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Sammanfattning 
 
Denna studie undersöker åtta pedagogers inställning och kunskaper inom naturvetenskap samt 
hur inställningen och de olika kunskaperna inom ämnet kan påverka den dagliga 
verksamheten. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger från fyra olika 
förskolor inom en kommun i norra Sverige. Studien visar att deras inställning till 
naturvetenskap varierar. Vi kan se att deras inställning kan ha ett samband med deras tidigare 
erfarenheter av ämnet. Beroende på vilken inställning och vilka ämneskunskaper pedagogerna 
har, tror vi att deras planering av den fysiska miljön påverkas. Pedagogerna anser att 
naturvetenskap bearbetas på olika sätt beroende om barnen befinner sig inomhus eller 
utomhus. Angående de åtta pedagogernas kunskaper om naturvetenskap har vi kommit fram 
till att många av de kunskaperna berör biologi. Vår studie visar även att pedagogerna anser att 
ämneskompetens inom naturvetenskap inte är något negativt att ha och pedagogernas intresse 
för naturvetenskap är viktigt för arbetet med det. De ämneskunskaper som flera pedagoger 
har, har de fått med sig via utbildning.  
 
Nyckelord: Förskola, pedagog, naturvetenskap, inställning, erfarenheter, ämneskompetens, 
fysiska miljöer, arbetssätt. 
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1 Inledning 
 
Valet att skriva om naturvetenskap har varit ett av de lättare. Förklaringen till det är att vi 
tidigare haft en negativ inställning till ämnet, framförallt har våra upplevelser under skoltiden 
legat till grund för detta. Vi har känt att naturvetenskap är något svårt samt komplicerat, även 
om vi haft en bra lärare har vi inte riktigt fått grepp om ämnet.  
 
Under förskollärarutbildningens gång har vi mött flera kurskamrater som delade denna 
inställning med oss, men under naturvetenskapskursen ändrades vår inställning inför ämnet. 
Kursen gav oss nya kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Detta medförde att vi fann ett 
nytt engagemang och vi fick ett helt annat intresse för naturvetenskap. Efter att vi samtalat 
med våra kurskamrater har vi gemensamt kommit fram till att naturvetenskapskursen har gett 
oss otroligt mycket inför vårt viktiga uppdrag i förskoleverksamheten och pedagogiska arbete 
med barn. Förskollärare har ett betydelsefullt uppdrag att introducera naturvetenskap för barn 
i tidiga åldrar. Om barnen får möjlighet att utforska sin omvärld på förskolan väcks det en 
nyfikenhet för naturvetenskap (Utbildningsdepartementet 2010). Det bidrar till att barnen får 
en positiv bild av naturvetenskap (Thulin 2011). Förhoppningsvis leder detta till en stadig 
grund i det livslånga lärandet, vilket nämns i grundläggande värden i förskolans styrdokument 
(Skolverket 2010a). Utifrån våra egna erfarenheter, exempelvis VFU, har vi genom 
observationer av barn i relation till naturvetenskap kunnat se hur barn upplever 
naturvetenskap med en positiv inställning. Genom barnens frågor, agerande och samtal med 
pedagoger med visat intresse inför naturvetenskap har vi kunnat komma fram till slutsatsen att 
barn tycker att det är intressant och framförallt roligt. Vi tror att det är viktigt med pedagoger 
som har ämneskunskap inom naturvetenskap för att på så sätt kunna inspirera barn att utforska 
mer.  
 
Som blivande förskollärare tycker vi att det vore intressant att se hur det ser ut bland 
yrkesverksamma pedagoger idag.  
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att få en uppfattning om de intervjuade pedagogernas inställning till 
naturvetenskap, vad deras inställning beror på och vilka kunskaper de har inom 
naturvetenskap. Hur kan dessa påverka den dagliga verksamheten för de intervjuade 
pedagogerna? 

1.2 Frågeställningar  
 
1. Hur beskriver de intervjuade pedagogerna sin inställning och kunskaper inom 
naturvetenskap?  
2. Hur kan de intervjuade pedagogernas olika kunskaper och inställningar påverka den dagliga 
verksamheten?  
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2 Bakgrund 
 
I denna del kommer vi att presentera litteraturen som är relevant för vår studie och som vi tar 
stöd ifrån när vi återger, tolkar och analyserar pedagogernas svar från intervjuerna. Slutligen 
kommer vi att ta stöd från litteraturen när vi diskuterar resultatet. 
 

2.1 Naturvetenskap 
 
Med hjälp av naturvetenskap kan vi beskriva och förklara vår verklighet och värld, både den 
levande och den icke levande. Naturvetenskapens kunskapsområden sprider sig från det 
minsta till det största i universum och har ett stort antal ämnesområden, exempelvis biologi, 
kemi och fysik. Naturvetenskap ger oss förståelse för den värld vi lever i, vilket gör 
naturvetenskap till en viktig del av människans liv (Sjøberg 2005). Att möta naturvetenskap 
redan i förskolan kan lägga grund för positiva attityder för naturvetenskap och en 
allmänbildning (Thulin 2011). 

2.1.1 Naturvetenskap i förskolan 
 
Biologi och miljö är något som alltid varit en del av förskolans verksamhet. Det området har 
alltid varit betydelsefullt. Dagens livsstil är ett hot för miljön och en förutsättning för att 
förhindra framtida förstörelser är att tidigt ge barnen möjlighet till att utveckla kunskaper i 
samspel med naturen. På detta vis får barnen upp ögonen för att de kan påverka något till det 
positiva (Thulin 2011). 

Naturvetenskap i förskolan innefattar områden som växter, natur och miljö, människan, 
klimat och djur. Det handlar om att barnen får möjlighet till att utforska sin omvärld och 
undersöka händelser som sker i deras vardag på förskolan. Ges barnen en möjlighet till detta 
kan det bidra till att det väcks en nyfikenhet kring naturvetenskap och att det läggs en 
grundläggande förståelse för hur allt påverkar varandra. Det vill säga människa, natur och 
samhälle och även barnens egen medverkan i naturens kretslopp. I och med detta har 
förskolan en viktig uppgift att främja barnens kunskaper och intresse då just dessa områden 
grundläggs under tidiga år (Utbildningsdepartementet 2010). 
 
Ett viktigt område inom naturvetenskapen är att utgå från det innehåll som intresserar barnen. 
Barn har svårt att ta till sig något som de inte kan relatera till. Ska en människa få kunskap 
och lära sig något, måste detta något ha en mening för människan. Genom att ta tillvara på 
barnens intressen och motivation kommer ett lärande att äga rum. Utgångspunkten ska vara 
från barnens erfarenhetsvärld, intressen och motivation, för att sedan sättas in i meningsfulla 
sammanhang (Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg 2013, Thulin 2011, Skolverket 
2010b). 

Barn är i grunden ”naturvetare” och är nyfikna redan från födseln. De undersöker världen 
omkring dem genom att titta, observera och lyssna (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström 
2010). Pedagoger kan ta tillvara på barnens naturliga upptäckarglädje genom att ge barnen 
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möjlighet till att utforska, experimentera och observera och på så sätt finna samband och 
förändringar som finns i naturen (Utbildningsdepartementet 2010). 

Det finns många fördelar med naturvetenskap i förskolan. Barn har en nyfikenhet om världen 
de lever i och de tycker om att utforska. De utforskar vad som flyter och inte flyter, de jagar 
fjärilar, använder ljus för att göra skuggor och blåser såpbubblor. Barn sysselsätter sig själva 
för att få en förståelse för sin omvärld. En annan fördel är att det stödjer den språkliga 
utvecklingen. Detta genom att barnen får möjlighet till att delta i meningsfulla interaktioner 
och sätta ord på sina funderingar de har om sin omvärld. Naturvetenskap kan även integreras i 
andra ämnen som skapande och matematik. Barnen får även möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga. Slutligen handlar naturvetenskapen om att testa olika hypoteser för 
att sedan komma fram till en lösning (Conezio och French 2002b). 

 
2.2 Naturvetenskapliga arbetssätt i förskolan 
 
Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär att ställa hypoteser, undersöka, dra slutsatser, 
observera, kommunicera, sortera och klassificera. Barn gör detta dagligen, exempelvis när de 
åker rutschkana och testar olika underlag eller leker med gungbrädan ute på gården 
(Björkman 2008).  Barn ska ges tillfällen till att observera, experimentera, ställa frågor och få 
delta i undersökningar. Några exempel kan vara att bekanta sig med olika smaker, lukter, 
temperaturer och olika former på exempelvis vatten. Detta medför att barnen får möjlighet att 
se skillnader, förändringar och samband i naturvetenskapliga fenomen 
(Utbildningsdepartementet 2010). Elstgeest, Harlen och Moback (1996) resonerar likt 
föregående och menar att barnen ska få tillfällen att utveckla sin problemlösningsförmåga och 
föra samtal om sina tankegångar, men att det ska vara på deras egna villkor. 

Skogen är ett bra lekrum som pedagoger kan erbjuda barnen och har alltid varit en 
betydelsefull plats för förskolan. Där kan barnen fritt skapa sina egna lekar och få inspiration 
från naturen omkring dem. I skogen finns det möjlighet till hemliga ställen som barn har 
behov av (Ärlemalm-Hagsér 2008). De kan även klättra på stenar, hitta nya stigar och bygga 
kojor. Skogen stimulerar barnens fantasi och kreativitet. Pedagoger kan ta tillfälle i akt och 
prata om hur viktigt det är att värna om naturen, djuren och om varandra (Claesdotter 2008a). 

Leken har en central roll i förskolans verksamhet och har en stor betydelse för barnens 
lärande. För att främja lärandet av naturvetenskap i barnens lek bör barnen ha tillgång till ett 
varierande utbud av material för att få möjlighet att utforska och undersöka sin omgivning. 
Materialet kan exempelvis vara vatten, sand eller föremål de kan bygga med. Även vuxnas 
deltagande i leken kan stödja barnen i deras naturvetenskapliga upplevelser. En förutsättning 
för det är att pedagogen intar barnets perspektiv och försöker utmana barnet i dess tankar, 
exempelvis kan gunga bli till en upptäcktsresa i rymden (Skolverket 2010b). 

Ett tematiskt arbetssätt är något som ofta förekommer i förskolan. Det kan pågå under en 
längre tid eller en kortare tid och bidrar till att både pedagoger och barn får knyta ihop sina 
erfarenheter och kunskaper till en helhet. Ett temaarbete i förskolan förutsätter att pedagoger 
utgår från barnens tankar och reflektioner och ger dem möjlighet att undersöka och hitta 
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svaret på sina frågor. Exempel på naturvetenskapsinriktade teman kan vara kretslopp, ljud 
eller olika djur (Skolverket 2010b). 

Ett annat arbetssätt är att förskolan använder sig av kompostering och sortering i den dagliga 
verksamheten. Förskolor som använder sig av detta jobbar med att skrapa bort matrester från 
tallriken ner i en komposthink eller sorterar plast och mjölkkartonger. Barnen får även 
möjlighet att följa med till komposten och sopsorteringen och hjälpa till. Genom 
kompostering får barnen ett tillfälle att se att maten som inte äts upp återanvänds.  Maten blir 
till jord där sedan växter gror. Detta blir konkret för barnen då de får vara med om processen 
och de får vara med och prova, vilket bidrar till att barnen får möjlighet att lära sig 
kretsloppstänkandet och hur vi påverkar varandra (Claesdotter 2008b).  
 

2.3 Pedagogens betydelse 
 
Pedagoger har en betydelsefull roll för att ge barnen möjlighet till att ta del av 
naturvetenskapens värld (Helldén m.fl. 2010).  De anser att en pedagog med allmänbildning 
inom naturvetenskap är något som alla barn bör få tillgång till. Har en pedagog denna 
kunskap finns det goda förutsättningar för ett livslångt lärande inom naturvetenskapens värld. 
Sjøberg (2005) skriver om ämnesdidaktik och varför det är viktigt för barns lärande. Han 
menar att det inte är tillräckligt att bara behärska ämnet eller att det inte är tillräckligt att bara 
ha en generell kunskap om barn och barns lärande. Det som är av betydelse är hur pedagoger 
innehållet meningsfullt för barnen. För att kunna göra det behöver pedagoger ha kunskaper 
om ämnet och kunna använda sig av flera olika tillvägagångssätt, till exempel metaforer, 
bilder och illustrationer. I vilken omfattning och hur pedagoger använder sin kompetens är av 
stor betydelse för verksamheten i förskolan (Thulin 2011). Barns lärande och pedagogers 
kompetens går hand i hand. Har en pedagog kunskap inom ett visst område kommer det att 
främja barnens lärande. Dock skiljer sig detta från Fleers (2009) studie. Studien visar att en 
pedagogs inställning till sitt uppdrag är en mer betydelsefull faktor för barns lärande inom 
naturvetenskap än en pedagogs ämneskunskap och självförtroende inom området. 
Ämneskunskaper inom naturvetenskap är sekundärt jämfört med pedagogens föreställning om 
hur barn lär. 
 
Naturvetenskap handlar om att vara nyfiken tillsammans med barnen och viljan att visa 
nyfikenhet. Att vara medforskande tillsammans med barnen och upptäcka det som finns runt 
omkring oss. Det gäller bara att våga prova (Claesdotter 2008c). Personalen på förskolan bör 
vara goda förebilder för barnen i arbetet med naturvetenskap. Pedagoger ska uppmuntra 
barnen att vara nyfikna om området och på så sätt skapa en positiv attityd hos barnen. Barnens 
intresse grundläggs då de har positiva förebilder att identifiera sig med. Det finns ett samband 
mellan hur och vad barnen lär sig och samspelet mellan barn och vuxna (Skolverket 2010b, 
Thulin 2011). 
 
Barnen kan känna av om pedagogers intresse är äkta eller inte. Känner de att det är äkta vågar 
barnen ställa frågor och de vill att pedagogen ska bidra i deras undersökningar och 
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utforskningar. I och med att det inletts ett samarbete och samspel mellan pedagog och barn 
kommer barnet att kunna ta till sig pedagogens förklaringar om naturvetenskapliga fenomen. 
Genom samspel med barnen vågar de sätta ord på sina iakttagelser och upptäckter och därmed 
får pedagoger tillgång till vad barnen har för funderingar om naturvetenskap (Elstgeest m.fl. 
1996).  Även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att pedagogers uppgift är att 
vara intresserade av barnens funderingar och handlingar och utmana barnen i dessa. För att 
kunna vara här och nu med barnen krävs det att pedagogen är engagerad och möter barnen i 
deras utforskande. Detta bidrar till ett samspel mellan barn och vuxna och gemensamt få 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen.  
 

2.4 Attityd och inställning till naturvetenskap 
 
Olika studier (Conezio och French 2002a, Sundberg och Ottander 2013, Asma, Van Aalderen-
Smets och Walma Van Der Molen 2011) har visat att pedagoger med brist på 
ämneskompetens tenderar att ha en negativ inställning till naturvetenskap. Dessa inställningar 
härstammar ofta från att de själva har negativa erfarenheter från deras skolgång som får följa 
med in i arbetslivet. Pedagoger som själva har en negativ inställning till naturvetenskap har 
ofta svårare att stimulera barnens inställning till det positiva (Asma m.fl. 2011). Forskning 
visar att inställning till naturvetenskap är beroende av kvalitén på undervisningen. Får eleven 
personligt stöd i sin undervisning av naturvetenskap, med en mängd olika 
undervisningsstrategier och lärarnas undervisning sker med engagemang resulterar det i 
positiva attityder (Osborne, Simon, Collins 2003). Attityden påverkar beteendet vilket i sin tur 
påverkar attityden. Det vill säga att om en pedagog har en positiv attityd till ett ämne kan 
detta resultera i ett positivt beteende för ämnet och det positiva beteendet ger en positiv 
attityd, likt en spiral (Helldén, Lindahl och Redfors 2005). 
 
Bristen på kunskap gör att pedagoger inte vet hur de ska integrera naturvetenskap som en del i 
verksamheten (Conezio och French 2002a, Sundberg och Ottander 2013). Det har tillkommit 
ett förstärkt pedagogiskt uppdrag, där naturvetenskapen är ett av områdena som behöver 
utvecklas. Detta medför ett behov av kompetensutveckling hos förskollärare och barnskötare. 
De menar att personalens kompetens behöver fördjupas och utökas (Skolverket 2010b).  För 
att förändra denna attityd och för att få mer kunskap krävs det större fokus på naturvetenskap i 
både förskollärarutbildningen och grundlärarutbildning i förskoleklass och årskurs 1-3 
(Sundberg och Ottander 2013). Forskning har visat att en pedagogs negativa inställning kan 
förändras genom fortbildning och olika utbildningar. Dessa ger pedagogen en större kunskap 
och självförtroende vilket resulterar i en positiv inställning. Detta i sin tur leder till att barnen 
får en möjlighet till en positiv grund för naturvetenskap (Asma m.fl. 2011). 
 
Förskolan har en betydelsefull uppgift då det gäller att lägga grunden för den 
naturvetenskapliga förståelsen (Helldén m.fl. 2010). Barns upplevelser och erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen bidrar till deras förståelse av deras omvärld.  Dessa erfarenheter 
skaffar barn i tidig ålder och de tar ofta del av dem med intresse och en vilja att få veta mer. 
Forskning har visat att barns attityd till naturvetenskap skapas tidigt i jämförelse med andra 
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ämnen (Elstgeest m.fl. 1996). Barn som är elva eller tolv år har en bestämd åsikt om de gillar 
naturvetenskap eller inte. Detta på grund av att de inte fått möjlighet till det vetenskapliga 
tänkandet tidigare och tycker då att ämnet är svårt och komplicerat när de kommer till 
högstadiet och antas ha det. Det som uppfattas som särskilt svårt är kemi och fysik (Lindahl 
2003).  Känslan av att inte förstå kan ge effekten av bristande intresse eller sämre attityder till 
naturvetenskap. Just därför är det av ännu större vikt och betydelse att pedagogerna i barnens 
tidiga åldrar lägger en positiv grund för naturvetenskap så de kan undvika denna inställning 
då barnen blir äldre (Elstgeest m.fl. 1996 och Thulin 2011). Är pedagogen duktig samt känner 
entusiasm för sitt ämne kan detta även överföras till barn. Då ska pedagogen utföra aktiviteter 
i det som pedagogen känner sig säker i samt känner entusiasm för (Osborne m.fl. 2003). 
 

2.5 Miljöer  
 
Den fysiska miljön har betydelse för barnens lärande och utveckling. Beroende på hur den 
fysiska miljön ser ut kan den öppna upp barnens upplevelser där barnen får en möjlighet att 
utveckla olika färdigheter och beteenden. Både inne- och utemiljöer har betydelse för barnens 
lärande och lek. Exempelvis har barnens vistelse ute i naturen stor betydelse för barnens 
utveckling av naturkänsla, förståelse, respekt och kunskap om naturen. Naturen bjuder på 
olika möjligheter, där pedagogen bland annat kan samtala med barnen om vad som finns i den 
(Pramling Samuelsson 2008). För att kunna samtala med barnen kring det berörande ämnet, 
bör pedagogen ha någon form av ämneskompetens som Sjøberg (2005) lyfter fram. På så sätt 
kan pedagogerna fånga barns tankar och idéer för att därefter utmana barnen. Även Sandberg 
och Vuorinen (2008) argumenterar för miljöns betydelse, där de skriver att miljön kan vara 
inspirerande för samtal sinsemellan barn och mellan barn och pedagoger. De kan samtala om 
det som finns i deras omgivning. 
 
Innemiljön kan inspirera till andra aktiviteter som kan vara svårare att genomföra utomhus, 
som exempelvis experiment. Ett exempel på sådant experiment berättar Claesdotter (2008d) 
om, där de använde sig av två vantar som de blötte ner. Den ena vanten lades ner på ett 
element och den andra hängdes upp för lufttorkning i rummet. Där utvecklades diskussion om 
vad som kunde tänka sig hända. Inomhusmiljön är en miljö som ofta är planerad och 
strukturerad av vuxna vilket innefattar regler. Regler som barn måste följa. Utomhusmiljön 
upplevs som en mer fri miljö, dit barnen söker sig till och där en frihetskänsla skapas 
(Sandberg och Vuorinen 2008).  
 
Material som finns tillgängligt i olika miljöer har betydelse för vad barn lär sig samt för hur 
barn beter sig i de olika miljöerna (Davidsson 2008). Det ska läggas tanke bakom miljön och 
materialet, då det har en påverkan på barnens utforskande och undersökande. Materialet och 
miljön som barnen möter förmedlar något som en form av kommunicering, exempelvis kan 
vistelse ute i skogen utmana till att utforska samt inspirerar barnen till att utforska (Elfström, 
Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 2014).   
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2.6 Styrdokument  
 
Läroplan för förskolan (Skolverket 2010a) är ett styrdokument för förskolan. I läroplanen 
formuleras förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer för förskoleverksamheten. 
 

2.6.1 Vad säger läroplanen? 
 
Förskolan ska lägga en grund för det livslånga lärandet och att verksamheten ska utgå ifrån 
barnets utforskande och nyfikenhet (Skolverket 2010a).   

2.6.2 Förskolans uppdrag  
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010a) står det om förskolans uppdrag och 
förhållningssätt inför naturvetenskap. 
 

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

 
Detta vill säga att förskolan har ett uppdrag att väcka barnens förståelse för sin delaktighet i 
naturen och miljön och vår påverkan på den. Barn ska ges möjlighet att förstå samband och 
börja förstå sin egen roll i naturens kretslopp. 
 

2.6.3 Mål och riktlinjer 
 
Målen och riktlinjerna som står i läroplanen är inte vad barnen ska uppnå, utan står för 
verksamhetens arbete. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och riktlinjer anger 
förskollärarens ansvar för att arbetet sker i enighet med målen i läroplanen.  
I läroplanen står det olika mål och riktlinjer berörande naturvetenskap som förskolans 
verksamhet ska sträva mot.  
 

2.6.4 Förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

• utvecklar intressen 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 och samtala om naturvetenskap, 
(Skolverket 2010a, s.10) 
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2.6.5 Ansvar 
 
Förskollärare ska ansvara för  

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 
naturvetenskap och teknik,  
(Skolverket 2010a, s.11) 
 

2.6.6 Arbetslaget  
 
Arbetslaget ska  

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, 
naturvetenskap och teknik (Skolverket 2010a, s.11) 

 
Vi tolkar det som att arbetslaget har ett ansvar att väcka barnens nyfikenhet samt förståelse för 
bland annat naturvetenskap genom olika aktiviteter. 
 

2.6.7 Revidering av läroplanen för förskolan 
 
I och med revideringen av läroplanen år 2010 var det flera punkter som skrevs till. En del av 
dessa punkter berör förskollärares arbete med naturvetenskap (dessa punkter framkom 
tidigare i texten). I de tidigare målen, innan revideringen stod det endast ett mål i förskolans 
läroplan som berörde naturvetenskap: ” Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur” 
(Utbildningsdepartementet 2010, s.13). Skälen till att förslag lades fram till revidering av 
förskolans läroplan kring punkter som berör naturvetenskap var att: vi lever i ett 
konsumtionssamhälle, ett samhälle där människan har en stor inverkan på miljön. Barn 
behöver utveckla sin förståelse och kunskaper om miljön och människans påverkan på den, 
samt utveckla förståelsen för vilka val de kan göra som påverkar miljön både i nutid och även 
i framtid (Utbildningsdepartementet 2010 och Helldén m.fl. 2005). 
 

2.7 Problemformulering 
 
Målet med vår studie är att få en uppfattning om pedagogers inställning och kunskaper inom 
naturvetenskap och hur det kan påverka den dagliga verksamheten. Utifrån våra egna 
erfarenheter var naturvetenskap ett ämne som vi kände en negativ inställning till och saknade 
grundläggande kunskaper. Denna inställning gick att förändra och kunskaperna ökade genom 
en kurs på förskollärarutbildningen, detta var intressant att få uppleva. Om vår inställning och 
våra ämneskunskaper gick att förändra till det positiva, kan denna inställning och 
ämneskompetens förändras för andra som delar vår erfarenhet? Vi vill ta reda på hur den 
verkliga bilden ser ut bland de intervjuade pedagogerna, vad deras inställningar beror på och 
vilka kunskaper de har inom naturvetenskap. Har deras ämneskunskaper och inställning 
någon påverkan på deras arbetssätt? 



13 
 

 
Hansson m.fl. (2014) skriver om hur viktig naturvetenskap är redan i tidig ålder. I förskolans 
strävansmål står det att” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
naturvetenskap…” (Skolverket 2010a s.10). Om barn redan från förskoletiden ska möta 
naturvetenskap är det viktigt att förskolan inbjuder till att utforska det. För att kunna stötta 
barnen måste pedagoger vara kunniga i ämnet. Men i många fall väljer pedagoger bort 
naturvetenskap som saknar eller har dålig ämneskunskap inom ämnet (Elfström m.fl. 2014). 
Detta vill vi undersöka.  
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3 Metod 
 
I denna del kommer vi gå in på de metoder vi valde att använda oss av vid insamling av 
material till resultatet, om urval, om själva genomförandet, vad vi tänkte på innan samt hur vi 
strukturerade upp det för en möjlig insamling av material.  
 
För att få en möjlighet till att bilda en uppfattning valde vi att genomföra kvalitativa 
forskningsintervjuer. Denna metod gör det möjligt för oss att finna svaren på våra 
forskningsfrågor i vår studie.  
 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
 

Kvalitativa intervjuer används för att möjliggöra insamling av information som har som mål 
att förstå egenskaper hos någonting genom att direkt intervjua andra människor. Intresset är 
att se vad som händer genom att låta intervjupersonen berätta utifrån de frågor som ställs av 
intervjuaren genom språklig händelse. Eftersom detta är en språklig händelse räcker det inte 
med att bara dokumentera svaren som intervjupersonen ger på intervjuarens frågor. Det är 
viktigt att dokumentera följder av frågor och svar för att kunna fånga upp olika pauser, 
avbrott, tonhöjder och där intervjuaren och den som blir intervjuad avbryter varandra genom 
att exempelvis tala i mun på varandra. För att fånga sådana sekvenser underlättar det med en 
ljudupptagning eller videoinspelning. I kvalitativ forskningsintervju påverkar 
intervjupersonen och intervjuaren varandra där båda är medförfattare av all data som uppstår 
(Svensson och Starrin 1996).  
 

3.2 Semistrukturerad intervju 
 
En intervju som är semistrukturerad betyder att det finns intervjufrågor som följer en 
intervjuguide. En intervjuguide innehåller ett antal olika teman med frågor som hör till varje 
tema. Vi valde att använda oss av tre teman; det första temat är bakgrundsfakta, det andra 
temat är pedagogernas inställning, erfarenhet och ämneskompetens och det tredje temat 
innefattar naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan (se bilaga 2). Dessa teman med frågor 
behöver inte ställas i en viss ordning och frågorna bör vara öppna så att den som intervjuar 
inte bara får ett ja eller ett nej som svar. Det bästa är om respondenten spontant får använda 
sina egna ord och berätta om sina upplevelser och erfarenheter om ett område utan att den 
som leder intervjun har frågat så mycket. Till en början kan den som intervjuar använda sig av 
en allmän fråga för att sedan ställa följdfrågor. Exempel på en följdfråga kan vara: ”vad kände 
du då?”, ”berätta mera om det…” eller ”hur menar du?” (Fejes och Thornberg 2015). 
 
Innan intervjun äger rum är det betydelsefullt att respondenten blir upplyst om att ingen 
kommer att bli bedömd och att det inte finns något rätt eller fel svar. Det som är viktigt är 
hans eller hennes erfarenheter och upplevelser (Fejes och Thornberg 2015).  
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3.3 Urval 
 

Åtta yrkesverksamma pedagoger valdes ut för att delta i studien genom att intervjuas. 
Pedagogerna arbetar på fyra olika förskolor och alla förskolorna är belägna i samma kommun. 
Antalet avdelningar på förskolorna varierar från två till sex och barnen på förskolorna är 
mellan ett till sex år. Vi kände pedagogerna sedan tidigare och de blev personligen tillfrågade 
av oss om de ville ställa upp och vara med i en undersökning. Pedagogernas 
arbetslivserfarenhet sträcker sig från 2-35 år. Vi har inte tagit hänsyn till pedagogernas kön, 
utbildning, ålder eller att några pedagoger jobbar på samma förskola.  

3.4 Genomförande 
 

Innan vi genomförde intervjuerna sammanställde vi intervjufrågorna. För att ta reda på om 
frågorna var relevanta och tillförde något till vår studie, intervjuade vi varandra. Det är en 
fördel om den som ska intervjua testar intervjun på sig själv, eller att låta sig intervjuas av 
någon annan (Ahrne och Svensson 2015). Detta fick oss att bli medvetna om hur det känns att 
svara på vissa frågor och det tydliggjorde även var vi måste ha eventuella följdfrågor, 
exempelvis; hur menar du? Kan du utveckla? En annan förberedelse kan vara att genomföra 
pilotintervjuer vilket innebär att den som intervjuar får tillfälle att prova att sitt material 
(Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 2014). 

Vi genomförde fyra intervjuer var. Anledningen till att vi valde att dela upp intervjuerna var 
för att spara in tid. Innan intervjun började fick samtliga pedagoger läsa igenom 
samtyckeskravet och skriva under på att de tagit del av det. Alla intervjuer genomfördes på 
pedagogernas arbetsplats i ett avskilt rum och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 
iPad. Efter avslutad intervju tackade vi för pedagogernas deltagande.  

Det inspelade materialet transkriberades. Vi valde att transkribera allt för att sedan kunna 
välja ut vad som är och vad som inte är relevant för vår studie. Vi bestämde oss för att 
transkribera våra egna intervjuer. Detta för att det är lättare att förstå sammanhanget och 
minskar risken att blanda ihop ord.  En annan fördel med att transkribera intervjun är att 
intervjuaren lär känna sitt material under tiden denne transkriberar och kan redan då påbörja 
tolkningsarbetet (Ahrne och Svensson 2015). 

3.5 Analysmetod 
 

För att sammanställa vårt data har vi tagit utgångspunkt från en fenomenografisk 
analysmodell. Vi har bearbetat materialet i fem steg. Processen har sett ut enligt följande. Steg 
1: Vi började med att läsa igenom transkriberingen av intervjuerna tills vi kände att vi var väl 
bekanta med materialet. Steg 2: Vi tog ut stycken ur materialet som var mest meningsfulla 
och relevanta för vår studie. Steg 3: Vi jämförde dessa stycken och försökte hitta likheter och 
skillnader i respondenternas svar. Steg 4: Dessa likheter och skillnader sorterade vi och 
försökte finna mönster på vart de skulle passa in utifrån våra frågeställningar. Steg 5: 
Slutligen bildade vi kategorier. Vi valde att göra fyra respektive tre kategorier utifrån varje 
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forskningsfråga.  
 
Under första forskningsfrågan; hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin inställning och 
kunskaper inom naturvetenskap, bildades dessa kategorier: 
 

• Pedagogernas inställning 
• Pedagogernas erfarenhet 
• Pedagogernas kunskaper 
• Vikten av ämneskompetens 
 

Under andra forskningsfrågan; hur kan olika kunskaper och inställningar påverkar den dagliga 
verksamheten, bildades dessa kategorier: 

 
• Miljö 
• Arbetssätt 
• Hinder 
 

3.6 Forskningsetiska principer 
 

För att skydda dem som medverkar i en forskningsstudie har Vetenskapsrådet (2002) utformat 
fyra grundläggande krav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi började intervjun informerade vi 
deltagarna och redogjorde syftet med vår studie. Därmed uppfyllde vi informationskravet. 
Samtyckeskravet fullgjorde vi genom ett skriftligt dokument som samtliga deltagare fick läsa 
igenom innan intervjun ägde rum. I det skriftliga dokumentet klargjorde vi att det är frivilligt 
att delta i denna studie och att de kan avbryta intervjun när de själv önskar. Vi klarlade även 
vad konfidentialitetskravet innebär. Intervjun sker under tystnadsplikt och samtliga 
personuppgifter förblir sekretessbelagda. Samtliga personer kommer vara anonyma och namn 
kommer att ersättas. Vidare förtydligade vi att ljudupptagning kommer ske under intervjun 
och att det inspelade materialet kommer att raderas efter avslutad kurs. Detta är vad 
nyttjandekravet går ut på. Slutligen informerade vi om vart den färdiga studien kommer att 
publiceras. 
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4 Resultat och analys 
 
I denna del kommer vi att bearbeta resultatet och analysera det. Vi har valt att dela upp 
resultatdelen efter våra frågeställningar och kategorier. Efter varje kategori har vi valt att 
skriva en analys. Avslutningsvis analyserar vi resultatdelen som helhet.  
 
De citat som vi har valt ut för resultatet har vi redigerat genom att sätta ut komman och 
punkter, detta för att underlätta för läsaren. Vi har även valt att använda oss av tre punkter 
(…), vilket menas att text har utelämnats. Pedagogerna har fått fiktiva namn som vi kommer 
att presentera här nedanför. 
 
Förskola 1: Anna och Lena 

Förskola 2: Julia och Monica 

Förskola 3: Karin, Alex och Martina 

Förskola 4: Elin 
 

4.1 Pedagogernas inställning 
 
Under våra intervjuer har vi samlat in material som talar om de åtta pedagogernas inställning 
till naturvetenskap. Det visade sig att majoriteten, det vill säga sju av åtta pedagoger har en 
positiv inställning till naturvetenskap. De anser att naturvetenskap är en viktig del av våra liv 
som finns runtomkring oss och att det är intressant att arbeta med tillsammans med barnen. 
Flera av pedagogerna nämner att de tycker att det är roligt med naturvetenskap, vilket grundar 
sig i att de själva tycker om att vara ute i naturen. En av pedagogerna vars inställning är 
positiv, beskriver att ämnet skrämmer henne och att hon upplever ämnet som svårt. Trots 
detta är det ett ämne som hon är nyfiken på, men hon känner sig osäker i arbetet med barnen. 
En annan pedagog berättar att hon tillsammans med barnen upptäcker och utforskar gärna de 
delar hon inte har kunskaper om.   
 

”Jag är positivt inställd. Jag är inte rädd att jobba med barnen och jag är inte rädd att upptäcka 
det. Det finns ju massor av grejer som jag inte vet om som jag gärna upptäcker tillsammans med 
barnen. Om vi ser en larv, då kan vi ta fram iPaden och vad det är för larv. Vad kommer det här 
att bli? En larv är ju bara en bebis, vad blir den när den blir vuxen?” – Martina 

 
En pedagog berättar att hon inte har en positiv inställning till naturvetenskap. Detta grundar 
sig i hennes tidigare erfarenheter av ämnet från då hon gick i skolan. Hon säger att hon inte är 
någon naturvetenskapstjej och att det inte var hennes bästa ämnen i skolan. En annan pedagog 
som vi intervjuade svarade att hennes inställning inte alltid har varit positiv utan har blivit 
bättre med åren. Även här är den egna skoltiden en bidragande faktor. Förbättringen av 
inställningen blev då hon kom ut i arbetslivet och hon kunde lära sig av kollegor som varit 
yrkesverksamma under en längre tid.  
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”Det var inte mina bästa ämnen. Du vet, när det blev för mycket matematik involverat i det hela 
och nej. Inte mina grejer. Så jag är inte en naturvetenskapstjej.” – Karin 

 

4.1.1 Analys 
 
Under denna kategori ser vi att majoriteten av pedagogerna har en positiv inställning till 
naturvetenskap. Flera av pedagogerna beskriver sin inställning som positiv utifrån att de 
själva tycker om att vara ute i naturen eller att de alltid har tyckt om ämnet. Pedagogen som 
inte alltid haft en positiv inställning och pedagogen som har en negativ inställning beskriver 
dessa utifrån sina egna erfarenheter från tiden då de gick i skolan (jmf Conezio och French 
2002a, Sundberg och Ottander 2013, Asma m.fl. 2011). De intervjuade pedagogerna som har 
eller har haft en negativ inställning till naturvetenskap har själva inte några tidigare positiva 
erfarenheter av ämnet. Detta är något som vi själva känner igen oss i då även vi hade en 
negativ inställning till naturvetenskap på grund av våra tidigare erfarenheter. Dock kan vi se 
en pedagog som berättar om att ämnet skrämmer henne och att naturvetenskap är något som 
hon upplevt som svårt, men att hon ändå känner en nyfikenhet kring ämnet. Vi tolkar det som 
att den här pedagogen inte har många erfarenheter av naturvetenskap men att det ändå är 
något som är intressant och lockar och därför finns det en nyfikenhet. Vi tror att många tror 
att det är svårare än vad det egentligen är. 
 
4.2 Pedagogernas erfarenhet 
 
Under kategorin pedagogernas erfarenhet kommer vi att behandla de citat som talar för de 
olika erfarenheter som pedagogerna har haft kring naturvetenskap. Pedagogernas erfarenheter 
har varit varierande, en del pedagoger har mer erfarenhet och mött naturvetenskap i tidigare 
ålder medan andra har mött det senare. Två av åtta pedagoger har gått en naturvetenskaplig 
linje på gymnasiet och finner naturvetenskap som spännande och roligt. De tar upp exempel 
på saker de fick göra under utbildningen på gymnasiet. En av dem beskriver även hur hon 
styrde sina aktiviteter med barnen mot naturvetenskap under sin praktik när hon läste till 
förskollärare. Detta för att hon upplever naturvetenskap som extra roligt. 
 

”Rent akademiskt så har jag gått en naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Så jag har fått 
dissekera en stor vit råtta och jag har fått räkna ut matematiskt vilken slags gas det är i en 
tändare, genom att mäta och väga gasen som hade försvunnit. Det är intressant och jag vill förstå 
hur saker och ting fungerar.” – Martina 

 
Fyra pedagoger nämner sina erfarenheter från förskollärarutbildningen och en från 
barnskötarutbildningen. En av dem beskriver att hon inte har bra erfarenheter av 
naturvetenskap från högstadiet och den förbättrades inte av förskollärarutbildningen. Hon 
utvecklar sitt svar och förklarar att hon ville att det skulle vara mer praktiskt och riktat mot 
vilka aktiviteter hon kan göra tillsammans med barnen. En annan pedagog håller med om att 
det skulle ha varit mer praktiskt men att det var bra med mycket teori. Teorin gav henne 
kunskap som hon sedan kunde använda i praktiken.  
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”Det var inte så mycket praktiskt egentligen, utan det var mer teori och så. Egentligen tycker jag 
att det var en ganska bra utbildning på det viset, man fick ju en kunskap inom många olika 
områden som man hade användning för sedan. Men sedan skulle man velat ha haft lite mer 
praktiskt.” – Anna 

 
De andra tre pedagogerna beskriver att de har lite erfarenhet av naturvetenskap från 
förskollärarutbildning och barnskötarutbildningen och att det inte var något stort fokus på det 
heller. En pedagog tar upp det hon kommer ihåg från naturvetenskapen på 
förskollärarutbildningen och det var att de skulle lära sig namnen på flera uppstoppade fåglar. 
En annan pedagog nämner att hon inte har läst någon kurs som var inriktat mot 
naturvetenskap på förskollärarutbildningen. Senast hon läste naturvetenskap var på högstadiet. 
Hon förklarar att konsekvensen av det blir att hon känner sig osäker inom ämnet och att det är 
något som hon måste utveckla. 
 

”Jag har inte läst någon kurs heller på utbildningen som var inriktat mot naturvetenskap. Så jag 
känner mig lite otrygg faktamässigt. Jag känner att det är ett ämne som jag måste lära mig om. 
Sen är jag ju nyfiken på det och att jag tror att det är svårare än vad det är.” – Alex  

 

4.2.1 Analys 
 
De som uttryckte att de har en positiv inställning till naturvetenskap är även de som har mer 
erfarenhet och fler positiva erfarenheter inom ämnet. Det kan finnas ett samband mellan de 
intervjuade pedagogernas erfarenheter och deras inställning (jmf Conezio och French 2002, 
Sundberg och Ottander 2013, Asma m.fl. 2011). Vi lägger märke till att alla inte har haft 
samma chans till positiva erfarenheter. Tolkningen vi gör är att beroende på när 
förskollärarutbildningen eller barnskötarutbildningen genomfördes kan det påverka ens 
erfarenheter av naturvetenskap. Förskollärarutbildningen har ändrats och naturvetenskap ingår 
i skrivande stund i programmet. Tidigare var naturvetenskap en valbar kurs vilket får 
konsekvensen att den kan väljas bort för något annat. Kurserna är även hela tiden under 
förändring vilket kan medföra att alla inte har samma erfarenheter från sin utbildning på 
universitetet. Det vi dock kan se är att även om vissa av de intervjuade pedagogerna inte har 
alltför mycket erfarenhet från universitetet har de ändå en positiv inställning.  

4.3 Pedagogernas ämneskunskaper 
 
De pedagoger vi har intervjuat har olika ämneskunskaper och i denna del bearbetas deras väg 
till de kunskaper inom naturvetenskap som de har idag. Flera pedagoger nämner att de har fått 
kunskaper från områden som berör biologi, exempelvis naturskolan, scoutledare, lärande för 
hållbar utveckling och vistelse ute i naturen. Majoriteten av pedagogerna, sju av åtta, nämner 
sin utbildning då de ska berätta om sina ämneskunskaper. Alltifrån tidiga skolåldrar till 
förskollärarutbildningen och barnskötarutbildningen. Som nämnt tidigare, har inte alla en bra 
erfarenhet från sin utbildning och har därför lärt sig på senare år av egna erfarenheter eller 
inriktat sitt fokus på annat. Två av de pedagoger som vi intervjuade berättar att de har gått en 
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gymnasialutbildning inom naturvetenskap samt att deras intressen till ämnet är grunden till 
deras ämneskunskap.  
 

”Jag läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet, valde det jag kunde inriktat på naturvetenskap 
under förskollärarutbildningen och har jobbat på en förskola där det jobbades mycket med 
naturvetenskap. Jag har ett eget intresse för naturvetenskap och experimenterar och grejar mycket 
med mina egna barn. Umevatoriets temakvällar/dagar besöker jag alltid.” – Elin 

  
Tre av pedagogerna beskriver sina ämneskunskaper som bristfälliga och att det är något som 
de måste utveckla i arbetet med naturvetenskap tillsammans med barnen. 
 

”Min kompetens är inte så bra. Jag känner att jag måste tänka mer på det. Jag kan djupdyka mer 
med det. Om vi ska jobba med naturvetenskap skulle jag sätta mig och läsa det.” – Julia 

4.3.1 Analys 
 
Majoriteten av de intervjuade pedagogerna väljer att nämna sina olika utbildningar, från sina 
tidiga skolår till högskoleutbildning, men utan att gå in djupare på det när de ska beskriva sina 
ämneskunskaper. En pedagog med allmänbildning inom naturvetenskap är något som alla 
barn bör få tillgång till (Helldén m.fl. 2010). Detta för att öka möjligheten till ett livslångt 
lärande inom naturvetenskapens värld. Vi upplever att i vår studie är det ett fokus på biologi 
och kompetenser som berör det området. Flera nämner naturskolan, scouterna, lärande för 
hållbar utveckling och vistelse ute i naturen. Detta för att det finns ett starkt intresse för skog 
och natur från pedagogerna. De som nämner kompetenser med en tydligare inriktning mot 
naturvetenskap som helhet, är de två pedagoger som har gått en naturvetenskaplig linje på 
gymnasiet.  
 
De pedagoger som säger att de saknar eller har brist på kunskap inom naturvetenskap är de 
pedagoger som inte har alltför många minnen av ämnet från sin förskollärarutbildning. Thulin 
(2011) argumenterar för att pedagogers kompetens och barns lärande går hand i hand. Detta är 
något vi kan se i vår studie då de som saknar eller har brist på kompetens inom 
naturvetenskap menar att de måste utveckla den om de ska arbeta med naturvetenskap 
tillsammans med barnen. 
 
4.4 Vikten av ämneskompetens 
 
Hur viktigt är det för en pedagog att ha ämneskompetens inom naturvetenskap? I denna del 
kommer vi att återge pedagogernas tankar om vikten av ämneskompetens hos en pedagog 
inom naturvetenskap. Tre av åtta pedagoger belyser att entusiasm och intresse från pedagogen 
är en viktigare faktor än kunskap inom ämnet. De tar upp att det inte är något negativt att ha 
kunskaper inom ämnet och att en pedagog bör ha någon slags förförståelse men att på 
förskolenivå handlar det om att undersöka tillsammans med barnen och att vara intresserad. 
De menar att det är viktigt att pedagogen själv visar entusiasm inför det denne ska göra för att 
kunna väcka barnens intresse. En av pedagogerna tar även upp hur lättillgängligt det är att ta 
reda på saker idag genom till exempel internet.   
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”Jag tycker inte att det är negativt att ha det, men jag tycker inte att man behöver ha det. Jag tror 
på ett grundintresse, en drivkraft egentligen. Det kommer att få en pedagog att nå till barnen 
mycket bättre än om någon kan sitta på all fakta. Jag tror på att vi pedagoger måste vara 100 % 
taggade på det vi ska göra, eller det vi ska lära ut eller aktiviteter vi ska hålla.” – Monica  

 
Fem av pedagogerna ser ämneskunskap som en viktig del i arbetet med barnen. En belyser att 
allt blir roligare om en pedagog kan något och att det är lättare att vara aktiv och prata om 
naturvetenskap om pedagogen har kompetens och aktivt tänkande. Det bidrar till att det blir 
mer spontant lärande också. En annan pedagog berättar att en pedagog kan knyta ihop 
naturvetenskap med mycket från barnens vardag och att vi kan hitta det i det mesta. 
 

”Det tycker jag är jätteviktigt. För det är en sådan stor del av barnens vardag. Jag tycker att man 
kan hitta naturvetenskap i så mycket. Det är ett sådant viktigt område. Så jag tycker att det är 
jätteviktigt. Jag hade möjlighet att välja kurser då jag gick och då valde jag en kurs som är 
inriktad på naturvetenskap. Det var inte många från oss som valde den kursen. Jag tycker att man 
kan hitta naturvetenskap i det mesta faktiskt.” – Elin 

 
Tre av pedagogerna pratar om att det är viktigt att ha en grund i ämneskunskap. En av dessa 
tar även upp att det är en förmån med att jobba på en förskola där denne kan lära sig samtidigt 
och tillsammans med barnen. Att kunna erkänna för barnen att den vuxne inte kan allt och 
sedan ta reda på det tillsammans. 
 

”En del är viktigt att ha. Men sedan är ju fördelen med arbetet att vi kan ta reda på så himla 
mycket tillsammans med barnen.” – Lena  

 

4.4.1 Analys 
 
Samtliga intervjuade pedagoger anser att det inte är något negativt att ha ämneskompetens, 
men svaren skiljer sig åt i vad som anses mest betydelsefullt, pedagogers visade intresse eller 
pedagogers ämneskompetens inom naturvetenskap. Tre pedagoger anser att ett visat intresse 
är en viktig faktor i arbetet med naturvetenskap i förskolan. Detta bekräftar det Fleers (2009) 
skriver om, nämligen att en pedagogs inställning till sitt uppdrag är av större betydelse för 
barns lärande inom naturvetenskap, än en pedagogs ämneskunskaper inom området. 
 
De pedagoger som anser att ämneskompetens är en viktig del i arbetet med naturvetenskap 
menar att ämneskompetens möjliggör för dem att bemöta barnen och deras tankar under 
vistelsen på förskolan. Likt det Thulin (2011) skriver, att om en pedagog har kunskap inom ett 
område kommer det främja barnens lärande.  
 
4.5 Miljön 
 
I kategorin berörande miljön bearbetar vi pedagogernas reflektioner kring miljön; om det har 
någon betydelse och påverkan för arbetet med naturvetenskap. Vi har lagt vikt vid den fysiska 
miljön.  
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Samtliga pedagoger upplever att miljön har en påverkan på barnens intresse för 
naturvetenskap. De tar upp att inne- och utomhusmiljöer påverkar barnens intresse på olika 
sätt. Detta på grund av att naturvetenskap bearbetas på olika sätt beroende på vilken miljö 
barnen vistas i. En pedagog pratar om att i utemiljön skapas barnens funderingar kring 
naturvetenskap spontant, samt stimuleras av omgivningen. Medan pedagogernas roll är mer 
central i inomhusmiljön. 
 

”Ute kommer barns funderingar runt naturvetenskap mer spontant. Inne kan jag känna att det är 
mycket viktigare att vi pedagoger lyfter det vi råkar se det barnen gör. … Innemiljön där är 
pedagogernas roll väldigt mycket viktigare än ute. Ute stimuleras barnens intresse bara av att 
vara ute.” – Elin 

 
Flera pedagoger tar upp att inomhusmiljön bland annat ska vara intressant och utforskande. 
För att kunna uppnå det bör inomhusmiljön förändras. 

 
”Inomhusmiljön måste alltid vara utforskande och uppmuntra till alla olika samspel. Det är något 
man måste förnya ofta så det blir något nytt spännande. Man måste verkligen sätta sig ner och 
tänka på det.” – Monica 

 
Materialet anses vara betydelsefullt i de olika miljöerna. Beroende på vilket material som 
finns framme i en miljö, inspirerar det till olika aktiviteter.   
 

”Det är ju hur vi presenterar och vad det finns för material framme och sådant. Vi har ju bygg och 
konstruktion, där finns det ett ljusbord. Där ser man ju skuggor, hur det blir så, och då kan man 
prata kring det. … Ute tänker jag att det finns närhet till skogen där man kan kolla på växter och 
träd. Det finns insekter och det finns myrstackar i skogen och sådana saker.” – Alex 

 

4.5.1 Analys 
 
Samtliga intervjuade pedagoger anser att miljön har stor påverkan på deras arbete med 
naturvetenskap. Pedagogerna lyfter att barnens möjlighet till naturvetenskap inomhus och 
utomhus beror på hur miljön samt material presenteras. Detta går ihop med det Davidsson 
(2008) skriver; hur naturvetenskap bearbetas är beroende av vilket material som finns 
tillgängligt i de olika miljöer barnen vistas i. Vi tolkar det till att det material som presenteras 
av pedagoger i olika miljöer stödjer barnen i deras bearbetning av naturvetenskap. Beroende 
på om barnen vistas utomhus eller inomhus får de tillgång till olika material, vilket i sin tur 
leder till att olika delar av naturvetenskap bearbetas. Vi tänker att pedagogers 
ämneskunskaper och inställning till naturvetenskap kan vara betydelsefullt för pedagogernas 
val av material samt val av de miljöer barnen vistas i. Har pedagoger bredare 
ämneskunskaper, underlättar det planeringen av hur olika delar kan bearbetas och skapar ett 
meningsfullt innehåll med hjälp av olika material och miljöer (Sjöberg 2005).  
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4.6 Arbetssätt  
 
Vilka arbetssätt finns det i verksamheten berörande naturvetenskap? Under den här kategorin 
har vi valt ut de citat som berör de intervjuade pedagogernas samt arbetslagets arbetssätt med 
naturvetenskap. Bland annat hur de arbetar och vilka delar som läggs i fokus. Tre av 
pedagogerna berättar att de brukar göra experiment tillsammans med barnen både ute och 
inne, exempelvis med snö. En pedagog beskriver att de jobbar vetenskapligt där barnen får 
möjlighet att testa sig fram. 
 

”Nu har vi ju så pass små barn så vi tänker upplevelse fortfarande. Och i viss mån utforskande, 
men med det sagt, har vi ju en arbetsgång när vi gör experiment. Barnen har en hypotes, sen testar 
vi den och sedan får de analysera vad som hände. Så vi jobbar på vetenskaplig grund. Och ibland 
kollar vi vad barnen har för förförståelse, vad de vill ta reda på. Men mest att väcka intresse.” – 
Martina 

 
Fem av pedagogerna säger att skogen och naturen är en stor del av arbetet med 
naturvetenskap. Två av pedagogerna nämner att de jobbar med teman runt naturen, 
exempelvis skogen och djuren. En annan pedagog berättar att de har en naturvecka vilket 
innebär att de spenderar nästan all tid ute i skogen under en vecka och har inslag av olika 
aktiviteter som har med naturvetenskap att göra. Tre pedagoger beskriver även att de jobbar 
mycket med källsortering och pratar om hur vi ska värna om miljön. 
 

”… Man vistas mycket ute i naturen med barnen. Vi har ju haft tema runt skogen och i år har vi 
djuren.” – Anna  

 
”Vi jobbar lite med källsortering. … Ibland så går vi iväg med några barn och så får man sortera 
det och då pratar man ju automatiskt om det.” – Julia  

 

4.6.1 Analys 
 
Flera av pedagogerna nämner arbetssätt som berör biologi, exempelvis vistelse ute i skogen, 
återvinning och arbetssätt där värna om miljön är i fokus. Vistelse i naturmiljö skapar många 
möjligheter (Pramling Samuelsson 2008). Vi tänker oss att barnen får en möjlighet att lära 
känna sin naturmiljö när de vistas i den och på så sätt ser de konkret vilken påverkan vi har på 
den och den på oss. Samt vad vi kan göra för att värna om den, genom exempelvis 
källsortering. 
 
De som nämnde experiment som arbetssätt är de pedagoger som har en gymnasialutbildning 
inom naturvetenskap. En av dessa pedagoger förklarar hur de arbetar med experiment där 
barnen kommer med en hypotes, som testas och sedan analyseras. Enligt Björkman (2008) 
och Conezio och French (2002b) är detta ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi tänker oss att 
pedagoger som har en högre utbildning än grundskoleutbildning inom naturvetenskap kan 
skapa flera tillfällen där de arbetar med naturvetenskap och använder sig av flera olika 
arbetssätt i sitt arbete med naturvetenskap.  
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Kan det vara ett samband mellan pedagogers kunskaper och de arbetssätt som de väljer att 
använda i sitt arbete med naturvetenskap? Vi upplever att arbetssätt berörande biologi väljs av 
pedagoger som beskriver sina ämneskunskaper utifrån biologi. Vi kan även se att 
pedagogerna i vår studie som har en högre utbildning än grundskoleutbildning inom 
naturvetenskap, berättar om fler tillfällen där de arbetar med naturvetenskap och använder sig 
av flera olika arbetssätt i sitt arbete med naturvetenskap.  
 
4.1 Hinder 

 
I sitt arbete med naturvetenskap lyfter pedagogerna upp olika hinder som de kan stöta på i 
verksamheten, i form av olika ramfaktorer. Två pedagoger tar upp att saknad eller brist på 
kunskap samt brist på intresse för att vidareutveckla sina ämneskunskaper kan vara hinder i 
arbetet med naturvetenskap. Dels att de inte vet hur de ska använda det i praktiken, men också 
att det kan vara kollegor som inte har kunskapen, vilket resulterar i att en pedagog får dra hela 
lasset själv. De nämner även att naturvetenskap glöms bort som en del i verksamheten, att det 
blir bortprioriterat för något annat och att tiden inte finns till för att förbereda sig. Till 
exempel att få testa ett experiment själv för att sedan göra det tillsammans med barnen. Andra 
hinder som tas upp är att pedagoger har dåliga erfarenheter av naturvetenskap, saknar intresse 
och att de gör det för stort.  
 

”Men jag måste ju också ha intresset för att gå en sådan grej. Jag måste ju känna mig trygg och 
säker i det. För jag är inte en sådan som kastar mig ut i saker jag inte känner mig trygg i. Jag har 
aldrig känt att jag har gillat dom naturvetenskapliga ämnen när jag gick i skolan eller så heller. 
Så jag vet inte om det är något som jag skulle göra. Det är bättre att jag specialiserar mig inom 
något sådant jag verkligen brinner för. Jag kommer nog inte gå naturvetenskapliga kurser.” – 
Karin 

 
En pedagog upplever att saknat material kan vara ett hinder i arbetet med naturvetenskap. Det 
finns en vilja att göra mycket men brist på material gör att det är ogenomförbart. Pedagogen 
menar att när det ska köpas in material blir naturvetenskapligt material bortprioriterat i 
jämförelse med annat material. En pedagog av åtta ser inga hinder i arbetet med 
naturvetenskap. 
 

”Jag kan ibland känna att; åh, det där skulle jag vilja göra. Men sedan saknar vi material för att 
faktiskt kunna göra det. Till exempel, vi har dåligt med luppar här. Det är sådant som, när man 
sitter och köper in saker och inte har kompetensen inom naturvetenskap, då är det inget du tänker 
på. Att det här är sådant som vi kan behöva. Så det kan jag känna som det största hindret. Att jag 
saknar material som jag behöver för att kunna förklara eller gå djupare in på något. En sådan sak 
som håvar, att gå ut till nydalasjön och ta en håv och kolla vad det är som finns i vattnet. Vi har 
inga håvar. Det är inget som prioriteras som material att köpa in. Det finns mycket annat som 
känns viktigare när man sitter och kollar.” – Elin 
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4.1.1 Analys 
 
Conezio och French (2002a) nämner att bristen på kunskap inom naturvetenskap gör att 
pedagoger inte vet hur de ska integrera det i verksamheten. Detta är även något vi kan se i vår 
studie. Några pedagoger tar upp att de inte vet hur de ska tillämpa naturvetenskap praktiskt. 
En pedagog önskar även att förskollärarutbildningen skulle vara mer praktiskt och ge förslag 
på aktiviteter att göra tillsammans med barnen.  
 
Ett annat hinder som tas upp är brist på material för att kunna fördjupa sig tillsammans med 
barnen och göra naturvetenskapliga aktiviteter, till exempel luppar eller håvar för att kunna 
utforska vattendrag. Material som finns tillgängligt i olika miljöer har betydelse för vad barn 
lär sig (Davidsson 2008).  Pedagogen som tar upp det nämner att brist på material beror på att 
personal väljer att köpa in det de har kunskap om och att det finns annat som är viktigare. En 
annan pedagog är inne på samma spår och säger att naturvetenskap kan bli bortprioriterat för 
något annat och ger exempel. Hon menar att det är matematikfokus och språk just nu. 
Naturvetenskap är något som kommer in i andra ämnen och inte planerade aktiviteter.  
 

4.2 Sammanfattning av resultat 
 
De intervjuade pedagogernas inställning till naturvetenskap varierar, dock har majoriteten en 
positiv inställning. Den pedagog som har en negativ inställning saknar även positiva 
erfarenheter av naturvetenskap. De som uttryckte att de har en positiv inställning till 
naturvetenskap är även de som har fler positiva erfarenheter av det. Vi upplever att det kan 
finnas ett samband mellan de intervjuade pedagogernas inställning och deras erfarenheter till 
naturvetenskap. Angående pedagogernas kunskaper om naturvetenskap har vår studie visat att 
många av de kunskaperna berör biologi. Majoriteten tar upp att de ämneskunskaper som de 
har idag är de kunskaper som de har fått med sig via utbildningen. Det vi har fått fram under 
våra analyser är att det enligt pedagogerna inte är negativt med ämneskompetens inom 
naturvetenskap. Däremot skiljer det sig vad pedagogerna anser är mer betydelsefullt. Det som 
skiljer svaren åt är huruvida pedagogers intresse är viktigare än pedagogers ämneskompetens. 
 
De intervjuade pedagogerna anser att den fysiska miljön har stor påverkan på arbetet med 
naturvetenskap och att naturvetenskap bearbetas på olika sätt beroende på om barnen befinner 
sig inomhus eller utomhus. Vi upplever att planeringen av den fysiska miljön och inköp av 
material kan påverkas beroende på vilken inställning och vilka ämneskunskaper en pedagog 
har. En pedagog lyfter att material prioriteras bort för annat på grund av brist på 
ämneskompetens inom naturvetenskap. En miljö som flera pedagoger tar upp är skogen, där 
de pratar om ett arbetssätt som berör biologi som handlar om att värna om miljön och skogen. 
De pedagoger som har en gymnasialutbildning nämnde experiment som arbetssätt. Vi tror att 
det kan finnas ett samband mellan de intervjuade pedagogernas ämneskunskaper och 
inställning till planering av deras arbetssätt med naturvetenskap. Vi fick även fram vilka 
hinder pedagogerna kan stöta på i sitt arbete. Hinder som tas upp är brist på kunskaper och 
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negativa erfarenheter, att ämnet blir bortprioriterad på grund av olika anledningar och 
tidsbrist.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
 
I vår studie valde vi att använde oss av semistrukturerad intervju som är en del av kvalitativ 
forskningsintervju. Att välja semistrukturerad intervju har varit till hjälp för vår studie, då det 
har underlättat för oss att samla in materialet till vårt resultat. Syftet med vår studie är att få en 
uppfattning om de intervjuade pedagogernas inställning och kunskaper inom naturvetenskap. 
En fördel med semistrukturerad intervju är att fokus ligger på pedagogernas egna erfarenheter 
och upplevelser av naturvetenskap. Vi fick även möjlighet att ställa följdfrågor där vi ville att 
pedagogerna skulle utveckla sina svar. Vi upplevde att pedagogerna berättade väldigt mycket 
och var öppna med sina svar utifrån de frågor som vi ställde. Innan intervjuerna valde vi 
provställa intervjufrågorna till varandra, för att se om frågorna vi ställde var relevanta och 
gick att svara på, vilket var till en fördel som vi tar stöd ifrån Ahrne och Svensson (2015) . På 
så sätt blev vi medvetna om hur det känns att besvara frågorna samt att vi fick en möjlighet att 
upptäcka var det behövs en följdfråga. 
  
Hjälpmedel som vi använde oss av för datainsamling var ljudupptagning via en iPad. Genom 
att spela in intervjuer fick vi en möjlighet att koncentrera oss fullt ut på själva intervjun och 
det pedagogerna hade att säga, på relativt kort tid fick vi in en mängd data för vår studie. 
Ahrne och Svensson (2015) skriver att det är en av styrkorna som gör intervju till ett 
oöverträffat verktyg. Samtidigt tar de upp om intervjuns svagheter där det exempelvis inte går 
att vara säker på det intervjupersonen säger är sanning. Detta är något som vi kunde uppleva i 
enstaka fall, genom exempelvis att några pedagoger började prata om naturvetenskap innan de 
hann få frågan som berörde ämnet, då de fick information om att intervjun skulle beröra 
naturvetenskap. I andra fall kan det ha varit att pedagoger svarat på frågor så som de trodde 
att vi ville och inte som de själv kände. Det i sin tur kunde ha påverkat resultatet, men det är 
inget vi har lagt fokus på vid tolkning av resultatet. Ett annat problem som en av oss stötte på 
vid intervjuinspelningen var att tanken på att detta spelades in blev som en störande tanke och 
fick en att tänka på att försöka ställa frågor på ett bra sätt istället för att lägga fokus på det 
pedagogen svarade. Detta bekräftades mer då inspelningen av intervjun avslutades och 
samtalet kunde flyta på naturligt. Nu i efterhand när vi tänker efter hade det kanske hjälpt med 
att genomföra några pilotintervjuer innan med andra för att bli mer bekväm. Det kan vara till 
en fördel att genomföra pilotintervjuer med någon en känner sig säker med (Löfdahl m.fl. 
2014). På så sätt kan intervjuguiden prövas, där en kan även prova sig själv som intervjuare 
samt sin utrustning. När vi genomförde våra intervjuer använde vi oss av våra mobiltelefoner 
till en början, där vi hade sparat ner intervjuguiden. Detta upplevde vi som ett 
störningsmoment, då telefonerna låste sig och vi blev på så sätt avbrutna. I efterhand ändrade 
vi på det genom att skriva ut intervjuguiden i pappersformat och på så sätt eliminerades detta 
störningsmoment.   
 
 



28 
 

5.2 Pedagogers inställning, erfarenhet och kompetens 
 
Vi har kommit fram till i vår studie att det finns ett samband mellan de intervjuade 
pedagogernas inställning och erfarenheter. Conezio och French (2002a) Sundberg och 
Ottander (2013), Asma m.fl. (2011) hävdar att en negativ inställning hör ihop med negativa 
erfarenheter. Dock har vi kunnat se att de som har positiva erfarenheter av naturvetenskap 
beskriver sin ämneskompetens inom biologi, exempelvis naturskolan, lärande för hållbar 
utveckling, scoutledare och vistelse ute i naturen. Flera av pedagogerna beskriver sitt intresse 
för skogen och att de alltid har gillat att vara ute i naturen. Två av pedagogerna i studien har 
gått en naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet och det är dessa pedagoger som nämner 
områden som fysik, kemi och experiment som de fick göra under utbildningen. Det som är 
intressant är varför det är just dessa två pedagoger som tar upp kemi och fysik. Det vi 
reflekterar över är om de intervjuade pedagogernas beskrivning av sin inställning, erfarenhet 
och kompetens skulle vara detsamma om vi enbart skulle inrikta oss på fysik och kemi? Vi 
tror att resultatet skulle se annorlunda ut om vi inriktat oss på kemi och fysik. Först och främst 
visar nuvarande resultat att majoriteten pratar om biologi när de får frågor om naturvetenskap. 
De som utvecklar sina svar utöver biologi är de som har en högre utbildning än 
grundskoleutbildning inom naturvetenskap. Detta visar att de kan se naturvetenskap som 
något större än bara biologi. 

Vi tycker att det är intressant hur svaren varierade angående vikten av ämneskompetens. 
Ingen tyckte att det var negativt att ha men några belyste att det är mer betydelsefullt att visa 
ett intresse än att sitta på all fakta. Vi håller med de pedagoger som säger att pedagoger måste 
visa entusiasm själva för att kunna väcka intresse hos barnen och föregå med gott exempel. 
Likt det Thulin (2011) skriver om att barnen identifierar sig med en god förebild. Dock tror vi 
att en kombination av ämneskompetens och visat intresse inom naturvetenskap är att föredra. 
Naturvetenskap finns runt omkring oss och är en stor del av barnens vardag och för att kunna 
fånga det spontana lärandet tror vi att det är viktigt med en grundkunskap inom ämnet. 
Självklart går det inte att veta allt och mycket kan pedagoger ta reda på tillsammans med 
barnen, men för att kunna fånga barnens tankar här och nu och utmana dessa tankar bör en 
grundkompetens finnas där. En grundkompetens som innefattar kunskaper inom biologi, kemi 
och fysik.  

5.2.1 Hur kan olika ämneskompetenser och inställningar påverka verksamheten? 
 
Det vi kunnat se är hur pedagogerna beskriver sitt arbetssätt inom naturvetenskap. Flertalet 
pedagoger i vår studie tar upp skogens betydelse för barnens naturvetenskapliga lärande och 
vistelse i den är en stor del av deras arbetssätt. Denna motivering om skogen är något som 
Ärlemalm-Hagsér (2008) också tar upp. De menar att skogen alltid har varit en betydelsefull 
plats för förskolan och att det är ett bra lekrum som en pedagog kan erbjuda barnen. Vi håller 
med om att vistelse i skogen är ett betydelsefullt arbetssätt i naturvetenskap. Barnen lär sig att 
värna om natur och miljö. Men hur påverkar det verksamheten och barnen att största delen av 
naturvetenskap handlar om biologi? Vad går barnen miste om i kemi och fysik? Och hur 
påverkar det barnen i framtiden? Utifrån våra egna erfarenheter kan konsekvensen av detta bli 
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att intresset för kemi och fysik uteblir och det kan upplevas svårare än vad det är. Vi tror att 
om pedagoger enbart inriktar sitt arbete med naturvetenskap på biologi bearbetas inte 
naturvetenskap som helhet. Elstgeest m.fl. (1996) skriver om barns attityd och bestämda åsikt 
om ämnet. Barn som är elva eller tolv år upplever naturvetenskap som svårt och komplicerat 
då de inte blivit introducerade till vetenskapligt tänkande i tidiga åldrar.  

Vi finner det intressant att när pedagogerna skulle beskriva hur de arbetar med naturvetenskap 
var det tre pedagoger som tog upp experiment. Thulin (2011) resonerar att barns lärande och 
pedagogers kompetens går hand i hand. Om en pedagog har kunskap inom ett visst område 
kommer det att främja barns lärande. Vi anser att det kan finnas ett samband mellan de 
intervjuade pedagogernas kunskaper och vad de väljer att lägga fokus på i förskolan. Några 
pedagoger tar upp att naturvetenskap kan bli bortprioriterat för till exempel matematik och 
språk. Att det glöms bort som en del i verksamheten och att det inte pratas om naturvetenskap. 
Hur kommer det sig? Conezio och French (2002a) menar att många vill jobba med 
naturvetenskap, men bristen på kunskap gör att de inte vet hur de ska integrera det i 
verksamheten. Detta är något som vi nämnt tidigare. Vi tror att pedagoger väljer att prioritera 
det som de känner att de har mest kunskap i och känner sig bekväma med. Konsekvensen kan 
bli att vissa områden hamnar i skymundan. Vi upplever att biologi och skogen alltid varit en 
självklar del i förskoleverksamheten och att pedagoger tolkar läroplanens strävansmål för 
naturvetenskap med biologi.  

Vi tror även att det kan finnas ett samband mellan ämneskompetens inom naturvetenskap och 
hur pedagogerna i studien väljer att utforma miljön och vilket material som prioriteras att 
köpas in. De som tycker om att vara ute i naturen och skogen tar upp att de jobbar mycket 
med naturmaterial och att de tar in det i innemiljön. En pedagog nämner även att när de ska 
köpa in material, prioriteras naturvetenskapligt material bort för annat på grund av brist på 
ämneskompetens. Konsekvensen blir då att det blir svårare att förklara för barnen eller att 
fördjupa sig inom naturvetenskapliga aktiviteter. Detta är något vi håller med om, för att 
barnen ska få en möjlighet till vetenskapligt tänkande bör det finnas material tillgängligt. 
Davidsson (2008) resonerar liknande och menar att det material som finns tillgängligt i olika 
miljöer har betydelse för vad barn lär sig. En förutsättning för det är att det materialet blir 
prioriterat.  

5.3 Utveckla ämneskunskaper 
 
Tidigare tog vi upp de hinder som pedagogerna i vår studie kan uppleva i sitt arbete med 
naturvetenskap. Men hur kan dessa hinder elimineras? 
 
När vi intervjuade pedagogerna och ställde frågan vad de trodde kunde vara hinder i arbetet 
med naturvetenskap, svarade majoriteten att brist på kunskap kunde vara ett hinder. Denna 
tanke kan vi dela med pedagogerna, då vi själva tidigare haft en bild av naturvetenskap som 
inte var allt för positiv. Denna bild förändrades under naturvetenskapskursen som vi 
genomgick under vår utbildning. Vår negativa inställning till ämnet grundade sig i våra 
tidigare erfarenheter som inte väckte intresset till att engagera sig mer för att ta till sig 
kunskap om naturvetenskap. Under kursens gång började vi märka att desto mer kunskap vi 
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fick om ämnet och desto fler praktiska moment vi genomförde, desto mer upplevde vi att 
ämnet var roligt och väckte vårt intresse ännu mer. Vi kom fram till att det finns oändligt 
många möjligheter med naturvetenskap, detta kom även fram i våra intervjuer med 
pedagogerna. För att underlätta arbetet med naturvetenskap är det en fördel att pedagoger har 
någon form av ämneskunskaper (Helldén m.fl. 2010). Men om dessa ämneskunskaper saknas, 
vad kan då göras? Det finns många vägar att gå för att utveckla sina kunskaper inom ämnet. 
Exempelvis lyfte en pedagog upp om hur pedagoger kan lära sig tillsammans med barnen om 
kunskap saknas inom ett område, där pedagoger tillsammans med barnen kan utforska. Att 
utbyta kunskaper mellan pedagoger, där pedagoger kan lära sig av varandra. Det finns kurser 
för pedagoger att gå på inom naturvetenskap, material och litteratur att använda sig av samt 
läsa på om ämnet. Men för att pedagoger ska gå på dessa kurser, läsa på om ämnet samt lära 
sig av varandra krävs det engagemang samt ett intresse. 
 
Genom naturvetenskap kan vi lära barnen om allt som finns runtomkring oss, om livet, om 
kroppen, om naturen, om vart olika material kommer ifrån och vad som händer när vi 
använder en viss form av material. Möjligheter med naturvetenskap är oändliga. Det vi 
behöver tänka på är att våga prova, för när vi vågar prova får vi en möjlighet att inte bara 
väcka barnens intresse för ämnet utan även vårt eget.  
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6 Förslag till vidareforskning 
 
Vår studie berörde naturvetenskap som helhet i förskolan. Resultatet visade att majoriteten av 
pedagogerna lyfter upp biologi när de pratar om naturvetenskap. När läroplanen reviderades 
2010 lades mer fokus på naturvetenskap för att höja pedagogernas arbete med ämnet. Dock 
visade vår undersökning att en del pedagoger prioriterade bort naturvetenskap på grund av 
deras saknade ämneskompetenser. Vi tycker att det vore intressant att undersöka om vi skulle 
få samma resultat om vi enbart inriktade oss på kemi och fysik? Och vad behövs för att 
pedagoger ska bli mer engagerade i sitt arbete med naturvetenskap?  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar vid Umeå Universitet sista året på förskollärarprogrammet. 
Vi heter Signe Nilsson och Kristina Furman och tillsammans skriver vi examensarbetet, en c-
uppsats på 15hp. 
Syftet med vår studie är att få en uppfattning om pedagogers inställning och kunskaper inom 
naturvetenskap. 
Metoden vi kommer använda oss av är intervjuer där en ljudupptagning kommer ske. Det 
inspelade materialet kommer endast användas till vårt arbete och kommer raderas efter 
avslutad kurs. Efter avslutad intervju kommer det inspelade materialet att transkriberas för ett 
tydliggörande. Även detta kommer att raderas. 
Intervjun sker under tystnadsplikt och samtliga personuppgifter förblir sekretessbelagda. I vårt 
examensarbete kommer samtliga pedagoger vara anonyma och namn kommer att ersättas. 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
Om vi i efterhand behöver komplettera intervjun med ytterligare frågor önskar vi att vi får den 
möjligheten. Vill ni komplettera eller ändra något ni sagt går det bra att ta kontakt med oss. 
Examensarbetet kommer att publiceras i Umeå Universitets databas, DIVA.  
Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss. 
 
 
Intervjuperson:   Datum: 
 
Underskrift:    
 
……………………………………. 
 
 
Signe Nilsson   Handledare Maria Lindfors 
nilssonsigne@hotmail.com  maria.lindfors@umu.se 
 
 
Kristina Furman    Sofie Areljung 
furman.kristina@gmail.com  sofie.areljung@umu.se 
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8.2 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Hur länge har du varit på förskolan du jobbar på nu? 

Vad är dina styrkor i verksamheten? 

Vad är naturvetenskap för dig? 

Vad har du för erfarenheter av naturvetenskap? 

Vad har du för inställning till naturvetenskap? Beskriv en händelse, ge exempel. Vad skulle 
göra dig säkrare? 

Hur jobbar ni med naturvetenskap? Vilka arbetssätt använder ni er av i arbetslaget? 

Hur viktigt är det för en pedagog att ha ämneskompetens inom naturvetenskap? 
 - kan du beskriva vad du har för ämneskompetens? 
- hur kan man utveckla denna kompetens? 

Vad kan vara hinder i arbete med naturvetenskap? 

Hur upplever du strävansmålen kring naturvetenskap i läroplanen? 
- ger den stöd i din praktik? 

Hur upplever ni att inomhusmiljön och utomhusmiljön påverkar barns intresse för 
naturvetenskap? Ge exempel. 

Tycker du att det är viktigt att jobba med naturvetenskap i förskolan? Varför/varför inte? Vad 
ligger till grund för dom som har en annan uppfattning? 
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