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Med anledning av att riksdagen år 2010 fastslog en ny läroplan för förskolan, Läroplan 
för förskolan 98 reviderad 2010, Lpfö 98 (rev. 2010), där målen kring naturvetenskap 
inom förskolan skärptes ställdes även högre krav på förskollärare. Istället för ett natur-
vetenskapligt mål blev det nu tre mål som förskolan skulle sträva efter att uppnå. 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida personal i förskolverksamheten upple-
ver sig kunna uppnå målen i Lpfö 98 (rev, 2010). Vad de anser är viktiga argument för 
naturvetenskap i förskolan samt vad de tror är anledningen till att tidigare studier visat 
på att undervisningen inom naturvetenskap inom förskolan är bristfällig. I denna kvan-
titativa studie har författaren riktat sig till både kommunala och privata förskolor i Jön-
köpings kommun för att där samla in enkäter.  Studien visar bland annat att cirka 60 % 
av förskollärarna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper och metoder för att på egen 
hand kunna nå upp till de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev, 2010). Detta resul-
tat kan, enligt studien, sägas ha flera olika förklaringar, vilket påvisar svårigheterna 
med att kunna nå upp till vissa mål i Lpfö 98 (rev, 2010).   
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1 Inledning 

Under min studietid har för mig en föreställning av förskolan vuxit fram som inte helt stäm-
mer överens med läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010, Lpfö 98 (rev. 2010). Denna bild 
grundar sig främst i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och de följande seminari-
erna kring våra upplevelser i de olika verksamheterna. Enligt dessa erfarenheter och upplevel-
ser har jag målat upp en bild av att den svenska förskolan i dagsläget, oftare i relation till 
andra mål i Lpfö 98 (rev. 2010), inte uppnår de naturorienterade målen i sin verksamhet. Jag 
har dessutom upplevt det som om att många av de som är anställda inom förskolverksamheten 
inte anser sig kunna genomföra de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). 

För att få klarhet i om dessa antaganden kan sägas vara sanna så har jag valt att undersöka 
detta i min C-uppsats. Jag har således, i denna C-uppsats, försökt att ta reda på om de an-
ställda anser sig ha de kunskaper och metoder de anser sig behöva för att omsätta de naturve-
tenskapliga målen i praktiken. Därtill har jag även undersökt hur respondenterna upplever att 
måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010) ser ut på deras avdel-
ningar, samt försökt finna vilka faktorer som är avgörande för dessa båda undersökningsom-
råden. Slutligen har jag även försökt ta reda på i vilken mån de anställda anser att barn behö-
ver lära sig om naturvetenskap i förskolan och vilka argument/åsikter som de anställda använ-
der sig av för att motivera naturvetenskapens utrymme i förskolan.  
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2 Bakgrund 

Följande kapitel syftar till att ge en förståelse till de styrdokument som ligger till grund för 
förskolan och dess arbetsuppgifter samt hur dessa förändrats. Därtill kommer även centrala 
begrepp tas upp samt ges inblick i vad aktuell forskning säger om förskolepersonalens kun-
skaper om naturvetenskap och måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 
(rev. 2010). 

2.1 Definition av naturvetenskap 

Sjøberg (2009) konstaterar att om lärare ska undervisa i naturvetenskap är det av stor vikt att 
de känner till och kan definiera vad som är naturvetenskap. Detta kan, vid en första anblick, 
förefalla som något självklart och enkelt att besvara på, men vad är det egentligen dagens na-
turvetare arbetar med? Naturvetare har i dagens samhälle vitt skilda uppgifter så som att stu-
dera djurs parningsritualer, läsa av avsmältningarna vid polerna, undersöka nebulosor, klyva 
atomkärnor, försöka förutsäga vädret och mycket mer. Dessutom arbetar många naturvetare 
inom industrin där målen istället kan vara att få fram nya produkter eller att få en ökad effek-
tivitet.  

Nationalencyklopedin (naturvetenskap, 2013) beskriver naturvetenskap som ett samlingsbe-
grepp för olika vetenskaper som försöker beskriva naturens olika delar och dess effekter. 
Bland dessa vetenskapliga grenar hör bland annat kemi, fysik, biologi, astronomi och geove-
tenskap. I de läroplaner som styr den svenska grundskolan, från förskolan upp till gymnasiet, 
har skolverket (u.å.a, u.å.b, u.å.c) valt att dela in naturvetenskapen i tre ämnen fysik, biologi, 
och kemi.  

Fysiken beskrivs där som ett ämne som behandlar allt ifrån materians minsta beståndsdelar 
och deras växelverkan med varandra till universums struktur och ursprung. Detta görs med 
hjälp av systematiska iakttagelser och försök för att finna grundläggande principer och sam-
band i vår omvärld (Skolverket, u.å.a). Vidare beskrivs kemi som ett naturvetenskapligt ämne 
som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld, hur material 
är uppbyggda och hur olika livsprocesser fungerar. I kemi studeras materials strukturer, funkt-
ioner och egenskaper och därtill kemiska reaktioner och förändringar (Skolverket, u.å.b). Bio-
login är läran om livet, hur livet började, utvecklades, livets olika former och dess livsvillkor. 
De biologiska processerna är ofta komplexa och kan därför studeras på flera olika nivåer, allt 
ifrån den enskilda molekylen till globala ekosystem och hur dessa hör samman och påverkar 
varandra (Skolverket, u.å.c).  
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2.2 Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 

Genom åren har det med cirka tio års intervall beslutats om nya styrdokument för den svenska 
förskolan. 1945 utkom de första statliga pedagogiska anvisningarna för den svenska barnom-
sorgen. I dessa stod det bland annat att den pedagogiska verksamheten skulle utveckla bar-
nens sinnen, fantasi, skaparglädje och uppfinningsförmåga. Mål som, nästan 70 år senare, 
ännu återfinns i de riktlinjer som är gällande för den svenska förskolan (Lenhammar, u.å). 
2010 beslöt riksdagen att ersätta den gamla läroplanen för förskolan, Lpfö 98, med en ny re-
viderad version, Lpfö 98 (rev. 2010).  

Ett av huvudargumenten av införskaffandet av den reviderade versionen av Lpfö 98, var att 
den svenska skolan skulle återta sin plats som ett av de främsta skolväsendena i världen. Sko-
lan skulle dessutom redan från de lägsta åldrarna få en ökad inriktning på de naturvetenskap-
liga ämnena. Genom detta ville regeringen öka intresset hos de blivande gymnasieeleverna att 
gå de mer teoretiskt inriktade programmen, vilket i sin tur skulle leda till att allt fler sökte sig 
till universitetens naturvetenskapliga utbildningar. Som en följd av detta har bland annat de 
naturvetenskapliga ämnena fått en större och mer framträdande plats i den reviderade version-
en av Lpfö 98, se tabell 1 (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Enligt utbildningsminister Jan Björklund (Utbildningsdepartementet, 2010) har förskolan un-
der de senaste årtiondena gått från en ren omsorgsverksamhet till att i allt högre grad bli mer 
och mer lärorik. Denna utveckling anser Björklund är ett viktigt steg för att kunna ge alla barn 
oavsett hemförhållanden samma chans att lyckas i skolan.  

Utgångspunkten för den reviderade läroplanen för förskolan är att förstärka det pedagogiska 
ansvaret. Det pedagogiska ansvaret har sedan, Lpfö 98 infördes, fått en allt mer betydande roll 
i den svenska förskolan. Denna utveckling är något som regeringen vill ska fortsätta och har 
därför valt att förtydliga och utöka de strävansmål som riktar sig mot barns språkliga, mate-
matiska och naturvetenskapliga kunskaper. Förskolans strävansmål ska utformas så att de kan 
uppnås på ett lekfullt sätt samtidigt som de ska kunna ta till vara barnens tidigare erfarenheter 
och kunskaper. Dessa förändringar och förtydliganden ska inte ske på bekostnad av andra mål 
och riktlinjer i läroplanen eller förskolans uppdrag som helhet (proposition 2008/09:87).   
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Tabell 1: Tabellen visar citat hämtade ur Lpfö 98(Skolverket, 2006)  och Lpfö 98, reviderad  2010 (Skolverket, 
2010). Dessa citat belyser skillnaderna i de naturvetenskapliga strävansmålen emellan de två läroplanerna.   

Naturvetenskapliga strävansmål i: 
Lpfö 98 

Naturvetenskapliga strävansmål i: 
Lpfö 98 (rev. 2010) 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

• utvecklar förståelse för sin egen del-
aktighet i naturens kretslopp och för 
enkla naturvetenskapliga fenomen, 
liksom sitt kunnande om växter och 
djur (s 9). 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

• utvecklar intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påver-
kar varandra (s 10) (Ovanstående mål 
kommer framöver att refereras till 
som mål a). 
   

• utvecklar sin förståelse för naturve-
tenskap och samband i naturen, lik-
som sitt kunnande om växter, djur 
samt enkla kemiska processer och fy-
sikaliska fenomen (s 10) (Ovanstå-
ende mål kommer framöver att refe-
reras till som mål b). 
   

• utvecklar sin förmåga att urskilja, ut-
forska, dokumentera, ställa frågor om 
och samtala om naturvetenskap (s 10) 
(Ovanstående mål kommer framöver 
att refereras till som mål c). 

   

2.3 Varför naturvetenskap? 

Naturvetenskapens allt större plats i skolans lägre åldrar och i förskolan är det något som rå-
der delade åsikter kring. Bland så väl barn, elever, föräldrar och lärare finns det de som häv-
dar att fokus istället bör ligga på andra ämnen och kunskaper (Sjøberg, 2009). I denna del ska 
därför fyra vanliga huvudargument för naturvetenskapens plats i skola och förskola belysas 
samt motargumenten till dessa. De fyra huvudargumenten är ekonomi, nytta, demokrati och 
kultur.  

2.3.1 Ekonomiargumentet  
Ekonomiargumentet innebär att ämnena inom naturvetenskap ligger till grund för en senare 
utbildning och eventuell yrkeskarriär i ett samhälle som är mer och mer vetenskapsbaserat. 
Det innebär alltså att kunskap inom naturvetenskap ger ekonomisk lönsamhet, så väl person-
ligt som för samhället i stort. Detta argument innebär även att ungdomar som har goda kun-
skaper inom naturvetenskap har större och bättre möjligheter att möta det kommande arbetsli-
vet. Dagens näringsliv efterfrågar inte längre bara en teknisk ”elit” på arbetsplatsen, utan även 
en personalstyrka med allmänt hög utbildningsnivå (Sjøberg, 2009). 
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Kritiker till det ekonomiska argumentet menar dock att så väl de personliga ekonomiska vins-
terna som de samhällerliga vinsterna är osäkra. Det är utan tvivel så att en av skolans främsta 
uppgifter är att ge de nya samhällsmedborgarna en bred och god utbildningsgrund. Men kriti-
kerna pekar dock på att det inte idag är möjligt att säkert säga vilka kunskaper som morgon-
dagens arbetsgivare kommer att efterfråga och att en då allt för ensidig fokusering istället kan 
komma att stjälpa landets välfärd och ekonomi. Vidare tycks det inte finnas några vetenskap-
liga belägg för att ett lands ekonomi skulle öka enbart på grund av ett ökat antal utbildade in-
genjörer, tekniker eller naturvetare.  Den avgörande faktorn är istället befolkningens generella 
utbildningsnivå. Det är alltså inte vad befolkningen har utbildat sig till som är avgörande för 
landets tillväxt, utan det faktum att de överhuvudtaget har utbildat sig (Sjøberg, 2009).  

Trots denna kritik menar Sjøberg (2009) att det finns förhållanden som talar för argumentet. 
Den som har en god och bred naturvetenskaplig grund kan kanske finna det lättare att lära sig 
den nya tekniken och de kommer dessutom ha kunskaper som gör dem mycket mer flexibla. 
Dessutom blir inte de naturvetenskapliga metoderna, teknikerna och processerna föråldrade på 
samma sätt som exempelvis de tekniska kunskaperna inom ett specifikt datorprogram eller om 
specifika maskiner, vilket talar för att elever blir bättre rustade inför framtiden genom att de 
ges en bred grund inom naturvetenskap att utgå ifrån. 

2.3.2 Nyttoargumentet  
Nyttoargumentet bygger på att de naturvetenskapliga ämnena hjälper och underlättar för oss 
att förstå och leva i den natur vi alla är en del av och den allt mer teknikbaserade värld vi le-
ver i. En värld där det ständigt kommer ut nya tekniska och naturvetenskapliga produkter. För 
kunna bemästra denna verklighet krävs det en grundläggande kunskap kring den naturveten-
skap som dessa produkter bygger på (Sjøberg, 2009). 

Kritikern skulle dock hävda att det inte behövs några grundläggande naturvetenskapliga kun-
skaper för att till exempelvis använda sig av en smartphone, surfplatta eller en dator. Att de 
naturvetenskapliga kunskaperna skulle vara ett måste för att bemästra dagens produkter är nå-
got som redan barn i förskolålder motbevisar. Redan i den åldern lär sig barn att använda och 
utnyttja den teknik de kommer i kontakt med utan att för den skull förstå hur det rent naturve-
tenskapligt går till. Det är snarare tekniska kunskaper som behövs för att använda många av 
dagens nya produkter (Sjøberg, 2009). 

Det är förvisso sant att det inte krävs några större naturvetenskapliga kunskaper för att be-
härska de tekniska hjälpmedel som dagligen används. Men genom att känna till hur produk-
terna vetenskapligt fungerar är det lättare att genomskåda och analysera vad som kan tänkas 
vara sant eller falskt i all den reklam som medborgarna ständigt matas med. Så även om kun-
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skaperna i naturvetenskap inte kan sägas vara avgörande för nyttjandet av nutidens och fram-
tidens produkter så kan de ändå sägas vara till stor nytta (Sjøberg, 2009). 

2.3.3 Demokratiargumentet 
I dagens samhälle bygger fler och fler politiska beslut på vetenskapliga grunder. För att de-
mokratin ska fungera blir det därför av allt större vikt att medborgarna har goda kunskaper 
inom naturvetenskap för att med hjälp av dessa kunskaper kunna förstå och ta ställning till 
olika påståenden och beslut. I demokratins ideal ligger det att alla beslut är baserade på argu-
ment, kunskap, förnuft och förhandlingar (Osborne & Dillon, 2008). Det krävs även i en fun-
gerande demokrati att varje aktör är självständig och kan ta sina egna beslut utan att bli på-
verkad eller manipulerad av andra. En sådan demokrati kan tyckas omöjlig att nå upp till, men 
genom att ge barnen olika redskap, så som en naturvetenskaplig grund att stå på, kan det 
skapas en bättre förutsättning för att det ska kunna ske. Det är inte möjligt att kunna vara fullt 
insatta i alla ämnen och därför kommer samhället att få förlitar sig på så kallade experter inom 
dessa områden. Det är dock viktigt att trots detta syna experternas argument och åsikter, för 
att på så viss kunna synliggöra eventuella egenvinster eller brister (Sjøberg, 2009).  

En vanlig, och välbefogad, kritik till detta argument är att ungdomar lätt får en bild av att det 
endast är naturvetenskapen och dess tankemönster som bör styra en utopisk demokrati. Det är 
därför viktigt att komma ihåg, och lära ut, att alla beslut inte ska tas enbart på naturvetenskap-
liga grunder. Dessa kunskaper måste ständigt sättas i vägas emot den egna etiken, värderingar 
och övriga samhällsfrågor. Alla frågor måste finna en balans mellan de känslomässiga argu-
menten och de strikt vetenskapliga, om någotdera väger över för mycket riskeras en ohållbar 
situation (Sjøberg, 2009).  

2.3.4 Kulturargumentet  
Kulturargumentet belyser att naturvetenskapen är ett mycket gammalt ämne, som genom årtu-
senden har varit med och format så väl samhällsstrukturer, infrastrukturer som kulturer. Ge-
nom att barnen ges kunskaper om naturvetenskapens historia, kan barnen samtidigt få en ökad 
förståelse för hur och varför kulturella och samhälleliga mönster har uppstått. Hur dessa na-
turvetenskapliga tankar har varit med och påverkat sin omvärld och hur dessa än i dag påver-
kar människorna (Sjøberg, 2009).  

Naturvetenskap är inget nytt eller lokalt påfund. I alla världsdelar har det påträffats spår av 
människor som på olika sätt lärt sig bemästra och tämja naturen. Exempel på detta är allt ifrån 
uppförandet av enorma monoment, så som på Påskön eller i forntida Egypten, till att bemästra 
vilda djur och växter till människans vinning. Än i dag anses naturvetenskap vara ett av de 

6 

 



 

viktigaste ämnena och är i en global jämförelse det ämne som ges tredje mest tid av alla sko-
lämnen (Sjøberg, 2009). 

Ett annat sätt att se på naturvetenskapen är att snarare se den som en kulturprodukt, det vill 
säga att det är vår kultur som har format naturvetenskapen. Med detta synsätt i åtanke väcks 
viktiga frågor såsom; i vilken mån vetenskapen verkligen är universell och gemensam? På 
vilket sätt är dagens vetenskap färgad av och bundet till dagens samhällsnormer och kultur? 
På samma sätt som när människor ska lära sig att utforska andra områden, bär de med sig av 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Dessa är oftast till stor hjälp när de ska lära sig nya kun-
skaper eller förmågor. Men i den stund då de kommer i kontakt med nya erfarenheter och 
kunskaper som motsäger det de tidigare har lärt sig så kan de tidigare erfarenheterna istället 
försvåra den nya inlärningen. På samma sätt fungerar det kulturarv som vi omedvetet bär med 
oss. Samtidigt som naturvetenskapen är med och formar den framväxande kulturen så kan den 
rådande kulturen stå i vägen för nya banbrytande upptäckter (Sjøberg, 2009). 

2.4 Naturvetenskapens ställning i skolan ur ett internationellt perspektiv 

Det är inte bara i Sverige som det de senaste åren har hörts oroade röster kring det allt mer 
avtagande intresset för naturvetenskap. Intresseminskningen har kunnat påvisas i så gott som 
hela Europa. För att bryta denna trend och försöka finna orsakerna bakom detta anordnade 
The Nuffield Foundation 2006 två seminarietillfällen där universitetslärare inom naturveten-
skap, från totalt nio olika nationer, fick ge sin syn på dagsläget och vilka orsakerna till det vi-
kande intresset kunde vara. Med utgångspunkt ur dessa seminarier författade sedan Osborne 
och Dillon (2008) en rapport om dagens skola och förslag på hur den bör förändras för att på 
lång sikt åter kunna öka det naturvetenskapliga intresset. 

Osborne och Dillon (2008) kom fram till att ett av de viktigaste stegen för att de europeiska 
länderna ska lyckas att höja intresset för naturvetenskap, är att förändra läroplanerna för sko-
lorna. Dagens läroplaner är allt för toppriktade, med detta menas att de är allt för inriktade på 
att förbereda studenterna inför fortsatta studier inom naturvetenskap på högskole- eller uni-
versitetsnivå. Istället borde läroplanerna vara mer fokuserade på majoriteten av eleverna, det 
vill säga de elever som inte kommer läsa vidare på högskolor eller universitet med inriktning 
på naturvetenskap. De nya läroplanerna ska dessutom utformas i en kontext som är välkänd 
och intressant för så väl tjejer som killar. Dessutom bör de nya läroplanerna minska gapet 
mellan den traditionella skolnaturvetenskapen och populärvetenskapen. Osborne och Dillon 
(2008) föreslår vidare att som komplement till de nya läroplanerna bör nya naturvetenskapliga 
kurser startas som har som mål att förbereda den minoritet som siktar på ett fortsatt stu-
derande inom naturvetenskapliga ämnen på högskolor eller universitet.  
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Osborne och Dillon (2008) anser att skolan behöver bli bättre på att argumentera kring varför 
alla barn/elever behöver lära sig om naturvetenskap. Det behöver skapas en gemensam vision 
som så väl lärare, pedagoger, barn, elever och föräldrar är med på. Ett flertal studier har visat 
att elevers intresse för naturvetenskap avgörs innan de har fyllt 14 år. Studierna visade även 
att läraren var den enskilt mest betydelsefulla faktorn i huruvida ett intresse för naturveten-
skap uppstod eller inte. Förutom att läraren hade goda ämneskunskaper och hade förmågan att 
kommunicera dessa kunskaper så att barnen förstod dem så framstod lärarens attityd till ämnet 
som en avgörande faktor. Osborne och Dillon (2008) belyser vidare att barn måste få möjlig-
het till att själva diskutera och pröva sina idéer. Genom att barnen får pröva även de tankar 
och idéer som är felaktiga läggs grunden för en djupare förståelse. I förskolan bör den natur-
vetenskapliga undervisningen fokusera på de naturliga fenomen som barnen kommer i kontakt 
med, så som vattens olika faser, föremåls olika flytkraft etcetera. 

2.5 Konsekvenser av att riktlinjerna inte följs 

För att barn ska kunna konkretisera naturvetenskapliga företeelser och begrepp behöver de 
först få erfarenheter att utgå ifrån. Erfarenheter som idag allt färre barn får hemifrån. Trots att 
Sveriges yta täcks till över 50 % av skog, lägg där till ängs-, åkermark, fjäll, sjöar och vatten-
drag, blir våra barn, för varje generation, allt mer avfjärmade från naturen. Under de senaste 
20 åren har barns besök i skogen avtagit med nästan 50 %.  Många barn som lever i stadsmil-
jöer saknar således många erfarenheter och kunskaper som för tidigare generationer var natur-
liga. Denna brist av erfarenheter kan sedan leda till att barnen får det svårare att förstå och ta 
till sig av den naturvetenskapliga undervisningen i såväl förskolan som skolan. Förskolan har 
således ett stort ansvar i att erbjuda barnen möjligheter att vistas i såväl kultiverad som vild 
natur under de olika årstiderna (Helldén, 2010). Alexander, Johnson och Kelley (2012) menar 
att barn som under sin uppväxt fått många tillfällen att bekanta sig med naturen och naturve-
tenskap kommer i högre grad utveckla sitt intresse för naturvetenskap. Det är därför av stor 
vikt att barn redan i de lägsta åldrarna får bekanta sig med naturvetenskapen. Dessa tillfällen 
bör dock inte enbart ske i skolans värld. För att ett långsiktigt intresse för naturvetenskap ska 
utvecklas är det även viktigt att barnets föräldrar engagerar sig. 

Sjøberg (2009) anser att kunskaper inom naturvetenskap tillsammans med tekniska färdighet-
er är av stor vikt för nuvarande och kommande generationer. Med hjälp av dessa kunskaper är 
det lättare att förstå den värld som människan lever i. De naturvetenskapliga kunskaperna är 
ett viktigt redskap för att klara av vardagslivet. Allt ifrån att kunna skilja vad som är sant från 
vad som är falskt i reklamen till att ligga till grund för att bilda uppfattningar kring de poli-
tiska beslut samhällsmedborgare är med och beslutar om. 
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2.6 Naturvetenskap i förskolan  

Sundberg och Ottander (2009) konstaterar att det i Sverige den senaste tiden har hörts många 
oroade röster kring det allt mer avtagande intresset för naturvetenskap bland landets skolung-
domar. De lyfter fram vikten av en tidig och positiv kontakt med dessa ämnen för att intresset 
åter ska kunna öka. De konstaterar dock att ett vanligt problem är att många förskollärare 
själva har en negativ bild av naturvetenskap såväl som bristande kunskaper. Sundberg och 
Ottander (2009) följde en grupp blivande förskollärare, då de bland annat fick undervisning 
inom naturvetenskap, för att se om deras inställningar gentemot naturvetenskapen förändra-
des. Resultatet av denna studie visade att deltagarnas negativa attityd först förändrades efter 
ett år av studier.  

Även Jonsson (2011) konstaterar att en vanlig orsak till att de naturvetenskapliga målen bort-
prioriteras är att förskolläraren känner sig osäker och otillräcklig för uppgiften. Vidare hävdas 
att förskollärare kan behöva tänka på ett mer undervisande sätt för att kunna introducera nya 
områden inom naturvetenskapen. Därtill konstaterar Jonsson (2011) att en viktig del i att få 
barnen intresserade av dessa områden är att de kopplas samman med tidigare erfarenheter och 
insikter. Ur ett stycke av en intervju framgår det att den tillfrågade förskolläraren anser att en 
av de viktigaste faktorerna till lyckad måluppfyllelse oavsett mål och ämne är att undervis-
ningen sträcker sig över flera ämnen. Genom att knyta samman flera olika ämnen i de dagliga 
upplevelserna ges barnen en välbekant och bred grund att stå på när de utforskar sin omgiv-
ning.  

Till sist konstaterar även Engdahl (2012), liksom Sundberg och Ottander (2009) och Jonsson 
(2011), i sin C-uppsats att pedagogernas inställning till, och kunskaper om, naturvetenskap är 
av stor vikt för måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). C-
uppsatsen syftade till att ta reda på om de responderande pedagogerna ansåg sig uppnå de na-
turvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev 2010). Datainsamlingen skedde genom åtta intervjuer 
med personal på två separata förskolenheter. Ur studien framgick det att de naturvetenskap-
liga målen inte alltid uppnåddes. Respondenterna ansåg dock att målen var av stor relevans 
för förskolan. Studien lyfte även fram pedagogernas kunskap kring de naturvetenskapliga äm-
nena och visade att fyra av åtta pedagoger kände sig osäkra inom ämnet och uttryckte att de 
behövde mer utbildning. 

En majoritet av den forskning som bedrivits inom detta område har varit av kvalitativ art. Vil-
ket har medfört att många resultat i dessa studier inte kan sägas vara representativa för popu-
lationen. Utifrån detta så anser jag att denna kvantitativa studie kommer kunna bidra med nya 
kunskaper och ge en bredare bild över detta forskningsfält. 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om förskolepersonal upplever sig kunna planera och 

genomföra de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010) i sin verksamhet. 

 

• Upplever den enskilde förskolepersonalen att han/hon på egen hand kan pla-

nera och genomföra de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010)? 

• Anser personalen att deras avdelning uppnår de naturvetenskapliga målen i 

Lpfö 98 (rev. 2010)? 

• Vilka bakgrundsfaktorer kan sägas ha en signifikant betydelse på måluppfyll-

naden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010)? 

• Vilka typer av argument använder sig personalen av för att motivera naturve-

tenskapens plats i så väl förskolan som skolan?  

• Vilka orsaker anser personalen att det kan finnas till att tidigare studier har vi-

sat på att måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen, på sina håll, varit 

bristfällig? 

4 Metod  

I följande kapitel redogörs för vilka metoder och förhållningssätt studien har utgått ifrån. I 
kapitlet kommer val av metodansats, tillvägagångssätt, metodproblem och forskningsetiska 
aspekter att tas upp samt en avslutande metoddiskussion. 

4.1 Val av metodansats 

En kvantitativ metodansats är att föredra när forskaren vill undersöka hur frekvent ett feno-
men eller en uppfattning är, eller om forskaren önskar att få kännedom om flera olika enheter 
och på så sätt kunna generalisera resultatet (Jacobsen, 2007). Då målet med denna studie är att 
kunna säga något om hur många förskollärare som upplever sig ha de kunskaper som krävs 
för att genomföra de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010), samt att försöka finna 
faktorer som är avgörande för en hög måluppfyllnad, anser jag att en kvantitativ metodansats 
är att föredra. Trost (2012) beskriver att en kvantitativ metod bör användas om studiens syfte 
är att ta reda på hur vanligt, hur många eller hur ofta ett fenomen förekommer. Om däremot 
syftet med studien är att förstå eller att se mönster så ska en kvalitativ undersökning utföras. 
Trost (2012) fortsätter med att konstatera att en kvalitativ forskningsmetod ger djup- och de-
taljförståelse över problemområdet. Nackdelen är dock att resultatet endast ger en smal bild 
av den studerade företeelsen. Då jag med denna studie vill få en översikt över huruvida förs-
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kollärare uppfattar sig på egen hand kunna uppnå de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 
2010), väljer jag att utgå ifrån en kvantitativ istället för en kvalitativ forskningsmetod. Med 
detta sagt vill jag även påpeka att jag är medveten om att resultatet därmed inte kommer 
kunna gå in på djupet på samma sätt kring de bakomliggande faktorerna som en kvalitativ me-
tod skulle möjliggjort. Så väl Trost (2012) som Bjereld, Demker och Hinnfors (2009)  konsta-
terar dock att ytterst få studier kan sägas vara helt kvantitativa eller kvalitativa. Även om data-
insamlingsmetoden kan sägas vara kvantitativ så säger det inget om huruvida analys-
/bearbetningsmetoden eller tolkningen är gjord utifrån ett kvantitativt eller kvalitativt synsätt. 
När forskare använder sig av kvantitativa forskningsmetoder och de ska formulera sina teorier 
och sina forskningsfrågor så bygger dessa på kvalitativa antaganden och vice versa. 

4.2 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt kommer val av datainsamlingsmetod, urval och generaliserbarhet, enkätkon-
struktion, genomförande av enkätundersökning, svarsfrekvens och bortfall samt analysmodell 
att redogöras för. 

4.2.1 Datainsamlingsmetod  
Valet av metoden för datainsamling är alltid beroende av studiens syfte, form och tillgänglig-
heten av den eftersökta informationen. När forskaren vill uppnå en bred och övergripande bild 
av undersökningsområdet, utreda ett nutida förhållande samt mäta företeelser, är enkäter att 
föredra som datainsamlingsmetod. Genom att använda sig av enkäter kan forskaren säker-
ställa att frågorna som samtliga respondenter får svara på är de samma (Kumar, 2011). Jag 
tror att studiens målgrupp genom en enkätundersökning kan ge mig den information som jag 
eftersträvar. Med hjälp av enkätundersökningen fås en bred bild över förskolans måluppfyl-
lelse, samtidigt som eventuella avgörande faktorer kan synliggöras. Utifrån dessa premisser 
har jag valt att använda mig av enkäter som datainsamlingsmetod i denna studie. 

Likt datainsamlingsmetoderna finns det många olika typer av enkäterformer, alla med sina 
för- respektive nackdelar. Den enkätform som har valts i denna enkätundersökning är grupp-
enkäter. Trost (2012) konstaterar att gruppenkäter har till sin fördel att forskaren snabbt och 
effektivt kan samla in den önskade informationen. Vidare möjliggör gruppenkäter att fler re-
spondenter kan tillfrågas samtidigt samt att eventuella oklarheter i enkäten kan redas ut på 
plats. Trost (2012)  påpekar dock att gruppenkäten har till sin nackdel att den inte lämnar nå-
got utrymme för senare kontakt mellan respondenten och forskaren, vilket kan leda till oklar-
heter och begränsningar när sedan materialet ska bearbetas. Dessutom kan forskarens närvaro 
göra så att respondenterna känner sig tvingade till att svara. För att undvika att respondenterna 
känner sig tvingade till att svara på denna enkätundersökning kommer det att så väl muntligt 
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som skriftligt framföras att det är frivilligt att delta i undersökningen. Förhoppningen med 
denna typ av enkätundersökning är samtidigt att min närvaro ska kunna minska bortfallet i 
undersökningen. I de fall jag inte personligen kan träffa alla respondenter är min förhoppning 
att respondenternas kollegor ska vidarebefordra enkäten och den medföljande informationen 
om enkäten och studiens syfte.   

4.2.2 Urval och generaliserbarhet  
Som grund för denna studie har 76 anställda, på sju olika förskolenheter i Jönköpings kom-
mun, tillfrågats om de velat vara delaktiga i enkätundersökningen. Av dessa var det sedan 58 
anställda som valde att besvara enkäten. Valet av kommun har gjorts utifrån ett subjektivt ur-
val. Ett subjektivt urval innebär enligt Denscombe (2010) att forskaren utser undersöknings-
område efter vad som är mest praktiskt och gynnsamt för undersökningen. Att valet föll på 
Jönköpings kommun kan dels sägas bero på den geografiska närheten samt tidigare erfaren-
heter av kommunens barnomsorg. Även respondenterna och de förskolenheter som dessa ar-
betar på kan till viss del sägas vara utvalda med hjälp av ett subjektivt urval. De förskolavdel-
ningar som varit delaktiga i denna undersökning har alla legat inom en radie av ca 30 minu-
ters cykel- eller kollektiv åktid från Jönköpings centrum. Men bortsett ifrån den geografiska 
utgallringen, så har urvalet gjorts med hjälp av ett strategiskt urval. Trost (2012) beskriver det 
strategiska urvalet som en urvalsmetod där urvalet inte är representativt för målgruppen i stat-
istiska sammanhang. Urvalet är istället baserat på de variabler som forskaren avser att studera. 
Utifrån dessa variabler, som exempelvis kan vara kön, ålder, utbildning och/eller matvanor, 
väljs sedan respondenterna ut så att de olika kategorierna får likvärdigt antal respondenter. I 
denna studie har utbildningsnivå samt vilket åldersspann respondenten arbetar med valts som 
kriterier. 

När en studie ska genomföras är det viktigt att respondenterna har valts ut så att de kan sägas 
representera den teoretiska populationen. Om så är fallet kan resultatet av studien och de slut-
satser som dragits sägas vara gällande även för den teoretiska populationen (Trost 2012).  För 
att öka generaliseringsgraden av denna studie så har respondenterna valts ut efter; geografiska 
förutsättningar, antalet avdelningar på förskolan, förskolbarnens ålder samt om de arbetar på 
kommunala eller privata förskolor. Genom att ta hänsyn till ovan nämnda kriterier anser jag 
kunna generalisera resultatet på resterande förskollärare i kommunen.  

4.2.3 Enkätkonstruktion och utformning 
Trost (2012) påpekar att många anser att demografiska frågor, alltså bakgrundsfrågor, bör 
placeras i slutet av frågeformuläret. Detta för att på så vis öka andelen som svarar på de sak-
frågor som forskaren önskar finna svar på. Trost (2012) är dock av uppfattningen att bak-
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grundsfrågorna bör stå i början. Genom att i stället placera dessa frågor i början av enkäten 
ges respondenten en känsla att det är enkelt att besvara enkäten och att enkäten berör dem 
själva. Jag har därför valt att dela in enkäten i två delar där den första delen behandlar de bak-
grundsfrågor jag vill få svar på. Detta för att som ovan nämnts skapa en känsla av att enkäten 
är enkel att besvara samt att den enskildes svar är av stor vikt för studiens slutresultat. Dessa 
frågor ska sedan ställas i relation till de frågor som återfinns i del två, som är riktade emot för-
skollärarens intresse för naturvetenskap samt kunskaper om de naturvetenskapliga målen i 
Lpfö 98 (rev.2010). Frågorna i del två berör även huruvida förskollärarna anser att naturve-
tenskap är av stor vikt för förskolebarnen att lära sig och i så fall varför.  

Enkäten är utformad så att samtliga frågor, förutom de två sista frågorna, har fasta svarsalter-
nativ. Anledningen till att jag har valt att använda mig av fasta svarsalternativ har varit att jag 
har velat förenkla så väl besvarandet av enkäten som sammanställningen av den. Trost (2012) 
menar att enkäter som har fasta svarsalternativ vanligtvis är mer tidseffektiva, de går alltså 
snabbare att fylla i samt att analysera. En enkät med fasta svarsalternativ minskar även risken 
för bortfall då det är enklare att kryssa i redan förutbestämda rutor än att behöva skriva och 
formulera sig på tomma rader.  Nackdelen med fasta svarsalternativ kan dock vara att det le-
der till att enkäten fylls i av rutin och utan någon reflektion. Trots detta har jag valt att an-
vända mig av enkäter med fasta svarsalternativ eftersom det, som ovan nämnts, minskar ris-
ken för bortfall samt att det är mindre tidskrävande än enkäter med öppna frågor.   

I slutet av enkäten har jag valt att lämna plats för kommentarer av enkäten för att ge respon-
denten möjlighet att framföra frågor eller synpunkter. Dessutom valde jag att de två sista frå-
gorna skulle ha öppna svarsalternativ. Genom dessa frågor fick jag information om vilka ar-
gument respondenterna använder för att rättfärdiga naturvetenskap i förskolan samt vilka an-
ledningar som respondenterna tror kan finnas till att de naturvetenskapliga målen ibland inte 
uppnås. I slutet av en enkät bör det enligt Trost (2012) finnas plats för en öppen fråga, i denna 
öppna fråga bör deltagaren kunna kommentera själva enkäten om det varit några oklarheter, 
förklara varför personen i fråga inte besvarat en viss fråga eller liknande.  

En pilotundersökning är, enligt nationalencyklopedin (pilotundersökning, 2013), en studie 
som föregår en större undersökning, för att på så vis pröva den valda metoden. För att för-
säkra mig om att enkätens frågor var tydliga och att de inte misstolkades valde jag att genom-
föra en pilotundersökning. Pilotundersökningen genomfördes tio dagar innan den riktiga 
undersökningen genomfördes. Jag gjorde ett subjektivt urval och lät sju personer besvara och 
ge respons på enkäten.  
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4.2.4 Genomförande av enkätundersökning  
För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt lämnade jag över enkäterna personligen till re-
spondenterna i den mån det gick samtidigt som undersökningens syfte och mål kort presente-
rades. I de fall där detta inte var möjligt förlitade jag mig på att respondenternas kollegor 
hjälpte mig med att vidarebefordra enkäterna och dess syfte och mål till respondenterna. Re-
spondenterna fick sedan tre till fyra arbetsdagar på sig att besvara enkäten. Därefter återkom 
jag för att samla in enkäterna och gav då även möjlighet till att besvara eventuella frågor som 
uppstått. 

4.2.5 Svarsfrekvenser och bortfall  
Enligt Körner och Wahlgren (2007) kan bortfall i en studie delas in i två olika grupper, externt 
och internt bortfall. Med externt bortfall syftas det på de respondenter som valt att inte delta i 
studien, medan det interna bortfallet syftar på bortfallet i de enskilda frågorna.  

Svarsfrekvensen för denna studie var på 76 % och det externa bortfallet var relativt jämnt för-
delat på de förskolenheter där enkäterna delades ut. Där den lägsta svarsfrekvensen var 63 %. 
För enkätundersökningar anses en svarsfrekvens mellan 50-75 % vara acceptabel (Trost, 
2012). Dessvärre har jag inte tillgång till några data över gruppen som fick möjlighet att be-
svara enkätundersökningen vilket gör att jag inte kan uttala mig om den grupp som valde att 
inte medverka i undersökningen. Jag gör dock bedömningen att dessas medverkan i under-
sökningen sannolikt inte skulle ha förändrat studiens resultat nämnvärt. Självfallet kan detta 
dock inte garanteras då jag inte känner till mer om personerna. Om resultatet ändå skulle ha 
förändrats så tror jag att det i så fall skulle visat på en ännu lägre måluppfyllnad och att färre 
pedagoger skulle anse sig kunna uppnå de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). 
Detta eftersom jag tror att en bidragande orsak till att delar av personalen inte ville besvara 
undersökningen kan sägas ha varit bristande intresse och kunskaper om naturvetenskap. Men 
mig veterligen kan de respondenter som valt att besvara enkätundersökningen ändå sägas vara 
representativa för de anställda i Jönköpings kommuns förskolor. Detta eftersom de responden-
ter som valde att besvara undersökningen fortfarande representerar variationer inom geogra-
fiska förutsättningar, antalet avdelningar på förskolan, förskolbarnens ålder samt om de arbe-
tar på kommunala eller privata förskolor.  

Frågan om hur lång utbildning inom naturvetenskap respondenten fått under sin utbildning 
visade sig vara en svår fråga att besvara, av de 43 respondenter som svarade att de fått utbild-
ning i naturvetenskap under sin utbildning var det bara 23 som kunde ange hur många po-
äng/veckor utbildningen motsvarade. Detta bortfall kan till stor del sägas bero på att respon-
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denterna hade svårt för att dra sig till minnes hur lång den naturvetenskapliga delen av utbild-
ningen hade varit.   

Det var även ett internt bortfall av fem respondenter på frågorna kring arbetslagets och re-
spondentens egen delaktighet av måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 
(rev. 2010). Detta bortfall berodde på att respondenterna inte hade kunnat delta i verksamhet-
en under 3 månader eller mer under det senast året. Jag valde således att ta bort dessa deltaga-
res svar eftersom de, i sina svar, inte med säkerhet kunde sägas uttala sig om hela året.  

I övrigt var det interna bortfallet i enkäten väldigt lågt, med undantag för de två sista frågorna 
där endast 35 respektive 40 personer valde att besvara frågorna. Jag tror att en stor del av för-
klaringen till den låga andelen svar på just dessa frågor kan sägas bero på att de var placerade 
i slutet av enkäten och att de till skillnad från övriga frågor saknade fasta svarsalternativ.  

4.2.6 Analysmodell  
För att strukturera och bearbeta den data jag samlat in använde jag mig av datorprogrammet 
Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. Med hjälp av SPSS utförde jag sedan t-
tester för att undersöka om de samband jag fann, i de nedan beskrivna hypoteserna, se stycke 
4.3, kunde sägas vara signifikanta eller inte, det vill säga om de kunde sägas vara statistiskt 
säkerställda eller om de skulle kunnat uppkommit av en slump.  

Trochim och Donnelly (2006) beskriver t-test som ett test för att se om två grupper statistiskt 
skiljer sig från varandra. T-testet jämför gruppers medelvärden sinsemellan för att finna even-
tuella samband. Men för att kunna svara på om dessa skillnader har uppstått av slumpen eller 
om de faktiskt är statistiskt säkerställda skillna-
der tas även svarsspridningen med i beräkning-
arna. Detta innebär alltså att två tester med lika 
stora skillnader i medelvärden men med olika 
stora svarsspridningar kommer ge olika utslag i 
ett t-test, jämför graf 1 och 2. Det beräknade t-
värdet jämförs sedan med en tabell, frihetsgra-
den, df, samt signifikansnivån, α, avgör tabell-
värdet. Med frihetsgrad menas det totala antalet 
mätvärden minus antalet grupper och med signi-
fikansnivån menas risknivån, det vill säga om α 
är lika med 0.05 så innebär det att fem av hundra 

Graf 1: två grupper med stor svarsspridning. 

Graf 2: två grupper med liten svarsspridning. 



 

tester kommer ge ett utslag att det finns en skillnad även om den egentligen inte finns. Om det 
beräknade t-värdet är större än tabellvärdet så innebär det att det råder en statistisk skillnad 
mellan de båda grupperna.  

För att analysera respondenternas svar på frågan varför de anser att det är viktigt att barn och 
ungdomar får lära sig naturvetenskap i skolan, så kategoriserades dessa svar utefter de argu-
ment som anges i stycke 2.3. Därefter sammanställdes svaren för att ge en bild över vilka ty-
per av argument som de anställda använder sig av för att motivera naturvetenskapens plats i 
förskolan. Även respondenternas tankar kring vilka orsaker som kan tänkas ligga till grund för 
den bristfälliga måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen, som tidigare studier visat, 
se stycke 2.6, har att kategoriseras, för att därigenom lättare åskådliggöras. 

4.3 Hypotesbeskrivning 

I följande stycke kommer en kort presentation ges av de hypoteser som ligger till grund för 
studien. Dessa hypoteser har under arbetets gång vuxit fram genom informella samtal med 
förskollärare, lärare på högskolan och studiekamrater. Dessa hypoteser har delats in under föl-
jande underrubriker; lärartäthet, det personliga intresset, utbildningsnivå, fortbildning, barn-
gruppens ålder och inställningen till naturvetenskap i förskolan. 

4.3.1 Lärartäthet 

Hypotes A: En avgörande faktor för den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskap-
liga målen, i Lpfö 98 (rev. 2010), är antalet barn per heltidsanställd i förskolan. H0: Det är 
ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnad mellan de med hög respektive låg lärartäthet. 
H1: Det är en signifikant skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden mellan de med hög re-
spektive låg lärartäthet. 

4.3.2 Det personliga intresset 

Hypotes B: Det personliga intresset för naturvetenskap, kemi, fysik, biologi och miljöfrågor, 
kan sägas vara avgörande för den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga må-
len, i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnad mellan 
de med högt respektive lågt personligt intresse för naturvetenskap. H1: Det är en signifikant 
skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden mellan de med högt respektive lågt personligt in-
tresse för naturvetenskap. 

Hypotes C: Det personliga intresset för naturvetenskap, kemi, fysik, biologi och miljöfrågor, 
kan sägas vara direkt kopplat till huruvida den anställde anser sig kunna planera och genom-
föra de naturvetenskapliga målen, i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i huruvida 
den anställde anser sig kunna planera och genomföra de naturvetenskapliga målen mellan de 
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med högt respektive lågt personligt intresse för naturvetenskap. H1: Det är en signifikant 
skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna planera och genomföra de naturvetenskap-
liga målen mellan de med högt respektive lågt personligt intresse för naturvetenskap. 

4.3.3 Utbildningsnivå 

Hypotes D: Den anställdes utbildningsnivå, inom relevant utbildningsområde, är en avgö-
rande faktor när det gäller uppskattningen av måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga må-
len i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden mellan 
de anställda som är utbildade förskollärare och de som har annan utbildning. H1: Det är en 
signifikant skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden mellan de anställda som är utbildade 
förskollärare och de som har annan utbildning. 

4.3.4 Fortbildning 

Hypotes E: De anställda som har gått fortbildningskurser inom naturvetenskap har ett högre 
personligt intresse för naturvetenskap, kemi, fysik, biologi och miljöfrågor. H0: Det är ingen 
skillnad i det personliga intresset för naturvetenskap mellan de som gått och de som inte gått 
fortbildningskurser. H1: Det är en signifikant skillnad i det personliga intresset för naturveten-
skap mellan de som gått och de som inte gått fortbildningskurser. 

Hypotes F: De anställda som har gått fortbildningskurser inom naturvetenskap anser sig i 
högre grad ha de kunskaper som krävs för att i praktiken omsätta de naturvetenskapliga målen 
i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna pla-
nera och genomföra de naturvetenskapliga målen mellan de som gått och de som inte gått 
fortbildningskurser. H1: Det är en signifikant skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna 
planera och genomföra de naturvetenskapliga målen mellan de som gått och de som inte gått 
fortbildningskurser. 

Hypotes G: De anställda som har gått fortbildningskurser inom naturvetenskap anser sig i 
högre grad vara medverkande till måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 
(rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i hur hög grad de anställa anser sig medverka till 
måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen mellan de som gått och de som inte gått 
fortbildningskurser. H1: Det är signifikant skillnad i hur hög grad de anställa anser sig med-
verka till måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen mellan de som gått och de som 
inte gått fortbildningskurser. 
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4.3.5 Barngruppens ålder 

Hypotes H: De respondenter som arbetar med barn i åldersspannet 3-5 år har ett större per-
sonligt intresse för naturvetenskap än de som arbetar med barn i ålder 1-3 år. H0: Det är ingen 
skillnad i det personliga intresset för naturvetenskap mellan de som arbetar med barn i åldern 
3-5 år och de som arbetar med barn i åldern 1-3 år. H1: Det är en signifikant skillnad i det per-
sonliga intresset för naturvetenskap mellan de som arbetar med barn i åldern 3-5 år och de 
som arbetar med barn i åldern 1-3 år. 

Hypotes I: Den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 
2010) är högre på de avdelningar som arbetar med barn i ålder 3-5 år än de avdelningar som 
arbetar med barn i åldern 1-3 år. H0: Det är ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden 
av de naturvetenskapliga målen mellan de som arbetar med barn i åldern 3-5 år och de som 
arbetar med barn i åldern 1-3 år. H1: Det är en signifikant skillnad i den uppskattade målupp-
fyllnaden av de naturvetenskapliga målen mellan de som arbetar med barn i åldern 3-5 år och 
de som arbetar med barn i åldern 1-3 år. 

4.3.6 Personalens inställning till naturvetenskap i förskolan. 

Hypotes J: De anställda som anser att det är viktigt att barn, i åldern 1-3 år och 3-5 år, får lära 
sig om naturvetenskap i förskolan anser sig i högre grad ha de kunskaper som krävs för att i 
praktiken omsätta de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skill-
nad i huruvida den anställde anser sig kunna uppnå de naturvetenskapliga målen mellan de 
som anser det viktigt att lära ut om naturvetenskap i förskolan och de som anser det är mindre 
viktigt. H1: Det är en signifikant skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna uppnå de 
naturvetenskapliga målen mellan de som anser det viktigt att lära ut om naturvetenskap i för-
skolan och de som anser det är mindre viktigt. 

4.4 Metodproblem  

För att resultatet av en studie ska kunna generaliseras är det viktigt att eventuella felkällor mi-
nimeras så lång som det är möjligt (Trost, 2012). I följande stycke kommer begreppen validi-
tet och reliabilitet att behandlas.  

4.4.1 Validitet  
Med validitet avses enligt Trost (2012) att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. 
Är forskaren intresserad av att undersöka hur ofta elever på ett högstadium äter frukost innan 
de går till skolan så ska svarsalternativen bestå av 1,2,3,4… dagar i veckan istället för alltid, 
ofta, sällan eller aldrig. Om det sistnämnda alternativet skulle användas skulle elevernas vär-
deringar och attityder påverka resultatet och validiteten skulle således sjunka. I denna studie 
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har jag valt att använda mig av en tiogradig sifferskala för att mäta respondenternas åsikter. 
Genom att använda mig av en sifferskala, där ett är lägst och tio är högst, så anser jag att vali-
diteten i dessa frågor är hög. Jag anser dessutom att frågorna svarar upp emot studiens syfte 
och forskningsfrågor. Enkäten har även pilottestats för att upptäcka eventuella brister och 
oklarheter. Utifrån detta anser jag att min studie har hög validitet.  

4.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär att en studie som genomförs vid ett tillfälle ska kunna genomföras vid ett 
senare tillfälle och då påvisa samma resultat som första gången. Reliabiliteten ökar även om 
flera frågor ställs om samma sak, vilket bidrar till en mer heltäckande och säker bild (Trost, 
2012). Min studie har, anser jag, genomförts med hög reliabilitet. Alla respondenter har fått 
svara på samma frågor och i samma ordning. Eftersom en pilotundersökning genomförts så 
har risken för missförstånd i frågornas betydelse minskat. Jag har även valt att i min studie ha 
flera likartade frågor som berör samma saker och på så sätt fått en mer heltäckande bild.  

4.5 Etiska överväganden  

När en undersökning ska utformas är det av stor vikt att fundera över vilka krav som ställs på 
de ansvariga för undersökningen. Svenska vetenskapsrådet, VR, gav 2007 ut en publikation 
där de beskriver de etiska forskningsregler som gäller för svensk humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. VR konstaterar bland annat att forskare alltid måste ta de 
eventuella konsekvenserna för respondenterna i beaktande innan de publicerar sina studier. 
För att skydda respondenter har VR sammanställt ett grundläggande individskyddskrav som 
forskningen ska svara upp till. Individskyddskravet är uppdelat i fyra huvudkategorier: in-
formations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. VR påpekar samtidigt att in-
dividskyddskravet inte alltid är ett absolut krav. Det blir till sist upp till forskaren att överväga 
huruvida de nya kunskaper som forskningen kommer att ge, överstiger de eventuella negativa 
konsekvenser som respondenterna eller eventuella tredje part kommer att uppleva.  

Informationskravet innebär att information om forskningens syfte ges till respondenterna. De 
får även information om rätten till att avböja studien, frivillighet etcetera (Vetenskapsrådet, 
2007). Genom att både muntligen, genom att fysiskt närvara, och skriftligen, genom informat-
ion i enkäten, beskriva studiens syfte och det frivilliga deltagandet, upplever jag att informat-
ionskravet har varit i beaktande i denna studie.   

Samtyckeskravet innebär att respondenten måste ge sitt godkännande till sin medverkan i stu-
dien. Om respondenten är omyndig så måste även vårdnadshavaren ge sitt godkännande till 
respondentens medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2007). När jag genomförde enkätunder-
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sökningen så informerade jag om frivilligt deltagande så väl muntligt som skriftligt. Därige-
nom anser jag mig ha levt upp till samtyckeskravet.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet valde jag att ge samtliga respondenter information in-
nan de fyllde i enkäten. Informationens innehåll var att jag förvarar enkäterna så att utomstå-
ende inte har tillgång till dem samt att identiteten kommer att vara skyddad i undersökningen. 
Identiteten är skyddad eftersom jag har haft få frågor som handlat om namn eller andra per-
sonuppgifter samt att de frågor som berört personuppgifter avidentifieras i studien. Genom 
konfidentialitetskravet så ska respondenterna skyddas, de skyddas genom att enkäterna förva-
ras på en plats där obehöriga inte har möjlighet att komma åt dem. När det gäller konfidentia-
litetskravet så är det av stor vikt att ta hänsyn till varje respondents upplevelse av vad som är 
kränkande, detta eftersom det varierar från person till person (Vetenskapsrådet, 2007).  

Slutligen finns även nyttjandekravet som innebär att den data som samlats in i undersökning-
en enbart ska användas till forskningen och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2007). Denna 
information har respondenterna fått i samband med enkätundersökningarna.  

4.6 Metoddiskussion 

Jag var redan från början inställd på att använda mig av en kvantitativ metodansats. Detta ef-
tersom jag ansåg att en kvantitativ forskningsmetod bäst passar mina förutsättningar samtidigt 
som jag ville få en djupare förståelse kring hur kvantitativ data kan analyseras och vad resul-
taten egentligen innebär. Även valet att använda mig av gruppenkäter föll sig naturligt då 
denna form av enkätundersökning ger en högre svarsfrekvens och en snabbare datainsamling 
än vad exempelvis enkätstudier skickade elektroniskt eller via posten gör. Det jag har upplevt 
som den svåraste biten har varit att göra ett bra urval av respondenter samt att hålla svarsför-
hållandena likvärdiga för alla deltagare. När det gäller urvalet av respondenter anser jag att 
jag, utefter förutsättningarna, har gjort ett bra urval. Detta eftersom jag i urvalet har tagit i be-
aktande så väl geografiska förutsättningar, antalet avdelningar på förskolan, förskolbarnens 
ålder, utbildningsnivå samt om respondenterna arbetar på kommunala eller privata förskolor. 
Trots detta upplever jag det som att flera frågor som skulle kunnat besvaras nu förblir obesva-
rade. Men det kan kanske snarare sägas vara en effekt av antalet respondenter än av urvalet i 
sig. När det sedan gäller svarsförhållandena så har jag i så hög grad som möjligt försökt att ge 
samma förutsättningar så som antalet svarsdagar, att samma information har förmedlats till 
alla samt att förenkla besvarandet genom att ge fasta svarsalternativ. Men trots detta finns det 
många faktorer som jag inte kunnat styra över som exempelvis, respondenternas stressnivå, 
mättnadskänsla, trötthet etcetera. En viktig sak att poängtera är dock att denna studie inte har 
mätt den faktiska måluppfyllnaden eller de faktiska kunskaperna som respondenterna har utan 
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istället mätt den måluppfyllnad och de kunskaper respondenterna upplever sig ha. Detta inne-
bär alltså att de resultat som redovisas i denna studie bygger på de enskilda respondenternas 
tolkningar och uppfattningar.  

5 Resultat 

I följande kapitel presenteras den genom enkätundersökningen insamlade data. Informationen 
har därefter behandlats och bearbetats med hjälp av Excel och SPSS. Kapitlet är uppdelat i två 
delar, empirisk presentation och hypotesprövning.  

5.1 Empirisk presentation  

Nedan beskrivs enkätundersökningens resultat utifrån bakgrundsfrågor, frågor kring naturve-
tenskap i förskolan samt avslutande öppna frågor naturvetenskap i förskolan.  

5.1.1 Bakgrundsfrågor  
Av de 58 respondenter som svarade på enkäten var 54 kvinnor och fyra män med en genom-
snittlig ålder på 43 år. Av dessa var 48 fast anställda och tio var anställda på längre vikariat. 
Respondenterna hade i genomsnitt 15 års erfarenhet av att arbeta inom förskolverksamheten. 
31 arbetade med barn i åldern 1-3 år och 27 anställda arbetade med barn i åldern 3-5 år, med 
ett genomsnitt på 6 barn per heltidsanställning. 46 av de responderande var utbildade förskol-
lärare och åtta var utbildade barnskötare. Fyra respondenter angav att de hade annan utbild-
ning.  

Av de 58 respondenterna svarade 43 att de under sin utbildning hade fått undervisning om na-
turvetenskap i förskolan och att den i genomsnitt hade varat i 10 veckor, noterbart är dock att 
det interna bortfallet på denna fråga var stort. Endast 23 av 43 respondenter kunde dra sig till 
minnes hur många veckor i deras utbildning som ägnats åt naturvetenskap. 33 respondenter 
angav att de, sedan de avslutat sina studier till nuvarande profession, erbjudits möjlighet till 
vidareutbildning/fortbildning inom naturvetenskap i förskolan och 20 angav att de hade gått 
en eller flera vidareutbildningar/fortbildningar inom naturvetenskap i förskolan. Responden-
ternas genomsnittliga personliga intresse för kemi, fysik, biologi och miljöfrågor, på en tio-
gradig skala där ett var lägst och tio var högst, var följande: För kemi 4,50; fysik 4,40; biologi 
6,17 samt miljöfrågor 7,17.  

5.1.2 Frågor kring naturvetenskap i förskolan 
På frågan om respondenten ansåg sig ha tillräckliga kunskaper/metoder för att planera och 
genomföra de naturvetenskapliga målen, beskrivna i stycke 2.2, i praktiken, angav 25 av 58 
respondenter,  43 %,  att de  hade tillräckliga  kunskaper för  att planera  och genomföra de tre  
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strävansmålen. 20 respondenter, 35 %, an-
såg sig ha tillräckliga kunskaper för att prak-
tisera två av strävansmålen och tio respon-
denter, 17 %, ansåg sig ha tillräckliga kun-
skaper för att praktisera ett av det tre natur-
vetenskapliga strävansmålen. Det var även 
tre respondenter, 5 %, som inte ansåg sig 

kunna omsätta något av de tre strävansmå-
len i praktiken. Resultatet för de enskilda 
målen redogörs för i graf 3. 

21 av 53 respondenter, 40 %, angav att den avdelning de arbetade på hade uppnått de tre na-
turvetenskapliga strävansmålen i sin verksamhet, under perioden maj 2012 till april 2013. 16 
respondenter, 30 %, svarade att deras avdelning hade uppnått två av målen. 12 respondenter, 
22 %, angav att deras avdelning hade upp-
nått ett av de tre målen. Fyra respondenter, 
8 %, svarade att deras avdelningar inte hade 
uppnått något av de tre strävansmålen. Fem 
respondenter angav att de under stora delar 
av det senaste året, 3 månader/14 veckor 
eller mer, varit föräldralediga/tjänstlediga/ 
sjukskrivna eller av annan anledning inte 
kunnat delta i verksamheten vilket gjorde 
att deras svar togs bort från resultatet. Re-
sultatet för de enskilda målen redogörs för i graf 4.  

15 respondenter, 28 %, av 53 angav att de själva varit delaktiga i att leva upp till de tre natur-
vetenskapliga strävansmålen i sin verksamhet, 20 respondenter, 38 %, svarade att de medver-
kat till att uppnå två av målen på sin avdelning, medan 13 respondenter, 25 %, angav att de 
medverkat till att uppnå ett av strävansmå-
len under det senaste året. Fem responden-
ter, 9 %, svarade att de inte hade varit del-
aktiga i måluppfyllnaden av något av de tre 
naturvetenskapliga strävansmålen. Fem re-
spondenter angav att de under stora delar av 
det senaste året, tre månader/14 veckor eller 
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Graf 3: Grafen visar de antal respondenter som anser 
sig kunna planera och genomföra de enskilda målen 
(n = 58). 
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Graf 4: Grafen visar de antal respondenter som anser 
att deras avdelning uppnått respektive mål under peri-
oden maj 2012 till april 2013 (n = 53). 
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mer, varit föräldralediga/tjänstlediga/ sjuk-
skrivna eller av annan anledning inte kunnat 
delta i verksamheten vilket gjorde att deras 
svar ströks. Resultatet för de enskilda målen redogörs för i graf 5.  

Respondenternas genomsnittliga svar på hur viktigt de anser det är att barn i åldern 1-3 år re-
spektive 3-5 år får lära sig om naturvetenskap i förskolan, var 7,64 och 8,76. Svaren angavs 
på en tiogradig skala där ett var lägst och tio var högst. 

5.1.3 Öppna frågor kring naturvetenskap i förskolan 
Det var 35 av 58 respondenter, 60 %, som besvarade frågan beträffande varför de ansåg att 
det var viktigt att dagens barn och ungdomar får lära sig om naturvetenskap i förskolan och i 
skolan. Av dessa var det nio respondenter, 26 %, som ansåg att ekonomiargumentet var ett 
viktigt argument. Respondent A svarade enligt följande:  

Med framtiden för ögonen så tror jag att arbete med naturvetenskap i förskolan gör att barnen har mer 
kunskap och begrepp med sig till skolan. Vi behöver också fler som utbildar sig inom naturvetenskap och 
för att detta ska ske är det viktigt med positiva erfarenheter av naturvetenskap i förskola och skola. 

Vidare ansåg 31 respondenter, 89 %, att nyttoargumentet, med en betoning på miljön, var ett 
avgörande argument. Nedan följer delar ur respondent B och Cs svar: 

Naturvetenskap är ett verktyg för att förstå, bli delaktig och kunna påverka sitt egna liv och vår gemen-
samma framtid. Det är spännande och verkligen kul och man har stora möjligheter att tillsammans med 
barnen skapa meningsfulla sammanhang… Mycket är också utforskningsbart och barn och pedagoger har 
ofta både erfarenheter och teorier om mycket i vår omvärld. (Respondent B) 

Med hjälp av naturvetenskap fås en förståelse för att vi måste minska vår konsumtion av materiella ting. 
Även värna om natur och miljö. Det är även viktigt att barnen får insikt om att barn i andra länder inte har 
samma förutsättningar som vi har. Barnen kan sedan i sin tur lära vuxna att vi måste värna om vår natur 
och miljö. (Respondent C) 

22 respondenter, 63 %, ansåg även att det demokratiska argumentet var av stor vikt när det 
gällde att förklara varför barn och ungdomar behöver lära sig naturvetenskap i förskolan och i 
skolan. Flera respondenter påpekade samtidigt vikten av att ge barnen en positiv framtidstro. 
”Det är viktigt att vi pedagoger lever som vi lär, så väl i handlingar som i ord… så att barnen 
kan få en positiv framtidstro” konstaterar respondent D. Det var däremot ingen respondent 
som valde att motivera naturvetenskapens plats i skolan utifrån ett kulturellt synsätt. 

40 av 58 respondenter, 69 %, valde att besvara frågan där de ombads att säga vilka faktorer de 
trodde låg bakom att tidigare studier, se stycke 2.6, visat att måluppfyllnaden av de naturve-
tenskapliga strävansmålen, på sina håll, varit bristfällig. 24 av respondenterna, 60 %, ansåg att 
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Graf 5: Grafen visar de antal respondenter som  anser 
sig varit delaktiga i uppnåendet av respektive mål  
under perioden maj 2012 till april 2013 (n = 53). 



 

problemet kunde ligga i att personalen inte visste hur de skulle förmedla sina kunskaper på en 
lämplig nivå i förhållande till barnens ålder/tidigare erfarenheter. Ett flertal av de responde-
rande ansåg att den utbildning de fått inom naturvetenskap ofta varit riktad emot barn i skol-
åldern, vilket gjort det svårt att sedan applicera i deras verksamhet. Respondent D och E sva-
rade enligt följande: 

Personalen i förskolan behöver få fler metoder att arbeta utifrån. Kunskaper om natur, fysik, kemi finns 
redan, men hur och på vilken nivå vi ska jobba med barnen kan vara svårt att på egen hand avgöra. (Re-
spondent D) 

Jag tror att många känner att de har för lite utbildning i ämnet. Samtidigt tycker jag att det har varit för 
lite konkreta tips och metodförslag när jag väl fått utbildning. Dessutom har dessa utbildningar varit inrik-
tade på skolbarn, vilket har gjort det svårt att använda de nya kunskaperna med mina barn i 3-5 års åldern. 
(Respondent E) 

Det var även 21 respondenter, 53 %, som ansåg att bristande kunskaper kunde ligga till grund 
för den låga måluppfyllnaden. 20 respondenter, 50 %, ansåg att personalens intresse för na-
turvetenskap var en viktig faktor. Flera av respondenterna påpekade även att om det finns en 
pedagog på avdelningen som är intresserad av naturvetenskap, så medför det att hela avdel-
ningens motivation och måluppfyllnad avsevärt höjs. Respondent F uttalade sig enligt föl-
jande: 

Jag tror att ett ointresse från personalens sida kan sägas ligga till grund för att målen inte uppnås… Om 
man skulle hitta ett nytt och mer intresseveckande sätt att lära ut till blivande och utbildade pedagoger så 
tror jag nog att fler skulle engagera sig i uppfyllandet av de naturvetenskapliga målen.  

Fem respondenter, 13 %, ansåg att på grund av barnens ålder och utvecklingsnivå så kanske 
de naturvetenskapliga målen nedprioriteras till förmån för andra kunskaper och förmågor. 
Fem respondenter, 13 %, menade att det i dagens förskola finns för lite tid schemalagd för att 
planera samlingar och aktiviteter vilket medför att det blir svårt att hinna med att uppnå alla 
mål. Fyra respondenter, 10 %, trodde att en förklaring kunde vara att förskolan tidigare fått 
påtryckningar om att ha fokus på andra ämnen, vilket har gjort att de naturvetenskapliga må-
len hamnat i skymundan. Tre respondenter, 8 %, ansåg att barngruppernas storlek var av be-
tydelse för måluppfyllnaden samtidigt som tre respondenter, 8 %, svarade att en förklaring 
skulle kunna ligga i den kraftiga kvinnodominansen i förskolan. Två respondenter, 5 %, ansåg 
att svårigheter med att tolka målen kunde sägas ligga till grund för den låga måluppfyllnaden. 
En respondent, 3 %, trodde att en förklaring kunde finnas i de anställdas ålder. 
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5.2 Hypotesprövning 

I följande stycke kommer resultatet av hypotesprövningarna att redogöras. I dessa hypotes-
prövningar är α i grunden satt till 0,05. Detta innebär att om hypotesen kan säkerställas med 
en säkerhet av 95 % eller mer så kommer hypotesen bedömas som verifierad. Detta betyder 
att om p är mindre α så har en signifikant skillnad kunnat påvisas vilket verifierar hypotesen, 
och H1 är då gällande. Om p däremot skulle vara större än α så kan inte hypotesen verifieras, 
vilket innebär att H0 är gällande. Tolmie, Muijs och McAteer (2011) påpekar dock att om 
upprepade frågor ställs till samma material riskerar forskaren att finna ett signifikant värde för 
något som egentligen inte är det. För att minska den risken används en Bonferroni-justering. 
Med Bonferroni-justering menas att α-värdet delas med antalet frågor som ställs till den bero-
ende variabeln, vilket ger ett nytt α-värde att använda sig av. Exempelvis används den upp-
skattade måluppfyllnaden fyra gånger i denna studie som beroende variabel. α-värdet för 
dessa hypoteser blir således 0,013, vilket motsvarar en fjärdedel av det i grunden satta α-
värdet. I de fall där svaren inte kan placeras in i naturliga grupper för att hypotestestas, har 
svaren delats in i över och under medianen, Md, för att på så vis skapa två grupper.  

5.2.1 Lärartäthet 

Tabell 2: Testresultat av Hypotes A: En avgörande faktor för den uppskattade måluppfyllnaden av de naturve-
tenskapliga målen, i Lpfö 98 (rev. 2010), är antalet barn per heltidsanställd i förskolan. H0: Det är ingen skill-
nad i den uppskattade måluppfyllnad mellan de med hög respektive låg lärartäthet. H1: Det är en signifikant 
skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden mellan de med hög respektive låg lärartäthet. (Md = 6,00) 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Färre barn/heltidstjänst 
än medianen   20 1,85 0,875 

  45 
  

 0,523 
  

 0,604 
  

Fler barn/heltidstjänst 
än medianen    27 2,00 1,038 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,013. Och ur ta-
bell 2 kan vi läsa att p > α vilket innebär att H0 gäller.  

5.2.2 Det personliga intresset 

Tabell 3: Testresultat av Hypotes B: Det personliga intresset för naturvetenskap, kemi, fysik, biologi och mil-
jöfrågor, kan sägas vara avgörande för den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen, i 
Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnad mellan de med högt respektive 
lågt personligt intresse för naturvetenskap. H1: Det är en signifikant skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden 
mellan de med högt respektive lågt personligt intresse för naturvetenskap. (Md = 22) 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Lägre intresse än  
Medianen   24 1,63 0,875 

  46 
  

 2,443 
  

 0,009 
  

Högre intresse än  
Medianen   24 2,25 0,897 
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Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,013. Och ur ta-
bell 3 kan vi läsa att p < α vilket innebär att H1 gäller.  

Tabell 4: Testresultat av Hypotes C: Det personliga intresset för naturvetenskap, kemi, fysik, biologi och mil-
jöfrågor, kan sägas vara direkt kopplat till huruvida den anställde anser sig kunna planera och genomföra de 
naturvetenskapliga målen, i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i huruvida den anställde anser sig 
kunna planera och genomföra de naturvetenskapliga målen mellan de med högt respektive lågt personligt in-
tresse för naturvetenskap. H1: Det är en signifikant skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna planera 
och genomföra de naturvetenskapliga målen mellan de med högt respektive lågt personligt intresse för naturve-
tenskap. (Md = 22) 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Lägre intresse än  
Medianen   26 1,96 0,871 
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 1,446 
  

 0,155 
  

Högre intresse än  
Medianen   25 2,32 0,900 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,017. Och ur ta-
bell 4 kan vi läsa att p > α vilket innebär att H0 gäller.  

5.2.3 Utbildningsnivå 

Tabell 5: Testresultat av Hypotes D: Den anställdes utbildningsnivå, inom relevant utbildningsområde, är en 
avgörande faktor när det gäller uppskattningen av måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 
(rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden mellan de anställda som är utbildade 
förskollärare och de som har annan utbildning. H1: Det är en signifikant skillnad i den uppskattade måluppfyll-
naden mellan de anställda som är utbildade förskollärare och de som har annan utbildning. 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Förskollärare   41 2,12 0,980    51 
  

 1,444 
  

 0,155 
  Annan utbildning   12 1,67 0,888 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,013. Och ur ta-
bell 5 kan vi läsa att p > α vilket innebär att H0 gäller. 

5.2.4 Fortbildning 

Tabell 6: Testresultat av Hypotes E: De anställda som har gått fortbildningskurser inom naturvetenskap har ett 
högre personligt intresse för naturvetenskap, kemi, fysik, biologi och miljöfrågor. H0: Det är ingen skillnad i det 
personliga intresset för naturvetenskap mellan de som gått och de som inte gått fortbildningskurser. H1: Det är 
en signifikant skillnad i det personliga intresset för naturvetenskap mellan de som gått och de som inte gått fort-
bildningskurser. 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Har fortbildats i natur-
vetenskap   20 24,70 5,957 

   56 
  

 1,609 
  

 0,113 
  

Har inte fortbildats i 
naturvetenskap  38 21,71 7,090 
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Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,025. Och ur ta-
bell 6 kan vi läsa att p > α vilket innebär att H0 gäller. 

Tabell 7: Testresultat av Hypotes F: De anställda som har gått fortbildningskurser inom naturvetenskap anser 
sig i högre grad ha de kunskaper som krävs för att i praktiken omsätta de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 
(rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna planera och genomföra de na-
turvetenskapliga målen mellan de som gått och de som inte gått fortbildningskurser. H1: Det är en signifikant 
skillnad i huruvida den anställde anser sig kunna planera och genomföra de naturvetenskapliga målen mellan de 
som gått och de som inte gått fortbildningskurser. 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Har fortbildats i natur-
vetenskap   20 2,25 0,851 

   56 
  

 0,582 
  

 0,563 
  

Har inte fortbildats i 
naturvetenskap  38 2,11 0,924 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,017. Och ur ta-
bell 7 kan vi läsa att p > α vilket innebär att H0 gäller. 

Tabell 8: Testresultat av Hypotes G: De anställda som har gått fortbildningskurser inom naturvetenskap anser 
sig i högre grad vara medverkande till måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). 
H0: Det är ingen skillnad i hur hög grad de anställa anser sig medverka till måluppfyllnaden av de naturveten-
skapliga målen mellan de som gått och de som inte gått fortbildningskurser. H1: Det är signifikant skillnad i hur 
hög grad de anställa anser sig medverka till måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen mellan de som 
gått och de som inte gått fortbildningskurser. 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Har fortbildats i natur-
vetenskap    19 2,37 0,895 

   51 
  

 3,240 
  

 0,002 
  

Har inte fortbildats i 
naturvetenskap   34 1,56 0,860 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,05. Och ur tabell 
8 kan vi läsa att p < α vilket innebär att H1 gäller. 

5.2.5 Barngruppens ålder 

Tabell 9: Testresultat av Hypotes H: De respondenter som arbetar med barn i åldersspannet 3-5 år har ett 
större personligt intresse för naturvetenskap än de som arbetar med barn i ålder 1-3 år. H0: Det är ingen skill-
nad i det personliga intresset för naturvetenskap mellan de som arbetar med barn i åldern 3-5 år och de som 
arbetar med barn i åldern 1-3 år. H1: Det är en signifikant skillnad i det personliga intresset för naturvetenskap 
mellan de som arbetar med barn i åldern 3-5 år och de som arbetar med barn i åldern 1-3 år. 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Arbetar med barngrupp 
i åldern 1-3 år   32 20,84 6,227 

  56 
  

 2,452 
  

 0,017 
  

Arbetar med barngrupp 
i åldern 3-5 år   26 25,08 6,905 
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Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,025. Och ur ta-
bell 9 kan vi läsa att p < α vilket innebär att H1 gäller. 

Tabell 10: Testresultat av Hypotes I: Den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 
98 (rev. 2010) är högre på de avdelningar som arbetar med barn i ålder 3-5 år än de avdelningar som arbetar 
med barn i åldern 1-3 år. H0: Det är ingen skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga 
målen mellan de som arbetar med barn i åldern 3-5 år och de som arbetar med barn i åldern 1-3 år. H1: Det är 
en signifikant skillnad i den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen mellan de som arbe-
tar med barn i åldern 3-5 år och de som arbetar med barn i åldern 1-3 år. 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Arbetar med barngrupp 
i åldern 1-3 år   27 1,67 1,000 

  51 
  

 2,874 
  

 0,006 
  

Arbetar med barngrupp 
i åldern 3-5 år   26 2,38 0,804 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,017. Och ur ta-
bell 10 kan vi läsa att p < α vilket innebär att H1 gäller. 

5.2.6 Personalens inställning till naturvetenskap i förskolan. 

Tabell 11: Testresultat av Hypotes J: De anställda som anser att det är viktigt att barn, i åldern 1-3 år och 3-5 
år, får lära sig om naturvetenskap i förskolan anser sig i högre grad ha de kunskaper som krävs för att i prakti-
ken omsätta de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). H0: Det är ingen skillnad i huruvida den an-
ställde anser sig kunna uppnå de naturvetenskapliga målen mellan de som anser det viktigt att lära ut om natur-
vetenskap i förskolan och de som anser det är mindre viktigt. H1: Det är en signifikant skillnad i huruvida den 
anställde anser sig kunna uppnå de naturvetenskapliga målen mellan de som anser det viktigt att lära ut om na-
turvetenskap i förskolan och de som anser det är mindre viktigt. (Md = 17) 

 
N Medelvärde Standardavvikelsen df t p 

Anser det är mindre 
viktigt än medianen 26 1,77 0,863 

49 
 

2,926 
 

0,005 
 

Anser det är viktigare 
än medianen 25 2,48 0,872 

Genom Bonferroni-justeringen få vi ut att α för denna hypotes är lika med 0,013. Och ur ta-
bell 11 kan vi läsa att p < α vilket innebär att H1 gäller. 

6 Diskussion 

I följande kapitel ämnas det ovan nämnda resultatet att diskuteras, problematiseras och kritiskt 
granskas utifrån resultat och bakgrund.   

6.1 Diskussion av resultatet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor 

I följande stycke kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens forskningsfrågor. I dessa 

diskussioner kommer följande mål, som är hämtade ur Lpfö 98 (rev. 2010), att hänvisas till:  
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Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra (s 10) (mål a). 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kun-
nande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (s 10) 
(mål b). 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 
om naturvetenskap (s 10) (mål c). 

6.1.1 Anser sig respondenterna ha tillräckliga kunskaper för att planera och ge-
nomföra de naturvetenskapliga målen? 

Av de 58 respondenterna som besvarade enkätundersökningen var det 25, 43 %, som ansåg 
sig ha tillräckliga kunskaper för att på egen hand kunna planera och genomföra de tre naturve-
tenskapliga målen, mål a, mål b och mål c, se avsnitt 2.2, i förskolan. Med kunskaper menas 
här ämneskunskaper såväl som de didaktiska kunskaper som krävs för att uppnå målen. Det 
var således 33 respondenter, 57 %, som ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att 
planera och genomföra tre av de naturvetenskapliga målen.  Ur resultatet framgick det även 
att 13 respondenter, 22 %, ansåg att de inte kunde planera och genomföra mål a. Motsvarande 
siffror för mål b och mål c var 17 och 19 respondenter, vilket motsvaras av 29 % och 33 %.   

Ur denna studie kan vi dra slutsatsen att en betydande del av de som är anställda inom försko-
leverksamheten i Jönköpings kommun upplever sig sakna de kunskaper som de anser behövs 
för att uppnå alla de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). Om vi utgår ifrån anta-
gandet att dessa kunskaper är bättre bland de med högre utbildningsnivå, det vill säga bland 
förskollärare, så skulle resultatet även kunna sägas ge en fingervisning om läget i övriga Sve-
rige. Detta eftersom Jönköpings kommun har landets tredje högsta andel förskollärare an-
ställda i sin förskolverksamhet, 84 % av de anställda i Jönköpings kommun har förskollärar-
utbildning (Helte, 2013). Trots en omfattande informationssökning via databaserna digitala 
vetenskapliga arkivet, DiVA, och The Education Resource Information Center, ERIC, har jag 
inte kunnat finna fler studier om förskolepersonalens uppfattningar kring sina kunskaper för 
att planera och genomföra de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). Till följd av 
detta har jag varken funnit några studier som stödjer eller motsäger resultatet av denna studie.  

För att försöka finna vilka faktorer som skulle kunna ligga bakom att 57 % av respondenterna 
ansåg att de inte kunna uppnå alla tre av de naturvetenskapliga målen, så valde jag att testa tre 
hypoteser som framkommit under arbetets gång. Ur testerna av hypoteserna framkom det att 
varken det personliga intresset för naturvetenskap eller huruvida respondenten gått vidareut-
bildning inom naturvetenskap kunde sägas vara en avgörande faktor. Däremot framgick det 
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att det finns ett samband emellan den anställdes inställning till att barn får lära sig om natur-
vetenskap i förskolan och i vilken utsträckning den anställde upplever sig kunna omsätta de 
naturvetenskapliga målen. Om den anställde anser att naturvetenskap i förskolan är av stor 
vikt, så upplever den anställde sig i högre grad kunna uppnå målen.  

6.1.2 Den upplevda måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen 
Resultatet av denna studie visar att 21 av de 53 respondenterna, 40 %, upplevde att deras av-
delning hade uppnått de tre naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). Dessa mål upp-
levs då ha uppnåtts under det senaste året från maj 2012 till april 2013. Samtidigt svarade 32 
respondenter, 60 %, att de ansåg att deras avdelning under det senaste året inte hade uppfyllt 
ett eller flera av de tre naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010).  Detta är ett resultat 
som styrks av Engdahl (2012) samt av Sundberg och Ottander (2009) vilka genom tidigare 
studier har påvisat att måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i förskolan är bristfäl-
lig. Förvånande är dock att inte fler respondenter upplever att deras förskoleavdelningar 
uppnår målen med tanke på att ca 43 % av respondenterna anser sig kunna planera och ge-
nomföra alla målen. Därför hade jag trott att åtminstone 50-60 % av respondenterna skulle 
svara att avdelningen under det senaste året hade uppnått de tre målen. 

Ett underlag på 58 respondenter, som dessutom kommer från samma kommun, är dock för 
litet för att med säkerhet kunna sägas ge en representativ bild för hela Sverige. Men eftersom 
resultatet av denna studie såpass tydligt visar på att många förskolor, i åtminstone Jönköpings 
kommun, inte når upp till alla naturvetenskapliga mål i Lpfö 98 (rev. 2010), så drar jag ändå 
slutsatsen att det är troligt att en stor del av de svenska förskolorna inte lever upp till de stat-
ligt satta målen för naturvetenskap. Det är dock viktigt att ännu en gång poängtera att denna 
studie inte har mätt den faktiska måluppfyllnaden utan respondenternas egna uppfattningar 
kring deras och avdelningens måluppfyllnad. Det är även viktigt att påminna om att alla mål 
för förskolan är strävansmål och inte uppnåendemål. Förskolan måste således inte uppnå alla 
målen i Lpfö 98 (rev. 2010) för att leva upp till läroplanen.  

6.1.3 Bakrundsfaktorers inverkan på måluppfyllnaden 
Av hypotesprövningarna framgick det att lärartätheten inte med säkerhet kan sägas vara en 
avgörande faktor för förskolepersonalens upplevelse av måluppfyllnaden av de naturveten-
skapliga målen. Testet var dock utformat så att lärartätheten för alla barngrupper mättes, vil-
ket medförde att en majoritet av de respondenter som angav en hög lärartäthet arbetade med 
barn i åldern 1-3 år. Utifrån detta anser jag att validiteten i detta test var låg, då studien samti-
digt visat att den uppskattade måluppfyllnaden är betydligt högre på avdelningar med barn-
grupper i åldern 3-5 år än på avdelningar med barngrupper i åldern 1-3 år. Dock visade det sig 
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att urvalet i min studie var för litet för att kunna genomföra ett nytt test som mätte lärartäthet-
en inom grupper som arbetar med samma åldersspann. 

Studien visar dock att den anställdes personliga intresse för naturvetenskap är en avgörande 
faktor för den uppskattade måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen för förskolan. 
Om de anställda själva anser att naturvetenskap är spännande och intressant så medför det att 
den uppskattade måluppfyllnaden blir högre. Även Engdahl (2012) liksom Sundberg och Ot-
tander (2009) kom fram till att pedagogernas egna intressen för naturvetenskap är avgörande 
för måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i förskolan.  

Engdahl (2012) kom fram till att barngruppens ålder var en avgörande faktor för måluppfyll-
naden av de naturvetenskapliga målen. Även i denna studie visade det sig att barngruppens 
åldersspann var en avgörande faktor. Avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år uppnådde oftare 
målen än de avdelningar som arbetar med barnen i åldrarna 1-3 år. Jag är dock inte så säker på 
att det skulle bero på barnens ålder så mycket som på den personal som befinner sig på re-
spektive avdelning. Så väl intresset för naturvetenskap och ämneskunskaperna är högre bland 
den personal som arbetar med de äldre åldrarna. Och att det är främst där förklaringen går att 
finna. Denna slutsats styrks av denna studie som visar att det personliga intresset för naturve-
tenskap är högre hos de anställda som arbetar med barn i åldern 3-5 år än hos de som arbetar 
med barn i åldrarna 1-3 år.  

Genom denna studie kunde det inte fastslås att den anställdes utbildningsnivå var en avgö-
rande faktor för måluppfyllnaden. Studien visar dock på att det sannolikt finns en sådan kopp-
ling men att sambandet inte är starkt nog för att kunna säkerställas. Dessutom skulle gruppen 
”lågutbildade”, det vill säga de som saknar förskollärarexamen, behöva vara större för att re-
sultatet av t-testet skulle kunna sägas vara tillförlitligt. Detta resultat kan förefalla förbryl-
lande, då vi normalt sätt förväntar oss stora skillnader emellan de som har gått utbildningar 
och de som inte har det. Jag tror dock inte att resultatet beror på brister inom lärarprogram-
mets utbildning, utan att det istället är andra faktorer som i högre grad inverkar på målupp-
fyllnaden, så som exempelvis det personliga intresset och motivation.  

Studien visar dock samtidigt på att de anställda som har gått vidarutbildningar inom naturve-
tenskap i förskolan i högre utsträckning upplever sig vara delaktiga i planerandet och genom-
förandet av de naturvetenskapliga målen. En möjlig förklaring till att vidarutbildningen visar 
sig ha större inverkan på den uppskattademåluppfyllnaden än utbildningsnivån, tror jag, kan 
ligga i det personliga intresset för naturvetenskap. Om respondenten själv är intresserad av 
naturvetenskap så är det mer sannolikt att denne själv väljer att delta i en fortbildningskurs om 
naturvetenskap. Detta samband, mellan deltagandet i vidarutbildning och det personliga in-

31 

 



 

tresset, kunde återfinnas i studiens resultat, men det kunde inte säkerställas att det inte be-
rodde på slumpen.  

6.1.4 Argument för naturvetenskap i förskolan. 
Ur denna studie framgår det att nyttoargumentet, 89 %, och det demokratiska argumentet, 63 
%, är de två vanligaste argumenten som personal i förskolan använder sig av för att motivera 
varför barnen bör lära sig om naturvetenskap. Nyttoargumentet innebär kort att de naturveten-
skapliga ämnena hjälper och underlättar för oss att förstå och leva i den natur vi, som mänsk-
lighet, är en del av och det allt mer tekniska samhälle vi lever i. Det demokratiska argumentet 
å andra sidan innebär att många beslut som idag tas i politiken utgår ifrån en vetenskaplig 
grund. Därför är det av stor vikt att ha kunskap inom naturvetenskap för att kunna förstå och 
sätta sig in i olika beslut som fattas inom politiken (Sjøberg, 2009). Majoriteten av responden-
terna menar att förskolan har ett stort ansvar i att forma och fostra dagens och framtidens 
barn. Genom att barnen ges kunskaper om och erfarenheter av naturen görs barnen medvetna 
om att vi alla är en del av och beroende av den omgivande naturen. De barn som får kunskap 
och insikt om konsekvenserna av sina handlingar ges därigenom möjlighet att redan nu göra 
aktiva val, så som att kompostera, minska elförbrukningen och minska sin konsumtion. Flera 
respondenter poängterar dessutom vikten av att visa på att vi, så väl som individer som sam-
hälle, kan påverka vår framtid och ge barnen en positiv framtidstro.  

Sjøberg (2009) menar att det ekonomiska argumentet innebär att naturvetenskap som ämne 
lägger grunden till utbildning och karriär i ett samhälle vars fokus är på vetenskapen. Detta 
argument lyfts även upp av 26 % av de responderande som en viktig anledning till att försko-
lan lär ut om naturvetenskap. Respondenterna anser att förskolan har en viktig roll i att förbe-
reda barnen inför den kommande skolgången. Detta främst genom att barnen ges en erfaren-
hets- och begreppsbank som sedan underlättar kunskapsinlärningen i skolan. Det lyfts även 
upp att framtida arbeten kommer kräva en hög teknisk och naturvetenskaplig kunskap.  

Det var dock inga respondenter som använde sig av det kulturella argumentet för förklara var-
för naturvetenskap är viktigt att lära ut i förskolan. Det kulturella argumentet innebär kort att 
naturvetenskapen är ett mycket gammalt ämne, som genom årtusenden har varit med och 
format så väl samhällsstrukturer, infrastrukturer som kulturer. Denna historik kan ge en ökad 
förståelse för varför samhället och den kultur vi lever i ser ut som det gör (Sjøberg, 2009). 
Detta resultat kan sägas bero på att det kulturella argumentet är så starkt sammankopplat med 
argumentationen kring kristendomens särställning inom så väl skolans värld som samhället i 
stort.  
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Genom denna undersökning vill jag varken rangordna eller på annat sätt jämföra ovanstående 
argument. Istället vill jag visa på den mångfald och variation som finns. Jag anser, liksom Os-
borne och Dillon (2008), att det är av stor vikt att de som arbetar inom förskolan själva har 
klart för sig varför de arbetar utefter de mål som de gör i förskolan. Genom att den anställde 
får en djupare och bredare förståelse kring de lång- och kortsiktiga effekterna som lärandet av 
naturvetenskap ger, så tror jag att så väl motivationen, intresset för naturvetenskap och 
måluppfyllnaden höjs. Dessa effekter tror jag skulle kunna påvisas även inom andra ämnes-
områden om personalen fick en djupare förståelse till varför och hur målen, i Lpfö 98 (rev. 
2010), har valts ut.  

6.1.5 Personalens tankar kring orsaker till bristande måluppfyllnad.  
Studien visar på att anställda inom förskolan anser att det finns tre huvudfaktorer som häm-
mar måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen. 60 % av respondenterna ansåg att bris-
tande metodkunskaper var en avgörande faktor. Många av respondenterna ansåg dessutom att 
de naturvetenskapliga utbildningar och kurser som idag erbjuds är allt för riktade mot barn i 
skolåldern. Detta får till följd att det sedan blir upp till den enskilde pedagogen att omvandla 
de nyinlärda metoderna och kunskaperna till en nivå som de bättre anser passar barnen på de-
ras förskolavdelning.  

Den andra huvudfaktorn som respondenterna ansåg kunde sägas ligga bakom den låga 
måluppfyllnaden var bristande ämneskunskaper. Det var 53 % av respondenterna som ansåg 
att kunskapsbrister skulle kunna vara en förklarande faktor. Respondenterna efterfrågade en 
för förskolan anpassad kurs i naturvetenskap, där metoder och ämneskunskaper utgår ifrån 
förskolansvärld och läroplan. Genom en sådan förändring ansåg respondenterna att personalen 
skulle kunna använda sig av de nya kunskaperna och metoderna direkt i verksamheten, utan 
att först som nu, behöva omarbeta och anpassa dem till rätt nivå.  

Den tredje huvudfaktorn som 50 % av respondenterna ansåg ligga bakom den bristfälliga 
måluppfyllnaden var personalens personliga intresse för naturvetenskap. Respondenterna an-
såg bland annat att nya och mer intresseväckande utlärningssätt borde utarbetas vid landets 
lärosäten, så att studenterna finner naturvetenskapen mer intressant och tilltalande.  

Dessa tre faktorer som respondenterna lyfter fram som huvudorsaker till en bristande målupp-
fyllnad, stödjs alla av Engdahl (2012), Sundberg och Ottander (2009) liksom Osborne och 
Dillon (2008). Även denna studie visar på att personalens attityd och inställningar är en direkt 
avgörande faktor för personalens delaktighet i måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga må-
len i Lpfö 98 (rev. 2012). Dock kan studien inte påvisa att utbildning eller vidarutbildning 
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skulle höja avdelningens måluppfyllnad. Däremot kan det fastslås att vidarutbildning gör att 
personalen upplever sig mer delaktig i måluppfyllnaden.  

6.2 Avslutande diskussion och fortsatt forskning 

I följande avsnitt kommer jag att utgå från studiens frågeställningar för att koppla samman 
dem med resultatet och diskussionen. Genom detta kommer jag att komma fram till slutsatser 
som presenteras i stycket.  

6.2.1 Frågeställning 1 
”Upplever den enskilde förskolepersonalen att han/hon på egen hand kan planera och genom-

föra de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010)”. För att besvara denna fråga valde jag 

att utforma en fråga om huruvida respondenten anser sig ha tillräckliga kunskaper för att om-

sätta de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev, 2010). Studien visar på att 57 % av respon-

denterna inte ansåg sig kunna omsätta samtliga av de tre naturvetenskapliga målen. Studien 

visar även att det finns ett samband emellan den anställdes inställning till att barn får lära sig 

om naturvetenskap i förskolan och i vilken utsträckning den anställde upplever sig kunna om-

sätta de naturvetenskapliga målen. Om personalen anser att naturvetenskap i förskolan är av 

stor vikt, så upplever den anställde sig i högre grad kunna uppnå de naturvetenskapliga målen. 

Samtidigt visade det sig att varken personalens egen inställning till naturvetenskap eller om 

denne har fortbildat sig inom naturvetenskap kan sägas påverka huruvida personalen anser sig 

kunna planera och genomföra målen. Noterbart är dock att även om fortbildningen inte tycks 

höja huruvida personalen anser sig kunna planera och genomföra målen så visar studien på att 

fortbildning leder till att personalen blir mer delaktiga i genomförandet av de naturvetenskap-

liga målen. Av detta drar jag slutsatsen att det är av stor vikt att förskolepersonalen får lära sig 

mer om varför barn behöver lära sig om naturvetenskap, för att på sikt därigenom även kunna 

höja deras känsla av att de på egen hand kan planera och genomföra de naturvetenskapliga 

målen. 

6.2.2 Frågeställning 2 
”Anser personalen att deras avdelning uppnår de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 
2010)”. För att kunna svara på denna fråga så valde jag att ha med frågor om huruvida förs-
kollärarna upplever att deras avdelning har uppnått de mål som finns för naturvetenskap inom 
förskolan i Lpfö 98 (rev, 2010). Studien visar att endast 40 % av respondenterna ansåg att de-
ras avdelning under det senaste året hade uppnått de tre naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 
(rev, 2010). Av detta drar jag slutsatsen att många av förskolorna i Jönköpings kommun inte 
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når upp till de naturvetenskapliga målen. Vilket får till följd att alla barn inte ges samma för-
utsättningar att förstå den naturvetenskap de senare i skolan bekantas med. 

6.2.3 Frågeställning 3 
”Vilka bakgrundsfaktorer kan sägas ha en signifikant betydelse på måluppfyllnaden av de na-
turvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010)”. Denna fråga valde jag att besvara genom att ha 
en egen del i enkäten med bakgrundsfrågor, där bland annat det personliga intresset för natur-
vetenskap, barngruppens storlek, utbildningsnivå och barngruppens åldersspann togs upp. 
Genom att studera sambandet mellan respondenternas upplevda måluppfyllnad med bak-
grundsfrågorna framkom följande. Studien visade på att så väl barngruppens ålder som perso-
nalens personliga intresse för naturvetenskap är av betydande vikt för avdelningens målupp-
fyllnad av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). Däremot kan varken barngrup-
pens storlek eller personalens utbildningsnivå sägas vara avgörande för måluppfyllnaden. Av 
detta drar jag slutsatsen att förskollärarnas personliga intressen påverkar måluppfyllnaden av 
de naturvetenskapliga ämnena. Noterbart är dessutom att det personliga intresset för naturve-
tenskap är högre hos personal som arbetar med barn i åldersspannet 3-5 år än barn i ålders-
spannet 1-3 år. Därav drar jag slutsatsen att måluppfyllnaden i mångt och mycket till sist av-
görs av personalens inställning till naturvetenskap. Den personal som är intresserad av ett 
ämne engagerar lättare så väl barn som kollegor i det han/hon gör inom ämnet.  

6.2.4 Frågeställning 4 
”Vilka typer av argument använder sig personalen av för att motivera naturvetenskapens 

plats i så väl förskolan som skolan?”. För att kunna besvara denna fråga använde jag mig av 

en öppen fråga i slutet av enkäten. Svaren kategoriserades sedan in i fyra typer av argument, 

nytto-, demokrati-, ekonomi- och kulturargumentet. De som besvarade enkäten använde sig i 

huvudsak av nytto- samt det demokratiska argumentet för att förklara varför barn i förskolan 

behöver lära sig om naturvetenskap. Några lutade sig även mot det ekonomiska argumentet, 

men inga använde sig av kulturargumentet. Av detta kan jag dra slutsatsen att nytto- och de-

mokratiargumentet är de vanligast förekommande argumenten för naturvetenskap inom för-

skolan. Jag ser dock behov av att förskollärarna får ytterligare utbildning i naturvetenskapliga 

ämnen för att få mer kunskap i varför barnen ska lära sig om naturvetenskap, detta då jag an-

ser att flera respondenter hade en smal syn på vikten av naturvetenskapens plats i förskolan. 

6.2.5 Frågeställning 5 
”Vilka orsaker anser personalen att det kan finnas till att tidigare studier har visat på att 
måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen, på sina håll, varit bristfällig?” Liksom fö-
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regående frågeställning så valde jag även här att få svar på frågan genom en öppen fråga i en-
käten. Detta eftersom jag inte ville begränsa respondentens svar genom mina förutfattade me-
ningar. Efter att ha tolkat och kategoriserat respondenternas svar så framgick det att det fanns 
tre huvudfaktorer som respondenterna trodde var orsaken till bristande måluppfyllnad. Dessa 
var bristande metodkunskaper, ämneskunskaper och intresse för naturvetenskap från persona-
lens sida. Utifrån detta drar jag slutsatsen att personalen anser att utbildning och ökat intresse 
är de två viktigaste faktorerna att förbättra för att öka måluppfyllnaden av de naturvetenskap-
liga målen. Dessa faktorer överensstämmer dock inte med resultatet av denna studie, vilken 
visar på att det personliga intresset mycket riktigt är avgörande, men att personalens utbild-
ningsnivå inte kan sägas vara avgörande för måluppfyllnaden. Av detta drar jag slutsatsen att 
personalen i förskolverksamheten har en god bild över vilka åtgärder som skulle kunna höja 
måluppfyllnaden av de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (rev. 2010). 

6.2.6 Fortsatt forskning 
Under studiens gång har ett flertal forskningsfrågor dykt upp som skulle kunna vara utgångs-
punkter för vidare forskning.  Nedan följer några av dessa. 

• Vilken betydelse kan varje enskild faktor sägas ha för såväl måluppfyllnaden, som 
personalens upplevelse av att kunna planera och genomföra de naturvetenskapliga må-
len.  

• Forskning kring hur en mer mångfasetterad bild av naturvetenskap ska kunna ges till 
de blivande förskollärarna.  

• Vidare forskning kring hur intresset för naturvetenskap kan höjas hos förskolläraren 

• Liknande undersökningar på fler platser i landet för att se om resultaten är likvärdiga i 
hela landet och därigenom kan sägas gälla för hela Sverige. 

• Forskning som syftar till att få fram fler metoder för att underlätta utlärning av natur-
vetenskap i förskolan.    
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Bilaga 1 

__________________________________________________________________________________ 

Hej!   

Denna enkät är en del av en C-uppsats angående måluppfyllelsen av de mål och riktlinjer gäl-

lande naturvetenskap som återfinns i nuvarande riktlinjerna för förskolan, Lpfö 98 (rev. 

2010). Dessa mål återfinns på enkätens femte sida. Enkäten är uppdelad i två delar, bak-

grundsfrågor och frågor kring målen i Lpfö 98 (rev. 2010). Med hjälp av denna enkät hoppas 

jag även kunna säga något kring vilka faktorer som kan vara avgörande för att målen ska 

kunna uppnås.  
   

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst för dig och kryssa enbart i ett av svarsalternati-

ven, om inget annat framgår av frågan. Om du har kryssat fel, fyll då i hela rutan och gör ett 

nytt kryss i den ruta du istället vill välja. 
   

De uppgifter du lämnar kommer att användas i undervisning och som grund för C-uppsats och 
du som deltar kommer att vara helt anonym. Din medverkan i denna studie är viktig och jag är 
tacksam om du svarar så uppriktigt som möjligt på frågorna. Deltagandet i denna undersök-
ning är dock helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Om du vill ta del av resultatet av denna studie så kommer den att finnas tillgänglig via sök-
ning på www.diva-portal.org. Sök då förslagsvis efter Jönköpings högskola eller Pär Svan-
tesson. 

 

 

 

   

Tack för ditt deltagande i denna studie!  

Pär Svantesson   

 

 

 

epost:  svpa1086@student.hj.se 
tel.: 0707-927475 
 

Lärarutbildning - Förskola/förskoleklass 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 
__________________________________________________________________________ 
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Del 1 
    

      1. Är du?  

  Man □      Kvinna □ 

      2. Vilket år är du född?  

        19_____ 

      3. Vilken form av anställning har du? 

         Timanställd □      Längre vikariat (min. en månad) □      Fast anställd□ 

      4. Hur många år har du arbetat inom förskolverksamheten? 

  _______ år 

      5. Vilken eller vilka åldrar är barnen på den avdelning du arbetar på? 

  1år  □      2år □      3år □      4år □      5år □ 

      6. Hur många barn är inskrivna på er avdelning? 

   _______ barn 

      7. Hur många heltidstjänster motsvarar personalstyrkan på er avdelning?  

   _______ heltidstjänster 

      8. Hur många procent motsvarar den tjänst du har? (Heltid motsvarar 100 %) 

  _______% 

     9a. Vilken utbildningsnivå har du? (om annan utbildning anges som svar, så fyll gärna i      
             vilken utbildning du har.) 

   Barnskötare □      Förskollärare □     Annan utbildning:________________ □ 
      9b. Vilket år avslutade du dina studier till din nuvarande profession? 

   År ________ 
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      9c. Omfattade din utbildning någon form av naturvetenskap i förskolan? (om Nej fortsätt   
              till fråga 10a) 

   Ja   □ Nej   □ 

      9d. Hur många (40 timmars) veckor omfattar den sammanlagda utbildningen inom   
              naturvetenskap i förskolan du har gått under din utbildning? (en veckas utbildning  
              motsvarades av ett (högskole)poäng fram till sommaren 2007 och därefter av 1,5 hp) 

              Veckor: _____   

      10a.  Har du erbjudits möjlighet till vidareutbildning inom naturvetenskap i förskolan?   
               (om Nej fortsätt till fråga 11) 

   Ja   □ Nej   □ 

      10b. Har du gått någon vidarutbildning inom naturvetenskap i förskolan? (om Nej fortsätt  
              till fråga 11) 

   Ja   □ Nej   □ 

      10c. Hur många dagar/veckor omfattar den sammanlagda vidarutbildningen mot   
              naturvetenskap i förskolan du har deltagit i sedan du utbildade dig?  

              Dagar: ______      Veckor: ______      

      10d. Hur många dagar/veckor omfattar den sammanlagda vidarutbildningen mot   
              naturvetenskap i förskolan du har deltagit i sedan den senaste läroplanen infördes  
              (juli 2010)? 

              Dagar: ______      Veckor: ______      

     10e. Har du efter din utbildning gått en fortbildningskurs om naturvetenskap i förskolan,   
             via en högskola eller universitet?  

  Ja   □ Nej   □ 

 

 
 

42 

 



 

     11. Var på en tiogradigskala där 1 är lägst och 10 är högst skulle du sätta ut ditt   
           personliga intresse för kemi, fysik, biologi och miljöfrågor?  

Mitt personliga intresse för kemi 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

□         □           □          □          □           □           □          □          □            □ 

Mitt personliga intresse för fysik  

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

□         □           □          □          □           □           □          □          □            □ 

Mitt personliga intresse för biologi 

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

□         □           □          □          □           □           □          □          □            □ 

Mitt personliga intresse för miljöfrågor 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

□         □           □          □          □           □           □          □          □            □
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Del 2 

I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010), återfinns bland annat följande 
mål som förskolan ska sträva efter, att varje barn: 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra (s 10). 
 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (s 10). 
 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om na-
turvetenskap (s 10). 

    12. Markera nedan de mål du anser dig ha tillräckliga kunskaper om för att kunna   
          planera och genomföra i form av en aktivitet/samling eller på annat sätt omsätta i   
          praktiken (Du kan ange flera alternativ). 

                   Mål a)  □    Mål b)  □    Mål c)  □ 

     13a. Markera de mål som du vet att arbetslaget på din avdelning har uppnått under: 
             (Du kan ange flera alternativ)  

     det senaste halvåret (april 2013 – november 2012) 

                   Mål a)  □    Mål b)  □    Mål c)  □   
     det senaste året (april 2013 – maj 2012) 

                   Mål a)  □    Mål b)  □    Mål c)  □ 
     13b. Markera de mål som du varit delaktig i att uppnå i verksamheten under:  
             (Du kan ange flera alternativ) 

     det senaste halvåret (april 2013 – november 2012) 

                   Mål a)  □    Mål b)  □    Mål c)  □   
     det senaste året (april 2013 – maj 2012) 

                   Mål a)  □    Mål b)  □    Mål c)  □ 

 
    14. Har du varit föräldraledig/tjänstledig/sjukskriven eller av annan anledning inte  
            kunnat delta i verksamheten under en längre tid det senaste året? (Om Ja, ange även   
            hur många veckor och månader det rör sig om) (Du kan ange flera alternativ) 
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                 □  Ja, under perioden april 2013 – november 2012  

                     _______ Veckor    _______ Månader 
                 □  Ja, under perioden oktober 2012 – maj 2012 

                                     _______ Veckor    _______ Månader 
                 □  Nej 

    15a. Hur viktigt anser du det är att förskolebarn i åldern 1-3 år får lära sig om naturvetenskap  
           i förskolan? (Ange ditt svar på en tiogradigskala där 1 är lägst och 10 är högst ) 

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

□         □           □          □          □           □           □          □          □            □ 
    15b. Hur viktigt anser du det är att förskolebarn i åldern 4-5 år får lära sig om naturvetenskap  
           i förskolan? (Ange ditt svar på en tiogradigskala där 1 är lägst och 10 är högst ) 

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

□         □           □          □          □           □           □          □          □            □ 
     16. Varför behöver dagens barn och ungdomar lära sig om naturvetenskap,  
            enligt din mening? (bortsett från att det står i styrdokumenten)  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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     17. Tidigare studier har visat att måluppfyllelsen av de naturvetenskapliga målen i   
           styrdokumenten för förskolan på sina håll har varit bristfälliga. Vilken eller vilka   
           orsaker tror du kan ligga till grund för dessa resultat? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Ännu en gång ett stort tack för din medverkan i denna undersökning! 

  
Kommentarer och synpunkter gällande studien. 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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