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SAMMANFATTNING  
 

Vårt mål med detta arbete är att undersöka verksamma pedagogers inställning till att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan. Vi vill också klargöra vad som kan vara ett naturvetenskapligt 

innehåll i förskolan och undersöka om pedagogerna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 

syssla med detta. För att ta reda på detta så har vi gjort tio stycken intervjuer som sedan har 

transkriberats för att få fram ett resultat. Resultatet visade att större delen av pedagogerna har en 

positiv inställning till ämnet och anser det vara roligt att arbeta med naturvetenskap i 

barngruppen. Pedagogerna associerar i första hand biologi till naturvetenskap och detta är något 

som alla intervjuade pedagoger på förskolorna uppger att de arbetar med. De flesta av 

pedagogerna menar också att de har de kunskaper som krävs för att kunna behandla 

naturvetenskap i förskolan. En slutsats som vi ser är att även om de flesta pedagogerna anser att 

de har kunskaperna som krävs, så ser de fortbildningar inom ämnet som väldigt viktig. 
 

Nyckelord: Förskola, Naturvetenskap, Pedagoger, Inställning till naturvetenskap. 
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1. INLEDNING  

Vi är två blivande förskollärare som har skrivit detta examensarbete som handlar om 

naturvetenskap i förskolan och hur förskollärare arbetar rent praktiskt med detta i verksamheten. 

Vi ville också ta reda på vilken inställning pedagogerna hade till att arbeta med naturvetenskap 

och vilka egna erfarenheter de hade av detta. Våra egna erfarenheter kopplat till ämnena inom 

naturvetenskap är tyvärr inte så positiva och med det här arbetet hoppas vi kunna komma fram 

till varför vi känner så. Vi har också känt en viss osäkerhet inför att hålla på med naturvetenskap 

i förskolan den dag vi blir färdigutbildade, eftersom vi tidigare inte riktigt vetat vad man kan 

göra och hur man kan belysa ett naturvetenskapligt innehåll. Denna osäkerhet ändrades delvis då 

vi under kursen förskoleklassens kultur och uppdrag vid Umeå universitet fick stifta bekantskap 

med kemidraken Berta som är ett arbetsmaterial anpassat för barn i förskoleåldern framtaget av 

Gunnarsson och Södergren (2010). Detta material var ett stöd för oss och visade hur man på ett 

roligt och enkelt sätt kan arbeta med naturvetenskap tillsammans med barnen och här väcktes 

vårt intresse och viljan att arbeta med naturvetenskap och experiment. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi också fått möjlighet att arbeta med naturvetenskap 

bland annat genom att undersöka olika småkryp och genom att genomföra experiment 

tillsammans med barnen.  

Detta är något som vi uppskattat och funnit intressant och våra upplevelser har även varit att 

barnen tyckt om detta och att naturvetenskap är något som fascinerar dem och fångar deras 

intresse. Just att experimentera är något som vi tror att alla barn gillar och inom 

naturvetenskapen finns mycket att utforska och undersöka. Under den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen och utifrån de förskolor som vi varit på har vi märkt att pedagogerna ofta 

kopplar naturvetenskap till sådant som djur, natur och vattnets kretslopp. Vi menar emellertid att 

naturvetenskap är så mycket mer eftersom det är ett stort ämne som barnen stöter på dagligen 

bland annat då de gungar, åker rutschbana eller då de undersöker och försöker förstår olika saker 

i vardagen såsom gravitation och tyngdkraft. Vi anser att det är viktigt att försöka få barn 

intresserade av samtliga områden inom naturvetenskap då naturvetenskap finns i det mesta 

omkring oss. I den reviderade versionen från 2010 av lpfö 98 läggs också större vikt vid det 

naturvetenskapliga området. Där står bland annat att förskolan ska sträva efter att barnen 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen samt få lära sig om växter och 

djur och enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen. Läroplanen lyfter också att 

förskolan ska utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, samt för hur 

människan, natur och samhälle påverkar varandra. Vidare i lpfö 98 står det att förskolan ska 

hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap.  
 

I läroplanen för förskolan betonas också att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande 

och att verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn. Ärlemalm-Hagsèr (2008) skriver att 

det inte alls är svårt att hitta naturvetenskapliga teman som intresserar barn. Elfström m.fl. 

(2008) menar att barn har en naturlig nyfikenhet att forska, utforska och undersöka. Brage och 

Linde (2012) trycker på att man som förskollärare måste ta tillvara på barns erfarenheter, 

funderingar och upptäckter. De menar att när barn gör olika upptäckter så vill de gärna fortsätta 
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att utforska och studera detta och att man som förskollärare då måste låta barnen få utforska i en 

lugn miljö där de får den tid de behöver. De skriver vidare att naturvetenskap i förskolan handlar 

om att undersöka vardagsfenomen och utforska omgivningen. I Anderssons (2011) avhandling så 

framkommer det att naturvetenskapsundervisningen flyttas allt längre ner i åldrarna och numera 

så sysslar man också med naturvetenskap i förskolan vilket även är något som betonas att 

förskolan ska göra i lpfö 98. Vidare så hänvisar hon också till Sundberg & Ottander som menar 

att förskollärare och tidigarelärare har bristande ämneskunskaper i ämnet och ofta väldigt 

negativa attityder till naturvetenskap.  
 

Enligt läst litteratur och forskning så anser vi det finnas goda skäl till att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan eftersom barnen gärna vill undersöka och utforska allt de kan. Detta 

är också något som läroplanen för förskolan betonar att vi ska göra och lpfö 98 är för 

förskollärare och personal inom förskolan de styrdokument som de ska förhålla sig till.  

Forskning hävdar att det kan vara förskollärarnas kunskaper eller brist på kunskaper inom ämnet 

som gör att de inte arbetar så mycket med naturvetenskap i verksamheten. Som vi tolkar 

läroplanen är vårt uppdrag i förskolan att tidigt skapa ett intresse hos barnen och skapa en lust till 

att lära och det innefattar givetvis alla ämnen. Vi själva har inte så goda erfarenheter av 

naturvetenskapsundervisningen från vår egen skoltid så därför anser vi det vara viktigt att vi på 

förskolan skapar en grogrund för ett intresse och arbetar med det på ett roligt sätt. Därför tycker 

vi att det är intressant att undersöka vilken inställning verksamma förskollärare har till ämnet 

naturvetenskap i förskolan och vilka egna erfarenheter de har av ämnet.             
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1.1 Syfte 

Intentionen med arbetet är att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan förhåller sig till 

naturvetenskap.      

Frågeställningar 

- Hur beskriver personalen på förskolorna att de arbetar med det som står i lpfö 98 (rev) gällande 

naturvetenskap? 

- Vad är naturvetenskap i förskolan enligt förskolepersonalen?  

- Hur beskriver verksamma pedagoger att de tillvaratar barnens spontana undersökande av 

naturvetenskap? 

- Vilken inställning uttrycker pedagoger att de har till naturvetenskap och hur ställer de sig till att 

aktivt arbeta med det området i barngruppen?    

- Hur beskriver pedagogerna sin egna kunskap inom naturvetenskap?  
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2. BAKGRUND 

Katarina Nilsson har skrivit ett examensarbete vid Umeå Universitet som heter “Naturfostran 

och Experiment” som är en intervjustudie som behandlar förskollärarnas syn på det 

naturvetenskapliga innehållet i förskolans läroplan. Hennes studie visar att det 

naturvetenskapliga innehållet i förskolan får stå tillbaka för ett naturfostransuppdrag. Hon menar 

att det kan bero på olika saker, där en förklaring kan vara brist på ämneskunskap inom ämnet hos 

förskollärarna. En av hennes slutsatser är att hon tycker det finns ett stort behov av fortbildning 

inom det naturvetenskapliga ämnet och att man då fokuserar mer på hur barn lär och uppfattar 

naturvetenskap. Katarina menar vidare att det inte ska vara förskollärarnas egna intressen eller 

erfarenheter från ämnet som styr undervisningen. Vad som också framkommer från hennes 

examensarbete är att förskollärare främst relaterar naturvetenskap i förskolan till biologi och 

saker såsom natur, djur och växter. Hennes resultat visar på att förskollärare ofta menar att 

naturvetenskapliga aktiviteter sker utomhus. Katarina ger förslag till fortsatt forskning i sitt 

examensarbete där hon menar att det vore intressant att undersöka om det kan finnas någon 

skillnad mellan vilken inställning till naturvetenskap olika förskollärare har och funderar om 

detta kan härledas till vilken utbildning de har gått eller till deras examensår. Hon formulerar sin 

fråga så här “Vilka inställningar till naturvetenskap i förskolan har olika utbildningar fört med 

sig?”(s.25). Vårt examensarbete har tagit avstamp i Katarina Nilssons arbete men vi har 

formulerat lite annorlunda frågeställningar jämfört med hennes föreslagna till fortsatt forskning 

och detta för att vi finner dessa mer intressant att studera.  

2.1 Definition av begrepp  

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lgr 11) talar man både om 

begreppet naturvetenskap och om naturorienterande ämnen och till de naturorienterande ämnena 

hör biologi, fysik och kemi. I läroplan för gymnasiet (2011) används begreppet naturkunskap och 

där står det att syftet med undervisningen i ämnet är att det ska leda till att eleverna utvecklar 

kunskaper inom naturvetenskap. I lpfö 98 (rev) används endast begreppet naturvetenskap så 

därför har vi konsekvent valt att använda detta begrepp och tagit hjälp av nationalencyklopedin i 

att definiera begreppet. De definierar begreppet naturvetenskap så här: “den sammanfattade 

benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar och verkningar”.  

(Nationalencyklopedins hemsida 20-11-2012 http://www.ne.se/lang/naturvetenskap)  

På deras hemsida kan man också läsa att inom naturvetenskap inryms vetenskaperna fysik, kemi, 

biologi, astronomi och geovetenskap.      

2.2 Lpfö 98 Reviderades 2010 

Läroplanen för förskolan reviderades 2010 och här följer en närmare beskrivning på det nya som 

revideringen tillförde naturvetenskap i förskolan. Utbildningsdepartementet (2010) skriver att de 

mål som redan var uppsatta för förskolan gällande naturvetenskap och teknik innan läroplanen 

reviderades (2010) löd så här: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:  

 

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

tekniker. 

http://www.ne.se/lang/naturvetenskap
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Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (s13) 

utbildningsdepartementet (2010)  

 

Innan revideringen fanns bara två strävansmål i ämnet. Efter revideringen så utökades målen 

med tre stycken till och de två mål som redan fanns skrevs om. Det första strävansmålet utökades 

med material och redskap, och den andra utökades med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. Sedan lades tre helt nya mål till vilket gör att strävansmålen i naturvetenskap och 

teknik nu är fem stycken och ser ut så här: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:   

 

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

om naturvetenskap.  

 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen samt utforska hur enkel teknik 

fungerar.  

 

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

natur och samhälle påverkar varandra. (s.13) Utbildningsdepartementet (2010)  

2.3 Skälet till Utbildningsdepartementets förslag 

Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och miljö och har sitt 

ursprung i människans nyfikenhet och dess behov av att veta mer om samband mellan sig själv 

och den värld man lever i. Förskolan har som uppgift att medverka till att varje barn tillägnar sig 

ett omtänksamt förhållningssätt till natur och miljö. I dagens konsumtionssamhälle där det bara 

konsumeras mer och mer behöver barn få kunskaper om människans påverkan och inverkan på 

miljön och om vilka val som kan göras som påverkar miljön både nu och framåt. Förmågan att 

kommunicera och söka ny kunskap är också nödvändigt i ett samhälle där ett stort 

informationsflöde sker. Syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn ska få grundläggande 

kunskaper om naturen och för att få förståelse för allt levande på denna jord. Förskolan ska lägga 

stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor och ska medverka till att barnen utvecklar kunskap om 

sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Om man som pedagog använder sig av ett 

naturvetenskapligt arbetssätt som till exempel att iaktta, utforska och ställa frågor så lär sig 

barnen också att söka kunskap om vår jord och även att fatta kloka beslut. I förskolan ska man 

också ge barn möjligheter till att skapa en förståelse för hur teknik kan användas detta för att 

underlätta och lösa olika problem i vardagen. Att man som pedagog låter ett utforskande 

arbetssätt råda där barn ges förutsättningar för att få undersöka och analysera tekniska lösningar 

och själva bygga, skapa och konstruera ger barn förutsättningar att skapa en förståelse för hur 

teknik i vardagen kan se ut. I barnens omgivning och i deras vardag finns en mängd saker som 

kan kopplas till naturvetenskap och teknik och som ofta fångar barns spontana intresse och 

nyfikenhet. En annan viktig uppgift för förskolan är att ta till vara och utveckla barnens intresse 

och engagemang när det gäller naturvetenskap och teknik, det handlar om att barn ska få utlopp 
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för sin kreativitet och få tillgång till den kunskap som naturvetenskapen och tekniken erbjuder. 

(Utbildningsdepartementet:2010) 

2.4  Internationellt perspektiv på naturvetenskap i skolan 

Appleton, (2003a, 2003b) skriver att man i Australien länge har sett 

naturvetenskapsundervisningen i lågstadiet som ett problem och det är främst hur man ska lära ut 

naturvetenskap som setts som problematiskt. Han redogör om tidigare undersökningar i ämnet 

naturvetenskap från Australien som visar att lågstadielärare sällan lär ut naturvetenskap och de få 

gånger som naturvetenskap ändå lärs ut så handlar det ofta om förklaringar av lärare eller att 

barnen får lära sig naturvetenskap genom olika naturprogram på TV. Han beskriver att den 

vanligaste undervisningen i naturvetenskap är att barnen själva får leta fakta i böcker och 

undersökningarna visar att lärarna själva sällan demonstrerar naturvetenskap för barnen. En rad 

olika förklaringar till varför det ser ut på det här sättet eller varför lågstadielärare gör så här har 

kommit upp där den vanligaste anledningen beror på att lärarna saknar utrustning och material 

för att kunna undervisa i ämnet. Men det är mycket som tyder på att den felande faktorn 

egentligen är lärarna själva och det faktum att de har för dålig kunskap i naturvetenskap vilket 

skapar en dålig självkänsla till att lära ut naturvetenskap till eleverna. Detta styrks än mer då 

Appleton hänvisar till Varley och Symington som menar att det länge har varit känt att lärarna 

har svaga kunskaper inom naturvetenskap vilket i sin tur leder till dålig självkänsla i att 

undervisa i ämnet. Vidare så menar de att detta faktum gör att lärare väljer att undervisa så lite 

som möjligt i ämnet och att de lägger upp undervisningen på ett sätt som gör att de som lärare 

har full kontroll över vad som sker samt att barnens egna frågor får lite utrymme i 

undervisningen. Varley och Symington funderar också kring att brist på material som vissa lärare 

uppger som en anledning till varför de inte undervisar så mycket i ämnet bara är en 

bortförklaring som egentligen beror på lärares okunskap och bristande självförtroende. Appleton 

betonar som sagt att många lärare upplever det vara svårt att undervisa i naturvetenskap och 

menar också att många lärare undervisar i ämnena inom naturvetenskap med väldigt begränsade 

kunskaper. En slutsats som han drar är att lärare som lär ut naturvetenskap till blivande lärare på 

universitetsutbildningar borde fokusera mer på sådant som är lämpligt att använda sig av i 

undervisning av ämnet. Saker och metoder som man vet fungerar helt enkelt. Detta underlättar 

för de som redan under utbildningen känner ett motstånd mot naturvetenskap och hur man ska 

undervisa i ämnet. Lärare som lär andra lärare borde göra naturvetenskapen lättare att ta till sig 

och förstå. Ett annat förslag som Appleton ger är att skapa olika lärarresurser där lärare kan dela 

med sig mellan varandra av olika tips och förslag på hur man kan göra.  

 2.5 Ett svagt intresse för naturvetenskap 

Thulin (2011) menar med hänvisning till internationella undersökningar att naturvetenskap är ett 

ämne som inte är särskilt omtyckt i skolan och att det främst är i de nordiska länderna som detta 

har visat sig. Vidare skriver hon som svar på frågan varför barn ska lära sig naturvetenskap i 

förskolan är att om barnen redan i förskolan får stöta på naturvetenskap på ett positivt sätt så kan 

intresset för ämnet öka och positiva attityder skapas. Hon menar att det finns en stor 

angelägenhet till att motivera och intressera barn och unga i dagens samhälle för naturvetenskap 

då det i Sverige och i många fler länder finns ett behov av lärare som är yrkesverksamma och 

kunniga inom det naturvetenskapliga området. Elfström m.fl. (2008) ställer frågan varför 
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naturvetenskap (biologi, fysik, kemi) anses vara ett ointressant ämne i grundskolan då hennes 

erfarenheter visar att många barn redan tidigt fascineras av naturvetenskapliga fenomen och visar 

intresse för dessa ämnen. Vidare skriver Elfström m.fl. att små barn undersöker och utforskar 

olika saker som ett sätt att försöka förstå den värld de lever i. Enligt henne så har detta ointresse 

avspeglat sig också på lärarutbildningen där antalet studenter som väljer naturvetenskaplig 

inriktning minskat.   

 

Nilsson (2012) skriver på uppdrag av skolverket och även hon tar upp om elevers ointresse för 

naturvetenskap där hon beskriver att undervisningen i naturvetenskap på sina håll ofta är 

bristfällig, vilket givetvis medför att elevers prestationer i ämnet blir sämre och att ämnet 

uppfattas som tråkigt. Vidare skriver hon att många elever naturligt har en nyfikenhet för 

naturvetenskapen omkring dem och ställer frågan vad som påverkar deras ointresse för ämnet. 

Sedan så lyfter hon att lärarens attityd och förhållningssätt samt val av innehåll och metod är av 

stor betydelse för barnens kunskap och intresse för ämnet. En viktig uppgift för lärare enligt 

henne blir således att skapa situationer där eleverna får möta naturvetenskapliga fenomen som 

finns i deras vardag. I hennes artikel framkommer också att många lärare och lärarstudenter för 

de tidigare årskurserna känner att de har för dålig kunskap om naturvetenskap vilket gör att de 

känner sig osäkra att undervisa i ämnet. Detta leder i sin tur till att lärarna inte kan möta eleverna 

och svara på deras frågor om naturvetenskap.  

 

I skolverkets rapport av Frändberg och Bach (2008) redogörs det om internationella studier 

gällande de naturorienterade ämnena och här framkommer ett behov av att förändra 

undervisningen av naturvetenskap för att på så sätt öka intresset för detta hos barnen. Man menar 

också att lärande inom de naturvetenskapliga ämnena i tidiga åldrar ger långsiktiga positiva 

effekter då barnens naturliga intresse för ämnet tas tillvara. Dock så säger de i likhet med Nilsson 

att lärarna har en viktig roll i att välja sätt för att undervisa så att ett intresse för ämnet skapas. 

Rapporten lyfter också att många lärare saknar kompetens och kunskaper för att undervisa inom 

de naturvetenskapliga ämnena. Rapporten pekar på att en kompetensutveckling måste till hos 

lärarna för de yngre årskurserna och att en långsiktig satsning på lärarnas kompetens troligtvis 

skulle ge bättre elevresultat och en positiv påverkan för intresset för ämnena hos barnen. Även 

Eshach och Fried (2005) argumenterar för att barn redan i förskolan ska få möta på 

naturvetenskap där de menar att deras nyfikenhet och motivation för detta är den största 

anledningen. Vidare skriver de att genom att introducera barnen för naturvetenskap tidigt så kan 

man skapa goda attityder till ämnet.     

2.6 Barns utforskande av naturvetenskap 

Thulin (2011) skriver att naturvetenskap är något självklart som alltid finns runtomkring oss och 

något som barn således möter varje dag. Hon menar att pedagogerna ute på förskolorna har i 

uppgift att i vardagen uppmärksamma barnen på sådant som har naturvetenskaplig anknytning. 

Vidare skriver hon med hänvisning till Pramling, Samuelsson att det finns många 

naturvetenskapliga fenomen i vår vardag men att dessa förblir osynliga för barnen om vi inte 

belyser dem och hjälper barnen att urskilja dem som just naturvetenskapliga fenomen. Thulin 

skriver också att vi genom samtal med barnen bör sätta ord på vad som händer och hjälpa dem att 

förstå vad som faktiskt sker samt att vi måste ta barnens frågor på allvar och försöka besvara 

dem.     
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Lagerholm (2009) menar att människan alltid försöker förstå sin omgivning och att barn naturligt 

är intresserade av sin omgivning då de spontant utforskar sin omvärld till exempel då de 

undersöker föremål som antingen flyter eller sjunker. Vidare skriver hon att om vi pedagoger kan 

tillvarata barnens spontana utforskande så kan vi hjälpa dem att förstå, se samband och bättre 

förstå sammanhang. Björklund och Elm (2003) skriver också i likhet med Lagerholm att barnen 

genom utforskande och experimenterande försöker skapa mening i tillvaron och göra den 

begriplig. Författarna skriver att för barn så handlar kunskap om att söka svar på hur olika saker 

hänger ihop i den omgivning som de befinner sig i. Detta stöds också av Zetterqvist och 

Kärrqvist (2007) som gjort en forskningsöversikt där de redogör om tidigare forskning som rör 

naturvetenskap. Där de menar att barn lär sig naturvetenskap genom leken då de undersöker, 

experimenterar, ställer hypoteser, ställer frågor och drar slutsatser.  

2.7 Naturvetenskap i förskolan 

Björklund och Elm (2003) menar att förskolan länge har arbetat med natur och miljö, 

naturfenomen, människors och djurs livscykler samt samspelet mellan dessa. Författarna menar 

att dessa områden alltid varit en naturlig del i verksamheten. De förklarar också att förskolan ofta 

arbetar inom teman där barnen tillsammans med andra barn och pedagoger får möjlighet att lära 

sig och utveckla kunskap. Thulin (2011) skriver att förskolan inte är van vid att arbeta med ett på 

förhand bestämt ämnesinnehåll och att det genom historiens gång alltid har betonats att förskolan 

inte ska vara skola. Hon menar däremot att det alltid varit vanligt förekommande att förskolan 

arbetat med temainriktade arbetsätt. Vidare skriver hon att man inom förskolan ofta förknippat 

och begränsat naturvetenskap till områdena biologi och miljö. I en annan studie av Thulin (2006) 

så skriver hon att natur och miljöarbete alltid haft en plats inom förskolans verksamhet men att 

det ofta har handlat om saker som att plantera, att vara ute i naturen och hur man ska uppträda i 

naturen. Thulin säger också att det finns otroligt mycket att arbeta med och lära ut då det gäller 

natur och hon anser att det viktigaste man ska lära barn är att vi är beroende av vår natur och att 

man därför måste utveckla ett etiskt förhållningssätt till den. Hon beskriver också att 

naturvetenskap har fått en större plats i läroplanen och att detta nog beror på människans utökade 

kunskap om hur vi handskas med jordens resurser för att inte hota jordens existens.   

 

Enligt Åkerblom (2008) med hänvisning till Piaget så är barn vetgiriga utforskare av sin 

omgivning och har många funderingar om olika fenomen som de stöter på. Hon skriver vidare att 

för yngre barn så kan naturvetenskap vara att sortera, benämna och urskilja. Åkerblom säger 

också att den viktigaste uppgiften pedagoger i förskolan har är att skapa möjligheter för lärande 

och förståelse men att detta inte alltid är någon enkel uppgift. Brogren och Jonasson (2010) 

menar i likhet med Åkerblom att barn är fyllda av nyfikenhet och funderar kring olika 

naturfenomen då de ställer frågor och söker svar på dessa. Författarna menar att barn älskar att 

experimentera och att om man som pedagog kan utgå ifrån barnens vardagsvärld i arbetet med 

naturvetenskap så kan man skapa en naturlig förståelse för naturvetenskap och olika fenomen. 

De menar att man i förskolan bör fånga stunden och passa på att belysa sådant som sker till 

exempel då de regnar eller när de första blommorna slår ut. Sådana naturfenomen är bra tillfällen 

att ta tillvara på och dessutom är det sådant som återkommer och alltid intresserat barn. Vidare så 

skriver de att om man tar till vara på dessa frågor direkt så blir barnens intresse för 

naturvetenskap stor. Men de menar också att de är nästintill omöjligt att kunna svara på allt och 
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då är det bättre att säga till barnen att jag måste leta upp svaret och för riktigt små barn kan det 

var svårt att förklara så att de förstår. Författarna säger också att det ibland inte är nödvändigt att 

barnen ska förstå precis vad som händer och vad det beror på utan att det viktigaste istället är att 

de känner en glädje och förundran över vad de upplever. Zetterqvist och Kärrqvist (2007) är 

också inne på samma spår då de skriver att det är viktigare för lärare att kunna uppmuntra barn 

till äventyr istället för att försöka förklara något som är för svårt för dem att förstå. De menar att 

äventyret som faktiskt finns kring naturvetenskapliga fenomen är det viktiga att ta tillvara på 

istället för att bara påpeka rätt och fel för barnen. Vidare så skriver de att man måste vara ödmjuk 

inför den svårighetsgrad som faktiskt finns i en del ämnen, för att kunna förstå olika fenomen i 

världen är inte alltid så lätt. 

 

Kristina Andersson (2003) refererar till Björneloo, m.fl., i sin avhandling “Lärare för 

förändring” där Björneloo menar att om barn skall ha en chans till att utveckla en förståelse för 

grundläggande naturvetenskapliga fenomen så är det en förutsättning att lärare i förskolan har 

den kunskap som krävs för det aktuella innehållet.  

 

Braute och Bang (1997) ställer frågan vad barn får för erfarenheter av naturen nuförtiden. De 

skriver att barn förr i tiden mestadels lekte ute i naturen och att detta skapade en naturlig kontakt 

till den. Författarna fortsätter och skriver att dagens samhälle ser ut på ett helt annat sätt där gator 

och torg har blivit livsfarliga lekplatser och den närmiljö som tidigare fanns har idag fått ge vika 

för husbyggnationer. De stödjer sig på en undersökning gjord av Pettersen där de beskriver att 

man därför har fått intrycket av att barn idag tillbringar en stor del av sin fritid hos kamrater och 

gärna inomhus. Barn har idag med andra ord inte samma kontakt med naturen som förr och 

många barn har inte någon relation till naturen överhuvudtaget. De menar att om man hårddrar 

detta så sker kontakten till naturen för dagens barn genom ett bilfönster eller genom ett 

naturprogram på TV. 

  

2.8 Vad är gynnsamt för barns lärande i naturvetenskap  

 

Ärlemalm-Hagsèr (2008) skriver att lärares kunskaper om naturvetenskapliga fenomen är en 

förutsättning för att kunna lära barn om naturvetenskap. Hon menar också att för att ett barn ska 

kunna utveckla sitt tänkande så behövs lärare som kan skapa lärotillfällen där barnen får 

reflektera över naturvetenskapliga fenomen, och för detta krävs intresserade lärare. Hon hänvisar 

också till en studie om förskollärares uppfattningar om läroplanen och dess natur- och 

miljöuppdrag där det visar sig att förskollärare anser sig ha för dålig kunskap kring hur de 

praktiskt kan jobba med miljöuppdraget. Författarna menar också att vad barn ska lära sig 

gällande natur och miljö har under åren skiftat i de mål och styrdokument som finns och som ska 

fungera som underlag för verksamheten. Zetterqvist och Kärrqvist (2007) diskuterar vad som är 

gynnsamt för barnens tänkande inom naturvetenskapsundervisningen och någonting som 

framkommer är att det är väldigt viktigt hur verksamma pedagoger ställer frågor till barnen. Man 

bör ställa frågor som inbjuder barnen till att berätta och förklara hur de tänker och inte frågor 

som bara söker det ”rätta svaret”. Annat som enligt denna forskningsöversikt lyfts fram som 

gynnsamt för barnens tänkande om naturvetenskap är givetvis lärarens kunskaper och förståelse 

för ämnet som behöver vara stor för att kunna utmana barnens tänkande.  Även de hänvisar till 
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flertalet tidigare studier som visar att engelska lärare ansåg sig ha för dåligt självförtroende och 

kunskap om naturvetenskap vilket ledde till att de inte undervisade så mycket i ämnet. Det var 

också så att lärarna bara undervisade i sådant som de kände att de behärskade vilket betydde att 

de inte blev särskilt mycket fysik eller kemi i naturkunskapsundervisningen utan mestadels 

biologi. Enligt dessa undersökningar ledde detta också till att lärarna var beroende av färdiga 

arbetsblad och läroböcker då deras kunskap om ämnet var låg. Samt att barnens egna frågor inte 

fick stor plats i undervisningen och att lärarna snabbt försökte avsluta diskussioner och frågor 

gällande ämnen där de inte kände sig speciellt pålästa.            
 

Simon, Naylor, Keogh, Maloney and Downing (2008) har gjort en studie där de undersökte 

vilken påverkan införandet av en handdocka kunde få på naturvetenskapsundervisningen. 

Studien visade att barns motivation och vilja att lära sig naturvetenskap ökade med hjälp av 

handdockan. Den visade också att när barnen får prata om sina idéer och upptäckter tillsammans 

med andra så ökar också möjligheterna att lära sig mer. Man kunde se att tiden som barnen 

pratade och lärde av varandra ökade då lärarna använde sig av handdockan. Det framkom också 

att lärarna tyckte om att arbeta med hjälp av handdockan och de menade att även barnen 

uppskattade detta. Dockan användes mest i början för att skapa intresse och presentera ett 

problem som barnen sedan fick försöka lösa tillsammans. Många lärare upplevde att införandet 

av handdockan i naturvetenskapsundervisningen medförde att barnen lyssnade bättre och blev 

mer involverade. Det visade sig också att barnen vågade förklara sina tankar mer till handdockan 

jämfört med att göra det för läraren. Barnen sa att dockan inte visste svaret på förhand men att 

läraren gjorde det och detta gjorde att det blev roligare att förklara för dockan jämfört med att 

göra det för en lärare som egentligen bara vill testa barnens kunskaper. Barnens självförtroende 

att prata och förklara ökade då det pratade med dockan. Många lärare har även efter denna studie 

fortsatt att använda sig av handdockan i naturvetenskapsundervisningen då de tyckt att den har 

varit till stor hjälp för dem. 
 

Björneloo, Landström, Pramling, Samuelsson & Sträng (2003) skriver om kompetensutveckling i 

ämnena naturvetenskap, miljö och teknik för personal inom barnomsorgen där de beskriver 23 

verksamma pedagogers syn på naturvetenskapligt arbete i förskolan. Det som framkommer då är 

att pedagogerna menar att det viktigaste uppdrag de har är att väcka intresse för naturvetenskap 

och lust att lära hos barnen. Författarna skriver också att om man vill väcka barns intresse för 

detta fält så måste man börja redan i förskolan. Enligt Andersson (2011) så är det som står i 

läroplanen på ett väldigt övergripande plan vilket medför att det blir upp till varje lärare att tolka 

och välja vilka områden kopplade till naturvetenskap som man ska jobba med. Hon anser att 

detta krånglar till det hela då styrdokumenten inte direkt pekar ut vare sig specifika 

kunskapsområden eller konkreta kunskapsmål för förskolans verksamhet. Det fria utrymme att 

tolka olika saker olika gör att det ställs högre krav på förskollärarnas kompetens och kunnande 

jämfört med om man hade haft en läroplan där det är mer detaljstyrt.  
 

I Anderssons (2011) forskningsöversikt så hänvisar hon till flertalet artiklar med tidigare 

forskning bland annat (Appleton 2008; Garbett 2003; Kallery & Psillos 2001; Smith & Neale 

1989) som visar att lågstadielärare som undervisar i naturvetenskap har bristande kunskaper i 

både ämnena och hur man ska lära ut detta. Denna forskning har främst studerat grundskollärare 

för tidigare år och i dagsläget är få studier gjorda med inriktning mot förskollärare. Detta stöds 

också av Elfström m.fl. (2008) som diskuterar vikten av ämneskunniga lärare och menar att 
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dåliga ämneskunskaper leder till att man väljer att inte undervisa i ämnet. Vidare skriver 

Elfström att svenska lärare för de yngre årskurserna hellre väljer att jobba med biologi istället för 

kemi eller fysik då det känner sig mer förtrogna med biologi. Om förskolan skriver hon att 

lärarna ofta väljer bort naturvetenskap till förmån för andra aktiviteter såsom olika 

pysselaktiviteter på grund av deras bristande kunskaper inom ämnet. Även i Zetterqvist och 

Kärrqvists (2007) forskningsöversikt så framkommer det att det inte finns mycket forskning om 

naturvetenskap för yngre barn och deras lärande i naturvetenskap vare sig i Sverige eller i andra 

länder. En anledning till att de skrev översikten var att de ville bidra med mer kunskap och visa 

på olika forskningsresultat som leder till att barn utvecklar positiva attityder och kunskaper i 

ämnet. Med detta i åtanke så känner vi att vi vill bistå med kunskap till fältet genom vår studie 

och har därför skrivit om just naturvetenskap i förskolan under vårt examensarbete.  

3. METOD 

Studien som vi har valt att göra handlar om vilken inställning verksamma pedagoger har till att 

arbeta med naturvetenskap och vilka egna erfarenheter de har från ämnet. Vi använde oss av 

intervjuer som datainsamlingsmetod samt en mindre enkät. För att få en förståelse för det 

material som vi genom intervjuerna samlade in, använde vi oss av meningskoncentrering som 

analysmetod. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver meningskoncentrering som en analysmetod 

där man skriver om intervjuobjektens svar till kortare svar men där huvudinnebörden finns med 

och betonas. Hur vi gick tillväga går att finna under rubrikerna nedan.  

3.1 Urval 

Utifrån vårt syfte valde vi att intervjua tio förskollärare med en spridning på sju olika förskolor. 

På vissa förskolor intervjuades två stycken förskollärare och detta för att två av de tillfrågade 

tackat ja till att delta i studien. Medan vi på andra förskolor bara intervjuade en då endast en gett 

sitt medgivande till att medverka i undersökningen. Alla intervjuobjekten jobbade på förskolor i 

en stad belägen i en norrländsk kommun men de jobbade dock i olika stadsdelar. De olika 

intervjuobjekten valdes ut slumpmässigt med hjälp av internet då vi sökte på olika förskolor 

inom kommunen. Vi tog kontakt med dem via telefon och presenterade syftet med vår 

undersökning för de som svarade och de fick sedan en förfrågan om att delta i studien. Om de 

inte själva ville delta i studien eller om de tyckte att en annan förskollärare på förskolan skulle 

passa bättre så frågade vi dem istället. Då vi fick klartecken eller godkännande om att få komma 

till förskolan och intervjua förskollärare så bestämdes tid och plats. Intervjun genomfördes oftast 

några dagar senare och intervjuobjekten hade då fått möjlighet och tid till att läsa igenom 

informationsmailet som vi hade skickat till dem. I detta mail stod lite kort om vår undersökning 

och om forskningsetik samt att vi bifogade intervjufrågorna så att de kunde förbereda sig 

litegrann. Då vi ringde runt och hörde oss för om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuerna 

för vår studie så fick vi mestadels positiva reaktioner och av tolv tillfrågade så valde två stycken 

att tacka nej. De som valde att tacka nej angav brist på både kunskap och tid som anledning för 

att inte delta i studien. 
  
När vi ringde runt för att boka de olika intervjuerna så hade vi inte innan valt någon speciell 

ålder på intervjuobjekten och inte heller något speciellt kön. Det var slumpen som fick bestämma 
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det. Vi tyckte inte heller att det vara relevant för vår studie eller för resultatet och tog därför inte 

med det i åtanke. Vi planerade för att genomföra tio stycken intervjuer och fann stöd hos Kvale 

och Brinkman (2009) som menar att tio till femton intervjuer är vanligt i en kvalitativ 

intervjustudie. De tycker också att man ska vara medveten av hur stor tid man har till att bearbeta 

dessa intervjuer, för att man ska få tillräckligt med tid till att analysera det insamlade materialet. 

Vi valde då att bara intervjua tio personer då varken studien, tiden eller vår erfarenhet var särskilt 

lång. Våra intervjuer varade i ca tio minuter och vi uppskattade att tiden räckte för att kunna få 

fram ett resultat. Alla förskollärare som medverkade i denna studie fick fingerade namn. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och detta informerade vi också våra intervjuobjekt 

om och fick således deras godkännande. Som tidigare nämnts så slumpades intervjuobjekten 

fram och de fick en spridning som gjorde att den äldsta var 64 år och den yngsta 26 år, vidare låg 

genomsnittet i ålder på 35 år. Genomsnittet på antal år de intervjuade hade jobbat inom förskola 

var på cirka tio år men av intervjuobjekten fanns också en som endast jobbat ett halvår på 

förskola och en som hade jobbat över trettio år inom förskolans verksamhet. Av de tio 

intervjuade så var nio stycken kvinnor och endast en man, alla var utbildade förskollärare och 

hade även gått grundskola och gymnasium. Alla intervjuobjekten kom från norrländska 

kommuner varav sju stycken var uppvuxna i samma kommun som de nu arbetade inom. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Som datainsamlingsmetod valde vi intervjuer, i tabell 1 kopplar vi forskningsfrågorna till 

intervjufrågorna och det område de behandlar. Intervjufrågorna går även att finna i bilaga 2. 

Johansson och Svedner (2010) skriver om olika former av intervjuer och menar att det finns två 

huvudvarianter att tillgå vid examensarbete. Den ena är kvalitativ och den andra är strukturerad.  

De skriver att den kvalitativa intervjun är den som ger de bästa förutsättningarna till att erhålla 

den information man söker vid examensarbete. Den strukturerade intervjun beskrivs som en 

intervju där frågorna på förhand är bestämda men där det finns möjligheter till öppna svar. Då vi 

inte var särskilt vana vid att intervjua så valde vi att tillämpa en kvalitativ halvstrukturerad 

intervju i studien vilket innebär att vi utgick ifrån en färdig intervjuguide med bestämda frågor.  

 

Vi var flexibla under intervjuerna och ställde följdfrågor eller hoppade över vissa frågor då vi 

kände att intervjuobjekten redan berört detta område. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det 

finns få standardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer och många analyser och 

metodologiska avgöranden måste fattas på platsen under intervjun så måste även den som 

intervjuar vara väldigt skicklig. Därför kändes det bättre att genomföra en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju där vi aktivt ändrade intervjufrågorna eller följdfrågorna för att få mer 

uttömmande svar, detta då erfarenheten av att intervjua inte var så stor. Johansson och Svedner 

(2010) beskriver att använda sig av intervju är en bra metod då man vill få svar på frågor som rör 

inställning och attityd vilket var vad vi undersökte. En annan metod som också tillämpades var 

en mindre enkät som går att finna i bilaga 3. Författarna skriver fortsättningsvis att en enkät är en 

utmärkt metod att använda sig av tillsammans med intervjuer då man vill samla in basfakta som 

kan komplettera intervjuerna.  
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Frågeställning Område Intervjufrågor 

Hur beskriver personalen på 

förskolan att de arbetade 

med det som står i 

lpfö98(rev) gällande 

naturvetenskap. 

Vad är naturvetenskap i 

förskolan enligt 

förskolepersonalen. 

Vad är Naturvetenskap i 

förskolan. 

Hur skulle du beskriva 

naturvetenskap i förskolan. 

Hur arbetar ni konkret med 

naturvetenskap i 

barngruppen. 

Hur kan en 

naturvetenskaplig aktivitet 

hos er se ut. 

  

Hur tar verksamma 

pedagoger tillvara på 

barnens spontana 

undersökande av 

naturvetenskap. 

Naturvetenskap som 

planerad eller spontan. 

Är verksamheten i 

naturvetenskap planerad 

eller spontan. 

Hur tar pedagogerna tillvara 

på barnens spontana 

utforskande och 

undersökande av 

naturvetenskap. 

Vilken inställning uttrycker 

pedagogerna att de har till 

naturvetenskap och hur 

ställer de sig till att aktivt 

arbeta med det området i 

barngruppen. 

Pedagogers syn och 

inställning. 

Vilka erfarenheter har du av 

naturvetenskap och vad är 

din inställning till ämnet. 

Hur tycker du det är att 

arbeta med 

naturvetenskapligt innehåll 

i förskolan. 

Anser pedagogerna själva 

att de har tillräckligt med 

kunskap för att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan. 

Pedagogernas kunskap i 

ämnet. 

Anser du dig ha tillräckligt 

med kunskap för att arbeta 

med naturvetenskap och för 

att uppfylla strävansmålen 

som står i den reviderade 

läroplanen. 

  

 TABELL 1 Tabellen visar vilka områden våra intervjufrågor berör och kopplas till syftesfrågeställningarna 
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3.3 Procedur 

 

När vi planerade för våra intervjuer så utgick vi från vårt syfte, vad är det vi vill uppnå med 

denna studie. Vi skapade sex intervjufrågor som vi tyckte belyste och fångade upp det vi ville 

undersöka. Johansson och Svedner (2010) skriver att den stora svårigheten i genomförandet av 

en intervju är att den som intervjuas inte ger uttömmande svar och att svaren inte avspeglar den 

intervjuades inställning och erfarenheter. Med detta i åtanke så konstruerade vi frågorna och när 

vi tyckte att vi hade utformat bra intervjufrågorna så kontaktades eventuella förskolor och 

pedagoger att besöka och intervjua. Efter deras medgivande som bestämdes via telefonkontakt så 

kom vi överens om tid och plats för intervjuerna. 
  
Då allt ovan var bestämt och klart så utformades också ett följebrev (se bilaga 1) som skickades 

ut till alla förskolor som skulle delta och återigen fann vi stöd hos Johansson och Svedner som 

skriver om vad man bör tänka på gällande forskningsetik vid olika studier. I detta mail som 

skickades ut till de berörda förskollärarna så förklarade vi syftet med vår studie, deras 

anonymitet, deras frivilliga medverkan och att vi skulle använda ljudupptagning. I mailet 

tillsammans med intervjufrågorna fanns också ett utdrag från Lpfö 98 (rev) med som vi ansåg 

vara relevant för vår undersökning. Intervjuerna som var individuella genomfördes på 

förskolorna och vi fick tillåtelse att spela in samtliga intervjuer vilket underlättade vårt 

kommande analysarbete. Efter varje genomförd intervju så tackade vi intervjuobjekten och 

frågade om de hade några frågor eller funderingar gällande vår studie.  

3.4 Databearbetning 

Då vi är två som skrivit detta examensarbete och intervjuerna har genomförts individuellt så har 

vår tanke vid bearbetning av insamlad data varit att först transkribera intervjuerna enskilt för att 

sedan tillsammans sammanföra materialet och analyserat data en gång till. Efter den andra 

analysen av data där vi jämförde resultatet från intervjuerna och diskuterade det insamlade 

underlaget så började vi att skriva resultatet vilket har gjorts tillsammans. Vid resultatanalys så 

har vi gått igenom våra intervjufrågor och kategoriserat dem under fem rubriker som vi har 

kopplat till våra frågeställningar under syftet. Detta gjordes för att underlätta för oss vid 

analysering av materialet. Då intervjuobjekten har delats upp fem och fem mellan oss så vill vi 

trots att vi utgått ifrån samma intervjufrågor påpeka att vi som intervjuar kan ha haft påverkan på 

resultatet och intervjuobjektens svar. Svedner och Johansson (2010) diskuterar detta och menar 

att reliabiliteten vid intervjuer påverkas av vem som intervjuar och av andra yttre förutsättningar 

såsom exempelvis plats. Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna gjordes. Vi 

har gått tillväga lite olika när vi transkriberade våra intervjuer. En av oss har Transkriberat 

ordagrant och den andre har sammanfattat svaren i egen text och direkt tagit bort det som inte är 

relevant för vår studie. Ett exempel på detta är då ett av intervjuobjekten pratade om matematik i 

skogen och detta togs således inte med i det transkriberade materialet. I resultatdelen så fick de 

intervjuade fingerade namn och detta för att garantera deras anonymitet vilket hade utlovats 

tidigare. Att ge intervjuobjekten namn var även till hjälp för oss i analysarbetet då vi anser det 

vara lättare att relatera intervjuobjektens utsagor till namn istället för siffror eller bokstäver. Vi 

tycker också att detta gör det trevligare för läsaren som får förhålla sig till namn istället för något 

annat.       
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4. RESULTAT 

 
Resultatet redovisas utifrån de tio genomförda intervjuerna och alla de intervjuades namn är 

fingerade och detta görs för att lättare kunna redogöra om och hålla isär vad de olika 

intervjuobjekten svarat på våra frågor. De påhittade namnen som förekommer i resultatdelen är 

tagna ifrån de tio första bokstäverna i alfabetet och vi har valt Anneli, Birgit, Cecilia, Doris, Eva, 

Frida, Gunvor, Harriet, Inger och Jan.   

4.1 Vad är naturvetenskap i förskolan  

Utifrån de intervjuer som är gjorda så menade pedagogerna att naturvetenskap är ett väldigt stort 

och brett ämne där det finns mycket att arbeta med i förskolan. Anneli säger att naturvetenskap 

är väldigt mycket och menar att man själv bara måste veta att saker vi gör dagligen är i mångt 

och mycket naturvetenskap, att medvetandegöra sig själv helt enkelt. Även Gunvor är inne på 

detta spår och menar att de idag gör så mycket på förskolan utan att det tänker på det som 

naturvetenskap. Birgit uttryckte sig så här om naturvetenskap i förskolan. 
  

Birgit: Om vi pedagoger är uppmärksamma så finns massor att undersöka. Har man själv 

öppna sinnen så finns naturvetenskap överallt.  

  

De flesta kopplar naturvetenskap i förskolan till biologi och naturupplevelser som att undersöka 

växter och djur och i synnerhet insekter eller olika småkryp. De menar att kunskaper om djur, 

natur och växter är naturvetenskap i förskolan. Åtta av tio uttrycker att naturvetenskap mycket 

handlar om att vara ute i naturen och titta på vad som finns där. Sedan lyfter några pedagoger 

årstider och årstidsväxlingar som en del av naturvetenskap i förskolan som de vill synliggöra. 

Ord som undersökande och utforskande används ofta då pedagogerna beskriver naturvetenskap i 

förskolan och ger exempel som att undersöka olika djur eller att barnen själva få forska kring 

sådant som intresserar dem till exempel myrstackar o s v. Flertalet pedagoger nämner också olika 

experiment som en del av naturvetenskapen i förskolan exempelvis att prova om olika saker 

sjunker eller flyter. 
  
Cecilia förklarade att naturvetenskap i förskolan mycket handlar om lek och experimenterande 

där barnen får testa och se själva vad som händer och att de på så sätt lär sig. Hon berättar också 

att hon som pedagog inte alltid har svaret. Annat som ofta framkommer från intervjuerna på 

denna fråga om vad som kan vara naturvetenskap i förskolan är kretsloppstänkande, miljö och 

miljömedvetenhet och att belysa olika naturfenomen. Flera pedagoger beskriver hur de försöker 

ta tillvara på olika naturfenomen, Doris och Gunvor ger exempel på hur de tillvaratar och 

uppmärksammar barnen på sådant som sker ute. Ett exempel är att visa att vattnet i vattenpölen 

har frusit till is och detta menar de är sådant som man kan prata med barnen om eller att man 

ställer frågan, varför är det så halkigt ute idag till barnen. 
  
Ett fåtal pedagoger lyfter saker som till exempel kroppen som tema, bakning såsom jäsning och 

att se hur olika saker fungerar. Eva tar upp flygplanet som ett exempel och hur det kan komma 

sig att det kan flyga och menar att barnen ofta funderar över sådana saker och att det då gäller att 
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arbeta med det. Tre av tio nämner hur de arbetar med fysik som en del av naturvetenskapen, där 

de bland annat har gjort burktelefoner eller visat på hur en glödlampa fungerar. 

4.2 Hur uttrycker pedagogerna att de arbetar med naturvetenskap 

På denna fråga framkom lite olika svar om hur de arbetade med naturvetenskap men 

övervägande var att de flesta nämnde experiment som ett sätt som de använde då de sysslade 

med naturvetenskap i barngruppen. Då vi frågade om de kunde ge något exempel på en 

naturvetenskaplig aktivitet som de har gjort med barnen så beskrev många just hur de arbetar 

med olika experiment. Några beskriver hur de arbetat med densitet och kemiska processer där 

lika löser lika synliggörs. Exempel som ges är hur de blandat vatten och olja för att visa barnen 

vad som händer. En annan pedagog beskriver hur de arbetat med densitet då de lät barnen 

utomhus få i uppdrag att konstruera båtar som skulle flyta, för att sedan göra en båt som skulle 

sjunka. 
  
Andra exempel på experiment som pedagogerna nämner att de har arbetat med, är att se vad som 

sjunker respektive flyter eller att de tog in snö för att se vad som händer med det. De pedagoger 

som tar upp experiment som exempel på naturvetenskapliga aktiviteter menar att dessa 

aktiviteter är planerade och då har pedagogerna funnit stöd och fått tips från olika litteratur. 

Flertalet pedagoger beskriver också hur de låter barnen få ställa egna hypoteser då de arbetar 

med olika experiment och att de då kan ställa tankeväckande frågor som till exempel vad tror du 

händer om vi gör så här? Kemidraken Berta som vi skrev om tidigare i inledningen är något som 

fem av tio tar upp som en hjälp i arbetet med naturvetenskap i barngruppen. Frida beskrev dock 

att vad som är lite synd då man arbetar med Berta är att det kan behövas mycket material såsom 

olika livsmedel. Men vidare så menade hon att detta går att lösa med en tillmötesgående chef och 

ett bra kök. 
  
Många menade också att mycket av naturvetenskapen i förskolan sker utomhus ute i skogen då 

de undersöker olika djur eller uppmärksammar olika naturfenomen. Andra exempel som 

framkom var att de arbetar med olika teman som vad finns i stubben, var bor myrorna eller vad 

finns i sjön. Av tio pedagoger så lyfte fem av dem att det viktigaste syftet med naturvetenskapen 

utomhus var att låta barnen få positiva naturupplevelser med sig och man ville att barnen skulle 

få upptäcka lite av allt möjligt. Utifrån intervjuerna så pekar mycket på att 

naturvetenskapsverksamheten ofta sker i olika temaarbeten och här säger pedagogerna att det är 

barnens intresse som avgör vilket område inom naturvetenskap som de arbetar med. Inger 

berättade hur de arbetade med ett tema där barnen med hjälp av pedagogerna fick forska kring 

olika insekter och sedan så fick de göra en egen bok där de ritade och målade bilder på 

insekterna.  
 

Flertalet förskolor har också tagit hjälp utifrån i arbetet med naturvetenskap och fyra av tio säger 

att de har besökt Umevatoriet som en del av naturvetenskapsarbetet med barnen. Umevatoriet är 

en verksamhet i Umeå som vill ta vara på möjligheterna för barn, elever och pedagoger att 

tillsammans med kompetent personal experimentera och fördjupa sina kunskaper och 

erfarenheter i naturvetenskap, teknik och matematik. Deras syfte med verksamheten är att främja 

intresset för dessa ämnen. Tre av förskolorna har låtit blivande förskollärare komma till 

förskolan för att syssla med naturvetenskap. En förskola hade som exempel tagit hjälp av 
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naturskolan i naturvetenskapsverksamheten och då kom en person från naturskolan till förskolan 

och hade olika aktiviteter med de lite äldre barnen då de bland annat kollade på växter och djur 

och pratade om dessa. Fyra av tio pedagoger lyfter hur de arbetar med årstiderna och 

årstidsväxlingarna på förskolan och här framkommer att syftet med det är att de vill 

uppmärksamma barnen på vad som händer ute i naturen under de olika årstiderna och att de 

genom promenader ute visar barnen vad som sker och genom tankeväckande frågor kan 

diskutera naturvetenskap. Exempel på sådana frågor kan vara hur det ser ut ute på hösten, vad 

händer i naturen då det är höst och vad kan det bero på. Dessa frågor låg sedan till underlag för 

vidare samtal med barnen. 
 

Både Anneli och Harriet beskriver att vad man kan göra beror på barnens ålder och Anneli 

menade att för de lite yngre barnen blir det mest att låta de undersöka och upptäcka saker och att 

man som pedagog vill väcka ett intresse. Harriet sa att för de lite yngre barnen kunde vattenlek 

vara ett exempel på naturvetenskap och hur de undersöker vattnet.    
  
Andra aktiviteter som pedagogerna uttrycker sig göra kopplat till naturvetenskapsverksamheten 

är att arbeta med vattnets kretslopp eller gå på naturstig och spana efter djur eller bara lyssna på 

fåglar. Harriet beskriver hur de arbetar med återvinning och hur de sorterar skräp med barnen 

och hon berättade hur dem då brukade ta tillfället i akt att prata lite grann med barnen om 

nedskräpning, sortering och återvinning.   

  

Det visade sig också vara väldigt stor skillnad mellan hur mycket de olika förskolorna arbetade 

med naturvetenskap där en del förskolor uttryckte att de gjorde massvis med olika aktivteter 

medan andra berättade att de knappt hade arbetat något alls med naturvetenskap. Några citat får 

belysa detta: 
        

Jan: Vi har inte haft någon naturvetenskap alls sen jag började jobba här, men jag vet att 

det har varit en person här på besök som har visat en massa olika experiment. Jag har väl 

inget konkret exempel direkt på hur vi jobbar med naturvetenskap annars. 

  

Eva: KemiBerta är ett exempel. Vi har varit på Umevatoriet med 5- åringarna och hållit 

på med kemi och rymden/planeterna. Tyvärr så har vi inte gjort så mycket mer och vi 

måste bli bättre på detta. Vi ställer frågan vad naturvetenskap är egentligen och försöker 

hitta saker som är naturvetenskap. Jag är själv lite osäker! 

  

Birgit: Vi jobbar med olika experiment till exempel vad tror ni händer om vi tar in den 

här snön. Jobbat inom teman med kemidraken Berta och med olika vattenexperiment. 

Jobbat i skogen med naturvetenskap och olika naturfenomen, vad finns i stubben, var bor 

myrorna, lyssnat på fåglar. Vi försöker fånga barnens intressen i vardagen när de 

uppmärksammar något och ta tillvara på deras frågor och funderingar. Vi har också varit 

på Umevatoriet och ifjol fick vi åka på universitet och där tillsammans med er blivande 

förskollärare syssla med naturvetenskap. 
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4.3 Hur pedagogerna tillvaratar barnens spontana utforskande av naturvetenskap 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna betonar att mycket av naturvetenskapsverksamheten i 

förskolan sker spontant och att de ofta utgår ifrån barnens frågor. Många uttrycker att 

naturvetenskap finns och sker i vardagen och att det som pedagog gäller att synliggöra det för 

barnen. Anneli gav ett exempel på detta och berättade hur de startade upp ett tema om var maten 

tar vägen och då använde de en vattenslang som fick symbolisera matstrupen och försökte visa 

på vad som finns inuti kroppen. Även Doris menar att man måste ta tillvara på barnens frågor 

och ger ett exempel på hur de fick förklara för barnen var vattnet tar vägen då de häller det i 

sandlådan. Gunvor beskriver hur hon tycker att verksamheten är mer spontan i dagens läge än 

vad det var förut. Hon fortsätter att berätta om att man måste planera för vilket material man ska 

använda eller måste ta med sig om man ska göra en naturvetenskaplig aktivitet utomhus med 

barnen eller när man planerar upp ett temaarbete. Hennes åsikt är ändå att 

naturvetenskapsundervisningen sker mycket efter barns spontana utforskande och utefter deras 

frågor och funderingar. Inger tycker också att temaarbeten är planerade till en början men att de 

ofta slutar i barns spontana intressen för att driva temaarbetet vidare. De flesta pedagoger belyser 

just detta med temaarbete när frågan om verksamheten är spontan eller planerad ställs. Många 

beskrev att man genom planerade aktiviteter lättare kan bestämma vad barnen faktiskt lär sig och 

man genom detta kan styra barnen mot den kunskap man vill att de ska tillgodose sig. Men att 

det även är viktigt med att fånga upp de spontana frågorna som barnen ställer för att kunna 

planera upp en aktivitet som kan ge barnen svar på dessa frågor. Harriet förklarade att när man 

jobbar med barns spontana utforskande inom naturvetenskap så måste man vara närvarande som 

pedagog. Harriet beskrev det såhär: 
  

Harriet: Barns spontana utforskande kan jag tycka är ganska viktigt, och då måste man 

vara närvarande. Man måste vara uppmärksamma när barnen ser någonting eller ställer 

en fråga. 

  

Hon förklarade också att hon tycker det var viktigt att man som pedagog har goda förkunskaper i 

ämnet för att kunna besvara barnens spontana frågor. Harriet påpekar att det är väldigt viktigt när 

man jobbar med små barn, att vara vaken på vad de uppmärksammar i naturen. Även Jan belyser 

att det är viktigt att vara uppmärksam som pedagog för att barns spontana undersökande ska 

kunna tas tillvara. Jan beskrev det såhär: 
  

Jan: Det spontana sker när man är ute och man kanske hittar något djur eller någonting, 

men sen också när man sitter på samlingar eller måltidssituationer och barnen pratar om 

någonting då gäller det ju som pedagog att haka på och börja diskutera och fråga vad 

barnen tror. 

 

Cecilia förklarade att det kan se lite annorlunda ut på olika förskolor men menade att det 

spontana ofta sker utomhus på den förskola där hon är verksam. Det spontana intresset hos 

barnen som kan tas tillvara på kan vara att någon hittar en mask och vill titta närmare på den. 

Hon beskrev att den spontana naturvetenskap som tas tillvara på och undersöks på hennes 

förskola ofta sker med en annan pedagog, hon förklarade att hon ofta är den som är ansvarig för 
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de planerade aktiviteterna men understryker att både planerade aktiviteter och spontana är viktiga 

för att kunna bidra till att barnen utvecklar en bred kunskap inom ämnet. 
  
Eva förklarade att det inte alltid är så lätt att kunna låta verksamheten vara spontan och att ta 

tillvara på barns spontana frågor inom ämnet. Hon beskrev att deras verksamhet för tillfället är 

väldigt planerad och att det beror på att de känner sig mer trygga med det. Anledning till detta 

säger hon är att pedagogerna måste utveckla sin egen kompetens inom ämnet, de känner sig 

osäkra på sin egen kunskap och kan därför inte alltid spinna vidare på barnens frågor. När 

pedagogerna känner sig mer säkra inom ämnet så kommer även verksamheten att bli mer 

spontan. Trots detta så beskriver hon att det även blir en del spontana frågor från barnen som 

givetvis måste besvaras, men att man då får ta reda på det rätta svaret för att kunna bemöta 

barnens funderingar. Även Anneli berättar att man kan behöva läsa in sig på ett ämne för att 

kunna besvara barns spontana frågor. 
  
Pedagogerna Doris, Birgit och Frida säger att de tycker att det är väldigt roligt när de lyckas ta 

tillvara på barnens spontana frågor i naturvetenskap. De beskriver alla hur man då får undersöka 

frågor tillsammans med barnen för att försöka söka svar. De vidrör alla att vid de planerande 

aktiviteterna så kan man låta barnen komma med förslag till hur man ska fortsätta att undersöka 

det som man nu jobbar med.  

4.4 Pedagogernas inställning till att arbeta med ämnet i barngruppen och deras 

förtrogenhet i naturvetenskap 

Pedagogernas inställning till ämnet naturvetenskap uppfattas som mycket positiva. Pedagogerna 

beskrev också att de upplevde en uppskattning hos barnen inom ämnet, att barnen var väldigt 

positivt inställda till att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Flertalet pedagoger menade att 

naturvetenskap är ett väldigt tacksamt område att arbeta med då det är så spännande och då det 

finns så mycket inom ämnet att undersöka och titta närmare på. Birgit uttryckte att 

naturvetenskap var ett lätt ämne att arbeta med då det är spänning i det och då man i förväg inte 

vet vad som ska hända. Vidare så menade hon att eftersom det är så spännande så kan man locka 

många barn och fånga deras intresse.  

 

Gunvor berättade att hon tycker ämnet är roligt och att barnens frågor som kan handla om allt 

mellan himmel och jord verkligen inspirerar henne till att inhämta ny kunskap. Både Harriet och 

Inger beskriver att naturvetenskap är en stor del av verksamheten och att det är väldigt viktigt 

med naturvetenskap i förskolan. Pedagogerna beskriver också att det även är viktigt att väcka 

intresset för naturvetenskap tidigt hos barnen och detta kan genomföras bland annat genom att 

besöka naturen runt förskolorna. Åtta av tio pedagoger beskriver att de har en positiv bild av 

ämnet och att de gillar att arbeta med det i förskolan. Anneli beskriver att hon tidigare inte hade 

någon positiv bild av ämnet under sin skoltid. Anneli Uttrycker sig såhär: 
  

Anneli: Mina erfarenheter är från grundskolan då man läste no-ämnena och då var jag 

inte speciellt intresserad, inte så roligt. 

  

Men sedan så berättade hon att intresset har ökat genom olika fortbildningar och att hon nu 

verkligen gillar att jobba med naturvetenskap. Birgit menar att hon under alla de år hon har 
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jobbat i förskolan har tillägnat sig kunskap för att hålla på med naturvetenskap i barngruppen 

men hon anser också att man inte behöver så stor kunskap då man inte behöver göra det så svårt. 

Hon menar att om man utgår ifrån barnens frågor och upptäcker tillsammans med dem så går 

svaret att ta reda på under tiden bland annat med internets hjälp där man kan hitta mycket fakta 

och få många bra tips på vad man kan göra. 
  
Eva uttrycker en osäkerhet med att arbeta med naturvetenskap och säger att hon inte alls känner 

sig trygg med att göra det. Men samtidigt som hon tycker att ämnet är svårt och menar att hon 

inte har tillräckligt med kunskap för att undervisa i naturvetenskap så finner Eva en stor glädje i 

att upptäcka saker tillsammans med barnen och att få se barnens engagemang och hur spännande 

de tycker att det är med naturvetenskap. Cecilia kände sig i likhet med Eva lite osäker och 

berättade att naturvetenskap och hur man kan arbeta med det var ett av hennes utvecklingsmål 

som förskollärare. Tidigare så sa hon att hon nästan var lite rädd för att syssla med 

naturvetenskap då hon trodde det skulle vara så svårt men att hon nu upptäckt att det inte är det 

och att hon numera tycker det är fantastiskt roligt. 
  
Andra svårigheter som framkommer var att man tycker det är svårt då det inte finns tillräckligt 

med resurser i förskolan, och att pengar till allt material som man kan tänkas vilja köpa inte 

finns. Harriet som jobbar med små barn beskrev svårigheterna att inte svara åt barnen, att låta 

barnen få komma med svaren själva och söka den kunskap som finns framför dem istället för att 

servera allt till barnen. Samtidigt beskrev hon problematiken att inte ge barnen svaren direkt 

detta för att det också handlar om att lära sig språket för små barn, och att man även då måste ge 

barnen svaren ibland för att de ska kunna lära sig det. 
  
Det framkommer också svårigheter som handlar om att man som pedagog inte alltid har svaret 

på barnens frågor men Doris menade att man ofta kan ta reda på svaret bara man anstränger sig 

lite. Har man inte den kunskapen som behövs från början får man ta reda på det istället. Frida var 

av samma åsikt att man som pedagog har ett ansvar att hålla sig uppdaterad med den senaste 

forskningen och de senaste aktiviteterna/arbetsmaterial som är lämpade för barn. Samtidigt säger 

Doris att det ibland kan vara svårt att förklara för barnen på ett sätt som gör att de förstår, vidare 

så anser hon att det är viktigt att man som pedagog konkritiserar materialet för barnen. Cecilia 

beskriver en svårighet som belyser för lite kunskap inom ämnet, men att man som pedagog kan 

komma till rätsida med detta om man går fortbildningar Cecilia uttrycker sig så här: 
  

Cecilia: Förut tyckte jag inte att det var så roligt eftersom jag kunde för lite själv men nu 

går det bättre, utbildningarna som jag har gått såsom russinhissen har varit väldigt bra 

och där har man fått idéer och exempel på vad man kan göra. 

  

Även Cecilia förklarar hur hennes intresse och förtrogenhet för naturvetenskap kom med 

fortbildningskursernas hjälp. Hon berättar att hon gått på en föreläsning som hette russinhissen 

där de fick tips och förslag på enklare experiment som man kan göra i förskolan. Cecilia 

förklarade att hennes attityd till ämnet förändrades efter den fortbildningen och att hon nu hade 

en mer positiv inställning till att arbeta med naturvetenskap i barngruppen. Hon tyckte det var 

viktigt att tidigt väcka ett intresse hos barnen för naturvetenskap och menade att man kunde göra 
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det med hjälp av olika experiment som oftast fascinerar barnen. Samtliga pedagoger beskriver 

det vara roligt med naturvetenskap men menar också att det finns svårigheter med ämnet.  
 

De flesta pedagogerna anser att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna hålla på med 

ämnet naturvetenskap i förskolan, det är egentligen bara två av tio som klart och tydligt uttrycker 

att de hade för svag kunskap inom ämnet själva, men de menar också att kunskap alltid går att 

inhämta. Resterande anser sig ha tillräckligt med kunskap för att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan men de är också inne på att man ibland kan behöva läsa in sig på ämnet och påminna 

sig eller uppdatera sina egna kunskaper. Eva som känner att hon inte har tillräckligt med kunskap 

i ämnet försökte med hjälp av andra pedagoger som känner sig mer förtrogna med 

naturvetenskap öka sina kunskaper. Hon berättar att hon på det sättet och genom olika 

fortbildningar försöker komplettera sin egen kunskap och osäkerhet till ämnet. 

4.5 Sammanfattning resultat 

De flesta pedagoger nämner att naturvetenskap är ett stort ämne och att det finns mycket att 

arbeta med gällande naturvetenskap i förskolan. Pedagogerna tycker att många av de aktiviteter 

som händer dagligen i verksamheten kan kopplas samman med naturvetenskap. Men samtidigt 

som de säger detta så kopplas naturvetenskap i första hand till ämnet biologi där man undersöker 

natur, djur och växter. Naturupplevelser är i första hand det pedagogerna benämner 

naturvetenskap som, men majoriteten berör också naturvetenskap i form av experiment som de 

även menar är en del av det naturvetenskapliga innehållet i förskolan. Flera pedagoger nämner 

hur de försöker ta tillvara på naturfenomen och att de uppmärksammar barnen på saker som 

händer ute såsom årstidsväxlingarna.  
  
När frågan hur pedagogerna arbetar med naturvetenskap i förskolan ställs så svarade majoriteten 

att det ofta sker genom temaarbeten. Hälften av pedagogerna menade att det är viktigt att låta 

barnen få positiva naturupplevelser och att upptäcka och prova lite av varje när man befinner sig 

i utomhusmiljön. Utifrån intervjuerna framkommer också att många förskolor har tagit hjälp med 

det naturvetenskapliga innehållet i verksamheten utifrån, som exempel så har många besökt 

Umevatoriet. Det visade sig också vara väldigt stor skillnad mellan hur mycket som de olika 

förskolorna arbetade med naturvetenskap där en del förskolor uttryckte att de gjorde massvis 

med olika aktiviteter medan andra berättade att de knappt hade arbetat något alls med 

naturvetenskap. 
  
Alla pedagoger var rörande överens om att verksamheten i förskolan både kan vara planerad och 

spontan. Pedagogerna uppgav att de försöker ta tillvara på barnens spontana frågor och 

funderingar om naturvetenskap och de sade också att ofta så kunde barnens frågor fungera som 

underlag och användas till vidare planering av temaarbeten. För att dessa spontana frågor ska 

kunna uppfattas och tas tillvara på så måste pedagogerna vara närvarande och uppmärksamma 

dessa. En annan viktig del av att kunna låta verksamheten vara spontan är att pedagogerna 

känner sig trygga i naturvetenskapsämnet och trygga i sin egen kunskap. 
  
Inställningen som pedagogerna har till att arbeta med naturvetenskap i barngruppen är 

övervägande positiva. En pedagog uppgav att bristen på pengar och resurser gjorde det svårt men 

att man genom fortbildningar och att använda sig av ett laborativt material kan förenkla arbetet i 
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naturvetenskap med barngruppen. Trots att en del pedagoger nämner svårigheterna i att arbeta 

med naturvetenskap i förskolan så upplever de ändå en stor glädje att upptäcka saker tillsammans 

med barnen och att få se barnens engagemang och hur spännande de tycker att det är med 

naturvetenskap. 

5. DISKUSSION 

Diskussionen som följer nedan är uppbyggd och redovisas utifrån våra forskningsfrågor. 

 

5.1 Vad är naturvetenskap i förskolan 

 

Resultatet visar att de flesta pedagogerna anser naturvetenskap vara ett väldigt stort och brett 

ämne där det finns massvis med olika saker att arbeta med. Att ämnet är stort får man en 

förståelse för då man ser hur nationalencyklopedins definierar naturvetenskap där det står att 

inom naturvetenskapen så inryms vetenskaperna fysik, kemi, biologi, astronomi och 

geovetenskap. Utifrån våra intervjuer visade det sig dock vara ämnet biologi som pedagogerna i 

första hand tog upp då de pratade om naturvetenskap i förskolan och detta överensstämmer också 

med resultatet från Katarina Nilssons (2012) examensarbetet. I hennes studie så framkommer det 

att intervjuobjekten i likhet med våra också definierade naturvetenskap som biologi där 

områdena natur, växter och djur ofta undersöktes. Elfström m.fl. (2008) skriver också att biologi 

är något som både skolan och förskolan arbetar mycket med och att ämnena fysik och kemi 

istället hamnar i skymundan. Anledningen till detta menar Elfström beror på att lärarna känner 

sig mer förtrogna med biologi. I Thulins studier från både (2006) och (2011) styrks detta där hon 

menar att man i förskolan ofta förknippat naturvetenskap med ämnena biologi och miljö. 

Björklund och Elm (2003) skriver att natur, miljö och människor samt djurs livscykel alltid varit 

en naturlig del i förskolans verksamhet. Alla dessa delar hamnar under kategorin biologi i 

naturvetenskapen enligt oss. Att förskolorna arbetar mycket med biologi kan bero på att det i 

läroplanen för förskolan står mycket skrivet om just biologi där man bland annat kan utläsa att 

förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar en förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen samt får lära sig om växter och djur. Läroplanen lyfter också att förskolan ska utveckla 

barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, samt för hur människan, natur och 

samhälle påverkar varandra.  

 

Resultatet av vår studie visar också att många pedagoger uttrycker det vara viktigt att arbeta med 

miljö, miljömedvetenhet, kretslopp och belysa olika frågor som rör miljön. Detta kan möjligen 

härledas till det som står i läroplanen gällande naturvetenskap där det bland annat framgår att 

förskolan har som uppgift att medverka till att varje barn tillägnar sig ett omtänksamt 

förhållningssätt till naturen och miljön. Vidare står det att i dagens konsumtionssamhälle där det 

konsumeras allt mer så behöver barn få kunskaper om hur människan påverkar och inverkar på 

miljön. Det står även att syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn ska få grundläggande 

kunskaper om naturen för att få en förståelse för allt levande på denna jord. Samt att förskolan 

ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor som ska leda till att barnen utvecklar kunskap 

om sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Det kan också bero på att detta område är ganska 

lättillgängligt och således lättare att arbeta med för pedagogerna då de möjligen har större 

kunskaper inom detta fält jämfört med till exempel fysik eller kemi.          
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5.2 Hur uttrycker pedagogerna att de arbetar med naturvetenskap 
 

Vad som framgår från vår studie gällande hur pedagogerna uttrycker att de arbetar med 

naturvetenskap är att flera nämner att de använder sig av olika experiment då de sysslar med 

naturvetenskapliga aktiviteter. Utifrån intervjuobjektens svar på våra frågor så framgår det att 

dessa experimenttillfällen oftast är planerade av pedagoger i förhand och att många pedagoger 

har tagit hjälp av handdockan Berta i själva utförandet av aktiviteten. Detta kan kopplas till den 

engelska studien av handdockor i undervisningen gjord av Simon, Naylor, Keogh, Maloney and 

Downing (2008) som visar att handdockor kan var en hjälp i undervisningen. Studien visade 

också att dockan var bra att använda sig av för att skapa ett intresse hos barnen eller för att 

presentera ett problem och den uppskattades av såväl lärare som barn då den gjorde 

undervisningen roligare. En annan positiv följd som handdockan förde med sig var att barnen 

vågade dela sina tankar med handdockan i större utsträckning jämfört med att dela sina tankar 

med läraren. Då de menade att handockan till skillnad från läraren inte visste svaret på förhand 

och att man därför var tvungen att förklara och lära handdockan.     

 

Annat som pedagogerna tar upp då de berättar om hur de arbetar med naturvetenskap är att 

mycket av naturvetenskapen sker utomhus och att pedagogerna vill att barnen ska få med sig 

positiva naturupplevelser därifrån. Detta är också ett resultat som överensstämmer med Katarina 

Nilsson examensarbete. Thulin (2006) tar också upp att natur är en viktig del i förskolans 

verksamhet och att man på förskolan ofta är ute i naturen. Braute och Bang (1997) skriver att 

barn idag inte har speciellt mycket kontakt med naturen och därför anser vi det vara bra att 

förskolan försöker skapa en kontakt med den och ge barnen positiva upplevelser därifrån.  

 

Resultatet visar även att pedagogerna uttrycker att de ofta arbetar inom teman då de sysslar med 

naturvetenskap i förskolan. Detta stöds också av bland annat Thulin (2011) och Björklund och 

Elm (2003) som menar att förskolan alltid jobbat med ett temainriktad arbetssätt. Thulin skriver 

dock att förskolan inte är van vid att jobba med ett på förhand bestämt ämnesinnehåll. Man 

arbetar helt enkelt inte inom ämnen i förskolan på samma sätt som skolan gör men som vi ser det 

och utifrån genomförda intervjuer så verkar förskolan visst arbeta med bestämda områden. Som 

exempel så blir temaarbetet livet i stubben som en pedagog nämner att de har jobbat med ett 

bevis på att de arbetar med ämnet biologi. Sedan så lyfter pedagogerna även att temaarbetena 

utgår ifrån barnens intressen vilket enligt oss kan medföra att temaarbetena rör sig över flera 

olika ämnen. 

 

Många lyfter att de försöker belysa och uppmärksamma barnen på naturfenomen och saker som 

händer utomhus och för detta krävs givetvis uppmärksamma pedagoger som tar tillvara på sådant 

och försöker förklara för barnen. Bland annat Doris och Gunvor ger exempel på detta då de 

beskriver hur de visar för barnen att vattnet i vattenpölen har frusit till is och pratar med dem 

kring detta. Thulin (2011) diskuterar det här och menar att pedagogerna på förskolorna i 

vardagen bör uppmärksamma barnen på sådant som har naturvetenskaplig anknytning. Vidare så 

skriver hon att pedagogerna kan underlätta för barnens förståelse om de sätter ord på vad som 

faktiskt sker och hänvisar till Pramling och Samuelsson som menar att det finns många 

naturvetenskapliga fenomen i vår vardag men att dessa förblir osynliga för barnen om vi inte 

hjälper barnen att se dem.       
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5.3 Hur tillvaratar pedagogerna barnens spontana utforskande av naturvetenskap  

 

När frågan om verksamheten är planerad eller spontan ställs så svarade alla att verksamheten är 

både och. Alla pedagoger säger att de försöker ta tillvara på barnens frågor om naturvetenskap i 

vardagen. De menar också att om man som pedagog är uppmärksam så finns naturvetenskap 

överallt. Flertalet författare bland annat Thulin (2011) och Lagerholm (2009)  betonar också att 

naturvetenskap alltid finns runtomkring oss och att det är pedagogernas ansvar att synliggöra den 

för barnen.         

 

Några av pedagogerna beskriver hur roligt de tycker att det är när de får vara medforskande med 

barnen och upptäcka tillsammans med dem. De pratar även om glädjen som infinner sig då de 

kan svara på barnens spontana frågor i ämnet. Utifrån genomförda intervjuer verkar det som att 

pedagogerna gärna tar tillvara på barnens spontana frågor i verksamheten men att de gärna vill 

ha en planering att kunna falla tillbaka på. Detta dels för att det ger en trygghet för pedagogerna 

men också för att kunna försäkra sig om att barnen lär sig sådant som pedagogerna anser vara 

viktiga och inte bara sådant som intresserar dem. 

 

De flesta pedagoger menar att man lätt kan ta tillvara på barnens spontanitet i temaarbeten och 

låta barnens intresse föra ett temaarbete vidare. Detta överensstämmer med vad Lagerholm 

(2009) beskriver att barn naturligt är intresserade av vad som händer omkring dem och hon 

skriver att vi pedagoger kan hjälpa barn att förstå sin omvärld om vi tar tillvara på barns 

spontana utforskande. Även om alla ställer sig positiva till den spontana verksamheten i 

förskolan så finns det även de som tycker att det kan vara svårt att få till en sådan verksamhet. 

Under intervjun med Eva så berättar hon att verksamheten där hon jobbar inte är speciellt 

spontan vilket enligt henne beror på att arbetslaget själva inte har den kunskap som krävs för att 

kunna tillvarata barnens spontana frågor om naturvetenskap. Som tidigare nämnt så menar 

Thulin att pedagogernas uppgift är att uppmärksamma barnen på saker som har anknytning till 

naturvetenskap. Hon förklarar vidare att pedagogerna måste ta barns frågor på allvar och försöka 

besvara dem. Som vi tolkar Thulin så blir det svårt för Eva som inte känner en trygghet i sin egen 

kunskap inom ämnet att få till en spontan verksamhet där barnens frågor kan tas tillvara på av 

pedagogerna. Vår uppfattning är att Eva ändå försöker att göra det, men att hon helst vill planera 

sina aktiviteter eftersom att det kan ge en viss trygghet i sig och för att detta ger möjlighet till att 

läsa in sig på ämnet i förhand. Vi anser det vara viktigt att det man lär ut till barnen faktiskt är 

rätt och riktigt och därför så måste man ha goda kunskaper själv eller kunna ta reda på dessa på 

något vis. Detta resonemang styrks även av Ärlemalm-Hagsèr (2008) som beskriver att lärares 

kunskaper om naturvetenskapliga fenomen är en förutsättning för att kunna lära barn 

naturvetenskap. Hon menar också att man måste skapa lärotillfällen där barnen får reflektera 

över naturvetenskapliga fenomen, och för detta krävs intresserade lärare. 

 

Att intresserade lärare behövs är givetvis viktig men vi anser inte att man måste ha jättestora 

kunskaper inom naturvetenskap för att arbeta med det i förskolan då vi håller med om vad många 

pedagoger uttrycker då de menar att man under tiden kan tillägna sig kunskaper. Samt att om 

man inte vet svaret på vissa frågor så får man helt enkelt försöka söka svar på detta. Även 

Brogren och Jonasson (2010) diskuterar detta och menar att man inte behöver kunna allt och att 
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det nästintill är omöjligt att veta svaret på alla barnens frågor och vid de tillfällena är det bättre 

att säga att jag måste leta upp svaret istället för att försöka förklara något som man själv inte 

riktigt förstår. Sedan så anser vi att de också har en god poäng då det säger att det viktigaste är 

att barnen känner en glädje och förundran över vad de upplever då de stöter på naturvetenskap.    

5.4 Pedagogernas inställning till att arbeta med ämnet i barngruppen och deras 

förtrogenhet i naturvetenskap 

Pedagogernas inställning till att arbeta med naturvetenskap var mycket positiva och de påpekade 

att även barnen uppskattar ämnet. Det som framgick av intervjuerna var att pedagogerna tyckte 

att naturvetenskap var ett väldigt tacksamt ämne att arbeta med det finns så otroligt mycket att 

göra och det är ett ämne som barn är nyfikna på. Birgit uttrycker att det är ett lätt ämne att jobba 

med då det finns spänning i det och att man i förväg inte vet vad som ska hända vilket gör att 

barnen blir intresserade. Thulin (2011) hänvisar till internationella undersökningar av 

naturvetenskap där det visar sig att naturvetenskap inte är skärskilt omtyckt i skolan åtminstone 

då det kommer till de högre årskurserna. I Anderssons (2011) avhandling framkommer det med 

hänvisning till Sundberg och Ottander att förskollärare och lågstadielärare ofta har bristfälliga 

ämneskunskaper i naturvetenskap och ofta negativa attityder till ämnet. Våra pedagogernas 

åsikter om och inställning till naturvetenskap stämmer med andra ord inte alls med vad dessa 

forskare beskriver. Detta kan bero på att forskning gällande naturvetenskap inom förskolan inte 

finns i samma utsträckning som det gör i skolan. Det kan också enligt oss möjligtvis bero på att 

förskolan använder sig mer av ett lekande inlärningsätt jämfört med skolan vilket gör att 

förskolans pedagoger lyckas göra naturvetenskapen rolig och intressant.   

 

Vidare beskriver de intervjuade pedagogerna att naturvetenskap är roligt och att det är barnens 

frågor som kan handla om allt mellan himmel och jord som gör ämnet roligt att arbeta med. De 

menar också att man som pedagog behöver vara kreativ då man ska förklara för barnen så att de 

förstår. De flesta pedagoger delar även uppfattningen om att det är viktigt att tidigt väcka ett 

intresse för ämnet hos barnen. Nilsson (2012) pekar på elevers ointresse för naturvetenskap där 

hon menar att undervisningen är bristfällig i ämnet. Detta beskriver hon medför att elevers 

prestationer i undervisningen blir sämre och att naturvetenskap uppfattas som tråkigt. Frändberg 

och Bach (2008) redogör om internationella studier gällande de naturorienterade ämnena och där 

framkommer att det finns ett behov av att ändra sättet på hur man undervisar i naturvetenskap för 

att öka intresset i ämnet hos barnen. När vi studerar vårt resultat och under tiden vi intervjuar 

våra pedagoger är detta inte en slutsats som delas av dem då pedagogerna uttrycker att barnen 

har ett stort intresse för naturvetenskap. Att undervisningen på sina håll kan vara bristfällig kan 

stämma till viss del då någon av pedagogerna uttalar en viss okunskap inom ämnet. Elfström 

m.fl. (2008) tar upp att naturvetenskap (biologi, fysik, kemi) ofta anses vara ett ointressant ämne 

i grundskolan. Men hon tycker det är konstigt då hennes erfarenheter visar att många barn redan 

tidigt fascineras av naturvetenskapliga fenomen och visar intresse för dessa ämnen. 

 

Till skillnad från vad bland annat Elfström m.fl. (2008) skriver så anser våra pedagoger att de har 

tillräckligt med kunskap för att kunna bedriva en naturvetenskapsverksamhet i förskolan. De 

tycker också att de har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta med det som står i den 

reviderade läroplanen gällande naturvetenskap. Det är bara två stycken som beskriver att de 

känner svårigheter med naturvetenskap och hur de ska behandla och belysa ämnet i barngruppen.  
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Men även om de känner en viss osäkerhet till ämnet så menar de samtidigt att naturvetenskap är 

en stor och viktig del av förskolans verksamhet som de ska arbeta med. En gemensam åsikt hos 

pedagogerna är att man aldrig blir fullärd och att det alltid finns behov av att utöka sin egen 

kunskap. De menar också att om man inte har den kunskap som behövs så får man helt enkelt 

söka rätt på den. Zetterqvist och Kärrqvist (2007) lyfter fram att de är gynnsamt för barns 

tänkande gällande naturvetenskap om lärarens kunskaper och förståelse för ämnet är stor och 

detta för att kunna utmana barnens tänkande. En slutsats som Katarina Nilsson kommit fram till i 

hennes examensarbete är att hon anser att det behövs mer fortbildning inom 

naturvetenskapsfältet för verksamma förskollärare och även om majoriteten av våra intervjuade 

pedagoger uttrycker att de har goda kunskaper för att syssla med naturvetenskap i förskolan så 

betonar även de att olika fortbildningskurser är bra för att lära sig mer. Våra pedagoger menar 

också att dessa kurser är till stor hjälp för dem i arbetet med naturvetenskap då de där får tips och 

förslag på hur de kan arbeta med ämnet och de upplever att de har fått en annan bild och en mer 

positiv sådan till ämnet efter dessa kurser.  

  

Att litteraturen inte riktigt stämmer överens med vad vårt resultat visar just i denna fråga kan 

möjligtvis bero på hur studien är utformad och vi tänker att utformningen av intervjufrågorna kan 

påverka hur intervjuobjekten svarar. Sedan är det givetvis så att intervjuobjekten påverkar och 

just i detta fall så hade övervägande del av pedagogerna väldigt positiv inställning till 

naturvetenskap. Det är självfallet också så att vi som intervjuare påverkar resultatet både då det 

gäller hur man genomför en bra intervju och det faktum att vår kunskap inom naturvetenskap 

inte är speciellt stor. Som framkommit tidigare i texten så kan resultatet även bero på att 

forskning inom ämnet som är gjord mer riktar sig mot skolans naturvetenskapsundervisning och 

inte till hur förskolan behandlar ämnet.  

5.5 Sammanfattande slutsatser  

Många av pedagogerna tar upp biologi när frågan om vad de anser naturvetenskap vara. Enligt 

vår tolkning kan detta bero på att förskolan är mer van att arbeta med det området än de andra 

som till exempel fysik och kemi. Det kan även bero på att pedagogerna inte är medvetna om att 

saker de arbetar med även innehåller delar av fysik och kemi. Mycket av 

naturvetenskapsundervisningen sker utomhus enligt pedagogerna och då är det främst biologi de 

benämner såsom att undersöka växter, djur och natur. Pedagogerna uttrycker att verksamheten 

både är planerad och spontan men de uppger också att mycket kunskap hos pedagogerna själv 

krävs för att kunna få till en spontan verksamhet där man tar tillvara på barnens tankar och 

frågor. Den planerade verksamheten pågår ofta i olika temaarbeten eller då pedagogerna arbetar 

med olika experiment med barnen. Att vara en medforskande pedagog är någonting som många 

tycker är viktigt och pedagogerna menar också att man måste finnas nära barnen för att kunna 

fånga upp deras spontana frågor och intressen.  

 

De flesta pedagogerna hade en positiv inställning till att arbeta med naturvetenskap i förskolan. 

Det visade sig också att olika kurser och fortbildningar har bidragit till att skapa denna positivare 

inställning. Majoriteten av pedagogerna anser sig också ha goda kunskaper inom ämnet men de 

berättar också att man ibland måste läsa in sig på det område man ska arbeta med för att försäkra 

sig om att det man lär ut är riktigt. 
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5.6 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i denna studie går att diskutera men om vi lägger samman vårt resultat med 

Katarina Nilssons examensarbete som vi hänvisat till tidigare så finns stora likheter gällande 

pedagogernas utsagor och beskrivningar av naturvetenskap i förskolan och detta styrker även 

trovärdigheten i vår studie. Men är även medvetna om att fler undersökningsmetoder som till 

exempel observation ger ett mer rättvisande resultat. En större studie där fler intervjuas ger också 

ett mer rättvisande resultat och om vi hade gjort fler intervjuer så skulle resultatet kunnat bli 

annorlunda och mer tillförlitligt speglat hur naturvetenskap i förskolan ser ut och vilken 

inställning pedagoger har till att arbeta med detta.     

5.7 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi bara intervjuat verksamma pedagoger om deras inställning till naturvetenskap och hur de 

ser på ämnet i förskolan samt frågat dem om vad naturvetenskap i förskolan kan vara och 

innebära. Så skulle ett förslag på fortsatt forskning kunna vara att observera hur detta visar sig i 

verksamheten. Arbetar pedagogerna med naturvetenskap som de uttrycker sig göra eller är det 

bara något som de säger att de gör?  

 

Vid intervjuerna så nämner också många hur de använder sig av en handdocka i 

naturvetenskapsverksamheten och denna har setts som en stor hjälp för pedagogerna. Det 

framkommer även att barnen har uppskattat och tyckt att det hart varit roligt att få hålla på med 

naturvetenskap och experiment med hjälp av denna docka. Därför tycker vi att det skulle vara 

intressant att forska vidare på hur användandet av handdockor kan berika undervisningen och 

skapa intresse för området hos barnen. 
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6.1 Bilaga 1: Följebrev 

 

Hej! 

För en tid sedan så hade vi kontakt via telefon då vi berättade litegrann om vårt examensarbete 

som handlar om vad förskollärare beskriver att naturvetenskap kan vara i förskolan. Samt 

förskollärares syn på naturvetenskap och deras inställning till att jobba med det i förskolans 

verksamhet. Vi bifogar här intervjufrågorna så att ni kan förbereda er lite inför intervjun samt ett 

utdrag ur lpfö 98 (rev) om vad som står om naturvetenskap i läroplanen. 

Intervjun kommer att ligga till grund för vårt examensarbete och kommer enbart att bearbetas av 

oss. Intervjuerna beräknas ta cirka 10 minuter och vi har som avsikt att dokumentera dessa med 

hjälp av ljudinspelning Vi garanterar anonymitet och i arbetet kommer varken ditt eller andras 

namn att nämnas, inte heller namnet på förskolan eller kommunen kommer att finnas med i 

arbetet. Trots att ni accepterat att delta i vår undersökning så har ni rätt att avböja eller avbryta er 

medverkan när som helst utan negativa följder för er. 

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta så tveka inte att höra av er till oss på 

antingen mail eller telefon. 

 

Vi ses på intervjun! 

 

Vänliga hälsningar Daniel Wikström och Emil Forsberg.   

Daniel Wikström tel: 073-0572218 

Mailadress: danielw13@hotmail.com 

 

Emil Forsberg tel: 070-5873641 

Mailadress: emil_forsberg@msn.com                          
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6.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

1) Vilka erfarenheter har du av naturvetenskap och vad är din inställning till ämnet? 

 

2) Hur skulle du beskriva naturvetenskap i förskolan, ge exempel? 

 

3a) Hur arbetar ni konkret med naturvetenskap i barngruppen? 

 

3b) Hur kan en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan hos er se ut. 

 

4a) Är naturvetenskapsverksamheten planerad eller spontan?  

 

4b) Hur tar ni pedagoger tillvara på barnens spontana utforskande och undersökande av 

naturvetenskap? 

 

5) Hur tycker du det är att jobba med naturvetenskapligt innehåll i förskolan? 

 

6) Anser du dig ha tillräckligt med kunskap för att jobba med naturvetenskap och för att uppfylla  

strävansmålen som står i den reviderade läroplanen? 

  

Läroplan för förskolan: 

Utdrag ur lpfö 98 (reviderad) under 2.2 utveckling och lärande.          

 

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. 
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6.3 Bilaga 3: Enkät 

Bakgrundsfakta: 

 

Man/Kvinna? 

 

Ålder? 

 

Uppvuxen ort/stad? 

 

Din utbildning/arbetslivserfarenhet? 

 

Antal år i skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


