

”naturen, utforska 

skogen, djuren, 

växterna. Experiment. 

De fyra elementen luft, 

vatten, jord, eld. Fysik 

och kemi” 

 

”det är kunskapsområdet 

som berör fysik, kemi, 

teknik, biologi, miljö, 

natur samt de fenomen 

vi lever med i vår 

omgivning och 

universum” 

 

”natur, skog, 

experiment, teknik” 

”om jag får mer kött på 

benen och att man lär sig 

hålla det på rätt nivå ser 

jag möjligheterna som 

väldigt stora att jag blir 

påverkad av det i mitt 

arbete” 

 

”jag tror att det kommer 

bli bra. Jag är intresserad 

och nyfiken vilket 

kommer hjälpa mig som 

pedagog att utveckla 

arbetet inom Na” 

 

”jag tror att vi behöver få 

fler kurser och sätta fokus 

på Na i förskolan” 

”möjligheter, ju mer jag 

lär mig om det desto mer 

möjligheter ger det barnen 

att få lära sig mer om det” 

 

”möjligheterna är 

oändliga och ämnet kan 

mixas med annat, 

skapande, genus osv.” 

 

”möjligheter, ska bli 

intressant att fokusera mer 

på Na, om vi tar på 

glasögonen tror jag att det 

kommer finnas många 

möjligheter” 

”nja, eftersom jag är lite 

osäker på vilket sätt man 

kan använda sig av Na så 

vet jag faktiskt inte hur 

mycket jag arbetar med det 

i dagsläget” 

 

”diskutera fenomen, skaffar 

kunskap om t.ex. kroppen, 

naturen. Lite praktisk 

forskning mer teori tyvärr” 

 

”genom experiment och 

olika övningar i skogen” 
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”att man är ute i skogen 

och ta med saker som 

finns i skogen in och 

arbetar inne med det. 

Det är väldigt stort ämne 

man kan göra mycket av 

det” 

 

”sin egen delaktighet i 

naturens kretslopp, 

fysik, kemi, biologi, 

teknik och matte. Som 

att plantera ett litet frö i 

jorden och se en 

blomma växa. 

Samspelet mellan natur, 

djur och människa” 

 

”natur, allt som finns 

utanför dörren. Som 

väder/vind/skog/miljö/ 

Klimat/ alltså 

vetenskapen om 

naturen” 

 

”experiment ute i natur 

och mark. Skog, sol, 

regn, väder & vind. 

Temperatur osv” 

”att man jobbar mera 

medvetet med Na” 

 

”att jag själv måste läsa 

på mera och sätta mig in i 

ämnet. Att vi måste börja 

med mer återvinning när 

det gäller, matrester, 

papper, kartong mm. Alla 

måste hjälpa till att 

sortera” 

 

”att bli mer insatt i ämnet- 

samt tydliggöra vad vi 

egentligen gör utan att 

lägga märke till det” 

 

”mer intressant. Söker 

mer kunskaper. Nu gör 

man vissa saker bara. 

Men i och med läroplanen 

så måste man synliggöra 

detta” 

”det finns mycket 

möjligheter inom 

förskoleverksamheten” 

 

”möjligheter, det är ett så 

stort och omfattande 

ämne, och mycket viktigt 

för vår överlevnad. 

Vatten, luft, eld och jord” 

 

”möjligheter, just nu 

arbetar vi med tema stad 

& natur. Passar väldigt 

bra då” 

 

”möjligheter, bara man 

hittar bra tips & idéer så 

att det passar barnens 

kunskapsnivå” 

”ingen kommentar” 

 

”vi har akvarium på avd. 

barnen matar och sköter om 

det. Att vara ute i snön, 

smälta snöflingor mm. Vi 

jobbar med projekt 

STADEN. Vatten broar, 

bilar, buss, djuren mm. Vi 

jobbar denna termin med 

matematik i vardagen mäter 

alla barnen & jämför 

längder” 

 

”vi arbetar med ämnet i den 

dagliga verksamheten, som 

uteleken, skogen-

snösmältning. Måste bli 

medvetna vad vi gör samt 

synliggöra det bättre” 

 

”vi skall precis börja ett 

nytt sätt att lära tänka för 

barnen. Just det här med ute 

och temperatur & snö. 

Måste få fram det vi redan 

gör. Förtydliga detta med 

hjälp av dokumentation” 
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”skogen, växter, djur vår 

närmiljö, naturen, 

samband mellan olika 

saker i vår natur, 

miljöfrågor, 

sopsortering” 

 

”som det låter! 

benämning på de 

vetenskaper som 

studerar naturen, tex 

fysik, kemi, astronomi, 

biologi, geovetenskap” 

 

 

 

 

 

 

”positivt jag vill alltid lära 

mig mera och när det blir 

tydligare i läroplanen 

måste det bli tydligare på 

förskolan. Vi gör ofta 

dessa saker redan men vi 

måste bli bättre på att 

synliggöra det för barn, 

föräldrar och oss själva” 

 

”att man är medveten om 

att barn genom Na 

utvecklar sin förmåga att 

förstå världen runt 

omkring. En 

kompetenshöjning för 

personal inom Na skulle 

behövas” 

”möjligheter, det skall 

inte finnas några hinder i 

verksamheten. Vårt 

arbetssätt i smågrupper 

gör det möjligt på ett bra 

och tydligt sätt. Vi jobbar 

lite extra med ett område i 

taget ur läroplanen så vi 

kan säkerställa att alla 

barn får det dem har rätt 

att få även naturkunskap” 

 

”möjligheter, genom att 

utmana barn i att se prova, 

leka, få möjlighet att 

erövra nya erfarenheter på 

naturvetenskapliga 

grunder” 

”vi väver in det i vårt 

projekt staden. Vi utforskar 

närmiljö, djur och natur. Vi 

har tagit in snö för att se 

vad som händer. Vi 

källsorterar med barnen. Vi 

har tittat på olika spår i 

snön och sett skillnader på 

t.ex. katt & fågel. Även 

upptäckt att kattbajs blir 

hårt på vintern och då är det 

lättare att ta bort ur 

sandlådan” 

 

”kanske inte medvetet, alla 

gånger. På en småbarns 

avd. t.ex. genom vattenlek, 

olika magnet, klädnypor, 

snö smälter till is, blommor 

vatten osv”  
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”utforskande, 

experiment att få vara 

med och utforska själv, 

medforska om olika 

ämnen” 

 

”mycket, miljön naturen 

växlar & med 4 årstider 

finns mycket att studera, 

utveckla fantasin, 

bygga, konstruera, 

skapa, experimentera” 

 

”naturen, 

miljömedvetande, 

experimenterande Na-

teknik, bakning-

matlagning (Na, ma, sv) 

Na går in i allt vi gör på 

förskolan” 

 

”massor, alla fenomen 

runt oss, luft, vatten, 

natur. Det är så mycket 

och det är därför jag 

tycker det är lite svårt” 

 

”att man tar reda på hur 

olika saker fungerar 

genom att 

experimentera. Lära sig 

om allt som finns i 

naturen. Ta reda på 

varför snön smälter när 

”det kommer få en större 

del i verksamheten. Vi 

försöker väva in det i 

teman vi arbetar med” 

 

”mitt förhållningssätt till 

natur och miljö kommer 

att bli tydligare. Större 

intresse för Na” 

 

”använda glasögon för 

naturvetenskap, men jag 

tycker att det är svårt att 

särskilja ämnena åt. Det 

bästa är att väva in dem i 

ett sammanhang” 

 

”det öppnar upp för en 

massa möjligheter. I och 

med att vi får ett större 

krav på oss så innebär det 

att vi MÅSTE sätta oss in 

i det och bli medvetna om 

vilken Na vi redan 

använder och vad vi 

måste tillföra, ROLIGT!” 

 

”att jag blir trygg i min 

yrkesroll. Genom att få 

mer kunskap om 

naturvetenskap” 

 

 

 

”Möjligheter, jag trivs när 

man blir en medforskande 

pedagog, där man aldrig 

riktigt vet vad som händer 

vid exempelvis 

experiment. Barn & 

vuxen diskuterar 

tillsammans och provar” 

 

”möjligheter, det är ett 

väldigt stort område, finns 

mycket att vidareutv” 

 

”möjligheter, det kan 

utvecklas vidare genom 

att pedagog och barn blir 

mer och mer medvetna 

och utvecklar det vi har 

påbörjat” 

 

”möjligheter, det öppnar 

upp för ett mer 

experimentorienterat 

arbete och att vi måste 

tänka till och förändra de 

pedagogiska miljöerna så 

att de blir mer utmanande 

för barnen. Tex att i stället 

för att köra bilen på 

golvet så erbjuder man ett 

lutande plan osv.” 

 

”det handlar nog mest om 

att bara våga och kunna 

”vi gör experiment. Vi har 

tema ko där barnen får 

uppleva kor i verkligheten, 

smaka på saker som 

kommer från kon. De får 

lära sig mycket om kor och 

bondgården” 

 

”tema naturen i olika 

grupper undersöker just nu 

djur, hur de ser ut, olika 

spår i snön, hur de lever, 

mat avföring, stora och 

små” 

 

”ja, genom 

experimentgrupper men 

också i motorikgrupper. 

Provar ballongers vikt 

jämfört med bollar, vid 

byggen med klossar eller 

kuddar, vid skogsutflykt 

och på gården. Och nej, i 

arbetslaget-inte alla 

pedagoger ser möjligheten-

låta barnen få prova inte 

bara pedagog visa” 

 

”nej, jag känner att alla inte 

riktigt har kunskapen eller 

lusten. Det är viktigt att alla 

förstår vårt uppdrag och tar 

det på allvar. Ökar man 

kunskapen då kommer  
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man tar in den” 

 

 

 

 lägga det på rätt nivå 

gentemot den åldersgrupp 

man arbetar med. Att man 

är påläst gör att man är 

trygg” 

lusten att arbeta medvetet 

och reflektera med 

varandra” 

 


