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Sammanfattning: 
 

Syftet var att undersöka olika förskollärares syn på naturvetenskap, samt om de ansåg att 

deras kunskaper inom ämnet hade någon betydelse för barngruppens lärande/intresse för 

ämnena. Genom personliga intervjuer och bearbetning av respondenternas svar framkom att 

det fanns en relativt stor osäkerhet samt okunskap inför tex planering och utförande av 

naturvetenskapliga aktiviteter inom förskoleverksamheten. Samtliga respondenter, oavsett 

ålder, yrkeserfarenhet eller utbildning ansåg att mer utbildning/kompetenshöjning inom 

naturvetenskap vore positivt och viktigt att få tillgång till. För att kunna erbjuda barnen en 

bred grund att stå på och forska utifrån ställs det idag allt högre krav på att deras lärare 

faktiskt har adekvata kunskaper inom de olika ämnesområdena. 

 

Nyckelord:  
 

Kompetensens betydelse – naturvetenskapliga kunskapsbrister – naturvetenskapliga ämnen - 

produktiva frågor – öka naturvetenskapsinslagen på förskolan 
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1 INLEDNING 
Naturvetenskap hör till ett av mina stora intressen, och som barn var jag alltid nyfiken på allt 

som skedde i min omvärld. De flesta lekar och äventyr skedde mestadels utomhus i skog och 

mark runt mitt barndomshem, eller ute i skärgården där vi vistades på somrarna med 

segelbåten hela familjen. Detta intresse finns kvar hos mig än idag, och jag har fört över det 

till mina tre barn. När jag i detta arbete talar om naturvetenskap tänker jag främst på 

naturkunskap/biologi, fysik, kemi, astronomi samt meteorologi. Men även de viktiga ämnena 

teknik, bygg och konstruktion vill jag få med på ett hörn, eftersom även dessa framhävs i den 

reviderade läroplanen för förskolan. Min förskollärarutbildning har en naturvetenskaplig 

inriktning, med teknik och matematik. Den har givit mig många nya intressanta kunskaper 

och infallsvinklar. Jag har fått ett nytt sätt att se på de saker som sker, upptäcker nya 

sammanhang och får roliga idéer till aktiviteter och experiment för barn i olika åldrar, hela 

tiden. Denna utbildning har fått min förundran över hur allt hänger ihop, från minsta atom till 

alla olika kretslopp och oss människor att öka ännu mer. Detta vill jag gärna ta vara på och 

använda som verktyg tillsammans med barngrupperna jag ska arbeta med så småningom. 

Jag och en väninna, tillika kurskamrat, brukar ofta ta med våra barn ut i skogen och vi 

upptäcker tillsammans nya spännande saker med dem. För oss finns det inga svårigheter att 

vända och vrida på barnens frågor och bli hänförda tillsammans. Vi har erfarit att detta 

förhållningssätt dock inte är alltför vanligt förekommande på de förskolor vi arbetat. Min 

uppfattning är att det inte endast är rena ämneskunskaper som är avgörande för hur barnen ska 

ta emot och inspireras av naturvetenskapen. Med en avsaknad av dessa blir dock forskningen 

inte vetenskaplig, utan leder till andra erfarenheter, såsom känslointryck, synintryck och 

inspiration. Detta är inte fel, eftersom alla erfarenheter är viktiga för barn och vuxna, men då 

är det bra att man känner till att det inte heller ger barnen några naturvetenskapliga insikter. 

För att kunna planera meningsfulla experiment och aktiviteter bör alltså förskolläraren veta 

vad som ska studeras, varför, hur och vad resultatet förväntas bli. Att benämna de olika 

begreppen tillsammans med barnen redan från början är viktigt, eftersom det synliggör något 

nytt för barnen. Enligt min tolkning ligger nyckeln till en del av framgången i hur varje del av 

t ex ett experiment presenteras för barnen, samt vilka motfrågor man kan ge dem. Detta har 

även flera författare berört i sina böcker och avhandlingar, vilket jag tycker är intressant och 

roligt. Enligt flera av dessa påpekas att det är av stor vikt att det finns goda ämneskunskaper 

hos förskollärarna, samt, förstås, en välplanerad aktivitet bakom de olika naturvetenskapliga 

experiment som utförs tillsammans med barnen.  

Resultatet och slutsatserna av detta arbete kommer att vara viktiga för mitt kommande 

yrkesutövande, eftersom jag utifrån dessa kan planera aktiviteter och teman på ett mer kreativt 

och genomtänkt sätt. Det skulle även kunna fungera som ett diskussionsunderlag tillsammans 

med arbetslaget för att uppnå en kvalitetsförbättring, när och om detta behövs. Min 

undersökning kan även vara till hjälp för andra förskollärare och rektorer som ska arbeta med 

dessa ämnen och frågor. Det kan vara till hjälp för dem att känna till att det kan finnas en 

osäkerhet inför naturvetenskapliga aktiviteter hos flera förskollärare, och därmed förebygga 

genom exempelvis kompetensutveckling och föreläsningar, etc. 

1.1 Bakgrund 

Kraven på förskollärarnas uppdrag inom förskolan och de naturvetenskapliga ämnena har ökat 

i den nya reviderade läroplanen. Där framgår att förskolorna ska arbeta mer med de 

naturvetenskapliga ämnena, och därmed är det intressant att ta reda på hur långt man kommit 

idag på förskolorna. Under mitt arbete i förskolan samt under min praktik i förskolemiljö har 
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jag noterat att det förekommer en del osäkerhet kring de naturvetenskapliga ämnena. Min 

uppfattning idag, utifrån de samtal jag haft med flera kollegor, är att det förekommer relativt 

få tillfällen då man arbetar med dessa ämnen, och om det sker ligger mestadels fokus på 

naturkunskap/biologi. Vidare har jag fått intrycket av att pedagogerna ändå ganska ofta 

faktiskt arbetar med t ex kemi och teknik men utan att de själva är medvetna om detta. Enligt 

min erfarenhet från olika arbetsplatser/förskolor (och skolor, åk 1-3) saknas det överlag en 

utbredd kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena idag. Detta medför att barnen kanske 

inte får den naturvetenskapliga grund som är tänkt utifrån förskolans olika styrdokument.  

Det finns en hel del litteratur som tar upp vikten av naturvetenskap i förskolan och många 

lutar åt ungefär samma inställning och uppfattning; att det är viktigt för barn att få kunskaper i 

dessa ämnen, samt att kompetensen hos lärarna är av stor betydelse. Samtidigt har många av 

dagens aktiva pedagoger äldre utbildningar
1
 och kanske därför saknar en djupare kompetens 

inom allt styrdokumenten kräver att de ska erbjuda barngruppen. Idag är ett mål att ge barnen 

en bred kunskapsgrund att stå på, redan från förskoleåldern. Förskolan har ett uppdrag att 

planera sin verksamhet utifrån, vilket regleras och beskrivs i olika styrdokument, t ex från 

Skolverket, kommunens egna uppsatta mål samt läroplanerna för förskola och skola, där 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98.rev.2010), enligt min mening är ett av de viktigaste.  

Några av de strävansmål och förhållningssätt läroplanen tar upp vad gäller de 

naturvetenskapliga ämnena är följande punkter: 

Läroplanen för förskolan säger att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

* tillägnar sig och nyansera innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld 

* utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra 

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

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

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

naturvetenskap. (s.10, Lpfö98/2010)  

 

Vidare säger läroplanen att arbetslaget ska: 
* ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan 

* ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar påverkar miljön 

* utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik (s.11, Lpfö98/2010). 

 

Elfström, et al (2008) säger att många lärare
2
 beskrev en osäkerhet inför att arbeta 

naturvetenskapligt med barnen i olika projekt. De kände att deras kunskapsbrister hämmade 

deras ambitioner att ge barnen chans att utforska och experimentera med olika 

naturvetenskapliga fenomen. Därmed blir följaktligen en del av läroplanens strävansmål 

relativt svåra att uppnå. Även Andersson (2011) har sett att det förekommer en viss oro och 

okunskap hos flera förskollärare då det gällde att arbeta utifrån de naturvetenskapliga ämnena 

inom verksamheten. Pedagogerna upplevde att de saknade bra eller tillräckliga 

ämneskunskaper och dessutom hade vissa negativa upplevelser
3
 från sin egen skolgång med i 

bagaget, vilket i sin tur medförde en negativ syn inför att själva vilja arbeta med 

                                                 
1
Utbildade tidigare än 1998, då första läroplanen för förskolan infördes 

2
 Inom både förskolan och skolan 

3
 Det kan ha varit allt från att de inte som barn förstod vad läraren försökte lära dem, till att de kanske 

misslyckades med olika experiment, eller bara ansåg att ämnena var allmänt tråkiga och ointressanta 
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naturvetenskap. Förskollärarna var mest osäkra av alla, säger Andersson, och de beskrev 

också att de hade svårigheter att besvara barnens naturvetenskapliga frågor. Vidare påpekar 

Andersson att de pedagoger som ändå arbetat en del med naturvetenskap, berättade att de då 

varit mest inriktade på biologiämnet. Andersson menar att förskollärarna inte heller hade 

någon större erfarenhet av att planera naturvetenskap/teknik inom förskoleverksamheten. De 

själva ansåg att för dem var den största utmaningen själva utformningen av lämpliga 

naturvetenskapliga aktiviteter för barnen i åldrarna 1-2 år. Om man återknyter till en del av de 

tankar Anderssons intervjuade förskollärare hade, till vad läroplanen (lpfö98.rev.2010) pekar 

på, så var det t ex viktigt att ge barn olika erfarenheter, stärka deras tilltro till sin egen 

förmåga att lösa problem och att komma fram till lösningar. Detta kan ske på otaligt många 

sätt, och egentligen är inga sätt fel, bara förskolläraren vet vad han/hon har för syfte och mål 

med aktiviteten. Det är, enligt min tolkning, aldrig fel att låta barnen prova sig fram och låta 

dem lista ut olika sammanhang. Enligt Harlen (2007) bör fokus alltid ligga på var varje barn 

befinner sig i sin personliga utvecklingsnivå, samt att man tar med deras tidigare erfarenheter 

i aktivitetsplaneringen. Detta är en värdefull kunskap för en förskollärare; att på ett ungefär 

veta hur barnens tidigare upplevelser och erfarenheter ser ut inom olika områden/ämnen, 

eftersom dessa alltid ligger till grund för kommande nya erfarenheter, påpekar Harlen. Barn 

är, enligt henne, inga tomma oskrivna blad som vi ska fylla på, utan de har redan egna 

upplevda sparade kunskaper, vilka de hela tiden utgår ifrån under sin ständigt pågående 

utveckling.  

 

Läroplanen (Lpfö98.rev.2010) menar att en av förskollärarnas och arbetslagets uppgifter är att 

inspirera och utmana barnen i deras lärande, vilket i förlängningen också kommer att ställa 

högre kunskapskrav även på t ex rektorer och kommunpolitiker
4
 i framtiden. Även Fleer 

(2009) och Appleton (2003) har registrerat att det förekommer en del kunskapsluckor hos 

förskollärare inom just naturvetenskap, samt att självkänslan vacklar då de ska arbeta med 

detta. Både Fleer och Appleton beskriver att de största och flesta kunskapsbegränsningarna 

förekommer hos lärarna för de yngre åldrarna, samt hos förskollärarna. Även Andersson 

(2011) utgår från lärare i förskolan i sin doktorsavhandling, samt lärare för skolans tidiga år. 

Enligt henne kan man anta att en av förklaringarna till att det är vanligt med dessa motvilliga 

känslor för ämnet hos förskollärare/lärare också kan ses ur en genusaspekt. Anderssons 

doktorsavhandling påvisar att kvinnor av tradition varit mer osäkra inom naturvetenskap än 

män. Idag är majoriteten kvinnor som arbetar inom förskolan, vilket enligt mig kan tolkas 

som att det kan vara ett av skälen till att det arbetas mindre frekvent med exempelvis teknik, 

fysik och kemi. Andersson menar att det under en lång period varit ett traditionellt manligt 

område att undervisa i t ex kemi och fysik, medan kvinnor känt sig säkrare och mer kunniga 

inom biologiämnet. Tyvärr verkar detta hänga kvar fortfarande i dagens förskolor/skolor, och 

är det verkligen på det sättet kan detta leda till att barnens kunskaper hämmas något inom 

området. Genusperspektivet måste verkligen tas på allvar, anser Andersson. Erbjuds mer 

kompetensutveckling för personalen, leder detta sannolikt till bättre självkänsla hos 

förskollärarna, vilket i sin tur kan ge ringar på vattnet till arbetet med barngruppen. Jag tolkar 

att enligt Andersson finns inga belägg för att naturvetenskap inte skulle kunna få 

genomslagskraft i dagens förskolor, bara man öppet arbetar med eventuella negativa attityder 

hos förskollärana, samt tar deras osäkerhet på allvar. Med andra ord kan en relativt enkel 

lösning vara just att erbjuda olika former av kompetensutveckling där det efterfrågas av 

personalen. Jag anser att om bara pedagogerna vågar utmana sin egen osäkerhet och börjar 

någonstans, med något litet och enkelt projekt, så har åtminstone ett frö såtts. Om man aldrig 

har tänkt i naturvetenskapliga banor är det också svårt att se med sådana glasögon, tänker jag, 

                                                 
4
 i Barn och Skolnämnden etc 
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men när man väl börjat se, finns till sist inga begränsningar för vad man skulle kunna 

åstadkomma eller upptäcka. Fokus bör dock alltid ligga på att man börjar med något litet som 

sedan får provas, utarbetas, testas, misslyckas, lyckas, omvärderas osv. 

 

Det är inte bara själva ämneskunskaperna som avgör huruvida barnen kommer lära sig något 

vetenskapligt utifrån de experiment och aktiviteter förskollärarna erbjuder dem. Pedagogerna 

bör ha god materialkännedom, så de vet vilket ämne/material som är bäst lämpat för de olika 

sakerna man vill forska på/om. Fleer (2009) anser att om det inte finns någon typ av ramverk 

för hur förskollärare ska arbeta med olika naturvetenskapliga material, tenderar det att bli 

barnens egna fantasier, ovetenskapliga sådana som utgör slutsatserna, istället för riktiga 

kunskaper, alltså baserade på vetenskapliga teorier. Fleer menar att det med andra ord är av 

betydelse att pedagogerna faktiskt har en del adekvata kunskaper inom de naturvetenskapliga 

ämnena för att kunna möjliggöra bra kontexter för barnen att utforska dem i, samt utmana 

barnens lärande i rätt riktning. Detta berör även Harlen (2007) då han beskriver hur viktigt det 

är att lärarna har de rätta kunskaperna inom ämnet för att ha möjlighet att anpassa den 

naturvetenskapliga verksamheten till barnens nivå. Enligt honom måste kunskaperna komma 

från barnen själva genom att de forskar fram resultaten med lagom vägledning av en pedagog. 

I annat fall blir det svårare för barnen att få ett sammanhang samt att förstå vad de 

ser/upplever. 

 

 ”Aktiviteten måste vara bärare av både erfarenhet och tanke, och tanken gynnas 

av att man utbyter erfarenheter, av kommunikation. Lärarens roll i hela denna 

process måste utövas i växelverkan med elevens inlärning…” (Harlen, s.15.). 

 

Vidare är även Halldén et al (2011) inne på samma spår; det är viktigt att pedagogerna har 

goda kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena för att kunna leda barnen rätt. De menar 

att det är av stor betydelse att korrekta begrepp används då man samspelar naturvetenskapligt 

med barnen, samt att läraren kan påvisa deras innebörd för barnen. I annat fall blir det barnens 

fantasi, alltså deras ”vardagliga erfarenheter” (Halldén et al, sid. 55.) som ligger till grund för 

deras frågeställningar och svar på fenomenen de utforskar, och inte utifrån de vetenskapliga 

tankarna. Då blir det ett annat slags lärande, och inte naturvetenskap, anser Halldén et al, 

vilket också Fleer (2009) belyser. 

 

Jelly (2007) beskriver vikten av att pedagogerna har rätt kunskaper inom naturvetenskap för 

att hjälpa barnen att ställa ”de rätta frågorna” samt att de även kan ”ge de rätta svaren” (Jelly, 

sid. 64). Hon säger att enligt hennes erfarenhet är inte själva frågorna barnen kan komma att 

ställa ”särskilt givande utgångspunkter för vetenskapliga resonemang.” (Jelly, sid. 64). Jelly 

beskriver skillnaden mellan improduktiva samt produktiva frågor
5
, där man kortfattat kan 

beskriva att det är de produktiva frågorna hon vill se fler av ute i klassrummen. Jelly anser 

också att lärarna behöver öka sin egen skicklighet i att formulera bra frågor, produktiva 

frågor, eftersom dessa är av betydelse för hur barnen kommer att fundera och tolka de olika 

sakerna/fenomenen. En närvarande och medforskande förskollärare ger, enligt min egen 

erfarenhet, en mycket större barndelaktighet i lekar, aktiviteter och experiment, än om 

pedagogerna står i små grupper ute på gården och ”håller koll”. Många barn, men inte alla, 

vill gärna att den vuxne ska vara med och hitta på saker ibland, vilket är viktigt att man gör 

också, eftersom barn inte själva kan hitta på precis allt från början. Det är en förutsättning, 

anser jag, att pedagogerna leker, lotsar, visar, frågar och medforskar genom dialog med 

barnen för att hjälpa dem att vidga sin begreppsvärld. Detta gäller i alla högsta grad inom de 

                                                 
5
 Se bilga för referat om dessa 
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naturvetenskapliga ämnena eftersom de är lättare att se och förstå när det synliggörs. De allra 

flesta barn upplever t ex skuggor, vinden, ser molnen fara fram på himlen, känner regnet, 

upplever den kalla snön, ser att leksakstågen sitter ihop med magneter, men de behöver någon 

som synliggör och hjälper dem att tolka det de ser ibland. Utifrån dessa erfarenheter kan de 

senare koppla ihop nya erfarenheter i en tankekedja i sitt livslånga lärande, vilket är min 

uppfattning och erfarenhet. Men återigen måste alltså förskolläraren vara lyhörd och följsam, 

samt försöka att aldrig lägga aktiviteter och utmaningar på en för hög nivå hos barnen. Blir 

det för svårt, eller för den delen för lätt, tappar barnen sannolikt intresset, vilket vore 

olyckligt, anser jag. 

1.2 Frågeställningar 

1) Hur ser förskollärarna på att arbeta med naturvetenskap? 

2) Vad tror förskollärarna att det behövs för att öka det naturvetenskapliga inslaget på i 

verksamheten? 

3) Har pedagogernas kompetens inom de naturvetenskapliga ämnena någon betydelse för 

barnens lärande? 

2 METOD 

2.1 Urval 

Jag har valt att använda mig av intervjuer efter att ha studerat och funderat över olika metoder 

som Johansson et al (2010) beskriver. För min del passade det bra att få en relativt 

”djupgående men smal information” (sid.34), eftersom jag var intresserad av en begränsad 

frågeställning samt ansåg att denna metod, både tidsmässigt och rent praktiskt vore allra bäst 

(även om transkriberingen efteråt blev något tidsödande). 

Mitt målsättning var att få så stor spridning på mina intervjupersoner, utifrån ålder, 

yrkeserfarenhet samt utbildning, som möjligt. Från början intervjuade jag 16 förskollärare på 

8 förskolor i den aktuella kommunen. Eftersom en kurskamrat till mig ”krockade” och råkade 

använda samma förskola (och med liknande frågor jag hade till mina intervjuer), valde jag att 

bortse från denna förskola och dess förskollärare. Därmed har jag till denna undersökning 

använt mig av material jag samlat in från 7 förskolor och 14 förskollärare.  

 

De förskolor jag har tagit med i undersökningen är både privata och kommunala alternativ; 

allt för att få så stor spridning som möjligt. Det fanns inte tillräckligt med tid att hinna med 

fler, bedömde jag, så detta blev mitt slutliga urval. Målet var att få ihop så många 

svarsalternativ som möjligt för att utifrån dessa kunna dra slutsatser och besvara mina 

frågeställningar. 

 

Jag intervjuade ”lite äldre” förskollärare och som arbetat länge, men också nyutexaminerade 

personer med förskollärarutbildning av en lite ”modernare” utbildning. Respondenterna har 

meddelat föräldrar/vårdnadshavare att de skulle delta som intervjupersoner i en anonym 

undersökning, vilken en högskolestuderande person höll i. Inga foton har tagits på vare sig 

omgivningar, miljö eller på människor av hänsyn till deras integritet och anonymitet. De foton 

jag använt i detta arbete är privata och jag har även gjort dessa så anonyma det någonsin gått. 

På foton där jag bara velat illustrera en känsla eller bild har min femårige son, vilken delar 

mitt naturvetenskapligt intresse, medverkat. Jag har medvetet valt bort att observera och 

intervjua barn på de förskolor jag besökt, vilket inte heller hade varit relevant för detta arbete. 

Samtliga respondenter som deltagit i intervjuerna har informerats om att de kommer att vara 

avkodade och helt anonyma i mitt slutgiltiga arbete. De känner till att mitt råmaterial 

arkiveras på Högskolan i Gävle under en viss (kortare) tid. Vidare informerades de även om 
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att de när som helst hade rätt att avsluta intervjun eller avbryta samarbetet utan att förklara 

varför. En pedagog använde sig av denna möjlighet, därför redovisar jag endast 13 

pedagogers intervjusvar. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Min datainsamlingsmetod har varit att genomföra personliga intervjuer med förskollärare 

vilka själva valt att ställa upp av egen vilja och intresse. Alla intervjuerna spelades in på min 

smartphone. Jag la ner många tankar och funderingar kring formuleringen på intervjufrågorna, 

eftersom de var viktiga för hur resultatet av undersökningen skulle bli. Eventuella 

felformuleringar eller missförstånd kan annars ge missvisande resultat. Jag har kört många mil 

och ibland haft ganska långa väntetider då något inträffat just innan jag skulle komma, men 

ändå kört en lång väg för att få intervjun. Min tidskalkyl höll dock relativt bra. Jag utgick 

ifrån att det i snitt skulle behövas omkring 2-3 timmar per respondent, inklusive restid och 

eventuella fördröjningar pga situationer ingen kunnat förutse. 

2.3 Procedur 

Jag uppsökte personligen varje förskola och frågade mig fram till förskollärare vilka kunde 

tänka sig bli intervjuade. Dessa tillfrågade i sin tur deras respektive rektor (och i några fall 

deras arbetsledare). Jag har även talat med dem och delvis visat mitt material samt förklarart 

vad jag ville göra, hur intervjumaterialet skulle användas, vad som gällde angående sekretess 

osv. En av förskollärarna har jag tidigare arbetat med, och genom henne fick jag även några 

tips på andra lämpliga kandidater att tillfråga. Detta underlättade en hel del för mig i detta 

ganska tidskrävande arbete.  

 

Samtliga förskolor fanns i en och samma kommun, men då den var relativt stor var det många 

mil mellan de flesta av dem. Från centrum och utåt till den förskola som låg längst bort var 

det omkring 6 mil, så det blev verkligen den stora spridning jag eftersökte. 

En av de ursprungliga förskolorna har jag tagit bort ur mitt arbete eftersom en kurskamrat till 

mig använt sig av exakt samma som jag, och dessutom med liknande frågor. Jag har 

genomfört individuella intervjuer i en miljö som känts bra för respondenten. Anledningen till 

mitt val att utföra individuella intervjuer var att jag ville ha möjligheten att svara på eventuella 

följdfrågor, eller själv kunna ställa sådana om det skulle behövas. Jag har känt att 

respondenterna varit trygga och avslappnade, vilket visar sig genom att de är på gott humör 

och har nära till skratt och leenden. Jag upplevde att alla utom en person (vilken senare avbröt 

vårt samarbete) var mycket positiva och tillmötesgående i intervjuerna.  

 

Intervjuerna med pedagogerna skedde, nästan samtliga, på deras fritid, oftast i direkt 

anslutning till en rast eller då de skulle gå hem, på deras egen begäran. Två personer fick dock 

möjlighet att gå ifrån under ca 45 minuter
6
 för att besvara mina frågor. På två förskolor 

fickjag intervjua rektorn, då hon även arbetar som förskollärare ute i sin verksamhet. Varje 

pedagog fick själv välja plats och tidpunkt för intervjun, vilket var viktigt för mig, eftersom 

jag ville att de skulle känna sig trygga. Jag använde exakt samma frågor till samtliga 

förskollärare, och de ställdes alltid i samma ordning. De fick inte läsa dem i förväg eftersom 

jag ville ha deras spontana svar. Innan jag utförde intervjuerna införskaffades ett extra separat 

minneskort till min smartphone, där jag kunde spara ljudupptagningarna utan att riskera att 

blanda ihop dem med privata saker på mobilen.  

 

                                                 
6
 Per individ 
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Jag gjorde efter en tid en uppföljning med två av förskollärarna för att se om jag varit otydlig i 

min frågeställning angående naturvetenskap som ämne. Jag valde de här två pedagogerna, 

fskl.1 och fskl.11, eftersom det var de som, enligt min mening, talade mest om naturkunskap 

vid deras respektive första intervjutillfälle, då de skulle svara på frågorna angående 

naturvetenskap. Den andra intervjun skedde genom att jag ringde upp och intervjuade 

personerna, samt spelades samtalet in med mobilen. Naturligtvis tillfrågades respondenterna 

före intervjun om de godkände att samtalet spelades in, vilket båda godkände. Jag antecknade 

även vad de svarade, på min dator. Denna intervjuform var enda sättet att hinna få ett svar 

från dem då de var mycket upptagna med inskolningar samt personalbrist. Jag hade helst 

träffat dem igen personligen, men fick helt enkelt vara lite flexibel. Denna metod fungerade 

bra och jag anser att jag fick tillräckliga svar på frågorna. Mina uppföljningsfrågor var:  

 

1) Vad är naturvetenskap enligt din mening? 

2) Vilket inom naturvetenskapen är mest intressant för dig att arbeta med, utifrån 

dina erfarenheter och intressen? 

2.4 Analysmetoder 

De inspelade intervjuerna har jag transkriberat över till ett word-dokument. I mitt material har 

jag medvetet valt att inte ta med det jag själv säger, utan har endast fokuserat på att återge vad 

förskollärarna sagt. Jag anser att mina inlägg inte är av någon större vikt för undersökningens 

värde. Dessutom blev det en viss tidsbesparing, vilket kändes viktigt då jag arbetat under hård 

tidspress. 

 

Varje förskola och förskollärare är kodade för att minska möjligheten till identifiering. Jag 

gjorde en tabell för att lättare åskådliggöra respondenternas bakgrund, utbildning osv. 

Ytterligare två tabeller skapade jag för att åskådliggöra intervjupersonernas yrkesverksamma 

år samt visa hur åldersgrupperna är representerade hos respondenterna. (Figur 1 och figur 2.) 

 

För att på ett enkelt och överskådligt sätt redovisa vad förskollärarna har svarat i intervjuerna 

har jag omtolkat svaren, generaliserat dem något, så jag kunde föra in dem i ytterligare en 

tabell med ja, nej och kanske-svar. (Figur 3.) Detta ger en god bild av vad som framkommit 

under intervjuerna, men är naturligtvis inte helt exakta eftersom kategorierna jag valt utgår 

från min personliga tolkning. Svaren är avrundade procentuellt uppåt, t ex 27,856 blev 28 %. 

Detta anser jag vara tillräckligt för ett trovärdigt resultat. Avsikten var att ge en överblick av 

svaren, vilket jag anser figuren gör. Mina ”kanske-svar” är relativt generaliserande och 

godtyckliga, men det är ett aktivt val jag gjort för att kunna åskådliggöra svaren på ett enkelt 

sätt för läsaren. Intervjusvaren jag som tolkat och utgått från, bifogas som bilagor. 

 

Jag har läst samtliga intervjusvar
7
 (det transkriberade materialet) fyra till fem gånger, för att 

hitta en röd tråd. För att lättare urskilja de olika kategorierna i intervjusvaren la jag ut alla 

intervjusvarspapperen på golvet för att på så sätt få en bättre överblick. De svar jag fann 

stämma överens med andra respondenters färgmarkerades. Varje svarsalternativ, fick en egen 

färg. De olika alternativen sorterades under rubriker (mina frågor), och de svar vilka påminde 

om varandra hamnade under samma. Utifrån dessa har jag sedan dragit mina slutsatser om de  

mest frekvent förekommande bland intervjupersonernas svar och uppfattningar. Jag valde att 

dela upp de sju intervjufrågorna (frågeställningarna) i två olika figurer (figur 3 och figur 4) för 

att på så sätt ge en så tydlig överblick som möjligt. Det har inte varit så enkelt och snabbt att 

läsa och tolka alla intervjusvar, utan jag har verkligen fått lyssna om och om igen på banden, 

                                                 
7
 Inklusive de två uppföljningsintervjuerna jag utförde 
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läst och funderat, bollat med min väninna vilken också skrev ett liknande arbete, etc. Jag kom 

i alla fall fram till att jag var tvungen att inte ta med varje liten detalj ur intervjuerna, utan 

letade istället efter ”russinen i kakan”, med andra ord kärnan i det jag hittat. 

 

Svaren på mina uppföljningsfrågor (beskrivna under avsnittet ”procedur”) har jag 

transkriberat på samma sätt som de ursprungliga frågorna. Jag tog inte heller denna gång med 

mina egna kommentarer eftersom jag anser att de ej behövs för att tydliggöra respondenternas 

svar. Jag har bifogat de kompletterande svaren från respondenterna fskl1 samt fskl11 i bilaga 

3. Jag anser att det är fullt tillräckligt för undersökningen att jag beskrivit i löpande text att 

respondenterna även efter dessa förtydligande frågor talade om naturkunskap och alltså inte 

naturvetenskap. Därmed har jag inte bearbetat dessa svar lika djupgående som de 

ursprungliga. 

3 RESULTAT 
Frågeställningar undersökningen utgått från var: 

 

1) Hur ser förskollärarna på att arbeta med naturvetenskap? 

2) Vad tror förskollärarna att det behövs för att öka det naturvetenskapliga inslaget på i 

verksamheten? 

3) Har pedagogernas kompetens inom de naturvetenskapliga ämnena någon betydelse för 

barnens lärande? 

 

En kortfattad sammanställning av vad som framkommit i undersökningen: 

 

1) De flesta av respondenterna har svarat att det är deras uppgift att följa läroplanens 

strävansmål, samt att arbeta utifrån Skolverkets och kommunens olika styrdokument, 

Det finns en stor osäkerhet hos intervjupersonerna inför planering och utförande av 

olika naturvetenskapliga experiment. Många anser att de inte har en tillräckligt bra 

utbildning inom dessa ämnen, men även de som haft naturvetenskaplig inriktning 

svarade att det vore bra med en del uppdateringar inom området. Ungefär hälften av 

respondenterna ansåg att det var roligt och stimulerande att vara ute i skog och mark, 

och att det är bra för barnen att få vara just utomhus. Både för deras möjlighet till lek 

och lärande, men även på grund av att det uppstår färre konfliktsituationer i 

uterummet. 

2) De allra flesta förskollärarna önskade mer naturvetenskapligt material på förskolan. 

Allt från luppar och förstoringsglas till litteratur, såsom floror och insektsböcker, men 

även t ex kompendier med förslag på olika experiment och aktiviteter vilka tydligt 

visar vad och vilket ämne man utforskar. Ett flertal pedagoger tog upp att det var det 

naturvetenskapliga intresset hos pedagogen som till stor del var avgörande för om det 

skulle bli mer eller mindre naturvetenskapliga aktiviteter i barngruppen. 

3) Slutsatsen av respondenternas svar blev att det har en stor betydelse för barnens 

lärande om pedagogerna har ämnesspecifika kunskaper. Det är betydelsefullt att 

barnen får en sådan korrekt grund som möjligt att bygga vidare utifrån, så att säga. Det 

är tex viktigt att veta hur man använder olika material då förskollärarna planerar 

experiment för barngruppen. Samt att de har kunskaper om vad barnen befinner sig i 

sin begreppsvärld för tillfället, allt för att ge dem den bästa utmaningen anpassad för 

vart och ett av barnen. 
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Figur 1: Åldersfördelningen hos de 13 intervjuade förskollärarna.  

 

 

 

 
 

Figur 2: Antalet intervjuade förskollärares antalyrkesverksamma år, utifrån några 

åldersgrupper. (13 st förskollärare totalt.) En person som läser till förskollärare och alltså ännu 

ej börjat arbeta inom yrket finns med under åldersgruppen 1-5 år. 
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Figur 3: Frågorna nedan, är omarbetat material från intervjuer baserat på 13 respondenter. 

Svaren från intervjuerna är omtolkade till ja, nej samt kanske-frågor i figuren. 

 

Fråga 1: 

Tycker du att din utbildning är tillräcklig för att planera naturvetenskapliga aktiviteter 

samt arbeta med naturvetenskapliga ämnen på förskolan?// 

 

Kommentar till svaren: Här står ”kanske-svaret” för en viss tvekan eller att respondenten 

känner sig något osäker i frågan. 

 

Fråga 2: 

Anser du att det behövs mer kompetensutveckling inom de naturvetenskapliga ämnena? 

T ex genom en kurs eller föreläsningar?// 

 

Kommentar till svaren:  

De allra flesta, inklusive de som har tillräckligt goda kunskaper inom NA, anser att det är bra 

och önskvärt att få mer kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena för att kunna arbeta 

bättre med dessa i barngruppen. 

 

Fråga 3: 

Har du arbetat nyligen med något av följande ämnen; teknik, kemi, fysik och/eller 

naturkunskap med barnen?// 

 

Kommentar till svaren:  

Här beskrivs främst teman med naturkunskap, någon nämner teknik (och bygg/konstruktion) 

en enda har arbetat även med kemi i sina teman. Fyra fskl beskriver arbete med t ex kemi, 

men på ett sådant sätt att det för mig tolkas till att de ej tycks medvetna om att det är detta 

ämne de jobbat med. Därmed lägger jag dessa svar under kategorin ”kanske” eftersom det inte 

går att sortera in dem under ett entydigt ja eller nej, enligt min mening. 

 

Fråga 4: 

Är det någon skillnad mellan ämnena naturkunskap och naturvetenskap?// 
 

Kommentar till svaren: 

Ett par av de förskollärare vilka ansåg att deras utbildning var tillräckligt god för att arbeta 

med naturvetenskap tyckes ej känna till att det föreligger en skillnad mellan ämnena 

naturkunskap och naturvetenskap. Samt framkom att det fanns en relativt stor osäkerhet om 
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vad naturvetenskap egentligen är. Då dessa förskollärare talade om naturvetenskap beskrevs 

ämnet biologi. Natur, insekter och så vidare. 
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Figur 4: Frågorna nedan, är omarbetat material från intervjuer baserat på 13 respondenter. 

Svaren från intervjuerna är omtolkade till ja, nej samt kanske-frågor i figuren. 

 

Fråga 5: Anser du att din förskola har en inspirerande miljö utomhus (alt inomhus) för 

att arbeta med naturvetenskapliga ämnen?// 

 

Kommentar: Majoriteten anser att de har en tillräckligt inspirerande gård (och lokaler i övrigt) 

för att ge barnen utmaningar och inspiration. En av förskolorna ligger i dagsläget nära en 

större väg och byggarbetsplats, medan en annan har en mycket liten utomhusgård, och dessa 

förskollärare svarade negativt på frågan. 

 

Fråga 6: Anser du att din egen roll som pedagog är betydelsefull/viktig för att barnen 

erbjuds inblickar i de naturvetenskapliga ämnena? // 

 

Kommentar: Samtliga förskollärare anser att det är deras huvudsakliga uppgift som 

förskollärare att leda, medforska, inspirera och lyssna in barnen.  

 

Fråga 7: Ser du några fördelar med att arbeta utomhus jämfört mot att göra ”samma 

sak” inomhus? // 

 

Kommentar: Relativt många respondenter ansåg att man kan göra allt man gör inne utomhus, 

och att det är både bättre och större fördelar med utomhusvistelse/aktiviteter än att vara inne. 

Det flera uppgav som positiva exempel var att barnen inte lika lätt hamnar i konflikter. ”Det 

är friare ute och barnen kan få lite friare tyglar,” (FSKL1). Några tyckte att det inte spelar 

någon roll var man befinner sig, ute eller inne, medan andra tycke att det inte var bättre att 

vara ute än inne. De angav exempelvis att vädret hade en inverkan på om olika aktiviteter 

utomhus skulle ”ge något” för barngruppen. ”Vädret spelar in också för är det kallt och de 

inte har vantar och så blir det mycket tjatande från oss pedagoger, och det är inte så kul.” 

(FSKL13) 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 
Det fanns utan tvekan en relativt stor osäkerhet inför att behöva sätta sig in i, samt planera 

givande naturvetenskapliga aktiviteter med barngruppen. Jag anser att mitt underlag av 

intervjusvar har varit tillräckligt för att i denna undersökning kunna göra vissa 

generaliseringar. Det finns en relativt stor kompetensbrist inom naturvetenskap hos en stor del 

av de tillfrågade förskollärarna, samt att det även föreligger missförstånd om att naturkunskap 

är samma sak som naturvetenskap. Gemensamt för samtliga respondenter var att de ser sin 

pedagogiska roll som mycket viktig och avgörande för hur barnens lärande kommer bli. 

Angående frågan om det skulle vara bra med olika typer av kompetensutveckling inom 

naturvetenskap ställde sig samtliga respondenter positiva, även de personer som redan ansåg 

att de hade tillräckligt goda kunskaper för att planera bra aktiviteter och synliggöra olika 

naturveteskapliga fenomen (eller i annat fall åtminstone kunde ”googla” fram dito). 

 

4.2 Tillförlitlighet  
Alla frågor har ställts i samma ordningsföljd till alla respondenter, och det har ej framkommit 

några uppenbara misstolkningar av frågeställningarna. Däremot noterade jag att några 

personer svarade på frågorna om naturvetenskap utifrån endast ett naturkunskapsperspektiv, 

vilket enligt min tolkning kunde bero på att jag varit otydlig i min formulering. Det vore 

möjligt att det skulle ha blivit andra resultat/svar om jag varit mycket tydligare med vad jag 

menade med naturvetenskap. Därmed valde jag att åter kontakta två av de förskollärare vilka 

svarat med sådan tydlig koppling till just naturkunskap, att det kunde handlat om felaktig 

formulering av frågan. De fick två nya frågor
8
, och även efter dessa frågor kvarstod det 

faktum att de fortfarande talade om naturkunskap, och inte naturvetenskap. Därmed blev min 

slutsats att jag sannolikt inte ställt alltför felaktiga frågor i de ursprungliga intervjuerna, utan 

svaren berodde möjligen på vissa ämneskunskapsbrister hos förskollärarna. 

Antalet medverkande i undersökningen har varit tillräckligt många för att jag ska kunna 

generalisera, anser jag. Dessutom överensstämmer de svar jag fått fram med vad flera 

författare
9
 som forskat i likande ämnen kommit fram till. Även min kurskamrat CM

10
, har fått 

fram liknade svar från sina enkäter, vilket ytterligare styrker validiteten för min undersökning. 

 

4.3 Teoretisk tolkning  

De tre frågeställningar jag haft under undersökningen har, enligt min uppfattning, en ganska 

stark koppling till varandra. Man kan säga att de hör ihop och ”går i varandra” och därför 

besvaras de tillsammans och inte under separata rubriker. I de svar jag fått från 

intervjupersonerna framkom det en osäkerhet att arbeta med naturvetenskap, och detta fann 

jag stöd för hos flera författare. Bland andra Elfström, et al (2008), Andersson (2011), Fleer 

(2009) och Appleton (2003) kunde påvisa liknande resultat i sina undersökningar. Vidare var 

många av respondenternas uppfattning att det inte fanns någon större självklarhet att arbeta 

med naturvetenskapliga ämnen på förskolan, trots att läroplanen påtalar vikten av detta. Detta 

anser jag vara anmärkningsvärt och mycket intressant. Min tolkning var att förskollärarna 

upplevde att de hade alltför dåliga ämneskunskaper och erfarenheter för att planera bra 

                                                 
8
 vilka jag bifogat som bilaga 

9
 Exempelvis Andersson (2011), Fleer (2009) och Appleton (2003), Elfström, et al (2008) 

10
 vilken haft en snarlik frågeställning som jag, med liknade frågor (enkäter) som mina intervjufrågor 
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naturvetenskapliga aktiviteter för barnen. Andersson (2011) pekar bland annat på ett 

genusperspektiv vad gäller arbetet med naturvetenskap. Kvinnor har traditionellt vanligen 

arbetat mer med t ex biologi medan kemi och fysik (teknik) varit förekommit oftare hos 

manliga lärare. Många av hennes intervjupersoner uppgav, liksom mina, att de ansåg att de 

saknade tillräckliga kunskaper för att t ex kunna planera inspirerande och givande 

naturvetenskapliga aktiviteter med barnen. Elfström, et al (2008) menar att det finns en 

relativt stor osäkerhet hos förskolelärare och tidigarelärare vad gäller just naturvetenskap, 

vilket är i linje med mina respondenters svar. Denna uppfattning delar även Fleer (2009) och 

Appleton (2003). I mina figurer kan man t ex se att samtliga mina respondenter är just 

kvinnor, samt att ungefär hälften har en äldre utbildning. Det är också relativt få av de med 

den ”nyare” utbildningen som ändå kan anse sig behärska naturvetenskap. Flertalet uppgav 

åtminstone att de gärna går ut i skog och mark, samt att flertalet skulle vilja ha mer material, 

såsom kompendier och luppar, insektsböcker och floror etc. Det jag kan lyfta fram som 

positivt från min tolkning av intervjusvaren är att ingen direkt är helt emot det faktum att 

läroplanen uppmanar dem till att arbeta mer med t ex naturvetenskap, teknik och matematik. 

Jag uppfattade att det för respondenterna känns lite svårt att kombinera den nya läroplanen 

med de nya kunskaper som uppenbarligen krävs för att barnen ska få en korrekt utgångspunkt, 

gärna en vetenskaplig sådan. Risken är annars att läroplanens avsikt inte uppnås, nämligen att 

ge barnen mer och fler insikter samt öka intresset för t ex naturvetenskapliga fenomen. Utan 

bra kunskaper hos pedagogerna kommer annars resultaten och erfarenheterna bli helt eller 

delvis ovetenskapliga slutsatser. Jag anser att detta är allvarligt, eftersom om ett barn går med 

en viss uppfattning om hur olika sammanhang hänger ihop, så kan många felaktiga slutsatser 

(ur en vetenskaplig synvinkel) styras av dem och därmed orsaka en hel kedja av rena 

felaktigheter. Det är inte att ge barnen en god och inspirerande grund och intresse, utan 

snarare krångla till det för dem, samt faktiskt göra det svårare än vad det hade behövt varit. 

 

Majoriteten av de förskollärare jag intervjuade ansåg att det vore positivt med mer 

kompetensutveckling och utbildning inom naturvetenskap. Detta uppgav också de personer 

vilka haft en naturvetenskaplig inriktning på sin utbildning. Jag har sett med stor tydlighet att 

samtliga tillfrågade ville göra sitt allra bästa för att ge sina barngrupper det läroplanen och 

styrdokumenten påtalar, men de upplevde en mild frustration inför att planera just 

naturvetenskap med barnen. Det är en stor nackdel om många på t ex samma arbetsplats 

känner ovilja eller osäkerhet inför sina arbetsuppgifter. Jag har upptäckt att det ändå fanns en 

stor målmedvetenhet att ”försöka så gott man kan” utifrån de förutsättningar man hade. Det 

kan, enligt min uppfattning, aldrig bli fel att t ex ta med en barngrupp in i ett 

naturvetenskapligt experiment eller studera ett fenomen, även om pedagogen inte behärskar 

alla delar. Men det pedagogerna måste vara väl medvetna om då, är att det barnen upptäcker 

inte nödvändigtvis är vetenskapligt. Jag är av den uppfattningen att alla erfarenheter är 

viktiga, och att det är ett måste att ha minst en liten plan innan man gör någon planerad 

aktivitet. Man behöver faktiskt ha läst på lite och sedan utifrån det sätta upp ett mål. När man 

har gjort detta är det både enklare och roligare att prova tillsammans med barnen. Det är 

viktigt, anser jag, att man inte har för höga krav på att nå fram till ett specifikt resultat. Det 

kommer att ge sig under tiden - bara att komma igång är ett resultat i sig. Aktiviteten och det 

som hände bör därefter reflekteras och det är givande och en bra idé att gå igenom den med 

några kollegor. Vad hade vi för mål? Vad var syftet? Hur blev det? Hände något annat? Vad 

gjorde vi då och varför valde vi att göra så? Med detta tankesätt och planering kommer 

pedagogerna och barnen skapa ett bra system för ”lärande”. En pedagog bör aldrig använda 

begrepp som man inte förstår själv, eller göra påståenden vilka ej har en vetenskaplig grund. 

Detta kan bli, ur lärosynpunkt, en riktig katastrof. Jag kan ta ett exempel där en pedagog 

utförde ett litet ”vattenexperiment”. Hon fyllde en petflaska med vatten, vände den upp och 



 14 

ner och så fick barnen titta på hur vattnet snurrade; medsols eller motsols. Hennes slutsats 

blev att den snurrar åt ett visst håll här uppe i vårt land, till skillnad mot exempelvis i 

Australien, där vattnet, enligt henne, alltså virvlade ut åt motsatt håll. Detta sa hon dessutom 

till barnen. Det fanns inga vetenskapliga belägg bakom detta, och hon har genom detta 

antagande begått ett fel, vilket några av barnen säkert snappat upp. Tyvärr var detta 

naturvetenskapliga fenomen en myt, som hon antagligen själv hört någon säga tidigare. Det är 

i sådana situationer man upptäcker hur viktigt det faktiskt är med kompetens inom det område 

man ska illustrera för sina barn! 

 

Enligt min tolkning av min undersökning, och mina respondenters svar, har jag inte kunnat 

direkt urskilja att det skulle varit någon större skillnad t ex mellan de olika åldersgrupperna av 

pedagoger vad gäller uppfattningarna om att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena. Inte 

heller hur länge de varit yrkesverksamma har haft någon större betydelse på hur de både talar 

och tänker kring dessa. (Figur 1 och Figur 2). 

 

De intervjusvar jag fått in har även påvisat en viss okunskap hos några intervjuade angående 

skillnaden mellan ämnet naturkunskap och naturvetenskapliga ämnen. Några respondenter 

svarade utifrån vad de hade för personliga kunskaper och uppfattning kring naturkunskap 

trots att frågan egentligen avsåg naturvetenskap. Samtliga pedagoger ansåg att deras egen roll 

var av stor vikt för att barnen ska kunna tillägna sig nya erfarenheter och kunskaper. Det var 

enligt dem, den viktigaste roll de hade, och att den var betydande för vilka nya upptäckter 

barnen skulle tillgodogöra sig. Därmed bör pedagogernas egen kunskapsnivå alltså ha en 

ganska stor betydelse för deras planering samt utformning av adekvata och meningsfulla 

aktiviteter för barngruppen. Finns en osäkerhet hos pedagogerna (och kanske till och med en 

viss motvilja) och rena kunskapsbrister, ger detta i förlängningen även konsekvenser för hela 

barngruppens utveckling och erfarenheter. Flera författare tar upp just vikten av att 

pedagogerna har goda ämneskunskaper. Halldén et al (2011) menar att om inte pedagogerna 

kan förmedla korrekta begrepp och analysmetoder, blir det svårt för barnen att tillägna sig en 

naturvetenskaplig referensram att utgå från. Även om barnen i förskolan är unga, och det 

finns delade meningar angående i vilken ålder barn tidigast bör börja utforska naturvetenskap, 

så är ändå de flesta överens om att de måste börja någon gång. Som också Harlen (2007) 

påtalar, är det viktigt att aktiviteterna anpassas efter varje barns utvecklings, - och 

förståelsenivå. Det behöver inte alls vara några särskilt avancerade experiment, utan vitsen 

ska vara att introducera barnen in i forskarvärlden. För en 1-åring kan det kanske räcka med 

att ha upplevt/sett ett naturvetenskapligtfenomen, som tex att snö smälter när man tar in den, 

medan samma sak för en 5-åring antagligen skapar nya tankegångar och idéer. Kan 

förskollärarna ställa produktiva frågor
11

, använda sig av de rätta begreppen och tolka vad 

barnen upplever, har man kommit ganska långt ändå, anser jag. 

 

Många av de intervjuade pedagogerna efterfrågade tips och instruktioner om vad de kunde 

göra tillsammans med barnen. Enligt min personliga erfarenhet har jag noterat att många 

förskollärare redan arbetar med naturvetenskap, men de har bara inte ”fått syn” på det ännu. 

Här kommer alltså den redovisade okunskapen och osäkerheten fram. Med ganska enkla 

medel borde pedagogerna i förskolan kunna erbjudas kompetensutveckling, anser jag, genom 

exempelvis föreläsningar och handledning. Detta torde vara en god investering som skulle 

betala sig mångdubbelt i slutänden, menar jag. 

 

                                                 
11

 Se bilaga 3 för mer ingående förklaring till produktiva/improduktiva frågor 
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Något jag tycker är intressant är att Myndigheten för skolutveckling
12

 har fått i uppdrag att 

öka kompetensen hos förskollärare inom naturvetenskap, matematik och teknik. Detta är 

något som enligt min undersökning både behövs och efterfrågas ute på förskolorna. Det är 

också viktigt att denna vitalisering, ute på förskolor och skolor, finansieras av statliga medel, 

anser jag. Den ekonomiska aspekten kan annars vara avgörande för om en förskola ska kunna 

vidareutbilda sina pedagoger eller inte. Alla barn i Sverige har rätt till samma förutsättningar 

och därför måste någon ta ansvar för att detta sker. Enligt min uppfattning finns det mycket 

kompetens ute på förskolorna, men ingen kan allt. Det går alltid, som även några av mina 

respondenter lyfte fram, att hitta olika tips och idéer ute på Internet, t ex genom att ”googla”. 

Jag själv hittade en hel del enkla tips då jag sökte på olika naturvetenskapliga experiment man 

kan göra även med små barn. Även Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) har en hel del 

bra förslag på enkla och vetenskapliga aktiviteter tillsammans med barn från 1 år och uppåt. 

Jag har bifogat en del information om NRCF som bilaga i detta arbete. Det kan säkerligen ge 

många förskollärare lite mer inspiration och experimentlusta, hoppas jag. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

Min undersökning kan med fördel utvecklas till en mer omfattande undersökning, i 

kombination med enkäter och intervjufrågor. En intressant vinkling vore t ex att rikta in sig 

mot rektorerna samt kommunpolitikerna. Hur ser deras kunskaper ut inom dessa ämnen? Har 

deras inställning och utbildning någon betydelse för hur förskolans resurser fördelas?  

Eftersom regeringen nu utarbetar en handlingsplan med syftet att vitalisera och 

kompetenshöja kunskapsnivån hos förskollärare inom naturvetenskap, matematik och teknik, 

vore det intressant att om några år jämföra och se om denna satsning fått någon 

genomslagskraft. Kommer förskollärare om 10 år ha bättre ämneskunskaper inom 

naturvetenskap och ger detta i sin tur en större säkerhet (och vilja) att arbeta med detta i 

verksamheten på en mer regelbunden basis? Kommer vi att kunna se en positiv effekt på 

framtida barngruppers lärande inom naturvetenskap, matematik och teknik? Enligt min 

mening ger mer utbildning och satsningar på kompetens hos pedagogerna utan tvekan ringar 

på vattnet till barnen. Välutbildade lärare kan skapa roliga och stimulerande lärsituationer för 

sina elever, vilket ger dem goda möjligheter till en bredare och djupare kunskapsnivå.  

Enligt min uppfattning kommer det behövas en större medvetenhet hos politiker i 

kommunerna, inför det faktum att det saknas stora delar av naturvetenskaplig kompetens ute i 

förskolorna. Varje enskild individ har sannolikt inte möjlighet att själv ta tjänstledigt från sitt 

arbete för att uppta studier. Ett kunskapslyft, likt det som varit med nätverkande mellan 

förskolor och delvis finansierat med kommunala pengar kan vara att föredra. Lämpligt vore 

också att de privata förskolorna erbjuds någon typ av reducerad kostnad för 

kompetenshöjande aktiviteter för personalen. I annat fall erbjuds ju inte alla barn samma 

förutsättningar till kunskaper och grund att stå på, vilket de naturligtvis ska ha. Handledning 

och kortare kurstillfällen, exempelvis att åka till en Naturskola som Hyttön vid Älvkarleby 

kan vara en god start och inspiration för de lite osäkra och kanske ovilliga förskollärarna. 

Enligt min uppfattning bör samtliga som arbetar med barngrupperna erbjudas ett kunskapslyft 

för en bredare och med jämn samsyn på naturvetenskap. Ytterligare en god idé, enligt min 

uppfattning (baserad på vad mina respondenter svarat) så vore ett arbetsmaterial bra att ta 

fram, där enkla experiment med förklaringar och frågeställningar belyses. En typ av sådant 

material har jag bifogat detta arbete, och det är formulerat av Nationellt resurscentrum för 

fysik, NRCF. Jag skulle önska att fler förskollärare samt lärare för de yngre åren fick 

möjlighet att uppleva naturvetenskap på ett roligt och inspirerande sätt. Det är viktigt att det 

                                                 
12

 Se bilaga, med delvis förkortad information ang ett pilotprojekt med stöd av Myndigheten för skolutveckling 
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”avdramatiseras” lite, och att naturvetenskapen som redan idag finns och används på 

förskolorna synliggörs för pedagogerna. Många vet inte att nästan allt i vår omvärld, på ett 

eller annat sätt, hänger ihop och har en naturvetenskaplig/matematisk/teknisk ansats. (Hållbar 

utveckling, komposter, elden, magneter, vattnets kretslopp, subnivala rummet, näringskedjan, 

smälta snö, frysa vatten, lutande planet…etc.) 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

NATURVETENSKAP I FÖRSKOLAN 

Myndigheten för skolutveckling har av 

regeringen fått i uppdrag att utarbeta en 

handlingsplan. 

I handlingsplanen beskrivs bl.a. att en 

kompetenshöjning hos lärarna i förskolan ska 

ske inom kunskapsområdet naturvetenskap. 

Syftet är att åstadkomma en vitalisering av 

verksamheten. I handlingsplanen lyfts också 

progressionen i naturvetenskap från förskola 

till gymnasium tydligt fram. Likaså 

samarbetet mellan de nationella 

resurscentrumen i fysik, biologi, kemi, teknik 

och matematik.  

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF, har, med stöd av Myndigheten för skolutveckling, 

påbörjat ett pilotprojekt för att främja och stödja en nationell satsning i naturvetenskap för lärare i 

förskola och förskoleklass.  

I förskolans läroplan urskiljs mål med anknytning till naturvetenskap  

Mål 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

naturvetenskapliga fenomen  

o tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld  

Utveckling och lärande 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 

skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

(Lpfö98, Läroplan för förskolan)  

 

Naturvetenskap i förskolan innebär att barn i förskoleåldern får möjlighet att upptäcka och 

undersöka naturvetenskapliga fenomen. 

I förskolan lär barnen naturvetenskap genom lek och aktivitet. Läraren i förskolan är inspiratör 

och medforskare i barns lek och aktivitet i naturvetenskap. 

 

http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=300&file=publication
http://www.skolverket.se/sb/d/468
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Barn i förskolan ska få möjlighet att lära sig att ......  

o iaktta likheter och olikheter  

o beskriva  

o jämföra  

o ordna och se mönster i olika fenomen  

 

Varför ska vi sträva mot att arbeta med naturvetenskapliga fenomen och iakttagelser i 

förskolan? 

o Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern 

utvecklas och leker i.  

o Att utgå från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig 

förståelse för naturvetenskapliga begrepp.  

o Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring 

naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa.  

o Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem.  

o Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.  

 

Förskolebarnet visar bl. a. på sitt lärande och utforskande i naturvetenskap genom  

o sitt talade språk  

o sitt bild- och formskapande  

o sin lek och aktivitet  

o experiment i olika former  

o samspel med andra barn och vuxna  

För att barn i förskoleåldern ska komma underfund med hur naturvetenskapliga fenomen är 

uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras 

flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. 

Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa 

den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

NATURVETENSKAPLIGA EXPERIMENT 

 

Här nedan följer några förslag på experiment som barn i åldern 1-3 år och 3-5 år utforskat 

tillsammans med sina lärare i förskolan. Prova gärna ni också med ert arbetslag och er 

barngrupp! 
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Magnetism 

Att vara 1,5 år och utforska magnetism kan 

vara en spännande och lärande lek. Det var så 

intressant att jag satt i över 30 minuter i sträck 

och provade på att utforska magneten! Jag 

upptäckte att saker kan fastna på en magnet, 

men också att magneter stöter bort varandra 

ibland och dras till varandra ibland. 

Läs gärna vad min förskolekompis och jag 

tillsammans med vår lärare utforskade inom 

området magnetism. 

Gå in på magnetism och läs om barnets 

utforskande om magnetism! 

Russin i hissen 

Här sitter en grupp barn och iakttar och 

funderar över hur russin kan "åka upp och 

ner" i kolsyrat vatten. 

Här är några av barnens kommentarer under 

försöket ... 

o Russinen simmar upp och sedan ramlar 

de ner igen.  

o De är bubbliga  

o Russinen drunknar  

o Russinen blir skrynkliga  

Prova och gör försöket med dina barn i 

förskolan. Det går också att använda citron- eller apelsinkärnor eller små spagettibitar för att se 

om dessa också åker upp och ner i det kolsyrade vattnet på samma sätt som russin gör. 

Gå in på Russin i hissen och läs om försöket och dess möjligheter.  

http://www.fysik.org/forskolan/Magnetism.pdf
http://www.fysik.org/forskolan/Russinhissen.pdf


 20 

Visst kan en apelsin flyta 

I apelsinskalet finns små luftbubblor så trots 

sin storlek känns en oskalad apelsin lätt och 

den flyter. En skalad apelsin är i förhållande 

till sin storlek tung, därför sjunker den till 

botten.  

Vad beror det på? Det var en fråga som två av 

dessa förskolebarn ställde sig när de 

utforskade detta naturvetenskapliga fenomen.  

Prova gärna detta experiment tillsammans 

med din barngrupp. Gå in på Visst kan en 

apelsin flyta och läs om försöket. 

 

 

Välkommen att kontakta oss på Nationellt resurscentrum för fysik om du har frågor och vill 

kompetensutveckla dig som lärare i förskolan, ert arbetslag och er barngrupp gällande 

naturvetenskap i förskolan. Vi är också intresserade av att få kontakt med dig som är lärare i 

förskolan, ert arbetslag och er barngrupp som redan nu arbetar med ett utforskande arbetssätt i 

naturvetenskap i förskolan. 

Annika Palmgren 

Ansvarig för förskolans frågor gällande naturvetenskap i förskolan  

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF 

 Box 118 

 221 00 Lund 

Källa: Naturvetenskap i förskolan 

http://www.fysik.org/forskolan/naturvetenskap_i_frskolan.htm (2012-03-11. Kl. 15.17) 

 

Detta informationsblad har kopierats nästan i sin helhet från NRCF egen hemsida, Följ länken 

ovan för mer inspiration och information /Jessica Blomdahl 

http://www.fysik.org/forskolan/Apelsinen_flyter.pdf
http://www.fysik.org/forskolan/Apelsinen_flyter.pdf
http://www.fysik.org/forskolan/naturvetenskap_i_frskolan.htm
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Bilaga 2  

 

Ur ”Att lära barnen att ställa frågor – och att svara på dem” (Harlen, sid. 65) 

 

Improduktiva frågor 

 

Syn på forskning som ren information 

Svar som hämtats ur andrahandskällor genom samtal eller läsning. 

Tendens att betona svaren som sista byggstenen i slutprodukten (det ”rätta” svaret). 

Det är de verbalt begåvade barnen – de som har lätt att uttrycka sig – som oftast levererar 

riktiga svar. 

 

Produktiva frågor 

 

Syn på forskning som ett sätt att arbeta. 

Svar som bygger på sådana förstahandserfarenheter som barnen fått genom praktiskt arbete 

med materialet. 

Uppmuntra medvetenhet om att flera olika svar kan vara riktiga på sitt sätt, och bedöm 

prestationen efter vad barnen lärt sig medan de försökt komma fram till ett svar. 

Alla barn kan åstadkomma godtagbara svar. 

 

Riktlinjer när man vill uppmuntra barnen att fråga 

1. Förse barnen med rikligt med material att reagera på. 

2. Öva upp och förbättra ditt eget sätt att fråga så att du föregår barnen med gott 

exempel. 

3. Skapa ett gynnsamt frågeklimat för barnen. 

4. Uppmuntra barnen att utforma och att diskutera sina egna frågor. 

5. Svara alltid positivt på barnens frågor. 

6. Vänd på barnens improduktiva frågor så att de blir produktiva frågor som inspirerar 

till utforskning av materialet.  

(Jelly, sid. 76). 

 

Ref: Jelly, S. (2007) Att lära barnen att ställa frågor – och att svara på dem. I.W. Harlen, W. 

(Ed.) (1996) Våga språnget. Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen (s. 64-76) 

Almqvist & Wiksell, Liber förlag, Stockholm 

 

”Barnen får sina frågevanor från läraren. Om vi vill uppmuntra barnen att ställa sådana frågor 

som leder till nya undersökningar, är det ännu ett skäl (förutom dem som nämnts i kapitel 4) 

för lärarna att försöka ställa fler produktiva frågor och inte så många improduktiva.” (Jelly, 

sid. 75) 

 

”När barnen väl börjat fråga, ställer de frågor av alla slag. Några kan bli svåra för läraren att 

handskas med, men det är viktigt att hitta ett sätt att göra det utan att barnet börjar önska att 

han eller hon aldrig hade frågat.” (Jelly, sid. 75). 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 1 & 2 
 

Intervjufrågor NA 

 

Förfrågor: 

1) Vad har du för utbildning? (Även extra kurser, kompetensutb. tas med) 

2) Vilken ålder har du? 

3) Hur länge har du arbetat inom yrket? 

4) Anser du att din utbildning är tillräcklig för att arbeta med naturvetenskapliga ämnen? 

Utveckla gärna ditt svar. 

Intervjufrågor NA 

 

1.) Hur ser du på att arbeta med naturvetenskapliga ämnen på din förskola? 

2.) Anser du att din förskola har en inspirerande miljö utomhus (alt inomhus) för att arbeta 

med naturvetenskapliga ämnen? 

3.) Ser du några fördelar med att arbeta utomhus jämfört mot att göra ”samma sak” inomhus? 

4.) Hur ser du på din egen roll i att erbjuda barnen inblickar i de naturvetenskapliga ämnena? 

5.) Har du arbetat nyligen med teknik, kemi, fysik och/eller naturkunskap med barnen? 

Om ja; vad arbetade ni med? Hur blev resultatet enligt din uppfattning? 

6.) I vilken åldersgrupp anser du att det fungerar bäst att arbeta med naturvetenskapliga 

ämnen, och varför är detta din uppfattning? 

7.) Finns det något du saknar på förskolan för att kunna utföra exempelvis experiment 

tillsammans med barnen inom 

 

 

Kompletterande intervjufrågor den 15 februari 2012 – via telefonsamtal 

 

1) Vad är naturvetenskap enligt din mening?  

2) Vilket inom naturvetenskapen är mest intressant för dig att arbeta med, utifrån 

dina erfarenheter och intressen? 

 

Svar FSKL1: 

 

1) Det är ju allt med naturen, djur och natur, så att säga. Ekosystemet…ja, kretslopp och 

miljövett. Att vara rädd om det vi har… Räcker det eller vad säger du? Mhm. 

2) Skapa med det vi finner i skogen, ta hem och göra något med det naturen ger. Jag 

trivs i skogen och det är roligt att samtala med barnen om det vi ser. Man stöter alltid, 

ja, verkligen alltid, på saker då man är ute i markerna. Det är fantastiskt roligt att 

visa barnen att det går att göra så mycket fint med naturmaterial, och så har de ju 

något att ta hem, någonting att visa föräldrarna att man gjort själv ju. 

 

Svar FSKL11: 

 

1) Vad det är? Naturvetenskap är väl kanske inte riktigt min grej…Tja, vetenskapen om 

naturen, allt runtomkring oss. Biologi, hållbar utveckling och sådant där. Lära sig ta 

hand om naturen av Mulle och så. Att utforska sin omvärld, som läroplanen säger, 

sådant gör vi. Varje dag, faktiskt. 
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2) Jamen, absolut att leta efter små djur som lever vatten och i stubbar och sådant. Jo, 

och att hålla på med vatten med barna, som olika varianter av vattenlek och sådant är 

ju för härligt. Det är lätt att behålla intresset uppe med dem också, det är ju kul med 

vatten. Ja, och om det ska vara mer med det där så kan jag till exempel säga att det är 

bra att ge sig ut ofta och leka med barna i skogen. Det är så bra för de minsta att 

knata på på ojämnt underlag, de tränar sin motorik så bra så. Det är väl det, att vara 

ute med dem, tänker jag. 

Slut på intervjuerna. 
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Bilaga 4 - Tabell 1: Översikt av respondenterna – bakgrund, yrkesverksamma år,  

Fskl.1 FSK1 63 år Fskl.utb. 80 p, 

kompletterande kurser 

inom matematik, motorik 

& sv, Högskolan i Stlm 

38 år 

Fskl.2 FSK1 24 år Fskl.utb. 3.5-årig, 

inriktning naturvetenskap, 

teknik, matematik 

1 år 

Fskl.3 FSK1 31 år Barnskötarutb. samt 

pågående förskollärarutb. 

3.5 år Examen juni 2012 

12 år som 

barnskötare 

>1 år som fskl – 

studerar – räknas 

som fskl i 

undersökn. pga 

examen juni -12 

Fskl.4 

 

FSK2 38 år Förskollärarutb. 

kompetensutveckl.kurs: 

Hållbar utveckl via fsk 

13 år 

Fskl.5 FSK2 54 år Fskl.utb på 70-talet, 

kompetensutv. 

Hållbar utv. Grupprocesser 

via fsk, samt svenska & 

matematikkurs 15 hp 

31 år 

Fskl.6 FSK3 29 år Förskollärarutb. 3år 6 år 

Fskl.7 FSK3 26 år Förskollärarutb. 3,5 år 2 år 

Fskl.8 FSK4 33 år Förskollärarutb. 3.5 år 9 år 

Fskl.9 FSK5 53 år Fskl.linjen 80 poäng med 

förpraktik i Falun 

32 år (med ett 

kortare avbrott för 

att arbeta i en 

sjukhuscaféteria) 

Fskl.10 FSK5 42 år  Barnskötare + fskl.utb, 

examensår 2007 

17 år som 

barnskötare, 4.5 

år som fskl 

Fskl.11 FSK6 58 år Fskl.utb, lärarkompetens 

för matematik, engelska på 

gymnasienivå, arbetat som 

”dagmamma” på 80-talet i 

5 år, utb. Genom 

Friluftsfrämjandet, flera 

kurser ex Mulle + andra 

grenar inom Skog & Miljö 

35 år (arbetat på 

gymnasiet samt 

varit 

”dagmamma” 

totalt 11 år av de 

35 

yrkesverksamma 

åren) 

Fskl.12 FSK7 66 år Lärarutb -63, -64. 

Regelbunden 

kompetensutv. Kurser 

Friluftsfrämjandet. 

40 år 

Fskl.13 FSK7 27 år Fskl.utb. 3.5 år Drygt 1 år 

/vikariat 2-3 år/ 
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