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Abstrakt 

 

Syftet med studien är att beskriva förskollärares förhållningssätt gentemot naturvetenskap och 

hur ämnet kommer till uttryck i verksamheten. Respondenterna arbetar i en kommun i 

Norrbottens län, med barn i åldern 1-6. Metoden som har kommit till användning är 

kvalitativa intervjuer, som även har spelats in för att underlätta efterarbetet. Respondenterna 

har gett uttryck för hållbar utveckling och de traditionella ämnena som kemi, biologi och fysik 

när de väljer att beskriva hur de arbetar med naturvetenskap i verksamheten. I hållbar 

utveckling är det främst källsortering och att tänka på miljön som förskollärarna nämner.  
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Förord 

 

Jag vill först och främst tacka alla förskollärare som har ställt upp på intervjuer – det är tack 

vare er som jag har kunnat genomföra min studie. Även min handledare Kjell Johansson 

förtjänar ett tack, efter all feedback som han har gett mig och som har hjälpt mig på vägen till 

att färdigställa mitt examensarbete.  

 

Stort tack till er alla! 

 

Daniella Bergman 
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Inledning 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar [VFU] har jag märkt att pedagogerna inte 

riktigt tar tillvara på barnens intresse för naturvetenskap. Det förekommer tillfällen i 

förskolans vardags där barnen visat intresse för naturen, exempelvis när den första snön faller 

och de i glädje springer ut (var kommer snön ifrån innan den når marken?) eller när löven 

ändrar färg och sedan faller ner från träden (Varför? Vad beror det på?).  

 

Under dessa VFU-perioder har jag även lagt märke till att förskollärare vid förskolor arbetar 

med naturvetenskap i olika utsträckning, vilket fått mig att fundera på om det finns en 

problematik med hur förskollärare ser på naturvetenskap. Det är förskollärarnas syn på 

naturvetenskap som jag skulle vilja studera och varför de eventuellt tycker att det är svårt att 

ta sig an just detta ämne i verksamheten. Det känns som att de inte vågar fördjupa sig i 

barnens intresse, hur känner de själva inför ämnet? Stämmer min bild överens med deras?  

 

Persson Gode (2008) arbetar som förskollärare och är inne på det som jag skulle vilja 

undersöka: hon ställer sig själv frågan varför hon inte använt sig av naturvetenskap tidigare 

och menar på att det är ett ämne som hon haft respekt gentemot och för att hon trodde att hon 

skulle behöva tydliggöra allt för barnen under processens gång. Hon insåg att det inte behöver 

vara komplicerat att göra experiment, däremot att man måste ha en viss insikt i formlernas 

funktion men att det inte handlar om att förenkla språket så att barnen förstår. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva förskollärares förhållningssätt gentemot naturvetenskap 

samt hur naturvetenskap kan komma till uttryck i förskoleverksamheten.  

 

Forskningsfrågor 

 Hur definierar förskollärare naturvetenskap? 

 På vilket sätt använder de sig av naturvetenskap i verksamheten? 

 Vilka tankar har förskollärare om naturvetenskapen i verksamheten? 
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Bakgrund 

Under denna rubrik berörs den sociokulturella teori som är kopplad till arbetet, även olika 

aspekter gällande vad naturvetenskap är för någonting idag och ur ett historiskt perspektiv. 

Samt hur barns lärande kommer till uttryck.  

Styrdokument 

De aktuella styrdokumenten är läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) samt läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).  

I Lpfö 98, rev. 2010, går det under utbildning och lärande att läsa att pedagogen ska lyssna till 

barnens funderingar och idéer för att det ska bli en mångfald i barnens lärande. Samt att 

förskolan ska ta tillvara på barnens kunskap, entusiasm och tankar. När det gäller 

naturvetenskap i förskolan går det att läsa: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande och växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” samt ”Förskolan ska sträva efter att 

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

samtala om naturvetenskap” (s. 10).  

 

Detta kan tolkas som en koppling till naturvetenskap:  

 
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 förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar, 

  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,  

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

natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10). 
 

I Lgr 11 står det under skolans uppdrag följande: 

 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 

globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lgr 11, 2011, s. 9).  

Tidigare forskning och teorier 

Vad är naturvetenskap? 

”Naturvetenskapen vidgar vår världsbild och ger oss sina svar på de stora existentiella 

frågorna” (Ekstig, 2002, s.14).  

 

Naturvetenskap är ett gigantiskt område som sträcker sig från det lilla till det stora i 

universum, naturvetenskapen har blivit större under de senaste århundradena men trots det så 

förstår de flesta forskare inte mer än en liten bit. Dock framställs naturvetenskap som 

någonting enkelt. Målet är att hitta så få förklaringar som möjligt men som ändå kan beskriva 

det allra mesta. 
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Sjøberg (2000) menar även att naturvetenskap karakteriseras av reduktionism, vilket betyder 

att det svåra ska göras enkelt. Ändå har naturvetenskapen setts som ett svårt ämne som 

tidigare ansågs vara för begåvade barn och ungdomar (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2008).  

 
Inom den tidiga naturvetenskapliga forskningen ville man bryta med religionens monopol 

på förklaringar av naturen och naturvetenskapliga fenomen. Man sökte 

naturvetenskapliga förklaringar och ville ta reda på hur allt fungerade. Genom att noga 

iaktta, observera och beskriva fann man mönster och lagbundenheter. Det fick bilda 

modell för all annan vetenskaplig forskning (Elfström m.fl., 2008, s. 27).  
 

Naturvetenskapen är en del av vår kultur och bör också bli synbart i undervisningen. Vår syn 

på världen och på vår plats i universum är kraftigt influerad av naturvetenskapliga 

föreställningar (Sjøberg, 2000).  

 

I naturvetenskapen ingår fysik, biologi och kemi där tre principer finns med: ”Kunskaper om 

natur och människa, kunskap om den naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens 

användning” (Ekstig, 2000, s. 15). Då naturvetenskapen är en del av vårt kulturarv är målet 

med undervisning i naturvetenskap att eleverna ska få en förståelse för just det, menar Ekstig.  

 

Dessutom uppfattar Ekstig att äldre barn/ungdomar inte vill studera naturvetenskap av en eller 

flera anledningar. Att naturvetenskapens kunskapsinnehåll är för stort. Han menar att man ska 

kolla på de små barnen. Deras nyfikenhet har inga begränsningar, de är entusiastiska när de 

gör upptäckter, de har en egen förståelse och som ger dem glädje i upptäckandet. Detta är 

någonting som pedagogerna ska försöka behålla under de resterande skolåren.  

 

När Ekstig beskriver naturvetenskap nämner han även matematik och teknik. Matematik kan 

vara ett hjälpmedel för naturvetenskapen, men att det är en vetenskap för sig. 

Naturvetenskapen samt matematiken är gjorda av människan, naturvetenskapen måste dock 

underordnas naturen. Ett annat ämne är teknik som inte varit beroende av naturvetenskapen 

men som har bidragit med instrument som varit användbart för ämnet.  

 

De frågor som förekommer inom naturvetenskapen har ofta visats sig ha fler svar än bara ett. 

Det därför att naturvetenskaplig kunskap är ett resultat av människans slutsats, ”fantasi och 

kreativitet” (s. 15), dock grundas den också på ”empiriska bevis” (Elfström m.fl, 2008, s. 15). 

Det medför att människan i princip aldrig kan säga att naturvetenskapen är definitiv eller 

sann, denna kunskap vad gäller naturvetenskap kan testas och därmed kan den komma att 

ändras.   

Sociokulturellt perspektiv 

Piaget (1896-1980) anser att barnens utveckling är självständig och att de undersöker världen 

individuellt (Evenshaug & Hallen, 2001). ”Vid utgångspunkten för denna utveckling relaterar 

den nyfödde allt till sig själv, eller, närmare bestämt till sin egen kropp” (Piaget, 2008, s. 20).  

 

Vygotskij (1896-1934) anser att barnen lär i samspel med andra, där barnen kan pröva saker 
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som de egentligen inte har kunskap för att klara av men som de kan lösa om de får hjälp av 

personer med mer erfarenhet. Det kallas för den proximala utvecklingszonen (Evenshaug & 

Hallen, 2001).   

 

Mittpunkten för lärande respektive utveckling är samverkan med andra (Dysthe, 2003). Det 

främsta syftet med Vygotskijs arbete var att förstå människans medvetande och hur det 

utvecklas men hans största intresse låg i hur det psykologiska förloppet skapas. ”Till sådana 

funktioner räknade han både kulturella och kognitiva redskap som språk, skrivande, räkning 

och mer traditionella, kognitiva processer som minne, perception och begreppsbildning” 

(Dysthe, 2003, s. 78).  

 
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet 

(Lpfö 98, rev. 2010, s. 7).  
 

Barnen ska inte korrigeras för deras tidigare utveckling utan fokus ska ligga på den utveckling 

som barnet genomgår för stunden, annars blir lärandet obetydligt. Undervisningen ska 

anpassas utefter var barnet är just nu, därmed blir det intressant för barnet och fokus ligger på 

den kommande utvecklingen (Lillemyr, 2002).  

 

Vygotskij la även vikt vid att de upptäckter som barn gör sker i kommunikation mellan barnen 

och andra människor. En erfaren person kan både kroppsligt och verbalt visa barnen hur de 

ska göra i olika situationer (Evenshaug & Hallen, 2001). Samverkan och kommunikation är 

ledande eftersom det är en viktig del av lärandet (Williams, 2006).  

 

I den intellektuella utvecklingen är språket en oerhört viktig del, ansåg Vygotskij. Detta till 

skillnad från Piaget som menade att när barnen pratar med sig själva så har det ingen som 

helst betydelse för den kognitiva utvecklingen. Vygotskij kunde dock hålla med Piaget om att 

barnens tänkande till en början är förspråkligt men att när barnen blir uppmärksammade om 

symbolfunktionen, så sammankopplas det verbala med det mentala (Evenshaug & Hallen, 

2001).  

 

Vid problemlösning märkte Vygotskij att barnen pratade med sig själva samt att detta inre tal 

ökade när de stötte på svårigheter. Han menade att det sker en kommunikation bara det att de 

pratar med sig själva och inte med en annan människa. Detta inre tal hjälper barnen att 

kontrollera sitt tänkande, finna lösningen på olika problem samt tänka ut strategier 

(Evenshaug & Hallen, 2001).  

 

Enligt SOU 1997:157 finns det i all pedagogik en viktig punkt, nämligen att utveckla barnens 

förmågor vad gäller problemlösning, deras dialog med andra människor, initiativförmåga, 

samarbete samt deras förmåga att använda sig av reflektion och kritisk granskning.   

 

Att tänka är enligt Säljö (2000) något som pågår i det inre och som andra människor inte kan 

följa eller komma åt. I det inre tänkandet används inte de regler som finns vid verbalt språk, 
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det vill säga grammatik. Vad gäller det verbala språket är det svåra språkregler som behöver 

användas när det gäller kommunikation med andra människor, vid det verbala språket är 

människan även iakttagen, vilket inte sker vid användning av det inre talet.   

 

Vygotskij anser vidare att barnet från födseln är en social varelse där språket fyller en funktion 

genom samtal med andra människor, människan lär känna sig själv genom interaktion med 

andra, senare kommer individualiteten att utvecklas (Vygotskij, 1999). För att barn ska 

utveckla sitt verbala språk så är de beroende av sociala samspel med andra människor. Första 

månaderna i livet så är det gråt, joller och så vidare som används, men när föräldrar och andra 

människor i barnets närhet talar till barnet så läggs grunden för ett självförtroende vad gäller 

det verbala språket och som sedan kommer inspirera barnen att fortsätta utveckla sitt talspråk 

(SOU 1997:157).  

 

SOU 1997:157 menar att språket växer fram i sociala sammanhang: i vardagens händelser, vid 

lek med andra samt i samspel med vänner och vuxna. Som delaktig i samhället växer 

människan upp till att bli en som använder sig av både skriftspråk och verbalt språk, där 

språket hjälper en att hålla fast vid det som är viktigt. För att detta ska ske behöver barnet 

möta betydelsefulla vuxna som hjälper till att stödja barnen i deras språkutveckling.  

 

Det bildas ett material när vi har en verbal kommunikation med andra människor och som vi 

sedan använder som grund när vi så att säga pratar med oss själva. Att skifta mellan det inre 

och det yttre är basen för lärandet. Skulle vi skilja på det verbala språket (socialt) från 

tänkande (individuellt) skulle vi separera lärandet. Har vi en förståelse för att det individuella 

hänger ihop med det sociala så kommer vi att stötta barnen i deras kommunikation med andra, 

för att det är då som barnen tar till sig språkets verktyg som sedan omvandlas till det inre 

pratet som barnen så att säga har med sig själv (Strandberg, 2006). Enligt Strandberg (a.a.) 

sågs social kompetens som en bas för den utveckling som människan går igenom. Det är alla 

former av interaktion människor emellan och interaktion förutsätter utveckling. ”Han menade 

att absolut alla barnets förmågor – intellektuella, emotionella, sociala, existentiella – har sina 

rötter i sociala relationer” (s. 47).  

 

I olika kulturer finns det sedan tidigare bestämda seder, symboler, riktlinjer, beteendemönster 

och synsätt som barnen sedan växer in i. Barnen kommer i kontakt med dessa seder genom de 

människor barnen möter. När barnen tar till sig dessa värderingar från sin kultur så kallas det 

för socialisation. I första hand sker detta inom familjen men som senare även kommer att 

gälla kompisar, personal inom skolan samt media (Evenshaug & Hallen, 2001). ”I den kultur 

vi kommer till, finns människors tidigare historia; relationer, erfarenheter, kunskaper, 

tankemodeller, traditioner och värderingar” (Strandberg, s. 98).  

 
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper – från en generation till nästa (Lpfö 98, rev 2010, s. 6).  
 

Våra traditioner i samhället och de synsätt som vi har förändras då det finns alternativ till de 

könsroller och familjemönster som vi är vana med. ”Möjligheterna att kunna integrera skilda 
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erfarenheter, kulturer och bakgrunder, kan öka förståelsen för olikheter, mångfald och olika 

livsbetingelser” (SOU 1997:157, s. 45). Sveriges internationalisering och att vi är mer rörliga 

när det gäller att flytta oss över gränserna till andra länder innebär att det krävs mer av oss 

som individer när vi ska se till de förhållanden som finns i den kulturella mångfalden.  

 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (Lgr 11, 2011, s. 7).   

 

Människan kan inte skiljas från kulturen. Vilken plats vi befinner oss på påverkar vilka vi är. 

Människan kan inte läsa eller tala från den dag ett. Däremot har vi en hjärna som verkställer 

sådant som läsning och det språkliga samt det intellektuella – men endast om världen tillåter 

det. Saknas böcker lär man sig inte läsa och sker det ingen kommunikation med andra 

människor lär människan sig heller inte att använda ett språk (Strandberg, 2006). Samtidigt 

betonar Strandberg att människan är en del av kulturen och att dessa två inte ska separeras 

från varandra. Människan är kultur och vice versa. Människan tar för sig av kulturen samtidigt 

som hon producerar den. Det typiska för relationen mellan dessa två begrepp är att den är 

ömsesidig och i evinnerlig utveckling.  

Barns lärande 

Att barnen stärker sin sociala och verbala kompetens, sin insikt för varierande innehåll och 

fenomen samt vilja och förtroende för det egna lärandet är någonting som Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) påpekar. Barnen ska få möjlighet att samtala, arbeta samt få 

ägna sig åt lek och lära, detta ska ske genom det som barnen sysselsätter sig med samt med 

hjälp av pedagogerna.  

 

Barn lär sig genom att agera med och i sin omgivning. Kommunikativa och praktiska 

erfarenheter kan inte skiljas från individens kognitiva utveckling och det är barnets 

erfarenheter och utveckling som bestämmer vilken förståelse som är möjlig och därmed 

lärandet (Pramling Samuelsson & Sheridan, s. 44). 
 

Elfström m.fl. (2008) menar att om barnen får möjlighet till att undersöka i små grupper tidigt 

i förskolan så lär de sig att ta reda på de olika kompetenser som finns i gruppen. För att 

barnen ska förstå det positiva med detta arbetssätt ska barnen tillsammans med pedagogerna 

få en chans att uttrycka sina upplevelser. Barnen måste dock känna att pedagogerna 

värdesätter arbetet som barnen gör tillsammans. Barnen ska även få veta att det är fint när att 

hjälpas åt, genom det kan barnen få ta del av andras tankar och funderingar samt att barnen 

oftast kan mer tillsammans än vad de kunnat om de arbetat själv.   

 

Förhållandet till andra människor är en viktig del för lärandet, ansåg Vygotskij (Strandberg, 

2006). 

Lärandet är enskilt på samma gång som det är bundet till sociala sammanhang och lärande 

sker oftast i samverkan med andra människor. Tidigare händelser har visat sig ha stor 

betydelse för lärandet, mer än man tidigare trott (Lillemyr, 2002).  
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Säljö (2000) menar att lärandet finns i allt det som människan gör. Lärandet är inte bara något 

som sker innanför skolans väggar. Gamla kunskaper återkommer och nya kunskaper bildas, 

det har varit viktiga faktorer innan den tillrättalagda undervisningen användes. Han menar 

även att det som människan tar med sig från samspelet med andra människor, och som kan 

komma till användning i ett framtida perspektiv, är ett lärande. Kommunikativa förlopp blir i 

det sociokulturella lärandet centralt. ”Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2000, s. 37).  

 

”Definitionen av lärande var länge primärt knuten till en naturvetenskaplig, positivistisk 

tradition med djupa rötter i beteendepsykologin (behaviorismen)” (Lillemyr, 2002, s. 51). 

Tidigare låg fokus enbart på förändringar i beteendet men nu togs även förståelse och 

individens erfarenheter med i definitionen av lärande. Inre processer som tänkande, 

inställning och känslor är lärande samt att det kan visa sig påtagligt i uppförandet (Lillemyr, 

2002).  

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg (Lpfö 98, rev. 2010).  

 

Det sägs att drivkraft är av betydelse för lärandet, vilket forskare har påpekat i flera år. Det 

som är viktigt i sammanhanget är vilken motivation det handlar om och om barnen är villig att 

använda sig av den. Drivkraftens grund ligger i barnets personlighet (Lillemyr, 2002).  

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98, 

rev 2010, s. 6-7).  
 

Lillemyr hänvisar till Deci och Ryans (1985) teori om inre motivation: 

 

”De menar att inre motivation utmärks av: 

 beteende utan att det föreligger någon form av yttre belöning 

 aktiviteter som personen engagerar sig i av rent intresse 

 aktiviteter som innebär en optimal utmaning 

 beteende eller aktiviteter som har sin bas i psykologiska behov” 
 

Lever inte barnen upp till förväntningarna så förklaras det med att barnen saknar motivation 

och engagemang. Inre motivation är när barnet/eleven är intresserad av ämnet i sig och denna 

motivation är den som uppfattas som äkta (Sjøberg, 2000). ”Barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras” 

(Lpfö 98, rev 2010, s. 6).  

 

Ska barnen ha en förståelse för naturvetenskap ska de själva ha kommit fram till resultatet. De 

idéer som barnen har kommer från olika källor, kompisar, lärare eller litteratur. De måste se 

om idéerna är bra och vara kritiska i förhållande till dem samt att de kan göra om idéerna om 
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det behövs. Här pratar vi om en metodisk färdighet – att ta in och bedöma information, att 

klura ut och genomföra experiment och sedan visa på ett resultat. ”Inlärningen sker alltså 

genom att man låter färdigheter, attityder (kritiska reflexioner och hälsosam skepticism) och 

begrepp utvecklas sida vid sida. Det är därför vi lägger så stor vikt vid hur barn lär sig och 

inte bara vid vad de lär sig” (Harlen, 1996, s. 14).  

 
Utgångspunkten i förskolan är att barnens förmåga att orientera sig i omvärlden sker 

utifrån ett mänskligt lärandeperspektiv. Lärande sker i relation till händelser och 

situationer i omvärlden och är ständigt pågående. Barnens utveckling och lärande sker 

utifrån helhet, sammanhang och meningsfullhet (Dimenäs, 2007, s. 16).  
 

Elfström m.fl. (2008) tror att man måste se till barn och ungdomars men även vuxnas 

individuella samt allmänna frågor och att lärandet sker genom att man undersöker 

tillsammans. Det finns inga enkla förklaringar som ger svar på allt. Den kunskap vi har om 

världen har vi grundat tillsammans med andra som sker på nytt varenda gång vi möter en ny 

grupp barn eller människor som studerar till lärare, den kunskapen utvecklas vid dessa nya 

möten där vi tar åt oss av andras tankar och funderingar.  

Varför naturvetenskap i förskolan? 

Det språkbruk som finns i förskolans verksamhet behöver nödvändigtvis inte innehålla ordet 

naturvetenskap, enligt Thulin (2011). I de moderna industriländerna är naturvetenskap 

ingenting som eleverna prioriterar. Framför allt i de nordiska länderna har undersökningar 

(där man observerat attityderna till naturvetenskap i förhållande till andra ämnen) visat att 

eleverna inte uppskattar naturvetenskap.  

 
Begrepp som ”respekt för livet” måste åter komma på modet. Barnen, som ju ska bli 

morgondagens miljökämpar, måste få nära kontakt med moder jord redan i tidig ålder. 

Och vi måste komma bort från en uppfostran som bidrar till att göra dem främmande för 

naturmiljön. Det uppväxande släktet har rätt att få kunskap om hur allt i naturen hänger 

ihop, hur alla livsformer är beroende av varandra och hur människan utgör en del av det 

stora sammanhanget (Vindal Halvorsen & Mogstad Tveit, 1991, s. 11).  

 

Barn är intresserade och nyfikna. De är produktiva och har funderingar kring naturvetenskap 

där de ställer frågor och försöker hitta svar (Brogren & Jonasson, 2010).  

 

Vad är målet med att undervisa barnen i naturvetenskap? Pedagogerna vill utveckla barnens 

resonemang, öka deras kunskap vad gäller problemlösning på ett vetenskapligt sätt och det 

sker samtidigt som deras intellektuella utveckling och att de på sina egna villkor får ta hand 

om nya händelser samt erfarenheter. Lärarens roll är att skapa ett samarbete tillsammans med 

barnen, ge dem hjälpmedel, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och inspirera barnen att kolla 

upp sina undersökningar (Harlen, 1996). Thulin (2011) likt Harlen ställer sig också frågan om 

varför naturvetenskap ska finnas i förskolan. Om barnen får möta naturvetenskapen redan i 

förskoleåldern så finns det en tro att det ska skapa en positiv inställning till ämnet och som 

senare kan inverka till de självbilder som barn och ungdomar har, men även deras ”val som 

rör intresse, studier och yrke i livet” (s. 36). Sverige har ett behov av verksamma pedagoger 

inom naturvetenskapen och ett mål som finns är att det ska bidra till barn och ungdomars 

intresse för ämnet.  
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Elfström m.fl., (2008) menar att när pedagoger ska undervisa barn i ämnet, vad ska en 

pedagog tänka på för att göra arbetet så pass intressant så att barnen ställer frågor och kommer 

med sina funderingar och tankar? Exempelvis så kan barnen få tillgång till olika material eller 

att man gör ett experiment.. Barnen kan själva hitta saker som de vill undersöka och då kan 

det vara en bra idé att frångå sin ursprungliga plan och visa förståelse för vad barnen är 

intresserade av och lyssna på det. Genom att göra så kan du också leva upp till många av de 

mål som finns i förskolans läroplan. I ett sådant skede är det barnen, som utifrån sina 

intressen, startat arbetet och som därmed bidrar till att de känner att det är meningsfullt, i och 

med att det kommer från barnen själva och inte från pedagogens planering (Elfström m.fl. 

2008).  

 
Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska 

vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att 

enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6).  
 

I arbetet med naturvetenskap så utgår pedagogen från barnens vardag och skapar på så sätt en 

naturlig förståelse för ämnet. Lärandet kan även visa sig genom andra sätt; genom sitt verbala 

språk, i interaktionen med andra barn och vuxna och i bildskapandet. Stötta barnen i deras 

intresse och i deras sökande efter svar på de frågor som de har och hjälp dem till att få nya 

erfarenheter (Brogren & Jonasson, 2010). 

 

Barn lär sig att bruka sitt språk genom att tala samt så kan talet hjälpa barnen till en förståelse 

om vad de sysslar med (Harlen, 1996). ”Det är inte överraskande att många lärare tycker att 

det är svårt att införa naturvetenskap i undervisningen på ett sådant sätt att samspel och dialog 

verkligen utnyttjas till fullo” (Harlen, 1996, s. 21).  

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både 

det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6).  
 

Barnen får en större förståelse för sin omvärld genom naturvetenskapen. För att barnen ska 

utveckla sin förståelse för omvärlden måste det finnas en ryggsäck full med begrepp som i ett 

senare skede kan hjälpa dem till att samla ihop de erfarenheter de har (Harlen, 1996). De 

måste få pröva olika sätt att strukturera sin information och testa olika idéer. Förutom att 

barnen utvecklar sin förståelse för omvärlden, bidrar det även till att förbereda dem för 

problemlösning och beslutsfattande i sin egen tillvaro. Harlen (1996) menar att barnen ska 

försöka förstå den information som de fångat in och sedan pröva de idéer som de har fått. 

Därmed är idéerna barnens egna som kommit från deras tankar och inte från någon annans 

förståelse för världen. Att utöka sin förståelse för omvärlden är Elfström m.fl (2008) inne på 

också; att små barn granskar, prövar samt testar för att ta reda på hur vår värld fungerar. De 

gör en jämförelse mellan vetenskapsmän och små barn, där det finns många skillnader 

respektive likheter, bland annat i sättet hur de arbetar med- och undersöker naturvetenskapen 

som finns i ens närhet.  
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Som baskunskap är naturvetenskapen lika viktig som exempelvis läsning och räkning och blir 

allt mer viktig ju längre tiden går då dagens teknik blir mer och mer utvecklad och sträcker sig 

över fler områden i våra liv (Harlen, 1996). Från dag ett kommer barnen att skapa sig en bild 

om världen runt omkring dem och det oavsett om vi undervisar dem i naturvetenskap eller 

inte. Grundas barnens idéer på saker de har observerat, incidenter som inte har fått en vidare 

undersökning av barnen eller på saker de har hört från andra så kommer det förmodligen att 

fortsatt vara föreställningar som inte har någon förankring i vetenskapen (Harlen, 1996).  

 

Barns forskning och undersökning börjar redan när de förstår att de kan räkna ut saker 

och ting själva, exempelvis blåsa bubblor och sila sand (Harlen, 1996). De funderingar 

de har vid starten kan komma att förändras som ett resultat av vad de sysslar med, vad 

de ser och hur deras tolkning ser ut av vad som försiggår.  

 

Natur och miljöarbete har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men ofta har 

det inskränkt sig till att handla om att benämna, så och sätta, naturupplevelser och 

uppträdande i naturen. Att natur och miljöarbete i förskolan, i och med införandet 

av läroplanen, fått en mer framskjuten plats kan härledas till en allt mer utökad 

medvetenhet om att människans sätt att hantera jordens resurser på sikt hotar den 

egna existensen (Thulin, 2006, s. 11).  

Naturvetenskap i förskolans historia 

Under den tid då förskolan kom att kallas barnträdgården, skapad av Friedrich Fröbel (1782-

1852), skulle barnen få material som skulle vara ett hjälpmedel i deras utveckling samt att de 

skulle få vara i en miljö som var nära naturen. Thulin (2011) skriver att musik, arbeten 

kopplade till hemmet samt att odla, ta hand om djuren och ”följa naturens kretslopp” var 

några av de saker som barnen skulle sysselsätta sig med (s. 14). Enligt Fröbel var meningen 

var att sysslorna skulle aktivera hela kroppen.  

 

1968 tillsattes barnstugeutredningen som hade sin grund i Piagets och Homburger Eriksons 

(1902-1994)  teorier. Läraren skulle tro på barnens egen förmåga samt att det fanns tre delmål 

som är: begreppsbildning, jaguppfattning samt kommunikation (Thulin, 2006). Alla dessa mål 

har ett samband. Jaget kommer till genom begreppsbildning och dialog som sker både med 

andra människor och med sig själv. I sin tur kan begreppsbildning inte förekomma utan 

kommunikation.  

 

När barnstugeutredningen kom så kom även ett antal bilagor, där man nämner naturvetenskap. 

Det ansågs vara viktigt att införa naturvetenskap i förskolan då den viktiga 

begreppsbildningen kan kopplas till begreppen i naturvetenskapens värld. Systembegreppet 

var en särskild viktig del därför att där skulle man utveckla förmågan att undersöka och pröva 

fortsatta antaganden (Thulin, 2006). Det poängteras att barnen skulle få undersöka sina idéer i 

en verksamhet som är tillåtande för att det i sin tur kan bidra till att barnen blir självständiga.  

 

Träning av grundläggande naturvetenskapliga processer som att observera, kommunicera, 

klassificera, mäta och testa var färdigheter som man menade var till nytta för vidare 
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naturvetenskapliga studier, även inom olika ämnesområden (Thulin, 2006, s. 17).  

 

1987 kom Pedagogiskt program för förskolan (SOU 1987:3) ut. I detta program lade man 

innehållet i centrum och som även fick ett eget kapitel. Innehållet skulle vara till hjälp för 

barns utveckling vad gäller identitet, uppfattning om omvärlden och dialog med andra 

människor. Innehållet ska vara varierat och rikt där barnen ska få en chans att utveckla 

kunskaper om sig själv och världen. Natur, kultur och samhälle är de tre innehållspunkter som 

förskolan ska byggas på. Det ska finnas ett samband mellan dessa begrepp i förskolans 

verksamhet (Thulin, 2006).  

 

Vad gäller begreppet natur menar de på att vi är beroende av naturen och hur viktigt det är att 

stärka sitt etiska förhållningssätt. Hänsyn ska tas till vad barnen verkar gilla, utgå ifrån deras 

förmåga samt vad barnen anser är viktigt (Thulin, 2006).  

 

”Utifrån det pedagogiska programmet skall förskolan bidra till att barn känner ansvar för 

naturen och får erfarenheter och grundläggande kunskaper om:  

 

 sig själva och andra (människan) 

 sig själva i kedjan av generationer (livsloppet) 

 människan i förhållande till andra arter och till naturen 

 (växter och djur, klimat och miljö) 

 naturens krafter och hur vi använder dem (naturfenomen, krafter, och processer, teknik 

och matematik)” (Socialstyrelsen 1987:3, s. 26, refererad i Thulin, 2006, s. 17).  

Pedagogens roll 

Drougge (2002) menar att det är viktigt med hur vuxna bemöter barnen vilket enligt henne 

sker genom vårt förhållningssätt och vår attityd. Hon lägger stor betydelse i hur vuxna 

bemöter barnen och naturen och hur vuxna kan stimulera barnen att inhämta kunskap. 

Exempelvis genom att använda ett undersökande arbetssätt med öppna frågor som stimulerar 

barnen att fortsatt vara intresserade av friluftsliv, natur och miljö.  

 

Barn är ofta försiktiga när det gäller nya aktiviteter som de saknar erfarenhet av. Barnen ska 

genom pedagogen få upplevelser och kännedom om olika saker (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). 

 
Pedagogerna skall utifrån målen, barns tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar 

och intressen bestämma sig för hur de skall arbeta med det innehåll de vill att barn skall 

utveckla en förståelse kring (Pramling Samuelsson & Sheridan, s. 33). 
 

Brogren & Jonasson (2010) menar att pedagogerna bör ha barnens kunnande, engagemang, 

erfarenheter och funderingar som utgångspunkt. Svårigheten med naturvetenskapliga 

experiment är att barnen ibland inte ser det pedagogen vill att de ska se. Exempelvis kan 

pedagogen placera barnen i en halvcirkel och sedan börja samlingen med en berättelse som 

fångar dem, och som berättar vad ni ska göra. Ta till dig barnens funderingar om vad de tror 

kommer hända (Brogren & Jonasson, 2010). När det gäller yngre barn behöver förklaringen 

inte alltid vara vetenskaplig när det gäller experiment som ska göras. Det kan pedagogen 
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använda sig av vid ett senare tillfälle. Oftast är förklaringarna till naturvetenskapen svåra 

samtidigt som pedagogen inte ska använda sig av vardagliga föreställningar som oftast inte är 

helt korrekta.  

 

Elfström m.fl. (2008) menar att den traditionella synen på undervisning innebär att pedagogen 

till fullo vet vad barnen ska lära sig. Undervisningen förbereds och förklaras på ett sådant sätt 

att barnen förstår. ”Men den empiristiska traditionen som varit stark i 

naturvetenskapsundervisningen, har även haft starka inslag av sinnliga erfarenheter genom 

laborationer och experiment” (s. 27-28). Kunskapen överförs från pedagog till barnen genom 

noga utvalda laborationer. Lärandet uppstår när barnen lyssnar på pedagogernas utläggningar 

samt genom att själva få en chans att undersöka och iaktta.   

 

Barn måste med vuxnas hjälp kontrollera mängden av händelser och erfarenheter på ett 

överskådligt sätt, bland annat genom att skapa begrepp och få kunskap som är meningsfull 

(Johansson, 1990). De viktigaste förebilderna för de minsta barnen vad gäller naturvetenskap 

är föräldrarna och sedan pedagogerna och andra vuxna i barnets närhet, då undersökningar 

visar att upplevelser när barnen är riktigt små är viktiga. ”Ett väl grundat naturintresse i 

barnaåren ger livskvalitet hela livet” (Johansson, s. 5).  

 

För att barnen ska förstå vad som händer i en omfattande och invecklad omgivning behöver 

de vuxnas hjälp. De vuxna måste agera med barnen, vara intresserade och någon som barnen 

kan föra en konversation med. Barnets begreppsbildning är under påverkan av det språk som 

vuxna använder (Johansson, 1990). Fortsättningsvis menar Johansson att det är pedagogen, 

som är den som tar hand om våra barn, som fått den stora uppgiften att skapa tillfällen för 

barnen att erfara naturen under olika tillvägagångssätt.   

 

Läraren ska vara aktiv i barnens lärande och som ska ha koll på lärandets akt (barns 

tillvägagångssätt för att lära sig något) samt objekt. De erfarenheter som barnen har skall 

synliggöras (Thulin, 2006).  

 

Barn kan inte på en gång ta till sig alla begrepp som symboliserar dagens naturvetenskap. 

Kunskapen som uppstår måste gå igenom en utvecklingsprocess. Börja med det enkla och 

expandera successivt perspektiven i förklaringarna. Vet människan inte hur kunskapen skapats 

kan människan inte heller begripa naturvetenskapen. Det är av vikt att pedagogen är insatt i 

naturvetenskapens historia (Ekstig, 2002).  

 

Vikström (2005) har gjort en studie där syftet var att kolla sambanden mellan lärarens 

kompetens och elevernas lärande. Det hon har kommit fram till är att unga elever, om de får 

den möjligheten genom undervisning, kan få en utvecklad förståelse för biologiska processer. 

”Denna möjlighet är i sin tur kopplad till lärarnas kompetens” (s. 2). 
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Metod  

Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod, vilket kommer beskrivas mer utförligt nedan.  

Intervju 

Intervjuer bygger på frågor och då måste den intervjuade vara villig att svara på frågorna 

menar Patel och Davidson (2003). Samtidigt menar de att de skiljer sig åt beroende på vem 

som frågar, att det är lättare under exempelvis en arbetsintervju då personen glatt svarar på 

frågorna men att det inte är lika lätt när det gäller en undersökning. Personerna som ska delta i 

en undersökning har på något sätt blivit utvalda och kanske inte alltid ser nyttan med att svara 

på frågorna. Därför är det viktigt att vi motiverar dem. Till exempel genom att ha ett tydligt 

syfte med intervjun och att visa att  individens delaktighet är viktig för undersökningen (Patel 

och Davidson, 2003).  

 

En annan viktig del som Patel och Davidson (2003) poängterar är att vi som intervjuar klargör 

för de tillfrågade om hur deras bidrag kommer att användas efteråt, om det kommer vara 

konfidentiellt eller inte. Mitt material kommer att hanteras både konfidentiellt och anonymt, 

men et finns en skillnad mellan dessa två begrepp (Patel och Davidson, 2003). Är det 

anonymt finns varken namn, telefonnummer eller andra uppgifter som kan leda till 

identifiering, är det istället konfidentiellt så vet vi vem som har svarat men att det endast är 

jag som har tillgång till materialet.  

 

Kvale (1997) betonar att det är viktigt att garantera intervjupersonernas privatliv genom att 

fingera namn och drag som eventuellt kan identifieras av andra. ”Principen om 

undersökningspersoners rätt till skydd för sin personliga integritet är förenad med etiska och 

vetenskapliga dilemman” (Kvale, 1997, s. 109). Denna information skickas även ut till 

personerna innan intervjun sker. Där förklaras syftet med undersökningen och vem som står 

som ansvarig (Patel och Davidson, 2003). Vid tiden för intervjun upprepar vi informationen 

som vi meddelade i den första kontakten med den intervjuade. De betonar också att 

motivationen kommer att påverkas av den relation som skapas mellan mig som intervjuar och 

den som svarar på frågorna. Vi  som intervjuar måste visa ett intresse för den som ska svara på 

frågorna. 

 

De första minuterna i en intervju är de viktigaste. För att den som blir intervjuad ska känna sig 

manad att tala öppet om tidigare upplevelser och känslor ska den intervjuade kunna bilda sig 

en uppfattning om den som intervjuar. Jag som intervjuar ska skapa en bra stämning genom 

att lyssna, vara intresserad och visa att jag respekterar och förstår vad personen menar. Samt 

att jag måste veta vad det är som jag vill ta reda på, enligt Kvale (1997).  

 

I min studie har jag använt mig av kvalitativa studier med en låg grad av standardisering. 

Vilket innebär att frågorna lämnar öppet för den intervjuade att svara med egna ord. Ibland 

kan den som intervjuar välja att i en kvalitativ intervju ställa frågorna i en bestämd följd (hög 

grad av strukturering) och ibland välja att ställa frågorna i den ordning som passar bäst i det 
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enskilda fallet (låg grad av strukturering), menar Patel och Davidson (2003).  

 

Syftet med denna typ av intervju är att utforska och urskilja egenskaper vad gäller den 

intervjuades livsvärld och dennes inställning till något.  Därmed kan jag som intervjuar aldrig 

ha färdiga svarsalternativ för den svarande, inte heller ska jag ha klart för mig om vad som är 

det ”rätta” svaret på en fråga (Patel och Davidson, 2003). 

 

När det gäller den kvalitativa intervjun så är båda delaktiga i ett samtal. Skillnaden är att jag 

utför denna intervju för att illustrera ett forskningsproblem och att den intervjuade har ställt 

upp utan att i egentlig mening ha någon nytta av intervjun. För att den kvalitativa intervjun 

ska bli lyckad ska jag som intervjuar hjälpa respondenten att skapa en sammanhängande och 

betydelsefull diskussion om det fenomen som jag ska studera (Patel och Davidson, 2003).  

 

Kvale (1997) är också inne på att forskningsintervjun är ett samtal där respondent och 

intervjuare diskuterar ett gemensamt intresse. Ett samspel mellan två människor där det sker 

en kunskapsutveckling genom dialog. I en sådan här undersökning är det upp till mig att 

skapa en sådan kontakt mellan oss så att det blir mer än en trevlig dialog menar Kvale (a.a.). 

Intervjuaren måste skapa en miljö där respondenten känner sig säker nog för att uttala sig om 

sina erfarenheter och känslor. Samtidigt som jag vill ha personliga uttryck ska jag som 

intervjuare se till att det inte blir som ett terapisamtal som jag inte har förmåga att hantera.  

De problem som kan finnas vad gäller kvalitativa intervjuer är om man har erfarenhet av att 

intervjua eller inte. Patel & Davidson (2003) menar att det är en fördel om intervjuaren har 

erafenhet av att intervjua: ”Det är troligen en fördel om den som ska göra en kvalitativ 

intervju har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras” (s. 79). 

Fortsättningsvis menar Patel & Davidson (a.a.) att det finns några förberedelser som ska göras 

innan intervjuerna äger rum. Den fjärde förberedelsen handlar om mig som intervjuare: 

 

En fjärde förberedelse gäller den som ska genomföra intervjuerna: 

Har intervjuaren tränat intervjuteknik? Är intervjuaren väl förtrogen med innehållet i just 

denna intervju? Behärskar han den registreringsteknik som ska användas? (Patel & 

Davidson, 2003, s. 83).  

Urval 

Hur många intervjuer som behövs beror på syftet med undersökningen. Kvale (1997) menar 

att antalet respondenter i kvalitativa intervjustudier oftast antingen är för få eller för många. 

Är det för litet antal kan det inte ske en generalisering eller skillnader, är antalet däremot för 

stort kan det inte göras djupare analyser av intervjuerna. Är syftet att få generell kunskap är 

det bättre med ett fåtal intervjuer. Trost (2005) tycker att det bara ska ha ett fåtal intervjuer, 

mellan fyra till åtta stycken då han menar att många intervjuer blir ohållbart och att man inte 

har den kunskapen till att se alla de faktorer som antingen sammanför eller skiljer åt. Trost 

betonar även kvaliteten i intervjuerna, ett fåtal väl genomförda intervjuer har ett större värde 

än ett större antal intervjuer som inte är lika bra kvalitetsmässigt. Kvaliteten ska alltid vara 

prio ett. Skulle intervjuaren däremot känna att man efter fem intervjuer inte har tillräckligt 

material finns alltid valet att utöka med ett par till. 
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Därmed har jag valt att intervjua fem verksamma förskollärare, där samtliga är kvinnor. I mitt 

urval har jag strävat efter att de ska jobba på olika ställen och i olika åldersgrupper, från 

förskola till förskoleklass. Jag har valt att inte begränsa mig till endast förskolan för att se hur 

och (om) barnens intresse kvarstår längre upp i åldrarna. Därmed jobbar respondenterna på 

olika rektorsområden med olika åldersgrupper i en kommun i Norrbottens län. I en kvalitativ 

studie strävar de allra flesta efter en variation och inte att antal likvärdiga (Trost, 2005).  

 

Pedagogerna har delvis valts ut slumpmässigt men även planerat då jag har kontaktat 

förskolor där jag har gjort min praktik under utbildningen. Urvalet har även skett genom 

förslag på pedagoger som jag kan intervjua, detta då en av pedagogerna på en av förskolorna 

gav mig som förslag att intervjua en av hennes kollegor.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har presenterat fyra huvudkrav inom forskning. Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Jag har bett om 

personernas samtycke till intervju samt i ett informationsbrev (se bilaga 1) meddelat att de när 

som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan i min studie. Det ska inte bli några negativa 

påföljder för individen om medverkan skulle avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Samt att de 

kommer att vara anonyma och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 

förklarade även att inga andra beskrivningar kommer finnas med som gör att någon utifrån 

kan identifiera dem, någonting som Kvale (1997) poängterar. Trost (2005) poängterar även 

tystnadsplikten samt att respondenten inte behöver svara på alla frågor om hon inte vill och i 

likhet med Vetenskapsrådet (2002) menar Trost att de har rätt att när som helst avbryta 

intervjun. Kvale (1997) menar att personerna ska informeras om syftet med undersökningen, 

hur har undersökningen lagts upp, något han kallar informerat samtycke.  

 

Även Kvale (a.a.) är inne på samma sak som Vetenskapsrådet (2002) och Trost: Att de 

intervjuade pedagogerna deltar frivilligt och att de kan avbryta intervjun när de vill. Rimligt ni 

det här fallet är att de har blivit informerade och att de har gett sitt samtycke till deltagandet. 

   

Jag har även meddelat att materialet endast kommer att användas till mitt examensarbete samt 

att jag har frågat om deras samtycke till att spela in intervjuerna, då det enligt Patel och 

Davidson (2003) krävs ett tillstånd av respondenterna för att en inspelning ska vara möjlig. 

Allt detta betonas i mitt informationsbrev som skickas ut dagarna innan intervjun men som 

jag även har nämnt muntligt vid tidpunkten för intervjun.  

Förberedelse av intervju 

I min studie har det formulerats sju intervjufrågor där följdfrågor kan bli aktuella beroende på 

hur respondentens svar ser ut. Något som Kvale (1997) poängterar: ett svar på en sedan 

tidigare bestämd fråga kan göra mig nyfiken att vilja veta mer och därav ställa en följdfråga. 

Dock behöver det inte bara ske verbalt utan även med huvudnickningar eller genom att enbart 

vara tyst, det kan leda till att respondenten känner sig uppmuntrad att utveckla sitt svar. Ett 
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annat alternativ är att jag som intervjuare säger om de ord som respondenten sagt för att på så 

sätt få henne att fortsätta sin utläggning.   

 

Inför min studie har en verksam förskollärare tittat igenom frågorna för att kunna ge 

eventuella förslag på förbättring, så att frågorna exempelvis inte ska vara ledande eller vara av 

en sådan karaktär att den intervjuade inte behöver utveckla sina svar. Detta för att resultatet 

ska bli bästa möjliga. Detta är någonting som Patel och Davidson (2003) poängterar, att vi 

måste se på våra frågor med kritiska ögon eller överlämna frågorna till en kollega för 

granskning och som ser på frågorna med helt andra ögon än vad vi själva skulle göra.  

Genomförande av intervju 

Första kontakten med respondenterna har tagits både via fysiska besök på deras arbetsplats 

samt i två fall via mail. Vad gäller de fysiska besöken frågade jag om de ville ställa upp på en 

intervju och förklarade vad intervjun kommer att handla om. Efter att de tackat ja till intervjun 

har tid för intervjun bestämts via mail samt i ett fall direkt vid första kontakten. I fallen där 

allt har bestämts över mail har vi bestämt tider för intervju redan i de första mailen. 

 

Intervjufrågorna (bilaga 1) samt informationsbrevet (bilaga 2) har skickats iväg två dagar 

innan intervjun, så att respondenterna i lugn och ro kan läsa igenom materialet innan intervjun 

äger rum. 

 

Vid intervjutillfället fick respondenterna reda på deras rättigheter, som de även fått ta del av i 

informationsbrevet som skickades ut två dagar innan intervjun. Jag frågade samtliga 

respondenter om det var okej att spela in intervjun, vilket har varit okej hos alla förutom en, 

vilket självklart respekterades. Trost (2005) förklarar att det finns en hel del människor som 

inte vill bli inspelade och då ska jag som intervjuar inte heller försöka övertala dem utan jag 

får acceptera att de har sagt nej. Då får jag istället hitta alternativ, till exempel att anteckna 

under och efter intervjun.  

 

Det finns, enligt Trost, både för- och nackdelar med inspelning. Det positiva med att ha en 

inspelning är att du kan gå igenom det efteråt, är det någonting som är oklart kan du spola 

tillbaka och lyssna en gång till. Det finns dock en negativ aspekt i det också, att det tar tid att 

spola fram och tillbaka för att söka efter vissa delar. En annan fördel är att du vid en 

inspelning kan skriva ner det som sagts och sedan noggrant läsa igenom svaren. Där du även 

kan göra en tolkning av hur det gått, vad gick sämre under intervjun och vad var det som gick 

bra? Du behöver heller inte sitta och anteckna under intervjun utan kan helt och hållet 

koncentrera dig på den intervjuade samt deras svar och funderingar. Antecknandet kan i sin 

tur också vara ett störningsmoment för respondenten och att det kan verka misstänksamt om 

man inte gör kontinuerliga anteckningar – vad sa jag nu för något konstigt/intressant som var 

värt att anteckna?  

 

Intervjuerna har genomförts på förskollärarnas arbetsplats. I informationsbrevet bad jag att de 

skulle hitta en plats där vi kunde sitta ostört. Platserna som de har valt har varit olika; 

personalrum, kontor samt grupprum. Trost (2005) menar att det inte ska finnas andra som kan 
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lyssna till vad som sägs och att platsen som väljs ut ska vara så ostörd som det bara går. Samt 

att det är viktigt att respondenten känner sig bekväm i miljön. Trost påpekar även att det är 

respondenten som ska få bestämma vars intervjun ska genomföras, då han menar att när 

personen varit så snäll att ställa upp på en intervju, då är det väl inte mer än rätt att denne 

också får bestämma vars det ska ske. Den som intervjuar kan också få komma med förslag så 

att ansvaret inte helt läggs på respondenten.  

Bearbetning 

Efter att intervjuerna var avklarade lyssnades inspelningar igenom, samt att alla 

förskollärarnas svar transkriberades ordagrant. Dock har de inte blivit ordagrant nedskrivna 

under resultatet som framkommer nedan. Kvale (1997) menar att det är sällsynt att analysera 

bandinspelningen som den är, idag är det mer vanligt att materialet transkriberas från 

intervjuerna. Kvale visar även förslag på hur materialet kan bearbetas. Ett exempel på det är 

meningskoncentrering, vilket jag har använt mig av i bearbetningen av materialet. 

Meningskoncentrering betyder att de svar som respondenterna gett mig uttrycks mer 

kortfattat. ”Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 

innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord” (s. 174). I denna fenomenologiska 

analys används fem steg. I det första steget läser du igenom ditt material, nästa steg innebär 

att du skriver ner meningarna som respondenten uttryckt de. ”För det tredje formuleras det 

tema som dominerar en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt. Forskaren försöker här 

tolka intervjupersonernas svar utan fördomar och tematisera uttalandena utifrån hennes 

synvinkel sådan den uppfattas av forskaren” (Kvale, 1997, s. 177). I det sista steget ställs 

frågor utifrån det syfte som finns i undersökningen.  
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Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet av mina intervjuer att redovisas. Som tidigare nämnt 

kommer personerna inte att nämnas vid namn utan i fortsättningen kommer de att kallas 

förskollärare A, B, C, D och E. Svaren kommer att redovisas under rubriker vars namn är 

kopplade till mina intervjufrågor. Mina intervjufrågor finns att läsa i bilaga 1.  

 

Förskollärarnas definiton av naturvetenskap 

 Hållbar utveckling/vara rädd om vår miljö, allmänrätten/sortera sopor/nyttjande 

rätt,  djur/skog/levande organismer, empati och omsorg – om såväl människor 

som djur (Förskollärare C, förskoleklass)  

 

En av de intervjuade ser naturvetenskapen som ett brett ämne med allt från rymden 

(astronomi) till hur människokroppen (medicin) fungerar. Andra ämnen som hon också berör 

som en del av naturvetenskap är bland annat fysik och kemi. I fysiken kan barnen till exempel 

arbeta med regnbågen  medan barnen i kemi kan studera när degen jäser. Enligt henne ingår i 

definitionen av naturvetenskap även biologi samt geovetenskap. Biologi behandlar 

exempelvis växters livscykel medan geovetenskap i sin tur förklarar jordens uppbyggnad.  

 

Två av förskollärarna är eniga om att kemi, biologi och fysik ingår i naturvetenskapen som 

ämne samt att de menar att vardagliga händelser runt omkring oss kan förklaras med hjälp av 

naturvetenskapen, till exempel att människan kan experimentera fram en förståelse för hur 

saker runt omkring oss fungerar, men även i hela världen. En respondent ger uttryck för att 

hon gör så mycket mer än hon reflekterar över, när hon har fått tänka på det så har det visat 

sig att hon arbetar naturvetenskapligt även fast hon själv inte trott att hon gjort det. 

 

En annan respondent definierar naturvetenskapen i deras verksamhet som väldigt simpel. Det 

är en del av vardagen och som förekommer när barnen tvättar sig, diskar, öser/häller. När 

barnen tvättar sig förekommer skum vilket även är återkommande när barnen diskar.  

 

Två av de intervjuade menar att det är ett brett ämne där barnen exempelvis kan studera 

djurens livscykel eller använda sig av naturvetenskap genom att källsortera men att prio ett är 

att barnen har en förståelse för hur viktig vår natur är för oss och den miljö vi lever i och att 

barnen ska få en förståelse för vad det egentligen handlar om.  

Vikten av naturvetenskap i arbetet med de lägre åldrarna 

Hållbar utveckling är ett återkommande tema även under denna rubrik där en förskollärare 

betonar hur viktigt det är att barnen är rädd om vår gemensamma miljö och att de känner att 

de vill medverka till att vår planet blir bättre. En annan pedagog menar istället att 

naturvetenskapen är en del av vår vardag och att de redan i tidig ålder ska få en förståelse för 

hur det egentligen hänger ihop.  

 

Två av förskollärarna följs åt i sitt resonemang. En menar att naturvetenskapen är viktigt 
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oavsett vilken ålder barnen finner sig i men att i takt med att barnen blir äldre så går man ett 

steg längre, att arbetet kanske ser ut på ett annat sätt när man är med förskolebarn än när man 

arbetar med sexåringar, hon anser att bland annat källsorteringen är en väldigt viktig del i 

arbetet sexåringar.  

 

Hon betonar hur viktigt det är att pedagogerna är öppna och intresserade av när barnen 

kommer och visar någonting. Skulle barnen komma in och förklara någonting som har hänt 

ute på rasten är det viktigt att man är en lyssnande pedagog, i ett senare skede kan pedagogen 

då välja att arbeta med frågorna som intresserar barnen och lämna det andra till ett senare 

tillfälle. Den andra i sin tur förklarar att desto tidigare man introducerar naturvetenskap för 

barnen, desto lättare är det för dem att förstå sin omvärld, för att uppnå det ska barnen få en 

möjlighet att experimentera och testa sig fram.  

Pedagogernas användning av naturvetenskap 

Naturvetenskap används dels som ett led i hållbar utveckling och dels när de arbetar med 

olika sorters temaarbeten. En av de intervjuade berättar att hon är mycket ute i skogen med sin 

förskoleklass men att de även jobbar med hållbar utveckling, bland annat genom att sortera 

material och skapa nytt av gamla saker. Barnen får även lära sig om hur djuren och naturen 

lever tillsammans. ”Vi använder det i temaarbeten, så väver vi in naturvetenskap på olika sätt 

beroende på ämnet” (Förskollärare B).  

 

En av respondenterna arbetar med små barn och förklarade att hon använder sig av vattenlek i 

arbetet med barnen. Hon brukar blanda i exempelvis såpa för att det ska bli skum. Däremot 

berättade hon att hon aldrig går in och har avancerade förklaringar till varför skummet bildas, 

bland annat för att hon inte vet det själv. Ett annat sätt som det arbetar med naturvetenskap är 

genom årstidsväxlingar, de observerar när löven faller, när de blommar ut på våren eller 

ändrar färg på hösten, de pratar dock inte om klorofyll eller anledningen till varför träden 

skiftar färg. Hon menar dock att barnen är intresserade och skulle de ha pratat om gula löv så 

kan barnen komma och visa gula löv som de har hittat. Hon berättar att de även brukar titta på 

fåglarna just för att fåglar oftast alltid är något som barn intresserar sig för där hon brukar 

förklara för barnen vars fåglar ska flyga när det börjar bli för kallt här och att de gör det för att 

det är varmt på andra ställen samt att de där kan hitta sig mat.  

 

Hållbar utveckling använder hon sig också av i arbetet med naturvetenskap, där barnen ska få 

en förståelse för kompostering och där de alltid får följa med när de ska gå till återvinningen. 

Hon berättar att de brukar spara material för att visa barnen hur en sortering i 

återvinningshuset går till. 

 

Två stycken nämner sopsortering samt pappersanvändningen, där barnen får se hur mycket 

papper som egentligen slängs, barnen fick även frågor om vars papper kommer ifrån – där den 

ena menar att det kan vara självklart för oss, men att barnen inte alltid är medveten om det, 

utan de kastar papper, hämtar nytt och kastar igen. Fortsättningsvis säger hon att de har sparat 

papper i några veckor och då har barnen själva fått se hur mycket som egentligen kastas. Det 

gäller även pappershanddukarna utanför matsalen, hon menar att barnen inte ska ta en meter 
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långt papper utan bara en bit och så räcker det – det handlar om att vara rädd om naturen. 

Någonting annat som hon nämner är den första snön som alltid är väldigt spännande för 

barnen, där passade de på att ställa frågor om snön, till exempel var snön kommer ifrån samt 

att de även gjorde ett jobb runt omkring snön. 

 

Jag upplevde att vi på förskolan jobbade mer tematiskt omkring naturvetenskap, men nu 

på skolan är det ASL (att skriva sig till läsning) på ett annat sätt men man kan plocka in 

naturvetenskapen i det ämnet också. Man kan göra experiment på olika saker när det är 

kring vatten och liknande, när det är det som är viktigt och intressant för barnen 

(Förskollärare D) 

Hur pedagogerna fångar upp barnens intresse 

Det sker genom benämningar av olika fenomen som förekommer i förskolans vardag samt 

genom att pedagogerna är lyhörda för barnens intressen. En förskollärare berättar att barnen 

brukar leka i hallen där de använder sig av kaplastavar och en snurrpall. Stavarna läggs på 

pallen som sedan snurras runt så att stavarna slutligen flyger av stolen. Hon benämnde för 

barnen vad det hette – centrifugalkraften – och hur det fungerar. Ett samtal mellan pedagog 

och barn uppstår och barnen har fått ett namn på situationen. 

 

En av de intervjuade väljer att lyssna på barnen och kolla efter vad de är intresserade av och 

hur de kan gå vidare med det? Hon väljer att använda sig av olika metoder som ska ge mening 

åt lärandet. Hon nämner exempelvis att träna på det finmotoriska som kan ske genom att 

klippa, rita och måla eller genom mönster där de får möjlighet till skapande. För att befästa 

kunskap hos barnen får de använda sig av hela kroppen, berättar hon.  

 

En av förskollärarna låter barnen få små uppdrag, där de exempelvis ska jämföra storleken 

mellan två kottar. Vilken är störst? Vilken är minst, är den lång eller kort? Hon menar att 

pedagogerna ska ställa frågor till barnen om de skulle kunna komma med en kotte eller 

någonting annat. Skulle barnen inte kunna svara på frågan menar hon att de ska hämta en till 

för att göra en jämförelse igen, på så sätt skapar pedagogen ett intresse, menar hon. Hon 

menar även att pedagogerna ska hålla allting på barnens nivå, genom att svara på frågorna 

som barnen ställer men inte genom att mata dem med fakta. En annan av de intervjuade 

stämmer in i hennes svar, att vara lyhörd för barnens frågor. Var intresserad och svara, hon 

menar att pedagogerna inte ska undvika frågorna genom att säga ”jag har inte tid”. Hon 

nämner ett exempel, där de har haft myror inne på skolan:  

 

Sexåringarna idag är väldigt vetgiriga, de är jättesugna på att lära sig saker. Idag är det 

också så fina grejer med media, man kan visa upp bilder lite närmare. Vi har haft myror 

här inne, vilket barnen tyckte var intressant, i en toalett fick de ta bort ett golv där det var 

mycket myror och det blev en spontangrej kring det, så det gäller att vara lyhörd och 

plocka upp när det kommer (Förskollärare D) 

 

En annan vill också se till barnens intressen, om det så gäller att ösa/hälla eller arbeta med 

sand. Hon menar att pedagogerna ska utmana barnen så att de hela tiden får en möjlighet till 
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att reflektera över vad det är de gör. Hon nämner även de tystlåtna barnen, att det är viktigt att 

ta in de i processen så att alla får ta del av deras reflektioner tillsammans med de barn som 

pratar mer och har ett intresse för att experimentera, så att det blir ett samspel mellan barnen, 

använder pedagogerna sig av det arbetssättet så lär sig barnen mycket av varandra.  
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Pedagogernas upplevelser av ämnet och dess eventuella 
svårigheter 

Naturvetenskap uppfattas som ett svårt ämne där pedagogerna måste lyssna på barnen samt 

hålla sig uppdaterade i ämnet, menar den ena pedagogen samt att det gäller att inte göra ämnet 

för svårt, utan ta ner det på barnens nivå, så att de förstår vad det är pedagogerna pratar om, 

vilket även en annan håller med om.  

  

En tredje upplever ämnet som svårt om hon inte tagit del av barnens tankar eller om det visar 

sig att undervisningen blev för svår, hon menar att det är viktig med en tydlig planering både 

före, under och efter själva undervisningen. En respondent menar att pedagogerna ska hålla 

det på en låg nivå som pedagogen känner att hon eller han behärskar istället för att välja att 

strunta i allt.  

 

En av de som har blivit intervjuad, som jobbar i förskoleklass, är personligen intresserad av 

naturen och tycker om att vistas ute och hon nämner att hon gärna skulle vilja arbeta lite mer 

med teman som det inte har blivit så mycket av under året. Fortsättningsvis menar hon att man 

i förskolan kan arbeta jättemycket kring naturvetenskap, hon säger att pedagogerna kan ha ett 

tema bara runt masken och använda sig av det även i ASL. De svårigheter som hon ser är 

miljön utomhus, hon menar att skolgården mestadels består av asfalt, samtidigt som hon 

betonar att miljön inte är allt vad gäller naturvetenskap, men hon skulle vilja kunna göra mer 

utomhus med barnen, odla exempelvis.  

 

Hon tycker det skulle vara kul för barnen att se när de odlar potatis. Hon förklarar att det 

tyvärr inte går att göra som det ser ut i dagsläget. Dock menar hon att det går att göra i mindre 

format inomhus genom att sätta lite blommor. En annan svårighet som hon tar upp är 

teknikbiten, att hon inte har den nyaste utbildningen men att hon känner ändå att hon kan 

förmedla det som barnen behöver. Hon betonar dock att hon skulle kunna jobba ännu mer 

med detta och synliggöra ämnet mer, visa upp resultatet som barnen har kommit fram till då 

hon menar att de är duktiga på att fotografera, men att man även skulle kunna göra det på 

andra sätt, kanske bygga upp saker och så vidare. 

 

Jag kan tycka att det känns svårt om man inte tänker på att man jobbar runt 

naturvetenskap. Men funderar man och sätter ord på det så ser man hur mycket 

man egentligen jobbar med ämnet (Förskollärare E) 

Nackdelar respektive fördelar med naturvetenskap 

En svårighet med naturvetenskap är att pedagogerna känner att de inte kan och att det krävs 

att man har läst på angående ämnet medan fördelar med ämnet är att pedagogerna får lära 

tillsammans med barnen och ta del av deras kunskap och lärande, menar en respondent. En 

annan tycker att nackdelarna med naturvetenskap är ens egen respekt för själva ordet och det 

motstånd som görs mot ämnet, hon menar att man ska intala sig själv att inte göra det svårare 

än det är, då ämnet ändå är en del av vår vardag. Hon menar även att hon begränsar sig själv 

för att hon tror att hon inte har kunskapen som krävs samtidigt som hon säger att hon har vad 
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som krävs för att erbjuda barnen det vi har pratat om.  

 

Någonting annat som återkommer är att undersöka tillsammans med barnen, där en av de 

intervjuade menar att hon inte alltid kan svara på barnens frågor, men att hon tillsammans 

med barnen då tar reda på svaret och sedan undersöker det.  

En fördel som en av respondenterna ser är att barnen får en förförståelse för naturvetenskap. 

Medan en annan vill ha barn som är medvetna om hållbar utveckling, om miljön och att de 

ska få lära sig att spara på resurserna.  

Hur man kan bibehålla barnens intresse 

Återkommande i nästan alla svar är att pedagogerna bör vara lyhörda och intresserade. Svara 

på barnens frågor, forska om saker tillsammans om jag som pedagog nu skulle sakna ett svar 

på en fråga. Den ena tycker att pedagogerna ska variera arbetet och att det ska vara 

stimulerande för barnen, medan den andra i sin tur tycker att pedagogerna bör fota det barnen 

visar upp, exempelvis en svamp, och ta reda på information om den samt visa upp det för 

föräldrar respektive kompisar. Hon menar att pedagogerna ska forska tillsammans med 

barnen, så att barnen ser att jag som pedagog också tycker att det är roligt. Hon menar även att 

det jag inte vet, kan någon annan veta.  

 

Det är ju också en viktig del, det handlar om att man ska vara lyhörd och gå vidare 

i saker och ta upp det som kom igår, ställa frågor till barnen som ”kommer ni ihåg 

igår då vi pratade om den här masken som vi såg?”, då kan man fortsätta dagen 

efter och visa på bilden. Fråga barnen vad som hände med masken och fortsätta 

där man slutade, just för att bibehålla barnens intresse. Man kan även plocka in 

andra saker och vi har genom detta alla möjligheter. Sexåringarna är intresserade i 

nästan allt som man visar eller gör, de är väldigt sugna på att lära sig saker, vilket 

jag tycker är jätteviktigt (Förskollärare D) 

 

En respondent betonar att barnen ska få en möjlighet att tänka själva, hon ger inte barnen de 

rätta svaren för att de ska få tänka själva. Hon säger också att frågorna inte ska vara en ja- 

eller nejfråga.  

 

Hon nämner även miljön, att den ska vara tillåtande och att allt material ska vara tillgängligt 

för barnen. Barnen ska få möjlighet att gå in i vattenrummet och göra experiment om de vill 

göra det, hon vill att miljön både ute och inne ska vara tillåtande och vara på ett sådant sätt så 

att barnen kan utforska respektive undersöka saker.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metodvalet i min studie har varit kvalitativa intervjuer då det på ett djupare plan skulle ge mig 

svaret på de frågor och funderingar som jag hade, än om jag hade valt enkät som metod. Jag 

ville ha svar på hur de såg på naturvetenskap, om mina erfarenheter skulle komma att stämma 

överens med deras bild av ämnet, därmed var den kvalitativa forskningsintervjun bäst lämpad 

för min studie.  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 

utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna” (Kvale, 1997, s. 9). Patel och Davidson (2003) menar att syftet med en 

kvalitativ intervju är att intervjuaren ska undersöka en persons inställning till något. Därmed 

kan jag som intervjuar aldrig ha färdiga svar för den intervjuade, inte heller att man som 

intervjuare har avgjort vad som är ett rätt svar eller inte. ”I denna mening är en kvalitativ 

intervju riktad mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt i forskningen” (s. 78). Mina 

intervjuer har spelats in, dels för att underlätta efterarbetet och dels för att det skulle hjälpa 

mig att koncentrera mig på intervjuerna. I ett fall sa en nej till att bli inspelad, vilket givetvis 

respekterades då jag måste ha respondenternas tillstånd för inspelning (a.a.). Under den 

intervjuen behövde jag dock inga anteckningar då hon istället för inspelning hade valt att 

skriva ner sina svar och där hon pratade utifrån de svar hon gett. En annan av respondenterna 

hade gjort samma sak som föregående. Inte heller där behövdes några anteckningar. I de tre 

resterande intervjuer har inspelning använts, då det har varit okej för dem.  

 

Fördelen med denna typ av registrering är givetvis att intervjupersonernas svar 

registreras exakt. En nackdel är emellertid att det blir kostsamt eftersom de 

inspelade intervjuerna måste skrivas ut. Man brukar räkna med att en timmes 

intervju tar fyra till sex timmar att skriva ut (Patel och Davidson, 2003, s. 83) 

 

De svårigheter som jag har upplevt med mitt metodval är att jag inte har några erfarenheter 

med att intervjua. Målet var att intervjun skulle likna ett samtal istället för en renodlad 

intervju, jag upplever det som att jag inte lyckades fullt ut med den punkten, men övning ger 

färdighet, vilket jag kommer ta med mig om jag kommer använda mig av intervjuer i 

framtiden. I den kvalitativa intervjun är min roll som intervjuare givetvis oerhört viktig. Enligt 

Kvale (1997) ska den som intervjuar vara extremt kunnig på sitt ämne men även på samspelet 

människor emellan. Den som intervjuar måste vara snabb när det gäller beslutsfattandet om 

vilka frågor som behöver ställas och hur frågorna ska läggas upp, vilka av respondenternas 

svar ska jag följa upp eller inte, vad behöver jag tyda respektive inte tyda? ”En intervjuare bör 

vara kunnig på det område som är föremål för undersökningen, behärska konsten att samtala, 

ha språkkänsla och ett öra för intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig” (s. 136).  

 

Det skulle ha underlättat om jag haft tid till att öva på att intervjua för att de verkliga 

intervjuerna skulle bli än bättre, dessvärre har det inte funnits tid till det och därmed gjorde 
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jag det förhoppningsvis bästa av situationerna. Patel och Davidson (2003) menar att man kan 

få kunskap om hur man genomför en intervju genom teorin men att det krävs väldigt mycket 

träning för att man ska bli en bra intervjuare. De menar att man ska öva på det genom att 

intervjua vänner eller andra man känner genom att välja ett ämne som passar dem och 

intervjua dem utifrån det. Samt att man bör spela in det för att kunna lyssna på det i efterhand 

för att veta vad som gick bra respektive mindre bra. 

Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuterar jag det resultat som jag har kommit fram till.  

Kemi, biologi samt fysik  

Utifrån de svar jag har fått av förskollärarna har jag kunnat urskilja tre synsätt på 

naturvetenskap. Den första definitionen är naturvetenskap som kemi, fysik, biologi, 

astronomi, geovetenskap samt medicin. Detta är det två förskollärare som har tagit upp, dock 

nämnde den ena bara kemi, biologi och fysik. Detta går även att finna i 

Utbildningsdepartementet (2010) som sammanfattar naturvetenskap som biologi, fysik och 

kemi. ”Kunskaper i dessa ämnen har stor betydelse för samhällets utveckling inom så skilda 

områden som t.ex. hälsa, naturbruk, miljöteknik och energiförsörjning” (s. 14).  

 

Två av de intervjuade anser att naturvetenskap är ett brett ämne. En ansåg att naturvetenskap 

består av sex ämnen (se ovan) medan den andra menade att naturvetenskap kan handla om 

olika arters livscykler samt källsortering. Arters livscykel var den förstnämnda också inne på, 

vilket hon kopplar till ämnet biologi.  

Hållbar utveckling  

Ett annat ämne som nämns som en del av naturvetenskap är hållbar utveckling, som två 

förskollärare nämner. De betonar att barnen ska bli medvetna om hur viktig vår natur är för 

allt levande och den miljö som vi befinner oss i – samt att barnen ska förstå vad detta 

egentligen handlar om. Enligt min tolkning kan deras svar kopplas till läroplanen, om det 

sedan är medvetet eller inte vet jag inte och låter det vara osagt, men detta står att finna i 

läroplanen för förskolan:  

 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Lpfö 98, rev 2010, s. 

4).  

 

 ”Med kunskaper om bl.a. biologi, energi och materia får människor också redskap för att 

kunna bidra till en hållbar utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). 

Utbildningsdepartementet betonar även att barnen ska vara aktsamma i sitt förhållningssätt 

gentemot vår miljö samt natur. Det levnadssätt vi har idag påverkar naturen/miljön, vilket allt 

oftare synliggörs. I det samhälle vi lever idag, där konsumtionen fått allt större plats, behöver 

barnen få kunskap om vilken inverkan vi människor har på miljön och att de beslut vi fattar 
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påverkar miljön både idag och i morgondagens samhälle. Människans sätt att hantera de 

resurser som vi har tillgång till hotar vår egen existens, vilket vi är betydligt mer medveten 

om idag, enligt Thulin (2008).  ”Genom att successivt upptäcka samband och förändringar 

kan barn utveckla en ökad förståelse samt kunskaper om vissa begrepp, växter och djur och 

om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (a.a., s. 14).  

Hur kommer naturvetenskap till uttryck i verksamheten? 

Även här är hållbar utveckling någonting som kontinuerligt tas upp av respondenterna. Dels 

genom återanvändning eller att man gör nya saker av gammalt dels genom att barnen får vara 

med vid källsortering och följa med till återvinningen. ”En stor utmaning är att utbilda 

kommande generationer till att förstå och handla utifrån principen om hållbar utveckling, dvs. 

att sträva efter en utveckling som möter behoven utan att kompromissa med möjligheten för 

kommande generationer att möta sina behov” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14).  

 

 Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar 

 produktion, livsstilsfrågor, som handlar om såväl konsumtion som om mat, hälsa samt 

 skapandet av ett fredligt samhälle är exempel på principer som ingår i begreppet 

lärande för  hållbar utveckling (a.a., s. 15). 

 

En annan vill arbeta med teman, som när den första snön föll så valde de att fokusera på det 

och göra ett arbete kring snön och årstiden. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98, rev 2010, s. 7). 

 

Det ges även uttryck för lättare arbeten, det i förhållande till barnens ålder. En av de 

intervjuade jobbar med barn i åldern 1-3. Hon förklarade att hon inte gick in i djupet vad 

gäller naturvetenskap, just på grund av barnens ålder. I experimenten som de gjorde med 

barnen, som exempelvis vattenlek blev det inga djupare förklaringar. Årstidsväxlingar var 

också någonting som förekom i deras verksamhet, hon berättade även att de brukade prata om 

löv, till exempel om de olika färgerna som löv kan ha, barnen brukade efter det komma med 

egna löv för att visa. ”De ska också få möjligheter att utforska och utveckla förståelse för 

djur- och växtlivet i närmiljön samt för enkla aspekter av näringskedjan och årstidsväxlingar” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 15).  

 

När barnen visade henne löven tyckte hon att hon fick någonting tillbaka, att de förstått eller 

blivit intresserade av det hon pratat om tidigare. ”Genom ett naturvetenskapligt arbetssätt – att 

t .ex. iaktta, utforska och ställa frågor – lär sig barnen också att söka kunskap om omvärlden 

samt att fatta väl underbyggda beslut” (a.a., s. 14).  

Förskollärarnas tankar om naturvetenskap 

De flesta respondenterna är eniga om att naturvetenskapen är ett svårt ämne där det gäller att 

pedagogerna själva håller sig uppdaterade för att kunna förmedla kunskapen till barnen. En av 

pedagogerna tog upp tekniken som en fundering med tanke på att hon inte har den nyaste 

utbildningen, däremot kände hon ändå att hon kunde förmedla det hon ville till barnen. 
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”Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets 

utveckling och i dag innehåller nästan all daglig verksamhet någon aspekt av teknik” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). Utvecklingen av tekniken går fort framåt och idag är 

behovet större av att göra vår teknik runt omkring oss förståelig för alla.  

 

Det ges även uttryck för att pedagogerna ska lyssna på barnen och ta ner det på deras nivå så 

att de får en förståelse för vad pedagogerna pratar om. Att jag som pedagog ska svara på de 

frågor som barnen kommer med, forska tillsammans om saker om det skulle visa sig att jag 

saknar svaret på en fråga. En av de intervjuade förskollärarna betonar även variation och 

stimulans i det arbete jag som pedagog gör tillsammans med barnen. Thulin (2006) menar att 

jag som pedagog ska lyssna till vad barnen visar intresse för, jag ska utgå från deras förmåga 

och vad de anser är viktigt. Även Johansson (1999)  betonar att pedagogen ska agera 

tillsammans med barnen och visa intresse samt vara en person som barnen kan föra en dialog 

med. ”Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor 

med andra ska stödjas” (Lpfö 98, rev 2010, s. 4).   

 

Elfström m.fl. (2008) likt Thulin och Johansson påpekar att pedagoger ibland kanske måste 

frångå sin eventuella planering för att ta in vad det är som barnen är intresserade av och att 

man som pedagog lyssnar på det. Barnen ska få möjlighet att tänka på egen hand, söka reda på 

sina svar själv eller tillsammans med en kamrat/pedagog, någonting som en av respondenterna 

nämner i sitt svar.  
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Avslutande diskussion 

Min studie visar på att förskollärarna använder sig av naturvetenskap i förskolan. Däremot var 

det som jag trodde vad gäller deras personliga tankar och uppfattningar, att det är ett svårt 

ämne. En av pedagogerna framhöll att det är viktigt att få sig en tankeställare om hur man 

egentligen arbetar med det, dock finns det en svårighet i det också, speciellt om 

naturvetenskapen inte är så stor del i verksamheten. Då ställer pedagogerna sig frågan om vad 

de egentligen gör? Det som jag fann mest intressant är förklaringen av att pedagogerna inte 

behöver göra det så komplicerat, att jag som pedagog egentligen gör naturvetenskapen svårare 

än vad det är. Dock är det fortfarande ett svårt ämne där det visar sig att det oftast är ordet 

naturvetenskap man reagerar på och har respekt för – vilket en av förskollärarna framhöll.  

 

Det har varit spännande att göra detta arbete, både för att se hur det egentligen förhåller sig 

samtidigt som jag fått mer kunskap och idéer om hur jag ska göra i framtiden. Efter den här 

studien känner jag att jag inte behöver vara orolig längre för att jag inte ska behärska ämnet, 

att jag inte kommer kunna förklara naturvetenskapen på ett sådant sätt att både jag och 

framför allt barnen förstår. Det viktigaste rådet som förskollärarna kom med var att, kan jag 

inte svaret direkt då barnet frågar så finns det alla möjligheter i världen att ta reda på det, 

exempelvis genom datorn – för att senare kunna ge barnen ett korrekt svar.  

Fortsatt forskning 

I en eventuell fortsatt forskning skulle jag vilja göra observationer i de olika verksamheterna 

för att se om det verkligen förhåller sig så som förskollärarna ger uttryck för.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Hur definierar du naturvetenskap? 

2. Varför är det viktigt med naturvetenskap i förskolan? 

3. På vilket sätt använder du dig av naturvetenskap i förskolans verksamhet? 

4. Hur fångar du upp barnens intresse? 

5. Hur upplever du ämnet? Finns det några svårigheter? 

6. Vad är det för nackdelar respektive fördelar med naturvetenskap? 

7. Hur kan man bibehålla barnens intresse? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Din medverkan i min intervjustudie är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 

din medverkan. Du kommer att vara anonym och ditt namn kommer inte att förekomma i min 

rapport, jag kommer att behandla materialet konfidentiellt och därmed är det bara jag som har 

tillgång till det. Intervjumaterialet är endast till för mitt examensarbete och kommer inte att 

användas till någonting annat.  

 

Intervjun kommer att ta ungefär 30-60 minuter och min önskan är att du funderar ut en 

lämplig plats där vi kan genomföra intervjun, en plats där vi kan sitta ostört. Jag skickar ut 

mina intervjufrågor två dagar innan själva intervjun för att du ska kunna läsa igenom frågorna 

i lugn och ro och förbereda dig inför intervjun.  

 

Jag vill att intervjun ska bli mer likt ett samtal än ”jag-vill-veta-intervju” och följdfrågor kan 

dyka upp, du kan även fråga om det är någonting som är oklart eller svårt att förstå. Jag 

kommer att spela in intervjun för att underlätta mitt efterarbete. Vill du inte att jag ska 

använda mig av mobilen vid intervjun så respekterar jag givetvis det.  

 

Har du frågor så kan du ringa mig på: XXX-XXXXXXX (Daniella Bergman) 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar Daniella  

 


