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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur verksamma förskollärare tolkar de 
naturvetenskapliga delarna i den reviderade läroplanen. Speciellt fokus ligger på begreppen 
”kemiska processer” och ”fysikaliska fenomen”. Studien har även för avsikt att utreda om 
förskollärare känner sig förtrogna med det naturvetenskapliga innehållet i uppdraget. För att 
undersöka syftet har 11 kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare genomförts. 
Urvalet har gjorts utifrån att försöka få så stor spridning på intervjuobjekten som möjligt. 
Resultatet har redovisats i anslutning till teman som rör frågeställningarna för studien.  
De slutsatser som framkommer från resultatet är att naturvetenskapen i förskolan kan tolkas 
som en typ av naturfostran. Där fostransuppdraget framträder tydligare än ett 
naturvetenskapligt innehållsuppdrag. Kemiska processer och fysikaliska fenomen är 
svårtolkade för förskollärarna och tolkas främst som experiment i planerade aktiviteter. 
Vidare visar studien att det finns ett uttryckt behov av fortbildning inom det 
naturvetenskapliga området för att förskollärarna ska kunna möta barnens behov och kraven 
från styrdokumenten.  
 
Nyckelord: styrdokument, ämnesdidaktik, innehåll, naturvetenskap 
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1. INLEDNING 

Under hösten 2011 gick jag kursen Naturvetenskap och teknik i barnets värld 15 hp, inom 
ramen för min förskollärarutbildning. Kursen är valbar och alltså inte en obligatorisk del i 
2001 års lärarutbildning vid Umeå universitet. Jag valde den kursen eftersom jag upplevde ett 
kunskapsglapp inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena i förskolan. En annan 
anledning till att jag valde kursen var den reviderade läroplanen för förskolan och det utökade 
naturvetenskapliga uppdraget. Jag har själv aldrig varit särskilt intresserad eller funnit det 
särskilt roligt med den naturvetenskap jag mött under min tid i grundskolan och gymnasiet.  
 
På grund av ovanstående fann jag det svårt att arbeta med dessa områden i förskolans 
verksamhet, och saknade metoder för hur jag skulle arbeta med områdena i barngrupper. Jag 
upplevde att kursen förändrade min syn på naturvetenskap. Det handlade dels om vad 
naturvetenskapen är för mig, men också vad det kan vara i arbete med barn och vad den 
syftar till. Tidigare hade jag en bild av naturvetenskap som något användbart endast för de 
som ville bli akademiker inom de naturvetenskapliga områdena och att det i arbete med barn 
endast var ett undersökande arbetssätt och enklare experiment. Efter kursens avslut såg jag på 
det naturvetenskapliga området inom förskolans verksamhet som en del i barnens förståelse 
av sin omvärld. Jag upplevde också att min egen kunskap inom de naturvetenskapliga 
områdena var av stor vikt för att kunna bryta ner kunskapsinnehåll till barnens förståelsevärld 
eller att själv förstå deras upplevelser av olika fenomen. Under mina VFU-perioder har jag 
inte upplevt att de naturvetenskapliga områdena varit i fokus i de verksamheter jag varit 
delaktig i. Det kan ha sin grund i att jag själv inte haft någon större kunskap inom områdena 
och därför inte kunnat uppmärksamma innehållet. Däremot kände jag att det utökade 
naturvetenskapliga innehållet i kombination med avsaknad av obligatoriska kurser inom 
naturvetenskap och barns lärande i min egen lärarutbildning, intresserade mig för att 
undersöka hur verksamma förskollärare tolkar det nya uppdraget.  
 
1998 blev förskolan en del av det svenska utbildningssystemet och i samband med detta fick 
också förskolan sin första läroplan, Lpfö 98. Läroplanens införande innebar ett ökat 
pedagogiskt uppdrag för den svenska förskolan (Skolverket, 2008). Under 2010 genomfördes 
en revidering av förskolan läroplan med förändringar som bland annat innebar att det 
naturvetenskapliga innehållet under rubriken ”2.2 Utveckling och lärande” skrevs fram.  
 
I Lpfö 98 går följande uppdrag, som rör det naturvetenskapliga området, att utläsa: 
 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 
barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet 
i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7). 

 
2.2 Utveckling och lärande 

 
(Barnet) – utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9). 
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I den reviderade läroplanen för förskolan är uppdraget framskrivet på följande sätt:  
 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 
barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet 
i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid 
(Utbildningsdepartementet, 2010a, s.7). 

 
Vallberg Roth (2011, s. 128) har uttolkat det naturvetenskapliga och tekniska innehållet i 
förskolans reviderade läroplan i fem punkter. Jag har här sorterat ut det tekniska innehållet 
och kvar blir tre punkter under 2.2 Utveckling och lärande som direkt rör naturvetenskap: 
 

-‐ (Barnet) utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra,  
 

-‐ utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  

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

naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 10). 
  

Förändringarna berör med andra ord i huvudsak innehållet under 2.2 Utveckling och lärande 
och det är detta som ligger i fokus för min studie. Utöver att just undersöka hur förskollärare 
ser på det naturvetenskapliga innehållet i förskolan har jag valt att lägga extra fokus vid 
begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen, som är två nya begrepp i förskolans 
läroplan. Med bakgrund i min egen syn på vikten av kunskap i och om de naturvetenskapliga 
områdena har jag också valt att undersöka hur förskollärare ser på sin egen 
ämnesförtrogenhet inom de naturvetenskapliga delområdena.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma förskollärare tolkar de naturvetenskapliga 
delarna i den reviderade läroplanen. Speciellt fokus för studien är begreppen ”kemiska 
processer” och ”fysikaliska fenomen”. Studien har även för avsikt att utreda om förskollärare 
känner sig förtrogna med det naturvetenskapliga innehållet i uppdraget. 
 

Frågeställningar 
 

-‐ Vad anser förskollärare att naturvetenskapens syfte i förskolan är? 
 

-‐ I vilka situationer upplever förskollärare att de arbetar med naturvetenskap i 
förskolan? 

 
-‐ Vilken uttolkning gör förskollärare av begreppen ”kemiska processer” och 

”fysikaliska fenomen” i den reviderade läroplanen? 
 

-‐ Hur upplever förskollärare sin egen kompetens inom de naturvetenskapliga 
delområdena (kemi, fysik, biologi, geovetenskap)? 
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1.2 Litteraturgenomgång 

Förskolans bildningstradition 
 
Roth (2011) talar om fyra olika läroplansdiskurser i den svenska förskoletraditionens historia, 
som räknas börja med Guds läroplan i mitten av 1800-talet. Vidare tar författaren upp: Det 
goda hemmets och hembygdens läroplan (slutet av 1800-talet till 30-/40-talet), Folkhemmets 
läroplan (mitten av 1900-talet till mitten på 80-talet) och Världsbarnets läroplan (slutet av 
80-talet till nutid). De olika perioderna har haft olika innehållsfokus och kunskapssyn och 
barnsyn har varierat. Vad som däremot löper som en röd tråd genom alla dessa perioder är 
just förskolans uppdrag som vårdande och omsorgsgivande. Omsorgsuppdraget har 
kombinerats med ett pedagogiskt uppdrag, som också varierat i arbetsformer, innehåll och 
fokus under dessa perioder. Det kombinerade uppdraget där omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet och förutsätter varandra benämns av Skolverket (2008a) som ”Educare-
modellen”. Omsorgstemat under dessa perioder kan beskrivas på följande sätt: 

… från kristlig, skolorienterad omsorg (i Guds läroplan), via moderligt moralisk omsorg (i Det goda 
hemmets läroplan) till vetenskapligt-rationell och samhällsrelaterad omsorg (i Folkhemmets läroplan). 
Och slutligen till en mer kognitivt relaterad omsorg – omsorg för att lära, omsorgslektioner (”hjärn-
omsorg”- socioemotionell intelligens), och till världsbarnets rätt till omsorg och individuellt bemötande 
i olika situationer och kulturer (i Världsbarnets läroplan) (Vallberg-Roth, 2011, s. 175). 

I den reviderade läroplanen för förskolan under rubriken förskolans uppdrag, finner vi: 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet (Utbildningsdepartement, 2010a). 

Thulin (2011) har studerat hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga 
fenomen. Hennes resultat visar på att förskolepraktiken tycks styras av uppfattningar som 
funnits med i den svenska förskolan sedan början av 1900-talet. Bildningsidealet utgår från 
synen på vad den goda förskolan är och vad som bör betonas i uppdraget. Studien visar att 
fostransuppdraget får en betonad roll i aktiviteter där ett annat innehåll till synes ska vara i 
fokus, i detta fall ett naturvetenskapligt innehåll. Även Ekström (2007), som studerat 
förskolans praktik, drar slutsatser om att omsorg och social utveckling betonas före andra 
innehåll i förskoleverksamheten. Jonsson (2011) har intervjuat lärare i förskolan och deras 
syn på läroplan för de yngsta (1-3 år). Resultaten från hennes studie visar i stället på att 
specifika innehåll såsom matematik, naturvetenskap och språkskapande ges samma prioritet 
av som exempelvis leken i lärares arbete med de yngsta barnen i förskolan. Lärarna uttrycker 
även ett kunskapsbehov för att kunna möta barnens behov inom de mer ämnesspecifika 
områdena, inget sådant kunskapsbehov tycks uppfattas för området ”lek” i förskolan.  

Skolverkets (2004) första utvärdering av förskolan visar på att förskollärare ser på sitt 
uppdrag utifrån ett helhetstänk vad gäller omsorg, fostran och lärande, något som betonats i 
styrdokument för förskolan sedan barnstugeutredningen. Synen på uppdraget där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet och förutsätter varandra kallas Educare (Skolverket, 
2004) och ses som ett av två dominerande förhållningssätt inom förskolepedagogiken i 
OECD-länderna (OECD, 2006). Educare betraktas som ett socialpedagogiskt förhållningssätt 
och hittas igen i centraleuropeiska och nordiska länderna. Frankrike och engelskspråkiga 
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länder präglas av ett skolförberedande förhållningssätt, där förskolepedagogiken närmat sig 
skolans mer ämnesorienterade pedagogik (OECD, 2006). OECD förespråkar Educare-
modellen och de nordiska ländernas förskoletradition värderas mycket högt. 

Förskolans läroplan och dess inverkan på förskoleverksamheten 
 
Enligt Ekström (2007) tillskriver inte förskollärare läroplanen så stor betydelse för den 
praktiska verksamheten i förskolan. Läroplanens funktion pekar främst på tre betydelser för 
förskollärarna i Ekströms studie: 1) ge uttryck för vad de redan gjorde, 2) förtydliga 
uppdraget samt 3) skapa en ökad självkänsla. Resultaten från Skolverkets (2008) senaste 
utvärdering av förskolan visar även den att förskollärare upplevt att införandet av läroplan 
bidragit till att sätta ord på den egna praktiken. Därutöver visar utvärderingen att läroplanen 
mottagits ovanligt positivt i jämförelse med andra skolreformer. Utvärderingen kommer fram 
till två tänkbara orsaker till det positiva mottagandet av läroplanen: dels att läroplanen är 
baserad på utvecklingstendenser i förskolan under 90-talet, dels att införandet av läroplanen 
och förskolans inträde i utbildningssystemet gav verksamheten en högre status. I en studie 
om förskollärares upplevelser av läroplan för de yngsta att förskolan präglas av en ”här och 
nu”-praktik. Det innebär att förskollärare måste agera mycket i stunden och inte har särskilt 
mycket tid till att planera aktiviteter. De ska också utgå från vad som händer här och nu i 
barnens vardag, och kan därmed inte heller planera verksamheten i förväg.  

Ämnesdidaktik  
 
Traditionellt sett har den svenska grundskolan kopplats ihop med skolämnen och lektioner 
med färdigheter och ämneskunskaper i centrum. Förskolan har i stället beskrivits som 
temainriktad, som tagit sin utgångspunkt i barnens omvärld, och förskoleverksamheten har i 
stället betonat lek och omsorg (Pramling Samuelsson & Samuelsson, 2008). Under senare tid 
har dessa temaområden fått ett tydligare innehåll som då involverat exempelvis 
skriftspråkande och matematik. Vidare menar författarna att förskolan går mot att bli mer 
kunskapande, såsom skolan.  Något som bekräftas av Skolverkets senaste utvärdering av 
förskolan (2008a), som visar att lärande fått ett tydligare fokus i förskoleverksamheten sedan 
införandet av förskolans läroplan. Utvärderingen pekar också på att synen på förskolan har 
skiftat med en tydligare betoning på förskolan som skolförberedande verksamhet.  
 
Även Thulin (2011) konstaterar att den svenska förskolan inte har någon tradition av att 
arbeta med ett kunskapsuppdrag kopplat till ett specifikt innehåll. Vidare visar resultaten av 
Thulins avhandling att det naturvetenskapliga innehållet får stå tillbaka i förskolepraktiken 
för högre prioriterade områden i förskolans uppdrag, som omsorgs- och fostransuppdraget. 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att det krävs en massiv 
kompetensutveckling om förskolan ska utvecklas att bli mer ”lärandeorienterad”. Därutöver 
finns väldigt lite ämnesdidaktisk forskning mot yngre barns lärande (Pramling Samuelsson 
och Samuelsson, 2008).  Författarna menar att detta kan bero på att det ofta ses som att 
introduceringen av ämnesområden först börjar i samband med skolstart. Samtidigt finns 
belägg för att barns lärande om olika ämnesinnehåll börjar långt tidigare och viss forskning 
finns att hitta inom exempelvis matematik- och skriftspråksdidaktik för yngre barn.  
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Begreppen naturvetenskap och naturorienterande ämnen 
 
I Nationalencyklopedin definieras naturvetenskap enligt nedan:  
 

naturvetenskap, den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess 
delar eller verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap. 
Naturvetenskapen har sina rötter i olika historiskt givna mänskliga aktiviteter (Nationalencyklopedin, 
2012). 

Inom ramen för den svenska grundskolan talar man om naturorienterande ämnen, så kallade 
NO-ämnen, hit räknas biologi, kemi och fysik (Utbildningsdepartementet, 2011). I de stora 
internationella TIMMS-studierna redovisas innehållsområdena i stället som biologi, 
fysik/kemi och geovetenskap. Här innefattar innehållsområdet biologi det som vi hittar i 
svenska kursplaner för biologi: ekologi, kroppen, livscykler och så vidare. Fysik och kemi är 
ett gemensamt område i dessa mätningar och innehåller: ämnens egenskaper, materia, 
materians kemiska och fysikaliska omvandlingar, ljus, ljud, energi, elektricitet, magnetism 
och krafter. Geovetenskapen innefattar jordens uppbyggnad, luft, vatten, naturresurser och 
även jorden som planet i rymden. I svenska skolan hittar vi geovetenskapen ibland annat 
geografin och fysiken (Skolverket, 2007).  

Utbildningsdepartementet har tagit fram en promemoria om bakgrunden till ändringarna i den 
reviderade läroplanen för förskolan. Här definieras naturvetenskap i förskolan som: 

I förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att barnets omgivning och vardagsfenomen 
undersöks. När barn via lek ges möjlighet att upptäcka och undersöka väcks en nyfikenhet och en 
förståelse för naturvetenskap och teknik och deras egen delaktighet i naturens kretslopp 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Naturvetenskap är ett brett område som innefattar en rad olika delområden 
(Nationalencyklopedin, 2011). Begreppet naturvetenskap finns med i förskolans läroplan men 
definieras inte närmare i läroplanstexten (Utbildningsdepartementet, 2010a). Inom 
grundskolans ramar brukar den omnämnas som skolämnena kemi, fysik och biologi 
(Skolverket, 2007). Jag har i min studie valt att definiera naturvetenskapens delområden 
genom att benämna den fysik, kemi, biologi och geovetenskap utifrån ovanstående 
definitioner. Denna definition får ligga som grund och tolkningsram för vad naturvetenskap i 
förskolan skulle kunna vara, utifrån verksamma förskollärares perspektiv. 

Det naturvetenskapliga innehållet i förskolans läroplan  
 
I fokus för den här studien är det naturvetenskapliga innehållet i förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010a). Det blir därmed av intresse att närmare förklara de 
naturvetenskapliga strävansmålen under rubriken ”Utveckling och lärande” i förskolans 
läroplan. I och med införandet av den reviderade läroplanen utformade regeringskansliet en 
beskrivande och motiverande text till de kommande förändringarna. Med utgångpunkt i 
strävansmålen i fokus för studien har jag närmare försökt beskriva regeringens intentioner 
med det förändrade innehållet och vad detta innehåll kan innebära i förskoleverksamheten.  
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Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra (Utbildningsdepartementet, 2010a). 

 
I Utbildningsdepartementets (2010b) promemoria till ovanstående mål i läroplanen 
framträder bland annat begreppet hållbar utveckling. Begreppet beskrivs av principer som: 
”omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar 
produktion, livsstilsfrågor, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle”(s. 15).  Vidare 
beskrivs målet med att upptäcka samband i naturen och hos djur och människor och att ge 
barnen kunskaper och förtroende att de kan göra skillnad, ta ställning och lösa problem.  

 
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Utbildningsdepartementet, 2010a). 

 
Innehållet i ovanstående mål beskrivs som att barn ska ges möjlighet att erfara 
naturupplevelser som stärker deras intresse och nyfikenhet för naturen. Det kan handla om att 
upptäcka och utforska djur och växtlivet i närmiljön, enkla aspekter av näringskedjan och 
årstidsväxlingar, medvetenhet om olika förutsättningar för liv, att materia inte försvinner. 
Vidare kan det handla om att känna till olika energikällor som elektricitet, solljus och 
vindkraft samt att bekanta sig med processer och fenomen som smak, doft, vatten i dess olika 
former, temperaturskillnader, väderfenomen, luft som rör sig, kraft, balans och jämvikt samt 
eldning av bränslen.  

 
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010a). 
 

Innehåll som syns under detta mål är bland annat att genom observationer och experiment 
upptäcka samband i naturen på ett lekfullt sätt. Det menar Utbildningsdepartementet (2010b) 
kan handla om att rita, mäta, få föremål i rörelse, uttrycka hypoteser, räkna och klassificera. 
Dessa aktiviteter kan även bidra till att barnen utvecklar sina språkliga och matematiska 
färdigheter. I fokus för innehållsmålet är samtal med utgångspunkt i barnens intressen och 
tidigare erfarenheter.  
 

Naturvetenskap i förskola och skola 
 
Zetterqvist och Kärrqvist (2007) konstaterar i sin forskningsöversikt Naturvetenskap med 
små barn att forskning om de yngsta barnen inte är särskilt utvecklad. I rapporten framgår att 
”undervisning i naturvetenskap handlar lika mycket om att undervisa i som om 
naturvetenskap” (s. 30).  De menar vidare att naturvetenskap handlar om att förstå sin fysiska 
omvärld, och att en framgångsrik lärare är den som lyckas utmana barnen i sin förståelse av 
sin vardagsvärld. Osborne (1996) uttrycker att det huvudsakliga syftet med undervisning i 
naturvetenskap är att människor, vuxna som barn, ska hjälpas till att bättre förstå sin omvärld. 
Det handlar om att göra omvärlden mer begriplig och att ens uppfattningar om densamma ska 
kännas mer användbara. Enligt Zetterqvist och Kärrqvist (2007) är målet för undervisning 
med yngre barn naturvetenskapliga teorier och begrepp, ett naturvetenskapligt arbetssätt och 
naturvetenskapens karaktär. Garbett (2003) menar att undervisning i naturvetenskap för yngre 
barn är central då barn ska förstå och skapa mening med sin omvärld. 

Naturvetenskapen har på sätt och vis funnits med i förskolans innehåll sedan 
barnträdgårdarnas dagar (Thulin, 2011). Vidare menar Thulin att det är en naturvetenskap 
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som fokuserat på natur- och trädgårdskunskaper. Thulin menar utöver detta, utifrån sin 
avhandlings resultat, att naturvetenskap i förskolan kan begränsas till det naturvetenskapliga 
delområdet biologi. Den slutsatsen har sin utgångspunkt i de medverkande förskollärarnas val 
av innehållsområden kopplat till naturvetenskapliga temaområden.  

Elm (2008) har genom videoobservationer i en förskola och en förskoleklass studerat 
naturvetenskapliga aktiviteter. Studien syftar bland annat till att ta reda på hur 
naturvetenskapligt innehåll väljs ut och gestaltas. Resultaten av studien visar att observation 
är den vanligaste naturvetenskapliga aktiviteten i de två skolformerna. Barnen i studien får 
observera objekt som läraren valt ut. Vid observationerna kan urskiljas några viktiga aspekter 
för lärarna: benämna olika objekt för barnen, fokusera på barnens upplevelser och 
skogsutflykten. En gång i veckan skedde i såväl förskoleklassen som förskolan en utflykt till 
ett skogsområde. Det var huvudsakligen under denna utflykt som de naturvetenskapliga 
aktiviteterna skedde. Observationerna behandlade i huvudsak observationer inom ramen för 
den gröna biologin. Inom ramen för avhandlingen kan sägas att det naturvetenskapliga 
innehållet i förskoleklassen och förskolan valdes ut och gestaltades av lärarna, och lärarna 
valde objekt inom den gröna biologin.  

Ärlemalm-Hagsér (2008) har i en lärstudie fokuserat på att undersöka barns utveckling av sitt 
kunnande om insekter. Valet av lärobjekt motiveras med att barn ofta på förskolegården är 
intresserade av småkryp, observerar dem, gör antaganden, förutsägelser och så vidare. 
Resultatet visar på en progression i barns förståelse för lärandeobjektet insekter. I 
resultatdiskussionen menar Älremalm-Hagsér att förskolan genom att arbeta med att utmana 
barns genuina teorier om naturvetenskapliga fenomen skapar möjligheter för barnen att bättre 
förstå händelser och fenomen i sin omvärld.  

Bergnéhr (2009) har studerat tidningen Förskolans utgivna nummer under åren 2000-2008, 
med urval av reportage och inlägg innehållande begreppen: natur, utemiljö, 
utomhuspedagogik, miljöarbete och/eller naturvetenskap. Enligt författaren går det inte att 
göra några generaliseringar av förskoleverksamhet utifrån resultatet, men materialet ger ändå 
en indikation på samhälleliga tendenser och ideal inom förskoleverksamheten. Bland dessa 
tendenser finner Bergnéhr bland annat att förskolans uppgift knyts till att ”få barnen 
intresserade av natur och miljö”, ”att ge barnen en känsla för naturen” samt ”att väcka 
barnens intresse för naturen genom positiva upplevelser” (s. 65). Frasen ”en känsla för 
naturen” återkommer enligt författaren flera gånger i materialet. Natur och miljö knyts i 
reportagen och inläggen ihop med naturvetenskapligt lärande. Vidare kommer Bergnéhr 
(2009) fram till att barnen anses ha ett naturligt intresse för naturen som förskolan ska ta 
tillvara på för att bygga upp en miljömedvetenhet hos barnen. Det blir också tydligt att 
förskolans läroplan haft stort genomslag i Förskolans reportage dels för att den ofta refereras 
till och dels för att formuleringarna ofta liknar formuleringar i läroplanen.  

Lärarrollens betydelse för barns lärande i naturvetenskap 
 
Harlen (2010) menar att det är viktigt att lärare behärskar teoretiska kunskaper i 
naturvetenskap och om naturvetenskap samt dess karaktär, och del i ett större sammanhang. 
Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009)  har lärarens pedagogiska 
medvetenhet stor betydelse för hur denne angriper ett innehåll. Den pedagogiska 
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medvetenheten ligger enligt författarna att kunna avgöra vad som är väsentligt för barn att 
lära och synen på hur vad kunskap är.  
 
I Skolverkets (2008b) analysrapport av de naturorienterande ämnena i årskurs 4 framgår att 
undervisningen inte lever upp till kraven som ställs i kursplanerna. På grund av bristande 
kompetens och behörighet görs val av det naturvetenskapliga innehållet utan stöd i 
styrdokumenten. Detta har fått till följd att fysik- och kemiundervisningen ofta fått för lite tid 
i scheman till förmån för biologiämnet, som lärare generellt känner sig mer bekväma med. 
Då lärarna har haft en NO-inriktning i sin utbildning känner de sig mer förberedda att 
undervisa och lever i större grad upp till målen i kursplanerna med sin undervisning. 
Sammantaget kan man säga att lärares brist på NO-didaktisk kompetens gör att ämnena fysik 
och kemi ofta undviks av lärare i grundskolans tidigare år. Rapporten betonar också att 
Sverige inte är unikt i detta avseende. Zetterqvist och Kärrqvist (2007) visar i sin 
forskningsöversikt över naturvetenskap med yngre barn att flera undersökningar under 1990-
talet visar att engelska lärare har dåligt självförtroende när det kom till att undervisa barn i 
naturvetenskap. De undervisade därför i ämnet så lite som möjligt och avrundade snabbt 
diskussioner i ämnet de inte behärskade. De ämnen som framförallt föll bort var fysik och 
kemi, undervisningen kretsade mer kring biologi. Appelton (2006) har i en studie om 
lärarstudenters ämnesdidaktiska förmåga visat på att utan den didaktiska ämneskompetensen 
håller sig lärare till aktiviteter som de vet fungerar, instället för att utforska nya vägar.  
 
Harlen (1997) har undersökt lärare i naturvetenskap för yngre åldrars förståelse för 
naturvetenskap och vad det har för betydelse för undervisningen.  Harlen (1997) visar att 
lärare med lågt självförtroende i naturvetenskapsundervisning använder sig av en serie 
strategier. Bland annat 1) att undvika ämnet, 2) hålla sig till områden de upplever de 
behärskat bättre (innebär ofta att prioritera biologi framför kemi och fysik, 3) hålla sig till 
färdiga läromedel, 4) avrunda diskussioner i ämnen de upplever de inte behärskar. Vidare 
menar Harlen att det är tydligt att kvalitén på undervisningen ökar med lärarens ökade 
kunskaper i naturvetenskap, och i takt med ett ökat självförtroende i att undervisa i ämnet. 
Samtidigt visar Fleer (2009) att lärares syn på hur barn lär naturvetenskap är en mycket viktig 
aspekt att beakta då man talar om undervisningskvalitet i naturvetenskaplig undervisning, 
utöver självförtroende och ämneskunskaper. Harlens (1997) studie visar också att 
självförtroende kan vara missbedömt, då några av lärarna i undersökningen uppgav ett stort 
självförtroende i att undervisa i naturvetenskap, utan någon naturvetenskaplig bakgrund eller 
förståelse för naturvetenskapens idéer. Resultatet bekräftas av Garbett (2003), vars studie 
undersöker lärarstudenters ämneskunskaper i naturvetenskap. Garbett visar på ett generellt 
mönster av dåliga ämneskunskaper i naturvetenskap hos studenterna, men samtidigt att 
studenterna upplevde att dessa kunskaper var tillräckliga för att undervisa i barn/elever i 
yngre åldrar. Det visade sig att studenterna var omedvetna om hur mycket de inte visste, och 
hur det kunde påverka deras förmåga att undervisa i naturvetenskap.  
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2. METOD 

Min studie har för avsikt att studera hur verksamma förskollärare uppfattar naturvetenskap i 
förskolan kopplat till ett framskrivet uppdrag (Utbildningsdepartementet, 2010a). Johansson 
och Svedner (2010) menar att intervjuer lämpar sig bäst då undersökningen vill ta reda på hur 
en viss grupp uppfattar ett fenomen. Med utgångspunkt i syftet har jag valt att använda mig 
av intervju som datainsamlingsmetod och meningskoncentrering som databearbetningsmetod. 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga för att genomföra min 
undersökning. 

2.1 Urval 
 
I enlighet med mitt syfte för studien har jag valt att intervjua verksamma förskollärare i två 
kommuner i Norrland. I studien kommer jag att benämna dessa kommuner kommun X 
(stadskommun) och kommun Y (landsortskommun). Studiens urval av intervjuobjekt utgick 
från bedömningen av chansen att få med så många olika uppfattningar som möjligt, det vill 
säga spridning. Det var också anledningen till att studiens intervjuobjekt valdes från en 
landsbygdskommun och en stadskommun. I kommun X (stadskommun) besöktes 
kommunens hemsida och kontakt togs med förskolor i olika områden, såväl innerstad som 
förorter. Slumpen artade sig så att jag fick tag i förskollärare med förskollärarexamen från 
årtiondena: 70-, 80-, 90, 00-, och 10-talet, vilket gav ytterligare spridning på 
intervjuobjekten. Förskollärarna som medverkar i studien kommer från totalt fem olika 
förskolor. Studien fokuserar på förskolor jag inte tidigare varit i kontakt med för att 
underlätta min egen objektivitet i relation till den senare analysen. I kommun Y 
(landbygdskommun) frångicks detta syfte och utnyttjade kontakter för att få kontakt med 
intervjuobjekten. Intervjuobjektens ålder och kön är slumpmässiga. Det är irrelevant för 
resultatet om förskolorna har någon speciell profil, och har därför inte räknats med i urvalet.  
 
Kvale och Brinkman (2009) menar att det är vanligt med 10-15 intervjuer i kvalitativa 
intervjustudier. De menar vidare att antalet kan skifta beroende på den tid som krävs av 
databearbetningen. De anser att det är av stor vikt att få tillräckligt med tid att analysera det 
insamlade materialet samt att vid en viss punkt ger inte fler intervjuer mer avkastning. Jag 
valde att ha 11 intervjuobjekt där intervjuerna var cirka 15-20 minuter långa. Jag uppskattade 
detta som tillräckligt med tanke på studiens omfattning. En av intervjuerna genomfördes på 
telefon, de resterande tio på de respektive förskolorna. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder  
 
Då lärarnas uppfattningar om naturvetenskap står i centrum för studien valde jag att använda 
mig av intervju som datainsamlingsmetod. Johansson och Svedner (2010) tar upp två olika 
typer av intervjuer: den strukturerade och den kvalitativa. Den strukturerade kännetecknas av 
att samma frågor ställs till alla intervjuobjekt i en bestämd ordning. I den kvalitativa intervjun 
är endast frågeområdena bestämda och frågorna kan variera från intervju till intervju. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att den fria utformningen på kvalitativa intervjuer ställer stora 
krav på skicklighet och erfarenhet hos den intervjuande. Utifrån mitt syfte att undersöka 
förskollärares uppfattningar om naturvetenskap i förskolan och min knappa erfarenhet av 
intervjuande, valde jag att använda mig av halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod.  
Det innebär att jag använde mig av en intervjuguide med färdigformulerade frågor, men att 
jag var flexibel vad gällde formulering samt följden på frågorna. Bogdan och Knopp Biklen 
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(2003) menar att fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att de säkerställer att 
intervjuaren får in jämförbara data, däremot förlorar intervjuaren möjligheten att ta reda på 
hur intervjuobjektet själv uppfattar och strukturerar temat. Det är med andra ord intervjuaren 
som sätter agendan för hur temat struktureras och förs fram. De rekommenderar därför att ha 
en öppnare intervjuguide i början av studien för att sedan ge den mer struktur, utifrån 
intervjuobjektens utsagor. Under provintervjun valdes därför fler och öppnare frågor, för att 
sedan fastställa intervjuguiden inför kommande intervjuer (bilaga 1).   
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att en kvalitativ intervjustudie har sju stadier: 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Vidare pekar 
de på vikten av att ha alla stadierna i åtanke redan vid det första stadiet. De metodval som 
görs i de första stadierna får konsekvenser för de senare och vice versa. Enligt deras 
rekommendationer gjorde jag en grovplanering av metodvalen för hela studien redan då jag 
skrivit klart mitt syfte. En närmare redogörelse för de kommande stadierna följer i kommande 
avsnitt. Som grund för mina metodval var att de skulle underlätta för mig att få reda på de 
olika uppfattningar som de intervjuade verksamma förskollärarna har kring naturvetenskap i 
förskolan.  

2.3 Procedur 

Planering av intervjuer 
 
Kvale och Brinkmann (2009) kallar denna del av planeringen för tematiserings- och 
planeringsstadiet. Här ingår formulering av syfte och forskningsfrågor men framför allt 
litteraturbearbetning. Efter litteraturbearbetning på området skrevs syfte och forskningsfrågor 
i hop. Med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor identifierades de temaområden som 
intervjuerna skulle behandla. Temaområdena var: synen på naturvetenskap i förskolan, 
upplevd ämnesförtrogenhet, tolkning av de nya styrdokumenten och exempel på 
naturvetenskapliga aktiviteter/situationer i förskolan. Tabell 1 nedan redogör för hur 
forskningsfrågor, temaområden och intervjufrågor relaterar till varandra.  
 
Johansson och Svedner (2010) anser att provintervjuer bör genomföras innan intervjuguiden 
färdigställs för att testa om svaren blir relevanta för forskningsfrågorna. En provintervju 
genomfördes därför och därefter ändrades syfte och frågeställningar något med ett tydligare 
fokus mot kemiska processer och fysikaliska fenomen.  
 
Intervjuerna planerades så att jag tog kontakt med förskolor och frågade om intresse fanns att 
delta i studien. Fanns det förskollärare vid den tillfrågade förskolan som var intresserade 
skickade jag ut ett informationsmail (bilaga 2). I detta presenterades syftet med studien, att 
jag skulle använda mig av ljudupptagning, deras anonymitet, att deltagande i studien var 
frivilligt samt de utdrag ur läroplanen som var aktuella i studien. Hela syftet med studien 
skrevs inte ut i informationsmailet för att intervjuobjekten inte skulle bli för styrda av hela 
syftesformuleringen. Vid ett sådant förfarande menar Kvale och Brinkmann att det är viktigt 
ur ett etiskt perspektiv att informera intervjuobjekten om hela syftet efter den avslutade 
intervjun, något som också gjordes. 
Jag valde att utforma min intervjuguide enligt en teknik som Kvale och Brinkmann (2009)  
kallar för tratteknik. Detta innebär att intervjuaren börjar med att ställa mer generella och 
övergripande frågor för att sedan bli mer specifik gentemot syftet.  
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Tabell 1.  Tabellen visar hur processen från frågeställningar till intervjuguide planerats utifrån tematisering. 

 

Genomförande av intervjuer 
 
Bogdan och Knopp Biklen (2003) pekar på vikten av att ställa så kallade undersökande 
följdfrågor, som går ut på att den intervjuade måste utveckla sina utsagor i konkreta exempel. 
Därför valde jag att inte anteckna någonting under intervjun, eftersom jag ville ha mitt fulla 
fokus på intervjuobjektet och dess utsagor. Vidare talar författarna om att inte ge upp på ett 
intervjuobjekt för fort, intervjuobjekten kan behöva ett tag på sig för att komma igång, därför 
bör intervjuaren inte vara rädd för längre tystnader.  
 
Tio av de elva intervjuerna genomfördes på plats på förskolorna. Intervjuobjekten 
informerades om att intervjuerna skulle genomföras i ett ostört rum, de fick utifrån detta välja 
plats för intervjun. Intervjuobjekten hade också själva bestämt vilken tid och dag de ville att 
intervjuerna skulle äga rum. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att intervjun bör börja med 
en orientering. Orienteringen innebar att jag kort berättade om mig själv och min studie. 
Därefter informerades intervjuobjekten kort om syftet med intervjun och huvudragen i 
informationsmailet (bilaga 2). I och med att uppfattningarna stod i centrum, fanns inga rätt 
eller fel, då studien vill ta reda på hur intervjuobjekten tänker kring de temana för studien. 
Efter intervjuerna redogjordes för hela syftet med studien och intervjuobjekten tackades för 
sitt deltagande. 
 
  

Frågeställning Tema Frågor 
Vad anser förskollärare att 
naturvetenskapens syfte i 
förskolan är? 
 

Synen på naturvetenskap i 
förskolan 

Vad anser du att syftet med 
naturvetenskap i förskolan är? 

Hur upplever förskollärare sin 
egen ämneskompetens inom de 
naturvetenskapliga delområdena? 
 

Upplevd ämnesförtrogenhet Hur ser du på din erfarenhet av att 
arbeta med naturvetenskap i 
förskolan? 
 
Hur upplever du dina 
kunskaper/erfarenheter inom de 
naturvetenskapliga delområdena? 
 

Vilken uttolkning gör 
förskollärare av begreppen 
kemiska processer och 
fysikaliska fenomen? 
 

Tolkning av de nya 
styrdokumenten 

Vad innebär kemiska processer i 
förskolan för dig? 
 
Vad innebär fysikaliska fenomen i 
förskolan för dig?  
 

I vilka situationer/aktiviteter 
anser förskollärare att de arbetar 
med naturvetenskap i förskolan? 
 

Exempel på 
naturvetenskapliga aktiviteter 
i förskolan 

Vilka aktiviteter/situationer 
upplever du att ni/du arbetar med 
naturvetenskap i förskolan? 
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2.4 Databearbetningsmetoder 
 
Intervjuerna har spelats in med ljudupptagning och transkriberats ordagrant i sin helhet och 
intervjuobjekten har getts fingerade namn i transkripten. Namnsdagsnamn från januari månad 
valdes för att undvika namnvalen gjordes från mina personliga intryck av intervjuobjekten. 
Analysmetoden jag valt att använda är den som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för 
meningskoncentrering. Den går ut på att intervjuobjektets yttringar bryts ner till kortare 
meningar där huvudinnebörden framgår. Varje intervju sammanfattas sedan i en deskriptiv 
utsaga där centrala teman i intervjun framgår. Johansson och Svedner (2010) menar att en 
fara med analysmetoder likt denna är att intervjuobjekten inte är tillräckligt många för att 
hitta generaliserbara uppfattningar. De beskriver att den studerande måste känna en typ av 
mättnadskänsla, att fler intervjuer inte resulterar i fler uppfattningar, innan intervjuunderlaget 
är tillräckligt. Denna mättnadskänsla infann sig för mig vid den åttonde intervjun, men jag 
valde att genomföra ytterligare tre intervjuer.   

2.5 Forskningsetik 
 
Jag har valt att följa det Humanisktisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar 
för forskningsetik som Johansson och Svedner (2006) presenterar i boken Examensarbetet i 
lärarutbildningen. De anvisningar som är av relevans för min studie har jag sammanfattat 
nedan.  
 

-‐ Deltagarna ska erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syfte, 

-‐ Deltagarna ska ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och 
få sina frågor sanningsenligt besvarade, 

-‐ Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 
utan negativa följder,  

-‐ Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. 
 

2.6 Metoddiskussion 
 
Enlingt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjuande en konst som kräver skicklighet och 
erfarenhet. Intervjusituationerna fungerade bra i den meningen att jag upplevde att 
intervjuobjekten kände att de kunde tala fritt och avslappnat. Som tidigare nämnts i metoden 
förespråkar Bogdan och Knopp Biklen undersökande följdfrågor, det upplevde jag som den 
svåraste biten på intervjun. Jag ville att intervjuerna skulle hålla sig inom tidsramen för att 
inte materialet skulle bli för omfattande, och därmed upplevde jag också följdfrågorna många 
gånger uteblev. Därmed kan sägas att jag bara ”skrapat på ytan” och med fler följdfrågor 
skulle studien säkert gett mer djupgående resultat.  
Mängen data jag fick in genom att genomföra 11 intervjuer var omfattande och tog lång tid 
att analysera och få fram resultatet. Däremot upplevde jag att meningskoncentreringen gav 
bra bilder av de olika intervjuobjektens utsagor och uppleveser av naturvetenskap i förskolan. 
De olika perspektiven och ibland motsägade svaren på frågorna kom då fram på ett tydligt 
sätt.  
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3. RESULTAT 

 
I det här avsnittet redovisas resultaten från de 11 genomförda intervjuerna. Intervjuobjektens 
namn är fingerade och namnen används endast för att hålla isär de olika intervjuobjektens 
utsagor. De intervjuade förskollärarna benämns i resultatet som: Jannike, Sigbritt, Kasper, 
Augusta, Hannele, Hanna, Svea, Alfred, Alfrida, Rut och Felicia. 
 

3.1 Förskollärarnas syn på naturvetenskap i förskolan 
 

Syftet med naturvetenskap i förskolan 
 
Samtliga intervjuobjekt nämner på ett eller annat sätt att syftet med naturvetenskap i 
förskolan är att barnen ska lära sig att se samband och förstå sammanhang i naturen. En 
formulering vi också kan känna igen från läroplanen för förskolan. 
 
En stor del av intervjuobjekten talar om ett av syftena med naturvetenskapen i förskolan som 
att barnen ska utveckla miljömedvetenhet. Alfrida, Augusta, Sigbritt, Rut, Hannele, Alfred, 
Svea och Hanna är de som främst betonar miljötänket. Främst rör detta att de ska få en 
förståelse för konsekvenser av exempelvis nedskräpning och att människor, djur och växter är 
beroende av varandra.  
 

Sigbritt: Ja, att känna att man är en del av naturen, det är ju viktigt. För hela framtiden och 
miljön på vår jord. 

 
Hannele, Augusta, Alfred och Hanna menar att syftet är att barnen ska lära sig att vara ”rädd 
om miljön/naturen”. Hannele menar att ”Ja, förskolan är ju en del av hela samhället och de 
här barnen växer upp och det är väl bra att de fått förståelse och kunskap om naturen”. 
Augusta säger: ”de ska ju lära sig livets gång om man säger så och vad saker beror på, hur 
man kan hjälpa till och göra saker bättre”.  Hanna betonar också betydelsen av att barnen får 
med sig en ”positiv syn på utevistelse” och att de ska lära sig ”ett ödmjukt förhållningssätt” 
hon nämner också allemansrätten och att ta med sig saker tillbaka från naturen.  
  
Kasper tar inte upp miljömedvetenheten som ett syfte, utan talar i stället om att barnen ska 
lära sig att det finns olika lösningar på ett och samma problem samt att väcka ett allmänt 
intresse och en nyfikenhet för naturen:  
 

Kasper: … det finns inte bara ett rätt eller fel utan det finns flera olika alternativ, och det är 
väl det som känns att det är syftet. I alla fall vad vi tänker naturvetenskap, att de ska få lära 
sig det.  

 
Kasper och Svea talar om ”wow-upplevelser”, som har till syfte att väcka intresse och 
nyfikenhet för naturvetenskap. I likhet med dem nämner Hanna att det i förskolan handlar om 
att ”få så många positiva och spännande upplevelser och erfarenheter som möjligt”. 
 
Felicia och Svea menar att barnen behöver möta naturvetenskapliga begrepp i förskolan för 
att de inte ska uppleva dem som skrämmande då dem möter de i skolan. Svea säger: 
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Svea: Lär man sig det där från början, att det kanske är nåt spännande och det är roligt och de 
får höra de där olika begreppen med syre och kemikalier och att det liksom inte är nå svårt… 
Håller man på med det här när man är liten, att det blir liksom lika vanligt som att hålla på 
med matte och ord och språk, så blir det inte sån chock när man kommer till de äldre åldrarna 
som när man har det med sig när man är liten.   

 

Naturvetenskapliga innehållet i förskolan 
 
Svea, Sigbritt, Rut, Alfrida, Alfred, Kasper och Felicia menar att naturvetenskap i förskolan 
handlar om att vara ute i naturen. Rut väljer att beskriva det som ”när man är där så händer 
det ju alltid saker som man pratar om… det man ser och upplever i naturen”. Alfred menar att 
”det första jag tänker på är såna här naturrutor*. Alltså skog, mötet med naturen är 
naturvetenskap i förskolan”. Rut berättar bland annat om en matematikaktivitet de haft i 
skogen och säger ”så var vi ju ute, så då vart det ju liksom både matte och naturvetenskap”. 
Kasper berättar om naturrutan de brukar ta barnen till och menar att bara en liten del av tiden 
i naturrutan går åt till att gå igenom något de vill att barnen ska uppmärksamma eller en styrd 
aktivitet. Han berättar att han tycker det är viktigt att barnen bara får vara i naturen för att 
skapa sig ett intresse för den: 
 

Kasper: … men sen tycker dom att det är roligt att få vara där och få gömma sig under 
granarna och leka bakom stenarna och i snön och klättra lite i träden och sånt där. Det är ju 
också det som är naturrutan i sig… och det skapar ett intresse då, för naturen i sig. 

 
Jannike, Hannele och Hanna betonar att naturvetenskapen finns att finna i barnens vardag. 
Alfrida menar också att det är i vardagen vi hittar naturvetenskapen i förskolan, men säger 
samtidigt att det är i vardagen utomhus det finns saker att utforska. Även Jannikes, Hanneles 
och Hannas beskrivningar av naturvetenskap i vardagen tyder på att det främst är utomhus 
denna går att finna.  
 

Hannele: …vi tycker att vi har ganska mycket i vardan, liksom med dels naturen på gården 
och hur vi hittar insekter och hur vi… det här med årstider och vårat vattenprojekt som vi 
jobbat mer med… vatten i olika former.  
 

Rut kommer även hon in på betydelsen av att lyfta fram saker som dyker upp i 
vardagssituationer. Hon nämner bland annat att de brukar prata med barnen om var maten 
kommer från eller var bäbisar kommer från. I och med detta nämner Rut dels 
vardagssituationer inomhus och dels kroppen, ett område som hon är relativt ensam om att 
nämna.  
 
I intervjuobjektens utsagor återkommer begrepp som också går att finna i läroplanen för 
förskolan. De begrepp som återfinns i nästan alla intervjuerna är kretslopp, samband i 
naturen, växter, djur och intresse. Rut, Svea, Sigbritt, Alfred, Augusta och Hanna nämner 
kretslopp i samband med vatten eller sopsortering/återvinning.  
 

Alfred: Kretslopp tror jag ju är viktigt som det är på väg nu, med allting annat med allting 
som förstörs och att det är viktigt att inte… För att få bort det här slit och släng mentalitet och 
hur viktigt det är att om det ska kunna fortsätta att ha en bra och trevlig natur. 

                                                             
* Vallberg Roth (2011) beskriver naturrutan som ett avskärmat område i exempelvis skogen, till vilket 
återkommande utflykter görs för att uppmärksamma årtidsskiftningar och förändringar i naturen. Denna metod 
var vanlig under 1980-talet.  
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Jannike, Sigbritt, Hannele, Augusta, Kasper och Felicia talar om djur. Djuren exemplifieras 
främst genom insekter/småkryp men fåglar nämns också. Rut, Kasper, Jannike och Augusta 
nämner specifikt myror som naturvetenskapligt innehållsområde.  
 

Augusta: … det här med djur och natur och ute i skogen och gör små upptäckter och jobbar 
med ett myrprojekt. Då har vi lärt oss jättemycket. Dom kan jättemycket om myror barnen. 
Hur dom lever och hur dom bor och vad dom gör på vintern och på sommarn och så… 

 
Sigbritt, Augusta, Alfred, Felicia, Svea, Alfrida och Rut nämner sopsortering som en aktivitet 
som rör innehållsområdet naturvetenskap i förskolan. Intervjuobjekten berättar att aktiviteten 
dels handlar om att skapa en miljömedvetenhet, men också att lära sig att klassificera, sortera 
och känns igen olika material. Utsagorna talar om att många av intervjuobjekten menar att 
barnen ska fundera över som Rut säger om att sortera papper: ”… att samla ihop pappret och 
prata med barnen om vad som händer med det sen”. Sigbritt uttrycker det som: 
 

Sigbritt: Det handlar om att kunna få en förståelse för att djur, växter och vi är beroende av 
varandra och hur man kan påverka med källsortering och andra små saker… 
 

Och Hannele säger: 
 

Hannele: … vi har ett barn per vecka som får hjälpa till att sopsortera, hänga med ut till vår 
lilla sorteringsstation. Sen kanske de inte riktigt förstår hur allting hänger ihop, och vad som 
händer med det där. Men det är i alla fall en början att få se. Att sortera är ju också lite 
matematik, det är kartong, det är plast och det är metall.  

 
Kasper, Augusta, Svea, Felicia och Alfred nämner experiment som en del av det 
naturvetenskapliga innehållet. Det framkommer att de främst kopplar experiment till 
planerade aktiviteter. För intervjuobjekten är det främst den experimentella formen för 
aktiviteten som är i fokus. Syftet anses främst vara att det ska vara spännande och roligt. Svea 
uttrycker sig på följande sätt:  
 

Svea: Nu var det ju så att jag bara tog några experiment, det var ju inte så att jag tänkte nu ’nu 
ska vi hålla på med kemi’, utan vi gjorde experiment. Syftet var ju mest bara att det skulle 
vara spännande, att mest bara experimentera och så försöka att använda de där orden, bara få 
smaka på dom. 

 
Kasper berättar att de arbetar med ”veckans experiment”, där en viktig del i aktiviteten är att 
barnen ska gissa vad som kommer hända och sedan också se vad som händer. Barnens egen 
dokumentation av ”det som händer” tas tillvara och får pryda väggarna i förskolan. Kasper 
betonar att barnen är bra på att rita och därför har de valt att ta vara på det. Frasen ”se vad 
som händer” dyker upp i flera av intervjuobjektens berättelser om just experiment.   
 
Av intervjuerna framkommer också att det är till stor del liknande experiment som 
intervjuobjekten väljer att berätta om. Exempelvis experiment med bakpulver/bikarbonat och 
ättika samt flyta-sjunka experiment nämns flera gånger *. 
                                                             
* Experiment med bakpulver/bikarbonat och ättika är vanligt förekommande i olika bloggar och läromedel om 
experiment i förskolan. Experimentet är en bas-syra reaktion som resulterar i att gas bildas och orsakar ett 
kraftigt skum. Olika experiment med flyta och sjunka är också vanligt förekommande på olika bloggar och i 
läromedel om enklare experiment för barn. Liknande experiment går att ta del av på bland annat Hans Perssons 
hemsida: http://www.hanper.se . Tillgänglig online: 2012-06-04.  
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Hannele, Hanna, Alfred och Sigbritt väljer att berätta om plantering och skörd som en viktig 
naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. 
 

Hannele: Vad ska vi säga mer… vi planterar, vi har sått krasse och gräs och sen har vi en 
trädgård härute som vi sen frampå våren sår vi frön och grönsaker som vi håller på och 
skördar.  
 

 Aktiviteterna med plantering och skörd ska, enligt Hanna, bidra till att barnen får en 
förståelse för hur processer i naturen hänger samman.  
 

Hanna: De kan se vattnet och var det tar vägen om man gör en liten plantering i ett slutet 
system till exempel. Man odlar frön och man tar ut solrosorna och det blir mat till fåglarna 
och så vidare. Är de med och upplever de här sakerna och den vägen får de förståelse för de 
här processerna.  

 
Felicia berättar vidare om ett temaområde som behandlade vattnets olika former bland annat 
genom ett ”isägg”* som de tog in och tinade, kokade och undersökte. Hon berättar att de 
också använde sig av rörelse inom detta temaområde, att barnen fick dansa som molekylerna 
rör sig i vatten: fast, flytande och gas. Hanna berättar även hon om ett temaområde där de 
behandlat de fyra elementen och fått in många uttrycksformer, bland annat rörelse. Många av 
intervjuobjekten pratar om tema ”vatten” som ett område där naturvetenskapen naturligt 
kommer in. Inom temaområdet tar intervjuobjekten upp begrepp som: kretslopp, flyta, 
sjunka, snö, is, vatten, koka, smälta och frysa. 
 

Alfred: Vi jobbar ju med vatten, har vi som ett litet temaarbete som ska vara över hela huset. 
Och där får du ju in fysiken, det med flyta och sjunka och fryst i olika former. Du får ju även 
in biologi i det i viss mån med kretslopp, värme och kyla. Där jobbar vi med det, och det är ju 
mest i experimentell form.   

 
Rut, Alfrida och Hanna betonar vikten av bemötande och förhållningssätt i samband med alla 
områden i förskolan och att detta också innefattar det naturvetenskapliga området. Alfrida 
talar om att det vardagliga bemötandet av barnen är grunden för naturvetenskapen i 
förskolan. Rut och Hanna berättar att det är viktigt att man är 
”medforskande/medupptäckande pedagog” tillsammans med barnen. Där naturvetenskapen i 
förskolan går ut på att man upptäcker och lär sig tillsammans med barnen. Felicia är inne på 
ett liknande spår och menar att det viktigaste inte är ge svar på saker, utan snarare att skapa 
intresse och nyfikenhet.  
 

3.2 Förskollärarnas uppfattningar om det naturvetenskapliga innehållet i den 
reviderade läroplanen för förskolan 
 
Majoriteten av intervjuobjekten upplever inte några större förändringar inom det 
naturvetenskapliga området i och med de nya styrdokumenten. Den största förändringen de 
flesta ger uttryck för är att det är ett större fokus på att de ska arbeta med naturvetenskap, 

                                                             
* Isägget tillverkas genom att frysa in en ballong med vatten i och utifrån detta ”ägg” får barnen undersöka vad 
som händer med ägget om man exempelvis häller salt på, kokar det etc. Experimentet går att ta del av genom 
bland annat Hans Perssons hemsida: http://www.hanper.se Tillgänglig online: 2012-06-04.  
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men menar samtidigt att de alltid gjort det även om det inte uttryckligen varit framskrivet i 
styrdokumenten.  
 

Hannele: Ja, jag tycker egentligen inte att det har blivit någon större förändring i och med 
den nya läroplanen. Men det har liksom blivit att vi träffas mer och samtalar kring det och ja, 
vad vi faktiskt gör. 
 

 
 
Alfred säger: 
 

Alfred: Ja, den största förändringen är att fokus har lyfts på det. Jag vet inte om 
förändringarna är så mycket, det stod ju tidigare också, men att det har lyfts fram mer. Det är 
mer i fokus än tidigare och det tycker jag är bra.  

 
Jannike och Hannele upplever det nya innehållet som tydligare och att det fört med sig att 
man skärpt sina sinnen för vad naturvetenskap i förskolan är. Sigbritt upplever att hon inte 
lagt märke till de innehållsliga förändringarna i det naturvetenskapliga innehållet, utan att den 
största förändringen enligt henne är det större ansvaret vad gäller utvärdering och 
dokumentation.  
 
Trots att de flesta inte upplevt några större förändringar ger intervjuobjekten uttryck för att 
det nya innehållet bidragit till att naturvetenskapen fått en framskjuten plats i verksamheten, 
att de reflekterar mer i arbetslagen kring vad naturvetenskap i förskolan är och att de ser det 
som ett större område än tidigare. Hannele berättar att den reviderade läroplanen för 
förskolan bidragit till att de har skapat en naturvetenskap- och teknikgrupp på förskolan som 
ska ansvara för att det finns material och litteratur tillgängligt. Jannike menar att de nya 
styrdokumenten bidragit till att hon fått gå en kurs i enklare experiment.  
 
 

3.3 Kemiska processer och Fysikaliska fenomen 
 
I intervjumaterialet framkommer att många av de intervjuade förskollärarna inte vet hur de 
ska tolka begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen. Detta ger bland annat 
Augusta uttryck för: 
 

Intervjuare: Om vi ser till fysikaliska fenomen, hur kan det ta sig uttryck i förskolan? 
Augusta: Nu måste du nog uttrycka dig lite mer vad det innebär. 

 
Alfred säger att han inte alls känner sig trygg med det nya innehållet i läroplanen och menar 
att ”det är problematiskt att det kommer in nya begrepp som man aldrig hört förut och sedan 
ska man omsätta det i verksamheten, det är inte lätt”. Vidare anser Alfred att det krävs styrda 
aktiviteter för att få in kemiska processer och fysikaliska fenomen i vardagen på förskolan. 
Svea ger uttryck för samma sak som Alfred: 
 

Svea: Alltså, det är ju ett motstånd till det där på något sätt, för man vet så lite om det själv så 
man kan inte ta till sig det där riktigt. Vad ska man göra och hur de menar, vad man ska göra 
för att jobba med det. Man försöker på en sån här nivå bara få in det, men man skulle behöva 
gå eller läsa något för att bli mer varm i kläderna. (---) Fysikaliska fenomen… vad är det då? 
Jag vet ju inte ens själv vad det är för någonting så då kan man ju inte ens tänka att ’ Ja, vad 
ska vi göra med barnen då?’. (---) Ja, kanske när man bakar då, alltså kemiska processer, så 
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använder man jäst och sådana grejor. Men fysikaliska fenomen, jag vet inte ens vad det är för 
någonting. Vad är det för fenomen? Säg ett exempel! 

 
En genomgående uppfattning av vad begreppen innebär är att de förknippas med experiment. 
Rut får tänka efter men kommer fram till att experiment är ett uttryck för kemiska processer i 
förskolan: ”… nu måste jag tänka, kemiska processer… då tänker man ju lite, experiment 
egentligen”.  
 
Kasper och Felicia ger uttryck för att de känner sig bekväma med vad begreppen innebär.  
Men de tror att det finns en fara med begreppen i läroplanen, då de menar att det finns risk att 
många låser sig för att de inte vet vad de betyder.  
 
I tabell 2 visas förekommande förklaringar till begreppen kemiska processer och fysikaliska 
fenomen. I många av intervjuerna valde intervjuobjekten att inte separera begreppen därför 
skapades också en kolumn för gemensamma nämnare.  
	  

Tabell 2. Tabellen visar förekommande förklaringar till begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
Den tredje kolumnen ”Gemensamma nämnare” är förklaringar som innefattat de båda begreppen gemensamt. 
Siffrorna inom parentes illustrerar hur många av intervjuobjekten som valt att definiera begreppen enligt den 
förklaringen. 

Kemiska processer Fysikaliska fenomen Gemensamma nämnare 
Experiment (7), bakning (5), 
matlagning (2), experiment 
med bakpulver/bikarbonat 
och ättika (3), diskmedel och 
vatten (1), blanda färger (1), 
limtekniker (1), blanda 
tapetklister( 1), tvålen som 
bubblar vid handtvätt (1), is 
och snö(1), sopsortering, 
kompostering, återvinning, 
flyta-sjunka, båtar med 
tvålbit därbak(1), materia (1). 
 

Våg (1), jämvikt (2), 
uppskatta (1), förändringar i 
naturen (2), av och på med 
lyset (1), regn (2), snö (2), 
himlafenomen (1). 
 

Experiment (3), Vattnets 
kretslopp (1), is och snö (1), 
årstider och 
årstidsförändringar (1). 

 
Hanna betonar under intervjun att begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen inte 
är några begrepp man använder i förskoleverksamheten. Hon menar att man måste värna om 
helhetssynen i förskolan och att barn behöver en bred grund baserad på lek, dramatiseringar 
och mycket visualisering. Vidare säger hon att det finns en stor risk med att börja 
ämnesindela i förskolan. Risken ligger i att det blir för mycket skola, och att barnens lust att 
lära går förlorad. I förskolan menar Hanna att det snarare handlar om att få med sig många 
upplevelser, begrepp och att kategoriseringar kan vänta till senare. Även Kasper ger uttryck 
för denna rädsla om en förskola som blir för mycket skola. Han menar att begreppen 
naturvetenskap, fysik och kemi signalerar mycket skola och teori och att det finns risk att 
verksamma i förskolan tolkar dessa på fel sätt. Han tycker inte fokus borde ligga på 
begreppen utan på att ge barnen ”wow-upplevelser” och att väcka ett intresse. Samtidigt 
tycker Kasper att det är bra att begrepp som kemiska processer och fysikaliska fenomen 
kommit in i läroplanen då de ger naturvetenskapen ett ökat fokus. Hanna menar att det finns 
en fara med att ens egna erfarenheter av ämnesområdena speglar hur de sedan tolkas i 
förskoleverksamheten och att detta kan leda till att förskolan blir ”undervisande”.  
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Hanna: Ja, man plockar med sig sina egna erfarenheter som man har från de här områdena 
om man är osäker på hur man ska göra det med barnen och så. Så blir man undervisande, i 
stället för medupptäckande.  

 
Tidigare i resultatet nämndes att Svea och Felicia ser ett av syftena med naturvetenskap i 
förskolan som att barnen ska få möta naturvetenskapliga begrepp för att de inte ska få en 
”chock” då de senare möter begreppen i grundskoleverksamhet. Svea och Felicia ger inte 
uttryck för rädslan som Kasper och Hanna upplever. Felicia ser snarare en möjlighet i de nya 
styrdokumenten som hon beskriver som att de bidragit till att enklare integrera olika 
ämnesområden i teman: 
 

Felicia: Möjligheterna ligger nog i att det blir tydligare hur vi kan integrera ämnen i olika 
teman. Hur vi kan arbeta med innehåll från alla olika ämnesområden i läroplanen och slå ihop 
det i teman, men det krävs självklart att man diskuterar mycket i arbetslagen.  

 
Alfrida och Hannele uttrycker ett behov av tid till planering för att arbeta med det 
naturvetenskapliga innehållet. Fler av intervjuobjekten upplever att de behöver förbereda sig 
mer då de ska arbeta med innehåll som rör fysik och kemi. Kasper och Felicia anser att det är 
svårt att bryta ner ämnesområdena kemi och fysik till barnens förståelsenivå och hur de 
praktiskt ska lära ut naturvetenskap till små barn. Sigbritt, Augusta, Svea och Hannele ger ett 
uttryckt behov av fortbildning inom det naturvetenskapliga området. Vidare nämner Sigbritt, 
Hanna, Svea och Rut den mattesatsning som genomförts inom förskolan som gett ett stort 
utrymme för matematik i vardagen och att en liknande satsning borde göras inom det 
naturvetenskapliga området. 
 

Intervjuare: Att själva bli uppmärksamma på att man faktiskt gör mycket naturvetenskap? 
Rut: Ja, och liksom att… Ja men, det här är naturvetenskap, så var det ju med matematiken. 
Så efter ett tag ’Gud det här är ju, allting vi gör är ju matematik nästan’. Alla och barnen 
använder begreppen både inomhus och utomhus och i alla situationer så kändes det som man 
använde matematik helt plötsligt. När man fick upp ögonen för allt som det rymmer liksom… 
 

 

3.4 Förskollärarnas upplevda ämnesförtrogenhet 
 
Samtliga intervjuobjekt upplever sig som mest förtrogna inom det naturvetenskapliga 
delområdet biologi. De beskriver främst detta område som att ”vara i naturen” och anser att 
förtrogenheten inom området beror på ett eget intresse både under sin skolgång samt en vana 
av att vara i skog/natur. Hannele och Svea nämner också att det är enklare att arbeta med i 
förskolan eftersom naturen är så tillgänglig. Det är bara att ”gå utanför dörren”. Rut skiljer ut 
sig från de andra intervjuobjekten och menar att hennes upplevelse av att vara mer förtrogen 
inom biologiområdet beror på en tradition inom förskolan och att läroplanen inte lyft fram 
kemi och fysik tidigare. 
 

Intervjuare: Biologi och geovetenskap kopplat till natur och djurliv känner du dig med andra 
ord starkare i? 
Rut: Ja, det har ju varit en starkare tradition på något vis i förskolan. Under åren och i och 
med att läroplanen inte heller lyft fram det på det här sättet tidigare så har man ju inte heller 
haft ögonen för kemi och fysik och sådant där. Även om vi många gånger jobbat med 
experiment av olika slag, så har man inte reflekterat över att det är naturvetenskap som vi 
jobbat med. Det har varit mer fokus på miljö, kretslopp i naturen och ekologiska systemet.  
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 Intervjuobjekten upplever kemi och fysik som de områden de upplever sig minst förtrogna 
med. Felicia, Kasper, Svea, Augusta, Alfred och Hannele upplever att de måste läsa på mer 
innan de ska göra experiment (en aktivitet de kopplar till områdena kemi och fysik). Felicia, 
Alfred, Svea och Sigbritt anser att det är svårt att hitta kemi och fysik i vardagen och berättar 
uttryckligen att det främst är inom experiment dessa områden behandlas.  
 
Alfrida berättar att hon tycker kemin och fysiken är svårare än biologin, men menar samtidigt 
att kemin och fysiken som barnen möter ”ligger på så låg nivå, så man behöver inte kunna så 
mycket”.  
 
Kasper och Sigbritt upplever ämnena kemi och fysik som kopplade till högstadiet, gymnasiet 
och universitetsstudier. I och med denna koppling så känns ämnena väldigt teoretiska och 
svåra att veta hur man ska ”bryta ner det till barnens nivå”. Även Felicia ger uttryck för att 
det är svårt att bryta ner innehållet till ”barnens värld”. Kasper berättar att han gått 
naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet så just innehållsmässigt vet han vad begreppen 
innebär, men har svårt att omvandla sin kunskap till arbete med barn: 
 

Kasper: Jag tycker ändå jag borde ha en ganska bra bakgrund. Jag är grundskollärare, 
förskollärare och har läst naturvetenskap när jag gick på gymnasiet. Men problemet är att den 
kemin och den fysiken som jag lärt mig är inte för de här. De är ju mycket yngre, man måste 
bryta ner det och göra det på en egen nivå och på så sätt är man ju inte utbildad. Jag får prova 
mig fram hela tiden.  

 
Alfred menar att det är svårare att arbeta med naturvetenskap i förskolan nu än tidigare. 
Anledningarna till detta är att barngrupperna blivit större och barnen blivit yngre (i och med 
att sexårsverksamheten flyttades ut ur förskolan). Han upplever att det är svårare nu att ”ta 
sig i väg ut” på grund av att de yngre barnen och större barngrupperna kräver mer 
förberedelsearbete.  
 
 

3.5 Sammanfattning resultat 
 
Förskollärarna ser syftet med naturvetenskap i förskolan som att barn ska lära sig se samband 
och sammanhang i naturen, de ska också utveckla en miljövetenhet och lära sig ”vara rädda 
om naturen”. Vidare menar förskollärarna att naturvetenskapen i förskolan syftar till att 
barnen ska utveckla ett intresse och en nyfikenhet för naturen. Två av de intervjuade 
förskollärarna uttrycker att naturvetenskapen i förskolan ska ha en skolförberedande roll.  
 
Intervjuobjekten utsagor kring vad naturvetenskap i förskolan är präglas framförallt av 
utomhusaktiviteter. Många talar om naturvetenskap i förskolan som att ”vara i naturen”. 
Vidare menar förskollärarna att naturvetenskapen går att finna i vardagssituationer, och att 
det också är där de ska uppmärksammas. Resultatet av intervjuerna visar att många av 
förskollärarna använder begrepp eller meningar som går att hitta igen i förskolans läroplan 
exempelvis: kretslopp, djur, natur, samband och sammanhang. Annars nämner 
intervjuobjekten också sopsortering/källsortering, odling och skörd samt experiment. Syftet 
med experimenten menar förskollärarna främst handlar om att ”det ska vara spännande”. I 
utsagorna återkommer bland annat meningen ”se vad som händer” i fler av intervjuobjektens 
beskrivningar av vad barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot under experimenten. Tre av 
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förskollärarna menar att grunden till naturvetenskap i förskolan handlar om ett 
förhållningssätt/bemötande av barn som kan sammanfattas i ”medforskande pedagog”. 
 
Förskollärarna upplever inga större förändringar med det förändrade naturvetenskapliga 
innehållet. Den största förändringen upplevs som ett större fokus på att naturvetenskapen ska 
finnas med i förskoleverksamheten. Samtidigt menar de att förskolan alltid arbetat med ett 
naturvetenskapligt innehåll men att de nu måste belysa det tydligare samt att de reflekterar 
mer i arbetslagen kring vad naturvetenskap i förskolan är.  
 
Vad gäller begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen har många stora svårigheter 
med att tolka vad de innebär i förskoleverksamheten. Det betonas också av de som känner sig 
mer förtrogna med begreppen att de ändå upplever det svårt att veta hur de ska arbeta med 
innehållet utifrån barns förståelsenivå. Intervjuobjekten upplever att kemiska processer och 
fysikaliska fenomen främst får sitt uttryck inom förskolan genom experiment, och flera 
upplever det svårt att koppla begreppen till vardagssituationer.  
 
Några förskollärare upplever en fara för att de nya styrdokumenten innebär att förskolan går 
mot att bli mer skola och därmed undervisande. Medan en av förskollärarna upplever det nya 
innehållet som tydligare och lättare att arbeta med inom olika temaområden. Hinder som 
framkommer under intervjuerna för att arbeta med det nya innehållet är att det behövs mer tid 
för planering samt kunskap inom de vissa av de naturvetenskapliga områdena (kemi och 
fysik). Flertalet av intervjuobjekten uttrycker ett behov av fortbildning och en 
naturvetenskapssatsning liknande den som gjordes inom matematiken.  
 
Samtliga förskollärare i studien känner sig mest förtrogna inom det naturvetenskapliga 
delområdet biologi, vilket de främst förknippar med natur, djur och växter. De flesta anser att 
förtrogenheten inom området beror på ett eget intresse för naturen. En av förskollärarna 
menar att det beror på en tradition inom förskolan och att det främst är biologin som tidigare 
varit i fokus i styrdokumenten. Minst förtrogna känner de sig inom delområdena kemi och 
fysik. Anledningen till detta går att finna i två förklaringar: dåliga erfarenheter/ointresse 
under den egna skoltiden eller en syn på dessa ämnen som mer teoretiska ”skolbänksämnen”.  
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4. RESULTATDISKUSSION 

4.1 Naturvetenskapens syfte: Naturfostran 
 
Resultatet visar att förskollärarna i studien i stor utsträckning definierar naturvetenskapens 
syfte i förskolan som att barnen ska utveckla miljömedvetenhet och en förståelse om vikten 
av att ”vara rädda om naturen”. Något som går helt i linje med förskolans värdegrund och 
uppdrag:  

 
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 
hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 
bättre miljö både i nutid och framtid (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7). 

 
Bergnéhrs (2009) studie bekräftar detta resultat om miljömedvetenhet som ett syfte för 
naturvetenskapen i förskolan. Detta skiljer sig från att se på naturvetenskapens syfte som att 
hjälpa barn att förstå och skapa mening i sin fysiska omvärld (Osborne, 1996; Zetterqvist & 
Kärrqvist 2007; Garbett, 2003). Naturvetenskapens syfte för majoriteten av förskollärarna i 
denna studie skulle kunna härledas till den bildningstradition inom förskolan där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet (Vallberg Roth, 2011). Fostransuppdraget skulle inom 
ramen för denna studie kunna kopplas till naturen och hur barn bör förhålla sig till och 
behandla naturen, för miljön och för samhällets skull. En naturfostran där naturen står i 
centrum för naturvetenskapliga aktiviteter och fostran till miljömedvetenhet ses som det 
huvudsakliga syftet. Tidigare forskning visar att förskolans fostransuppdrag fått en 
framskjuten position i förhållande till lärandeuppdraget (Ekström, 2007; Thulin, 2011). 
Samtidigt visar Jonsson (2011) i hennes samtal med förskollärare att de betonar 
kunskapsuppdraget likvärdigt som exempelvis området lek i förskolan, något som inte 
bekräftas av denna studie. 
Två av förskollärarna uttrycker ett skolförberedande förhållningssätt till områdena fysik och 
kemi.  Det skolförberedande förhållningssättet ser bland annat att förskolans uppgift är att 
förbereda barnen för skolstart (jmf Skolverket, 2008). Skolverket menar vidare att ett sådant 
förhållningssätt blir allt vanligare inom den svenska förskolan.  
 

4.1 Naturvetenskap som biologi 
 
Förskollärarna i studien menar att naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan främst sker 
utomhus och inom ramen för biologiområdet. Området biologi definieras i sin tur som natur, 
djur och växter. Enligt Skolverket (2008b) innehåller biologi bland annat områdena: ekologi, 
människokroppen och livscykler. Intervjuobjektens utsagor om biologi kan kännas igen inom 
ekologin och livscykler, något som däremot knappt nämns är området människokroppen. 
Förskolans naturvetenskap som grön biologi och utevistelse bekräftas av flera studier 
(Thulin, 2011; Elm, 2008; Bergnéhr, 2008). Resultatet kan även kopplas till att förskolans 
naturvetenskap sedan början av förra seklet haft miljö, natur och utevistelse som betonade 
innehåll (Thulin, 2011). Med de tre strävansmålen i fokus för denna studie i minnet innebär 
detta att en del av förskolans arbete med naturvetenskap, enligt förordning, faller bort (jfr 
Utbildningsdepartementet, 2010a). Förskollärarna i studien upplever samtidigt sig mest 
förtrogna inom det naturvetenskapliga området biologi, en biologi som även här definieras 
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som grön. Samtidigt visar Skolverket (2008b) att lärare i de naturorienterande ämnena i 
årskurs 4 tenderar att undervisa mer biologi än kemi och fysik. Kemi och fysik faller bort för 
att lärarna känner sig minst förtrogna inom dessa ämnen. Mitt resultat kan tolkas på ett 
liknande sätt inom kemi och fysik saknar lärarna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper 
inom områdena, något de också ger uttryck för. Även engelska studier från 1990-talet 
bekräftar att kemi och fysik faller i glömska till förmån för biologiområdet (Zetterqvist & 
Kärrqvist, 2007). Här bör också betonas att förskolan inte har någon tradition av att arbeta 
med ett specifikt ämnesinnehåll (Thulin, 2011).  Värt att notera är att de allra flesta 
förskollärarna i studien anser att ämnesförtrogenheten inom biologi beror på ett eget intresse 
av området. Vilket kan tolkas som att det innehåll som blir föremål i förskolan grundas i 
förskollärarnas egna intressen, eller att de inte är medvetna om den tradition de själva är en 
del i.  
 

4.3 Kemiska processer och fysikaliska fenomen 
 
Appelton (2006) menar att brister i ämnesdidaktisk kunskap inom det naturvetenskapliga 
området ofta innebär att man håller sig till ”aktiviteter som fungerar”, något som också 
Harlen (1997) bekräftar. Studenter och lärare känner sig låsta vid läromedelsmaterial eller 
övningar/aktiviteter som de vet har fungerat förut, eller andra provat. Förskollärarna i denna 
studie upplever att de behöver förbereda sig mer vad gäller aktiviteter som behandlar kemi 
och fysik. De förknippar också kemiska processer och fysikaliska fenomen till styrda 
aktiviteter, främst experiment. Utsagor i intervjuerna handlar också ofta om likande 
experiment exempelvis med ättika och bakpulver eller flyta och sjunka. Intervjuobjekten har 
svårt att tolka begreppen till vardagssituationer. Syftet med experimenten beskrivs också som 
att barnen ska ”se vad som händer och att det ska vara spännande, något som kan tolkas som 
att de faktiskt inte har kunskap om vad de ska uppmärksamma och varför, i experiment med 
barn. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att en stor 
kompetensutveckling behövs i förskolan och en forskningssatsning inom ämnesdidaktik 
specifik för yngre barn. Annars menar författarna att det finns risk för att förskolan tappar sin 
särart, och blir mer skolifierad.  Förskollärarna i den här studien uttrycker ett tydligt behov av 
fortbildning, för att kunna möta barnens intressen i lek och i vardagssituationer.  
 
Förskollärarna i den här studien ger också tydligt uttryck för ett kunskapsbehov inom det 
ämnesdidaktiska fältet, kopplat till små barns lärande av naturvetenskap. Jonsson (2011) talar 
om nuets didaktik inom förskolan, där tid till planering sällan finns. Därmed, menar jag, att 
det kan antas att förskollärare har behov av en bred grund av ämnesdidaktiska kunskaper för 
att kunna uppmärksamma barn på ämnesinnehåll inom naturvetenskapen. Uppmärksammas 
bör att förskollärarna talar mycket i ordalag som går att finna in 1998 års upplaga av 
läroplanen (jfr Utbildningsdepartementet, 2006). Något som tyder på att läroplanen haft stor 
inverkan på hur förskollärare talar om sin praktik. Läroplansreformer tar tid (Skolverket, 
2004; 2008) och därmed kan antas att med tid kommer även formuleringarna att inbegripa det 
nya innehållet.  
 
I likhet med bland annat Ekströms (2007) forskning och Skolverkets första utvärdering 
(2004) visar resultaten av studien att förskollärarna tolkar det nya uppdraget som att det sätter 
ord på det de alltid gjort. Skolverkets (2008) senaste utvärdering av förskolan tyder dock på 
att läroplanen haft ett stort genomslag i hur förskollärare formulerar sig om verksamheten. 
Resultatet visar att förskollärarna också upplever en ökad reflektion i arbetslaget samt att 
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experiment genomförs i större omfattning än tidigare (jfr tidigare avsnitt i 
resultatdiskussionen).  

4.4 Sammanfattade slutsatser 
 
Studien visar att det naturvetenskapliga innehållet får stå tillbaka för ett 
naturfostransuppdrag. Enligt min tolkning kan detta bero på följande aspekter: 1) en 
fostranstradition inom förskolan, 2) en brist på ämnesdidaktisk kunskap hos förskollärarna, 3) 
en upplevd ämnesförtrogenhet främst inom den gröna biologin.  
 
Kemiska processer och fysikaliska fenomen tolkas främst som experiment och separeras på 
så sätt från resten av verksamheten, som har en tradition att arbeta tematiskt. Syftet med 
experimenten anses främst vara att det ska vara spännande och aktiviteterna har således inte 
ett tydligt innehållsfokus.  
 
En sammanfattande slutsats är att det finns ett stort behov av fortbildning inom det 
naturvetenskapliga området med ett fokus på hur barn lär och uppfattar naturvetenskap i sin 
omvärld. Detta för att det tematiska arbetssättet inte ska gå förlorat och naturvetenskapens 
uttryck i förskolan inte ska bli beroende av förskollärares egna intressen, eller egna 
erfarenheter från skolämnen.  
 

Förslag på vidare forskning 
 
Jag har under arbetets gång kommit in på många sidospår och intressanta iakttagelser. Den 
främsta av dessa handlar om naturvetenskap genom estetiska uttrycksformer. Jag har själv 
läst en fördjupning inom naturvetenskapen under examensarbetes gång och har där gjort 
undervisningsövningar i förskoleklass. Under dessa undervisningsövningar har jag sett 
glädjen barn uttrycker i arbete med naturvetenskap och exempelvis dans. Ett intressant 
forskningsområde skulle därför vara att undersöka hur barn kan lära och uppleva ett 
naturvetenskapligt innehåll genom dans och rörelse.  
 
Inom ramen för denna studie har vissa tendenser till skillnader mellan olika examensår och 
förhållningssättet till naturvetenskap i förskolan visat sig. Däremot har inga slutsatser kunnat 
dras från materialet då det är för få intervjuobjekt från varje decennies utbildningar. Jag 
menar att ett intressant undersökningsområde skulle vara att undersöka skillnader mellan 
förhållningssätt och utbildningsår. Vilka inställningar till naturvetenskap i förskolan har olika 
utbildningar fört med sig? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
1. Vad är naturvetenskap i förskolan för dig?  
 
2. Vad anser du att syftet med naturvetenskap i förskolan är?  

Följdfrågor:  Varför ska barn lära sig naturvetenskap?  
Vad ska de lära sig? 
Hur ska de lära sig naturvetenskap? 

 
3. Hur ser du på din erfarenhet av att arbeta med naturvetenskap i förskolan? /Anser du dig 
van med att arbeta med naturvetenskap i förskolan?  
 
 3a) Varför/varför inte? 
 
4. Hur upplever du dina egna kunskaper/erfarenheter inom de naturvetenskapliga 
delområdena  
 
fysik 
kemi 
biologi 
geovetenskap 
 

4a. Vilket/vilka av ovan nämnda områden känner du dig mest bekväm i att arbeta 
med?  

 
4b. Hur kommer det sig?  

 
5. I vilka aktiviteter/situationer upplever du att ni/du arbetar med naturvetenskap?  

 
5b. Berätta om två aktiviteter/situationer som involverat ett naturvetenskapligt 
innehåll. 

 
6. I den nya läroplanen är det naturvetenskapliga innehållet förändrat. Två nya begrepp som 
tagits in i det naturvetenskapliga innehållet är ”kemiska processer” och ”fysikaliska 
fenomen”.  
 

6a. Vad innebär ”kemiska processer” i förskolan för dig?  
 
6b. Vad innebär ”fysikaliska fenomen” i förskolan för dig? 

 
7. Har förändringarna i läroplanen inneburit en förändring i din syn på naturvetenskap i 
förskolan? 
 
 7a) Om ja, kan du ge något exempel? 
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Bilaga 2: Informationsmail 
 
Hej! 
 
Jag heter Katarina Nilsson och är förskollärarstudent som nu under vårterminen 2012 skriver 
mitt examensarbete. Studien jag ska göra för detta arbete fokuserar på förskollärares tolkning 
av det naturvetenskapliga innehållet i den reviderade läroplanen. 
 
 Jag undrar om förskollärarna, med ansvar för 4-5 åringar, på er förskola skulle vilja delta i en 
intervju på cirka 15 minuter. Intervjuerna sker i första hand på förskolan, men kan också 
genomföras via telefon. Intervjuerna dokumenteras med ljudinspelning. Intervjuerna är 
anonyma och inga uppgifter om dig som person eller om din arbetsplats kommer lämnas ut 
eller finnas med i min färdiga uppsats. Om du av någon anledning känner att du vill dra 
tillbaka din medverkan kontaktar du mig på telefon eller via mail. 
Det finns inga krav på att förskolan ni arbetar vid har ett särskilt fokus på naturvetenskap, jag 
är bara intresserad av hur ni ser på det; alla svar är bra svar! Jag är själv intresserad av 
naturvetenskap i förskoleverksamhet och nyfiken på hur ni ser på naturvetenskap i förskolan.  
 
I fokus för studien ligger följande punkter från rubriken 2.2 Utveckling och lärande i 
läroplanen: 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra,  

- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  

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

(Lpfö 98 rev. 2010, s. 10) 
 
Det är bra om ni innan intervjun läst igenom dessa punkter för att lättare förstå mina 
frågeställningar. 
 
Jag ser gärna att ni hör av er till mig via telefon eller mail under denna vecka för att boka 
intervjutider. Även om ni inte kan delta, ser jag gärna att ni svarar så snart som möjligt, så jag 
vet. 
 
Jag ser fram emot många intressanta samtal med er under intervjuerna! 
 
Tack på förhand och med vänlig hälsning, 
 
Katarina Nilsson 
nilsson.kattis@gmail.com 
072-7256795 
 
 
 
 
 


