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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till förskollärarna som ställde upp på de intervjuer och 

observationer som vi har genomfört. Under flera månader har vi kämpat med studien och vår 

handledare Anna Viktstöm har guidat och stöttat oss under studiens gång vilket vi är väldigt 

tacksamma för.  

Ett stort tack går också till våra nära och kära som har stöttat och stått vid vår sida under vår 

studietid. Vi vill även tacka de som har ställt upp som barnvakt åt Adelas son och ett extra 

tack vill vi ge till Adelas svärmor. Vi vill också tacka varandra för ett mycket gott samarbete 

där vi har kompletterat varandra bra på många sätt.  

Om någon annan kan så kan du också, det gäller bara att tro på dig själv!  

( Adelas föräldrar) 

 

Tack! 

Adela och Malin  

  



   

Abstrakt 

Syftet med vår fallstudie var att studera hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

naturvetenskap i förskolan och även studera hur detta kan ta sig i uttryck i yrkespraktiken. För 

att kunna besvara vårt syfte har vi gjort kvalitativa intervjuer och observationer med fem 

förskollärare i Luleå kommun.  

Resultatet som vi kom fram till efter vi hade analyserat intervjuerna och observationerna visar 

att förskollärarnas beskrivningar av sitt arbetssätt oftast stämmer bra överens med vad de gör i 

praktiken. Deras arbetssätt utgår ifrån läroplanen där barn har möjlighet att på ett lekfullt och 

utforskande sätt möta naturvetenskap i förskolan. Vårt resultat visar att naturvetenskap i 

förskolan handlar mest om djur och natur men i några enstaka fall arbetar de även med kemi 

och fysik.  

De slutsatser som vi kan dra av vår studie är att förskollärarnas intresse och kunskap inom 

naturvetenskap har betydelse för barns intresse och lärande. Vi har också kommit fram till att 

det inte räcker med att barnen utforskar och experimenterar utan det gäller också att samtala 

och reflektera om detta för att kunna få fram barnens tankar och därigenom hjälpa dem vidare 

i deras lärande och utveckling. 

 

 

 

 

Nyckelord: Fallstudie, Förskola, Förskolans läroplan, Förskollärare, och Naturvetenskap. 
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1. Inledning 

 

Vi har valt att studera hur naturvetenskapen behandlas i förskolan för att vi anser att det är ett 

spännande ämne som nu håller på att implementeras i förskolan. Utifrån vår egen erfarenhet 

från våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), har vi upplevt att de flesta barnen 

är nyfikna på detta ämne. Genom detta vill vi ta reda på förskollärarnas beskrivningar om hur 

de arbetar med naturvetenskap i förskolan och vi ville även undersöka hur det kan ta sig i 

uttryck i praktiken.  

Vårt intresse för denna studie grundar sig i det som vi själva fick lära oss när vi läste kurser 

som innehöll naturvetenskap. Dessa kurser gav oss en bredare kunskap om vad 

naturvetenskap är för något, vilket har väckt vårt intresse för hur pedagoger i förskolan arbetar 

med naturvetenskap i vardagen. Genom dessa kurser insåg vi att man kan arbeta med 

naturvetenskap på ett kreativt och glädjefullt sätt och att man kan göra det med mindre barn 

redan i förskolan.  

G. Jonsson (personlig kommunikation, 7 april, 2010) berättade att det är viktigt att introducera 

naturvetenskapen redan när barnen är små i förskolan. Han menade att pedagogerna ska 

använda sig av barnens nyfikenhet, för att utmana barnen på ett lekfullt sätt. För att barnen 

ska få möjlighet att möta enkla naturvetenskapliga fenomen i ett tidigt skede. Jonsson menade 

att det leder till att barnen många gånger får ett större intresse av naturvetenskapen. Vidare sa 

han att om man väntar med introduktionen av ämnet till skolåldern har barnen inte samma 

intresse av att lära sig det. Björneloo, Landström, Pramling Samuelsson och Sträng (2003) 

påpekar också liksom Jonsson, vikten av att introducera och arbeta med naturvetenskap redan 

i förskolan.  

Genom den här studien hoppas vi att själva få mer kunskap och råd om hur man arbetar med 

naturvetenskapen på ett lekfullt och medvetet sätt. Av egna erfarenheter genom tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU-praktiker) har vi sett att pedagogerna inte arbetar så 

mycket med naturvetenskap i förskolan.  

1.1 Arbetsfördelning 

 

Under studiens gång har vi tillsammans sökt fram relevant litteratur där vi har bearbetat 

hälften av litteraturen var. Sedan har vi genom våra anteckningar samtalat med varandra och 

kommit fram till det som vi har använt oss av i det här arbetet. Fallstudien med intervjuer och 

observationer har vi utfört tillsammans och sedan har vi analyserat data och sammanställt 

resultatet tillsammans. All den text som finns med i denna studie har vi tillsammans läst och 

bearbetat flera gånger. Vi anser att vi har tagit lika mycket ansvar för alla delar i denna studie.  

 

 

 

 



2   

 

2. Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

naturvetenskap i förskolan. Vi vill även studera hur detta kan ta sig uttryck i yrkespraktiken. 

2.1 Forskningsfrågor 

 

 På vilka olika sätt beskriver förskollärare sitt arbete med naturvetenskap? 

 Hur ser relationen mellan förskollärarens beskrivningar och det konkreta genomförandet 

med barnen ut? 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Vad är naturvetenskap? 

 

Sjøberg (2005) och Thulin (2011) beskriver naturvetenskap som vetenskaper som berör olika 

områden som till exempel fysik, biologi, kemi, teknik samt geologi, geofysik, astronomi och 

även handlar om naturen runt omkring oss. Vidare skriver Sjøberg (2005)att naturvetenskapen 

skapar olika teorier som beskriver den fysiska verkligheten som vi befinner oss i. 

Naturvetenskaperna kan ses som viktiga samhällsinstitutioner och de involverar miljontals 

människor. 

Ett naturvetenskapligt sätt att se på världen kännetecknas av sina egna typiska begrepp, 

arbetsmetoder och redskap med vars hjälp vi delar upp verkligheten i mindre delar för att 

sedan kunna analysera den. Väldefinierade begrepp är själva byggstenarna i den 

naturvetenskapliga tankevärlden; begreppen ingår i lagar som sedan utgör sambanden i 

de naturvetenskapliga teorierna (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström, 2010, s. 22-

23). 

Sjøberg (2005) lyfter att naturvetenskapen har ett mål och det målet ska beskriva och 

förklara verkligheten, alltså det innefattar både det biotiska (levande) och det abiotiska (icke 

levande). Naturvetenskapen måste vara systematisk och gärna vara fri från självmotsägelser 

för att få kallas vetenskaplig. Författaren gör en jämförelse med ett pussel, där det är en 

massa bitar och ingen av dessa bitar blir över utan alla bitar ska passa in. ”I 

naturvetenskapen måste alla påståenden på ett eller annat sätt förankras i den verklighet som 

kan observeras” (Sjøberg, 2005, s. 66). 

Naturvetenskapens kunskapsområde är riktigt stort och man kan säga att den omfattar alla 

slags fenomen och olika händelser och ”den gäller allt från obegripligt små tidsrymder till 

dem som stäcker sig över miljarder år” (Sjøberg, 2005, s. 67). Vidare skriver författaren att 

naturvetenskapen också växer både i omfång och i komplexitet.   

Ekstig (2002) säger att naturvetenskap är en process och den processen producerar kunskap. 

Processen bygger på observationer som har gjorts noggrant och dessa observationer görs 

med hjälp av tillämpning av olika teorier. På samma gång är det teorierna som gör att 

observationerna blir meningsfulla och de kan leda fram till nya förfinade observationer. 

Dessa observationer ger sedan stöd åt teorierna som i sin tur kan leda fram till att det dyker 

upp nya teorier. Ekstig (2002) skriver också att ”den så bildade kunskapen är föränderlig, 

den är genom en ackumulativ process stadd i ständig utveckling” (s. 23). Författaren menar 

också att den naturvetenskapliga kunskapen är varaktig även om den hela tiden är 

föränderlig. 

3.2 Vad är naturvetenskap i förskolan? 

 

Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) berättar att naturfenomen av olika slag har 

varit ett vanligt innehåll i förskolorna. Det är viktigt att ta tillvara på de möjligheter som finns 

i vardagen för att det stimulerar barnen att utveckla olika tankar och att se olika skeenden som 

sker i vår närmiljö. När barn ska beskriva eller tolka naturvetenskapliga fenomen gör barnen 

oftast det utifrån deras tidigare vardagserfarenheter. Barnens erfarenheter gör att de känner 

igen en del inslag i dessa fenomen som gör att de blir påminda om något som de har varit med 

om tidigare. Därigenom får barnens nya erfarenheter en djupare innebörd och därför menar 

författarna att det är viktigt att ta tillvara på olika situationer som uppstår i barnens vardag. 

Björneloo, Landström, Pramling och Sträng (2003) skriver att utomhuspedagogiken skapar 
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många tillfällen till naturkontakt, den bidrar även till ett bättre samarbete mellan barnen och 

dessutom stärker det den sociala gemenskapen. När barnen får vara ute i naturen märks det i 

barnens lek, barnens beteende, deras hälsa och deras motoriska utveckling och 

koncentrationsförmåga.  Thulin (2011) påpekar att naturvetenskapen inom förskolan är 

begränsad till områden som miljö och biologi.  

Thulin (2011) menar att ett tidigt möte med naturvetenskap kan leda till att barnen på sikt kan 

utveckla ett intresse för naturvetenskap. Hon skriver vidare att man måste låta barnen bli 

sedda, att lyssna på dem och det är av stor vikt att man tar tillvara på barnens perspektiv. Om 

pedagogerna utgår ifrån barnens perspektiv och deras intresse, kan barnen enligt Thulin få 

möta naturvetenskapen för sin egen skull.  

3.3 Styrdokumenten 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev.2010) är några strävans mål att förskolan ska skapa 

möjligheter till att alla barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och ser samband i 

naturen. Det står också att barnen ska lära sig om växter, djur och enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen. Vidare tar Lpfö98 upp att förskolan ska sträva efter att alla barn 

också får utveckla sin förmåga att kunna urskilja, utforska, dokumentera, få ställa mycket 

frågor om och även samtala om det som har med naturvetenskap att göra.  

I Lpfö98 (2010) står det att den pedagogiska verksamheten ska vara utformad och genomföras 

på ett sådant sätt att barnen stimuleras och utmanas i sin utveckling och i sitt lärande. Miljön 

på förskolan ska vara öppen och inbjudande och innehållsrik.  

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter (Lpfö98, rev. 2010, s. 9). 

Pedagoger på förskolan ska ansvara för att arbetet med barngruppen genomförs på ett sådant 

sätt att barnen får en möjlighet till utveckling och lärande (Lpfö98, rev.2010). Arbetet med 

barngruppen ska ske på ett sådant sätt att barnen får känna att det är meningsfullt och roligt att 

lära sig nya saker, de ska också ställas inför utmaningar av olika slag som stimulerar barnens 

lust att erövra nya kunskaper och erfarenheter. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) påpekar att läroplanen också understryker vikten av pedagogernas kompetens och det 

på grund av att pedagogerna ska kunna arbeta utifrån uppdragets intentioner.  

3.4 Barns lärande 

 

 Säljö (2000) menar att läroplanen i stort sett är uppbyggt utifrån sociokulturella teorier och 

med det menas att barnen lär sig genom att de kommunicerar och samspelar med andra 

människor, likväl som med sin omgivning. ”Barn erövrar omvärlden genom att lära sig olika 

kunskaper och kunskaper erövras genom lärande” (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, 

s. 45). 

Barn utvecklar sina kunskaper och färdigheter i interaktion med andra barn och vuxna, där 

kommunikationen är en central del i barns lärande (Bognar, 1999; Jensen, 2011; Säljö, 2000). 

Säljö skriver att när barn hör vad andra människor säger och pratar om, hur andra människor 

ger sin syn på världen runt omkring dem, det är då som de blir medvetna om vad som är 

intressant och meningsfullt. Bognar (1999) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 

anser att barnen kan uppmuntras genom att de får berätta om sina tankar, idéer och varför och 

hur hände det som hände.  Därför borde pedagogerna synliggöra det bättre för barnen, att alla 

lär sig och tänker på olika sätt.   
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Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) anser att lärandet oftast sker i 

kommunikation med andra och i miljöer som innehåller mycket material, stimulans, även där 

det finns många olika utmaningar för barnen. För att fungera i ett demokratiskt samhälle 

understryker Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att barn behöver utveckla en förmåga 

att kunna formulera frågor och lösa problem, att de får kommunicera med olika språk och 

använda sig av olika uttrycksformer, att de kan ta egna initiativ och att de kan samarbeta med 

andra, likaså att de ska kunna reflektera och tänka kritiskt och vara kreativa och lära sig lära.  

Persson och Wiklund (2007) skriver att barn som vi möter har olika förutsättningar och det är 

en utmaning för pedagogerna. Alla barn har någon förmåga eller egenskap som i slutändan 

kan bli till en tillgång för alla. När barnens olika förmågor synliggörs kan det leda till att öka 

hela guppens kompetens, därför är det viktigt att man som pedagog arbetar med hela barnet 

och låter barnen få använda sig av olika språk och uttrycksmöjligheter.  

 

Nordin Hultman (2008) beskriver i sin studie hur pedagoger kan skapa möjligheter för att 

barnen ska finna aktiviteter i förskolan intressanta och att det då i sin tur leder till ett 

meningsfullt lärande. Även den pedagogiska miljön, dess material och organisationen har 

betydelse för barns utveckling.  Materialet i förskolan ska locka och utmana dem till olika 

handlingar. Det är viktigt att materialet är bra organiserat, det ska vara tillgängligt och 

dessutom vara bra representerat. För att barnen på ett bra sätt ska kunna utforska och 

undersöka saker, måste materialet som till exempel verktyg, böcker, papper och så vidare 

finnas tillgängligt för barnen berättar Nordin Hultman (2008). 

”Det finns olika sätt att se på lärande och kunskapssynen har betydelse för hur en lärare 

förhåller sig till barns lärande och även vilka förväntningar läraren har på barnen” (E. Hjuling, 

personlig kommunikation, Luleå tekniska universitet, 8 november, 2011). Vidare nämnde 

Hjuling att det finns två viktiga inriktningar när det gäller hur man anser att man skaffar 

kunskap (att man lär sig). Den första inriktningen är den rationalistiska, med det menas att 

kunskapen kommer inifrån, den kommer ifrån intellektets förmåga och genom att tänka ut hur 

saker och ting förhåller sig i omvärlden. Den andra är den empiristiska som menar att 

kunskapen kommer utifrån och här är det konkreta erfarenheter som avgör förståelsen, E. 

Hjuling (personlig kommunikation, Ltu, 8 november, 2011). Sträng och Persson (2003) 

skriver att enligt Piaget är lärandet ett resultat som växlar mellan barnet när det befinner sig i 

utvecklingsstadiet och när det befinner sig i sin omgivning. Det är omgivningen som ger 

barnet information som sedan barnet tolkar och fortsätter med att undersöka sin omgivning 

lite närmare. Efter det ger omgivningen barnet mer och ny information och det är på det här 

sättet som lärandet sker. Men Harlen (1996) påpekar att barnen måste få möjlighet att själva 

tillämpa och organisera all den information som de har för att de lättare ska kunna förstå vad 

som händer runt omkring dem.  

”Aspekt av det livslånga och livsvida lärandet är människans attityd och förhållande till 

lärande” (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, s. 12).  Till en början kommunicerar 

barnen med hjälp av rörelser och så småningom utvecklar de förmågan att kunna uttrycka sig 

verbalt och skriftligt. Beroende på hur man bemöter barnen i deras första försök att erövra 

världen kommer det att leda till att barnen utvecklar sitt självförtroende och sin identitet. Barn 

är tidigt medvetna om att de inte klarar av vissa saker, därför är det viktigt att barn blir 

positivt bemötta och att de blir stimulerade i sitt lärande och på det sättet stärks barnens 

självförtroende skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2006).  

Barns lärande sker med hela kroppen och är såväl socialt som kulturellt i sin karaktär. 

Barns kognitiva, sociala och emotionella lärande och utveckling kan inte särskiljas från 

varandra utan utgör en interagerande helhet i deras erfarande, kommunicerande och 

agerande i omvärlden (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2009, s. 22). 
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Lärande kan ske både medvetet och omedvetet skriver Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006). Kunskaper som vi bär med oss blir större och större, alltså de vidgas med tiden. De 

kunskaper som barn skaffar sig som små, kommer de att använda på ett annat sätt och i ett 

annat sammanhang senare i livet och på det sättet kommer barnen att få det lättare att utveckla 

en djupare förståelse och förtrogenhet.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) berättar att om barn ska vilja lära sig något och 

skapa sig mening med det och verkligen vilja veta och förstå något som sker i deras omvärld 

är det av stor vikt att innehållet är meningsfullt för barnet. Med andra ord är det viktigt att få 

barnen att bli intresserade av det som vi vill att de ska lära sig. Författarna skriver också att 

motivationen hos barnen är en viktig faktor när det gäller allt lärande och de menar att 

motivationen kommer samtidigt som när det känns meningsfullt för dem. Jensen (2011) anser 

att varje individ är unik och omgivningen kan erbjuda vissa saker att lära, men de kan inte 

tvinga barnet att lära sig. Barnen lär sig bäst om de själva är intresserade av något. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) säger att vissa barn lär sig kontinuerligt, och de kan vara 

upptagna under en period av att bemästra specifika färdigheter eller en viss förståelse, medan 

andra är helt ointresserad för dessa. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) och Thulin (2011) tar upp att barnen får nya 

erfarenheter varje dag och de är grundade på deras tidigare erfarenheter. Likaså kommer 

barnens tidigare erfarenheter att ha en viss inverkan på hur de kommer att ta sig an nya 

problem, situationer av olika slag eller andra människor. Författarna menar att när barnen får 

använda sina erfarenheter och jämföra och konfrontera dem med andras och ny kunskap är 

betydelsefullt för barns lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) lyfter att 

även om barn befinner sig i en och samma miljö så lär barn inte sig samma sak. Barn har olika 

erfarenheter och de erfar sin omvärld på olika sätt därför löser barn uppgifter på olika sätt och 

många gånger svarar de väldigt olika. Det beror ofta på att barnen har förstått frågan eller 

uppgiften olika. De flesta barn anser att de lär sig saker genom att de får göra något, alltså 

genom en handling, men även också genom att de blir äldre och får mer erfarenhet av olika 

saker. Författarna menar att barnen ofta säger att de bara gör och för dem är det ungefär 

samma sak som att lära sig. När barnen har förstått att erfarenheten påverkar det som man lär 

sig är det ett viktigt steg i barnens förståelse för sitt eget lärande.  

Barn använder lek för att lära sig och därför kan vi vuxna använda lek som metod och lägga 

in ett lärande. Om man utgår från barns perspektiv kan man inte skilja på lek och lärande, 

leken är ett positivt bidrag i inlärningsprocessen (Dysthe, 2003; Pramling Samuelsson och 

Asplund, 2003; Vygotskij, 2002). Pramling Samuelsson och Johansson (2006) påpekar att det 

är pedagogerna som är ansvariga för att leken inkluderas i undervisningen där de även ska 

kunna följa upp barnens handlingar och spinna vidare på deras intressen. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att leken har en central betydelse inom förskolan. 

Barn bearbetar intryck och erfarenheter och erövrar världen genom leken. 

Play and learning are dimensions that stimulate each other and could be seen as an 

indivisible entirety, which is a part of children´s experiencing, and which helps them 

create an understanding of their surrounding world in a lifelong process (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2006, s.47). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barnen i leken upptäcker sina förmågor 

och intressen och dessutom utvecklas barnen socialt, känslomässigt, motoriskt och 

intellektuellt. Författarna menar att leken är lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och att den 

ofta är social. När man säger att leken oftast är symbolisk betyder det att även om barnen 

leker ensam har de oftast medaktörer i fantasin. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) 

anser att ett barns lärande huvudsakligen inte bara uppfattas som en individuell prestation utan 

förmodas också vara relaterad till omgivningen som barnet är inkluderat i. När barn leker 
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kommunicerar de med varandra genom att använda ord, rörelse, gester, ljud, speciella tonfall, 

röstläge och andra signaler och på det sättet utvecklar de sin kommunikativa kompetens. Barn 

tolkar leken och varandras budskap, här lär de sig att behärska sin styrka och de lär sig också 

vart gränserna går. Leken stimulerar barns fantasi, deras symboliska tänkande, deras inlevelse 

och kreativitet.  

3.5 Barns lärande av naturvetenskap 

 

Enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) utgörs naturvetenskapens huvudsakliga 

kunskapsobjekt av socialt konstruerade begrepp och teorier. För att barn ska kunna upptäcka 

och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier måste de få vara tillsammans med 

andra människor som använder sig av dessa begrepp. Både social- och individuell 

konstruktion är komplementära processer som behövs för det naturvetenskapliga lärandet. 

Om man ser lärandet och utvecklingen utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det ingen 

skillnad mellan hur barn lär sig förstå sin omgivning vare sig det handlar om det sociala 

känslorna eller det ekologiska förloppet som sker i naturen, skriver Sträng och Persson 

(2003). Vidare berättar författarna att om man utgår ifrån barns kunskapsutveckling betyder 

naturen väldigt mycket för små barn.  

Helldén et al.(2010) och Thulin (2011) tar upp att barn redan från födseln har en vilja av att 

kunna förstå och upptäcka världen. Barnen kan också redan när de är små sätta sig in i en 

annans perspektiv och att de även strävar efter att samarbeta med andra. Vidare skriver 

Helldén et al.(2010) att redan från det att barnen är väldigt små börjar de undersöka världen 

som de befinner sig i och det gör de genom att smaka, titta, lyssna och känna sig fram. 

Författarna gör en liknelse mellan dessa små barn och en vetenskapsman och de anser att 

barnen precis som vetenskapsmännen genom sina undersökningar kan lära sig hur saker och 

ting fungerar. Pedagogerna i förskolan bör jobba mycket med olika undersökande arbetssätt 

och iakttagelser av olika slag för att barnen lättare ska kunna lära sig och förstå hur naturen 

fungerar. Genom att pedagoger erbjuder barnen en möjlighet att försöka urskilja kritiska 

aspekter av olika naturvetenskapliga fenomen, kan det leda fram till att barnen får ett bredare 

sätt att kunna se på och förstå olika fenomen som sker i omvärlden. Barnen kan bilda sig en 

ny uppfattning om relationen mellan sig själv och fenomenet och därigenom kan ett lärande 

uppstå.  

”Barn lever och utvecklas i samma vardagsvärld som naturvetenskaplig kunskap förklarar” 

(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s.62). Det är viktigt att låta barnen utgå 

ifrån sin egen ”vardagsvärld”, att man ska låta barnet få använda sig av sitt eget språk, synsätt 

och det för att de senare ska kunna komma med frågor som knyter an till de 

naturvetenskapliga förklaringarna. De anser liksom många andra att man kan starta i tidig 

ålder med att barn ska få uppleva naturvetenskapliga fenomen och företeelser som då kan 

förknippas med naturen och livet, där de också ska få möjlighet att samtala om sina 

upplevelser med andra.  

Bognar (1999) och Sträng och Persson (2003) säger att samtal som man har med barnen om 

naturen oftast sker spontant i olika oplanerade situationer. Bognar (1999), Drougge (1999) 

och Granberg (2000) talar om lekens positiva betydelse för barns lärande, där forskning inom 

pedagogiken visar att barn lär sig snabbt och på ett enkelt sätt när de leker. Drougge (1999) 

skriver att när barn tidigt får leka i skog och mark har de många möjligheter att kunna 

utveckla sina lekar efter sina behov. Materialet som finns runt omkring dem i skog och mark 

är en inspirationskälla till barnens lek och skapande. Verkligheten runt omkring barn 

bekräftas genom deras fantasi och omgivning. Författaren menar att det många gånger är svårt 

att skilja mellan lek och allvar, den gränsen kan vara hårfin. 
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Skogen och naturen är en bra arena för att utveckla en stark gemenskap i gruppen där får 

barnen utforska, leka, lära och samarbeta. Det är viktigt att barnen själva får upptäcka naturen, 

att de får använda sin fantasi, kreativitet i frihet och dessutom har de rika tillfällen att klänga, 

klättra, balansera, krypa och få mycket frisk luft menar Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006). Barnens spontana intressen är ofta en startpunkt för samtal och diskussioner och 

barnen kan skaffa kunskap på olika sätt i form av fakta, förståelse, färdigheter och 

förtrogenhet och det på ett lustfyllt sätt. Skogspromenaderna är väldigt hälsosamma och de 

främjar barnens allsidiga utveckling och med det menar de att barnen använder sin kropp, sina 

sinnen, kommunicerar och stärker gruppgemenskapen. Björneloo, Landström, Pramling och 

Sträng (2003) håller med om att utomhuspedagogiken skapar många tillfällen till naturkontakt 

och bidrar även till bättre samarbete mellan barnen.  

Granberg (2000) påpekar att naturen är en arena där barnen får användning av alla sina 

sinnen. I skogen finns växter, djur och terrängen i skogen är oregelbunden och mer varierad 

än vad förskolans gård är, vilket leder till att barnen får möjlighet till en bra rörelseträning. I 

naturen blir dofter och olika ljud väldigt påtagliga. Barnen kan till exempel få känna på fuktig 

eller torr mossa, gräs som kan vara färskt eller som kan ha torkat och de kan också jämföra 

det kalla vattnet som rinner i bäcken med det stillastående vattnet som ligger i pölen. Vidare 

skriver författaren att i naturen kan barnen få smaka på bär och olika växter, naturen är helt 

enkelt en bra källa för att få olika upplevelser och en massa inspiration ifrån. När barnen leker 

i naturen hämtar de kunskaper om bland annat årstidernas olika växlingar och det får de 

genom att använda alla sina sinnen så som syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Med andra ord 

kan utevistelsen vara meningsfull och enormt lustfylld för barnen som går i förskolan. 

Granberg, Lagerholm (1989) och Thulin (2011) anser också att de flesta barn mår bra när de 

får vara ute i naturen och dessutom utvecklar barnen tidigt ett miljömedvetande och de lär sig 

uppskatta naturen.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att kunskap kan vara eller bli både personlig 

och kollektiv. När barnen på en förskola går till skogen för att tillsammans utforska denna, 

kommer upplevelserna och kunskaperna som de erhåller att vara både gemensamma och 

personliga. Även om barnen deltar i samma aktiviteter kommer de att uppleva och förstå dem 

på skilda sätt, det beroende på deras tidigare erfarenheter, deras kulturella- och sociala 

bakgrund. 

Thulin och Pramling (2009) upptäckte i sin studie att barn ofta utrycker sig animistisk och 

antropomorfistisk.  Uttryckssättet används ofta som barnens egna begrepp för vad djur gör, till 

exempel leker, sover eller för att benämna djurens storleksförhållande där ofta familjebegrepp 

används. Här kommer ett exempel där läraren problematiserar kring gråsuggornas storleks 

förhållande. På pedagogens fråga, varför är gråsuggan så stor och andra så små svarar barnet: 

It must be the daddy (….) mummies are usually smaller. (Thulin och Pramling, 2009, 

s.146) 

Här ovan ser vi ett exempel på att barnen använder uttryck ”Daddy och mummies” för då 

stora gråsuggor. Det är ett exempel på när barnen använder antropomorfistiskt uttryckssätt, 

det vill säga att barnen ger mänskliga egenskaper till djur för att sätta ord på något. Själva 

sättet att utrycka sig kan vara hämtat från egna erfarenheter det betyder att barn utgår från sig 

själva, hur de känner sig, tänker och utrycker sig. Pedagogen i förskolan använder ofta 

antropomorfistisk uttryckssätt i syfte att få barn att känna, uppleva och förstå händelse och 

samband i omvärlden. Uttryckssättet blir ett didaktisk redskap för pedagoger och är 

användbart i arbete med små barn. Vidare anser Thulin (2011) att pedagoger i förskolan 

använder sig av antropomorfistiskt uttryckssätt, för att kanske de tycker att naturvetenskap i 

förskolan är svårt för små barn.  
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Harlen (1996) och Helldén (1999) anser att naturvetenskap är lika viktigt för barnen att lära 

sig som läsning, räkning och skrivning, för att naturvetenskapen berör flera områden som 

finns runt omkring oss. Barnen utvecklar sin egen förmåga att se och förstå världen runt 

omkring dem genom att studera naturvetenskap. Dessa utnyttjar barnen sedan till användning 

för sitt eget tänkande när det gäller dessa fenomen. Barnens förståelse och även deras 

föreställningsvärld förstärks med att barnen får nya erfarenheter.  

3.6 Pedagogens roll och uppdrag i förskolan 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tar upp att pedagogerna har en stor roll i barnens 

livslånga lärande och därför måste de hjälpa barnen att utveckla sin nyfikenhet och lust att 

lära. Hur pedagoger ser, uppfattar och bemöter barn i förskolan har stor betydelse för barns 

lärande och utveckling. Pedagogerna ska ha respekt för barnen och se dem som kompetenta 

och som aktiva medskapare i sitt eget lärande därför ska de stimulera och utmana barnen och 

de bör även ha en tilltro till barnens förmågor. Björneloo, Landström, Pramling och Sträng 

(2003) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver för att barn ska utveckla tillit, 

självförtroende och arbetsglädje borde pedagogerna lägga mycket arbete på att barnen känner 

sig kompetenta, att de duger och får känna sig uppskattade av andra och då kan barnen 

utvecklas och erövra omvärlden.  

Genom att pedagoger visar att de är intresserade av barnens arbete är det enklare att 

uppmuntra och stimulera barnen i deras arbete skriver Harlen (1996). Om barnen känner att 

pedagogen är intresserad, underlättar det för barnen att känna förtroende för pedagogen vilket 

i sin tur gör att barnen vågar diskutera och prata om sitt arbete på ett mer öppet sätt. Barnen 

blir också mer intresserade av vad pedagogen har att säga och det i sin tur leder till att barnen 

har lättare att ta till sig det som pedagogen säger. Harlen (1996) menar också att en viktig sak 

som pedagoger i förskolan kan göra för att främja barnens iakttagelseförmåga är att de skapar 

gynnsamma tillfällen där barnen får en möjlighet att iaktta och diskutera vad de ser. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) anser att det är pedagogernas ansvar att lyfta fram de intressen som 

finns hos barnen och de ska även ge barnen en möjlighet att kunna upptäcka sina egna 

förmågor, likväl som andras. ”Hur ska vi annars kunna använda olikheten som en drivkraft i 

det gemensamma lärandet?” (Åberg och Lenz Taguchi, 2005, s. 107).  

Persson och Wiklund (2007) anser att enligt Lpfö 98 (rev. 2010) ska förskoleverksamheten 

utgå ifrån barnens intressen, erfarenheter och tänkande. Det är viktigt att det finns en 

ömsesidighet mellan pedagogerna och barnen. Enligt författarna är grunden för en bra 

undervisning att barnen får utforska och att de får möjlighet att använda sig av sin lust och 

nyfikenhet.  

Persson och Wiklund (2007) tar upp det tematiska arbetssättet och med det menar de att när 

man väljer ett tema ska man utgå ifrån barnens intressen och planeringen som pedagogerna 

gör ska utgå ifrån barnens frågor och föreställningar för det är då lärandet sker. När 

pedagogerna skapar olika situationer där barnen får möta och ta del av andras uppfattningar 

genom det utvecklar barnen sitt tänkande och barnen kan då förstärka sina föreställningar. 

Syftet med ett tema är att fördjupa barnens kunskaper inom ett visst område. Det innebär inte 

att barn ska uppnå en viss kunskapsnivå utan temaarbete ska hjälpa dem att utveckla sitt 

tänkande och sin förståelse kring olika saker och fenomen säger författarna.  Pedagogerna ska 

vara lyhörda gentemot barnens intresse och engagemang eftersom det blir svårt och 

meningslöst att arbeta med ett tema om barnen är oengagerade. Under temaarbetets gång 

behöver barnen få använda sig av olika utryckformer, en del barn är bra på att utrycka sig 

verbalt medan det istället passar sig bättre att uttrycka sig på andra sätt för andra barn. Man 

brukar arbeta med uttrycksformer i någon form varje dag, men man ska inte glömma att fånga 
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upp idéer och tillfällen som uppstår utanför de strukturerade situationerna skriver Persson och 

Wiklund (2007).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att det är bra om pedagogerna har bra med 

kunskaper och intresse inom olika ämnesområden, för enligt författarna är det är nödvändigt 

därför att ju mer pedagogerna själva kan, desto lättare är det att för dem att förenkla saker i 

kommunikationen med barnen. Pedagoger bör uppmärksamma barnen på själva läroprocessen 

och få dem att reflektera över vad de lärt sig och hur de lärde sig detta för att synliggöra 

lärandet för barnen. Att arbeta utvecklingspedagogiskt innebär att pedagogen aktivt och 

medvetet utvecklar barns erfarenhetsvärld. Dialoger och reflektion med barnen och att utgå 

från barns erfarenheter, interesse och tankar, är viktiga delar i utvecklingspedagogiskt arbete. 

Barn som får pröva tankar och teorier i ett utforskande arbete och upptäcka att de förstår, vill 

lära mer skriver Pramling Samuelssson och Sheridan (2006). 

 
Att hålla barns frågor, hypoteser, teorier och fantasier vid liv och följa hur de söker svar 

och skapar mening i tillvaron och att vägleda, skapa situationer och utnyttja tillfällen 

som kan utmana barns tankar och teorier är lärarens roll i förskolan (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 2006, s. 110). 

 

Vidare påpekar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att pedagogerna ska bemöta barn 

på deras individuella utvecklingsnivå och utmana barnen att gå vidare så att de blir nyfikna 

och utvecklar sin förståelse för att det alltid finns mer att lära. I den utvecklingspedagogiska 

teorin är pedagogens förhållningssätt viktig, det här är något som också Bognar (1999) håller 

med om. Vidare anser Bognar (1999) att pedagogerna hela tiden ska reflektera över sitt 

förhållningssätt för att de ska kunna utveckla sig och på det sättet få en bättre möjlighet till att 

hjälpa barn i deras vidare utveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att 

det gäller att pedagoger är skickliga på att skapa tillfällen där barnet vill dela med sig av sina 

tankar och känner att deras resonemang är viktigare än ett rätt svar.  
 

Jensen (2011) upplyser att om pedagoger ska arbeta utvecklingspedagogiskt, måste de ha 

kunskap om ämnet som de ska arbeta med. ”Det är först när man har kunskapen om ett 

specifikt innehåll som man kan urskilja vad som kan vara rimliga lärandeobjekt för en viss 

grupp barn” (Jensen, 2011, s. 52). Jensen påpekar också att pedagoger måste ha kunskap om 

det som de vill att barnen ska lära sig, en färdighet i att kommunicera med barnen, kunna 

utmana barnen i deras tänkande och de måste också vara lyhörda gentemot barnen. Det är 

viktigt att pedagogen vet vad han/hon vill rikta barnens uppfattning mot och vad det är som 

barnet ska lära sig. Det har stor betydelse att pedagogen är beredd på att följa upp barnens 

tankar och idéer och genom detta skapas många tillfällen där barnen kan utveckla ett 

kunnande i det som pedagogen inriktar sig mot skriver Jensen (2011).  

 

Hwang och Nilsson (2003) skriver att Vygotskij menade att barns utveckling sker i sociala 

sammanhang vilken är en av grundstenarna i den sociokulturella teorin. Vidare tar författarna 

upp att Vygotskij ansåg att man ska stötta barnen i deras utveckling och inlärning. Det gör 

man genom att sätta upp mål som är uppnåeliga, där den vuxne ska ställa utmanande frågor 

till barnen för att väcka deras intresse och att pedagogerna ska göra det på ett sådant sätt utan 

att de kommer med färdiga lösningar. Doverborg och Pramling (2000) säger att som pedagog 

är det bra om man ger barnet olika problem som de ska försöka att lösa för det innebär att 

barnen får en utmaning att jobba med och utmaningar gör att barnen måste tänka. Här gäller 

det då sedan för pedagogen att haka på i barnets reflektioner så att de kan fortsätta att utmana 

barnen i deras tänkande. Jensen (2011) och Thulin (2011) understryker vikten av att utmana 

barnen att reflektera över sitt eget lärande.  Med detta menar de att barnen ändrar perspektiv 

från en kognitiv nivå till en metakognitiv nivå. Det vill säga utifrån ett metakognitivt 
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perspektiv, menas det att man medvetet reflekterar över verkligheten, över struktur och över 

sin egen roll.  

Dialogen är central i ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000) och med detta menas att 

individen blir delaktig i kunskap och färdigheter genom kommunikation med andra individer. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) och Sträng och Bengtsson (2009) skriver att när 

barnen börjar förstå att deras agerande har med deras lärande att göra, är det viktigt för 

pedagogerna att ställa frågor till barnen som gör att barnen blir uppmärksamma på sitt eget 

tänkande och sina handlingar. Genom detta kan man styra barnen ”mot en medvetenhet om 

deras egen roll i lärandesituationen” (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000, s.23). 

Vidare anser Sträng och Bengtsson (2009) att barnen ska skaffa faktakunskap och erfara 

omvärlden. De tar också upp att barnen lär sig bättre i interaktion med andra vuxna och att 

pedagoger borde rikta barnens uppmärksamhet till lärandeobjektet. Barnen ska ges 

möjligheter att bli nyfikna och vilja utforska vidare. Här håller också Jensen (2011) med om 

att viktiga delar i barns lärande är pedagogernas förhållningssätt, hur deras planering ser ut 

och hur de klarar av att improvisera, det vill säga hur man klarar av att fånga situationen. 

Thulin (2006) skriver om lärandeobjektet och med det syftar hon på att aktivitetstillfällen mer 

eller mindre medvetet kan vara planerat för pedagogen.  

Enligt Thulin (2011) är lärandeobjektet ett ämne som behandlas i en lärande situation. Ett 

lärandeobjekt kan vara det fenomen som ska läras eller område för lärande (ett direkt 

lärandeobjekt) och det kan också vara en utveckling av en viss förmåga som till exempel 

social kompetens eller problemlösning (ett indirekt lärande). För att lära sig något om ett visst 

fenomen, ett lärandeobjekt, måste pedagogerna ta reda på hur en individ förstår 

lärandeobjektet som man arbetar med där de väljer att strukturera och genomföra en 

undervisningssituation och väljer vad som får betydelse för lärande. 

 
Många naturvetenskapliga fenomen är osynliga för ögat och kan så förbli om inte barn 

får hjälp att urskilja ett fenomen som just ett fenomen (Thulin, 2011, s.43, del I) 

 

Lärandets akt är begrepp som används för att tala om hur lärande situationen genomförs och 

hur barnen går tillväga för att uppnå kunskapen. Naturvetenskap som lärandeobjekt handlar 

bland annat om att barnen ska lära sig se, lyssna, observera, ställa frågor, kommunicera och 

reflektera kring sina iakttagelser. Pedagogens roll är att stimulera barns nyfikenhet och föra 

dialoger kring en situations syfte skriver Thulin (2011).  

 

Genom forskning har man kommit fram till att hur man utformar en miljö är det viktigt att 

detta avspeglar den professionalitet som finns hos pedagogerna anser Pramling Samuelsson 

och Sheridan(2006). Man kan se en pedagogisk kvalitet i verksamheten genom att miljön 

erbjuder rika möjligheter till olika erfarenheter och det får barn genom att delta i lekar och 

aktiviteter med andra i omgivningen, de blir engagerade i utmanande samtal, de får tillfälle att 

lösa problem och även att tänka. Pedagogerna ska vara lyhörda, engagerade i arbetet och ha 

kunskap om hur barn lär sig, de ska även finnas en bra kommunikation mellan pedagoger, 

barn och föräldrar. Vygotskij (1995) understryker att miljön påverkar barnen, därför har 

pedagogerna en viktig roll i att organisera miljön omkring barnen på ett sådant sätt att den 

underlättar barnens inlärning. Det är även pedagogernas roll att orientera, beskriva, berätta 

och förklara för barnen var kunskap finns att hämta och hur man kan använda materialet som 

finns i miljön. Vygotskij (1995) ansåg också att pedagogens roll inte var som uppfostrare utan 

som en ledare. 

För att pedagoger ska kunna stötta barnen i deras utveckling måste de ta reda på vad och hur 

barnen tänker, det gör de enklast genom att skapa situationer för barnen där de behöver tänka 

själv skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). Som pedagog måste man vara 
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medveten att det är en stor variation av sätt att tänka i en barngrupp och de ska kunna erbjuda 

barnen bra förutsättningar för att lära sig. Med det menas att pedagogen måste kunna förstå 

och kunna tolka barnens värld. Vikström (2005) menar att det inte räcker för pedagogerna att 

bara förstå ett innehåll utan de måste även försöka att förstå vad barnet förstår och sedan 

måste pedagogerna försöka att använda sig av barnets kunskap och förståelse i sin 

undervisning. 

Helldén et al. (2010) skriver om variationsteorin och den teorin handlar om ”hur vi människor 

uppfattar och förstår fenomen och situationer. Variation, någon form av kontraster, är en 

förutsättning för att vi ska urskilja saker” (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström, 2010, 

s.24). Variationsteorin handlar också om hur lärandet kan göras möjligt. Det saknar betydelse 

för hur mycket pedagogerna än förbereder och planerar, för vi kan inte räkna med att alla barn 

kommer att förstå och lära sig utan däremot kan vi ge dem en möjlighet till att lära. Vikström 

(2005) anser att det är pedagogernas uppgift att göra det möjligt för barnen att erfara den 

variation som åstadkommer ett visst sätt att se på något, det vill säga det lärande som 

eftersträvas. Persson och Wiklund (2007) påpekar också att barns förståelse är 

situationsbunden och därför borde pedagogen variera sin undervisning. Med detta menas att 

man måste arbeta utifrån flera perspektiv, som att undersöka och utforska konkreta material, 

att undersöka verkligheten, att barn ställas inför utmanande situationer och att de genom lek 

får uppleva nya saker. Författarna poängterar att det är betydelsefullt att arbete inte bara består 

av händelser och upplevelser utan att aktiviteterna också innefattar utmanande frågor och 

reflektioner som är ett bra komplement för att barnens förståelse ska kunna utvecklas på ett 

bra sätt.  

3.7 Pedagogens roll och uppdrag för naturvetenskap i förskolan 

 

Thulin (2011) skriver att när pedagoger introducerar naturvetenskap för barnen i förskolan, 

erbjuder de barnen ett redskap som gör det lättare för dem att förstå världen med. När man 

introducerar naturvetenskap i förskolan, kan det bidra till att barnen blir mer intresserad av 

ämnet och det leder till att de vill lära sig mera. Thulin (2011) fortsätter med att pedagogen i 

förskolan som arbetar med ett tema inom naturvetenskap är den som lägger grunden för den 

begreppsutveckling som barnen sedan ska använda sig av och förstå under skolåren. Helldén 

(1999) tar upp att varje barns föreställningsvärld har sina egna historier av olika erfarenheter 

som är det som måste ligga till grund för barnets lärande. Därför räcker det inte med att 

pedagogerna utmanar barnen i deras föreställningar som dyker upp spontant utan de måste 

också på ett medvetet sätt försätta barnen i sådana situationer som kan leda till att de utvecklar 

en viss förståelse. 

Enligt Persson och Wiklund (2007) är barns upptäckter, iakttagelser, reflektioner och 

slutsatser alltid deras egna, det eftersom barn skapar sin egen kunskap utifrån det som de gör. 

Det är därför betydelsefullt att pedagogerna försöker tolka och förstå det som barnen säger 

och gör, även att de låter barnen få utrymme för sina fantasier, föreställningar och hypoteser. 

En lyhörd pedagog kan anta barnens perspektiv och genom det skapa möjligheter där just 

dessa perspektiv utmanas. Man ska inte kräva rätt svar av barnen utan att det är viktigt att 

pedagogerna låter barnens idéer flöda och på det sättet kan barnens möte med naturvetenskap 

vara kreativt säger Persson och Wiklund (2007). 

Pedagogernas förhållningssätt och deras kunskaper är grunderna för det arbete om miljön som 

i stort sett är osynligt för barnen menar Thulin (2006). Yoon och Onchwari (2006) beskriver i 

sin artikel att många pedagoger är mindre förberedda i naturvetenskap än i andra ämnen. 

Enligt författarna spelar miljön en stor roll för barns utveckling. Barn är väldigt nyfikna och 

de vill utforska sin omgivning, därför är det viktigt att pedagoger ska utgå från barnens 
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intressen och genom leken för det är då lär de bäst. Arbete med naturvetenskap behöver inte 

vara så svårt, det kan vara väldigt enkelt som till exempel: 

 
Think of  how  children´s interest in something as simple as bread could be expanded into 

several science learning experiences e.g., baking bread in  the classroom, visiting bakery, 

observing various machines at work in the bakery … etc. (Yoon och Onchwari, 2006, s. 

420) 

 

Genom att pedagogerna skapar tillfällen för barnen och gör naturvetenskapen synlig för dem, 

hjälper de barnen att göra upptäckter kring de naturvetenskapliga fenomen och det gör att 

barnen får en möjlighet att tänka och reflektera kring detta säger Thulin (2006). Om man 

utgår ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är pedagogernas uppgift att arrangera och ta 

tillvara på de situationer som uppstår i vardagen. Lärande ska utgå ifrån barns intresse och 

utifrån deras eget initiativ, författaren menar också att barnens rätt att få uttrycka sig, att få bli 

sedda och hörda också lyfts fram i förskolans styrdokument. Granberg (2000) menar att 

pedagogerna genom sitt förhållningssätt kan förmedla moraliska värden, medkänsla och 

intresse för natur och naturvetenskap där engagemang hos pedagogen kan väcka barns 

nyfikenhet och intresse för nya erfarenheter och kunskaper. 
 

Björneloo, Landström, Pramling Samuelsson och Sträng (2003) skriver att pedagogernas 

uppdrag är att ge barnen tillfälle att utveckla en förståelse för naturens samspel. Författarna 

håller med Thulin (2011) att pedagogerna måste inneha en viss kunskap i naturvetenskap. 

Pedagogernas egna kunskaper inom de olika områdena som de ska försöka lära barnen är 

viktiga för att kunna påverka barnens möjligheter till ett lärande. Brogren och Jonasson 

(2010) påtalar också att det är av stor vikt att pedagogerna har tillräckligt med kunskaper för 

att känna igen olika fenomen och de ska passa på att fånga stunderna som dyker upp i 

vardagen som till exempel när det regnar, när åskan hörs, när vårens första blomma slår ut och 

att ta tillvara på barnens spontana frågor om naturvetenskapliga fenomen.  En annan viktig del 

i utvecklingspedagogiskt arbete menar Jensen (2011) är att pedagogerna ska kunna 

kommunicera och samspela med barnen vilket också innefattar att utmana dem i deras arbete. 

Pedagoger ska försöka få barnen att fundera och även få dem att våga uttrycka sina idéer, 

vilket stämmer bra överens med vad Lpfö 98 (rev. 2010) också säger. Sträng och Person 

(2003) talar också om samspel och de menar att pedagogernas förhållningssätt som de har 

gentemot barnen är det som länkar samman barnen med omvärlden.  

Thulin (2011) skriver om en studie som Fleer har gjort som handlade om relationen mellan 

barnens vetenskapliga- och vardagliga begrepp och den studien har visat att, ett lekfullt 

lärande kan göra att barnen binder ihop begrepp i vardagen med naturvetenskapliga begrepp. 

Vidare visas det att det är bra om pedagoger är lite uppmärksamma på den kunskap som 

barnen är intresserade av för att kunna stödja deras erfarenheter på ett sådant sätt som gör att 

naturvetenskapen synliggörs. Brogren och Jonasson (2010) har uppmärksammat att 

pedagogernas arbete med naturvetenskap ska utgå ifrån leken, det är ett arbetssätt som 

inspirerar och stimulerar barnen till att våga undersöka, pröva, experimentera och ställa 

många frågor. Yoon och Onchwari (2006) understryker att pedagogens roll har en betydelse 

för barns utveckling och att pedagogerna ska handleda barnen. Därför måste de ha kunskap 

om barns olika utvecklingsstadier för att kunna hjälpa barnen vidare i deras utveckling. Det är 

pedagogernas ansvar att utforma en miljö som ska stimulera barnen och ge de möjligheter att 

undersöka och experimentera. Att samtala med barnen och ställa utmanade frågor på olika 

kognitiva nivåer, är viktiga bitar i lärandet. Författarna anser att barn lär sig bäst i interaktion 

med andra barn och vuxna och att det är bra att barnen kan se andras perspektiv.  

 

Små barn är kreativa och har många funderingar kring olika naturfenomen, barnen är fyllda av 

nyfikenhet och de ställer ofta frågor, experimenterar och testar olika saker för att kunna lösa 
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problem och på så sätt få svar på sina frågor skriver Brogren och Jonasson (2010). Författarna 

belyser att barnen i förskolan lär sig genom sin lek och samtidigt lär de sig också i samspel 

med andra barn och vuxna. Helldén (2005) skriver att det underlättar för barnen att förstå 

naturvetenskapliga fenomenen om pedagogerna varierar sitt sätt att lära ut på. Aktiviteterna 

ska utgå från barnens intressen, för om barnen inte är intresserade så känner de ingen glädje 

och barnen lär sig ingenting hur bra undervisningen än är. Pedagogerna ska ta tillvara på och 

stärka barns intresse för att lära, erövra nya kunskaper och erfarenheter samt att även 

uppmuntra barnen till att söka svar på sina frågor säger Brogren och Jonasson (2010).  

 

Helldén et al. (2010) lyfter att när det gäller ett naturvetenskapligt lärande, är det pedagogens 

uppgift att försöka förklara svåra processer på ett enkelt sätt.  Pedagogerna använder sig ofta 

av olika metaforer, alltså bildliga liknelser, som ett hjälpmedel för att barnen lättare ska förstå 

dess begreppsbildning. ”Alla modeller, liksom alla metaforer, har sina begränsningar; de kan 

hjälpa oss att förstå delar av verkligheten, aldrig helheten”(Helldén, Jonsson, Karlefors och 

Vikström, 2010, s.29). Vikström (2005) understryker att pedagogens frågor kan hjälpa barnen 

till att kunna urskilja kritiska aspekter och även att det kan hjälpa barnen att fokusera på flera 

olika aspekter samtidigt.    

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att kunskap har förändrats över tid, det 

som var kunskap förr i tiden behöver inte vara det nu. Det som anses som kunskap i ett 

samhälle är inte relevant kunskap i ett annat. Kunskapens kontextuella aspekt är beroende av 

ett sammanhang, kunskapens funktionella aspekt är ett redskap för att lösa praktiska och 

teoretiska problem. Författarna påpekar att kunskapen inte har något värde förrän den kan 

fylla en uppgift och med detta menas till exempel att man borde förklara för barnen varför 

man ska ha galonkläder på sig när man leker ute med vatten. I detta fall så fyller galon- 

kläderna en funktion, de löser ett problem och underlättar verksamheten och det här gör att 

barnens förståelse växer.    

4. Metod 

 

Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur fem förskollärare beskriver sitt arbete med 

naturvetenskap i förskolan och hur det kan ta sig i uttryck i praktiken.  För att få svar på våra 

forskningsfrågor använde vi oss av intervjuer och observationer. Vi kommer att använda oss 

av benämningarna förskollärare och pedagog när vi pratar om förskollärare, orsaken är främst 

av estetisk karaktär nämligen för att undvika ständiga upprepningar. Vår metod har vi valt att 

presentera under rubrikerna urval, etik, fallstudie, kvalitativa intervjuer, observationer samt 

bearbetning av data. 

4.1 Urval 

 

Undersökningspersonerna bestod av pedagoger som arbetar på olika förskolor i Luleå 

kommun. Vi kontaktade olika förskolor via telefon och berättade om vår studie och frågade 

om de skulle vilja svara på några frågor vid en intervju. De förskolor som vi kontaktade var i 

första hand förskolor som vi har gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på eller som vi 

känner till på annat sätt. Det var alltså på förskolan som de bestämde om de ville vara med i 

undersökningen och i så fall vem som skulle intervjuas. Det önskemål vi hade var att 

intervjupersonerna var utbildade förskollärare. Vidare bad vi också dem, att vi efter intervjun 

skulle få komma och observera verksamheten på deras avdelning för att vi skulle kunna få en 

bättre uppfattning hur de arbetar. Förskollärarna som vi har intervjuat och observerat är 

mellan 39 och 59 år gamla och de har arbetat i förskolan mellan 15 och 30 år. 
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4.2 Etik 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att man informerar den som man ska 

intervjua om syftet med själva studien och om det finns några risker eller fördelar med att 

delta. Med informerat samtycke menas att de personer som deltar i intervjuer och 

observationer deltar frivilligt och de får dra sig ur när som helst. Vidare bör den som gör 

intervjuerna informera om vem som kommer att få tillgång till själva intervjuerna. Vi 

informerade pedagogerna om att vi varken kommer att nämna förskolans namn eller namnet 

på intervjupersonen i vår studie utan att det endast är vi själva som kommer att ha tillgång 

ursprungsmaterialet. Det enda som vi använder i vårt arbete är att de är förskollärare, hur 

gamla de är och hur länge de har arbetat som förskollärare. Vi kommer även att hitta på namn 

till dessa förskollärare och de namn som vi kommer att använda oss av är Lisa, Svea, Mia, 

Agda och Bella.  

4.3 Fallstudie 

 

Vår studie kan ses som en fallstudie för den stämmer överrens med Merriams (1994) 

definition där en fallstudie är en undersökning av till exempel ett program, en händelse, en 

person, ett skeende eller en social grupp. Merriam skriver att när man gör en fallstudie är det 

bland annat för att förbättra förståelsen och få en djupare insikt för det som ska studeras 

genom att försöka få så mycket information som möjlig. Patel och Davidsson (2003) skriver 

att fallstudier innebär att man gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp som sedan 

går att generalisera till en större population. I vår studie ville vi genom intervjuer och 

observationer studera hur ett antal förskollärare arbetar med naturvetenskap och söka efter 

likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt.   

Svenning (2003) skriver att fallstudie är en intensivstudie och den sträcker sig antingen över 

en längre eller kortare period. Här samlar forskaren in så mycket material som är relevant och 

som han eller hon kan finna inom ett visst område. Olika typer av data blandas med varandra, 

det är både intervjuer och observationer. 

 ”Eftersom allt material organiseras kring ett eller ett fåtal specifika fall, ger metoden en 

utmärkt tydlig bild av förlopp och de mer subtila detaljernas betydelse för förändring” 

(Svenning, 2003, s.138). 

Yin (2009) påpekar att intervjuer också är en viktig informationskälla i samband med 

fallstudier eftersom de flesta fallstudier har fokus på något som rör människor. Det är även 

viktigt att jämföra intervjudata som man får fram med information från andra källor. Genom 

fallstudier kan man fånga och beskriva de omständigheter som sker i vardagliga situationer. 

De lärdomar som kan dras från dessa fall kan ge en klarare bild av individens erfarenheter 

eller en verksamhet.  

4.4 Den kvalitativa intervjun 

 

Vi började med att kontakta förskolorna via telefon eller via mail. Vårt syfte från början var 

att få komma till förskolor som vi från början visste att de arbetade på olika sätt men det 

visade sig en del förskolor inte hade tid för oss. Slutligen blev det att vi utförde våra 

kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på olika förskolor där vi kände pedagogerna 

personligen. Vid första kontakten presenterade vi vår studie och vilket syfte som vi hade. Vi 

frågade också om det skulle gå bra att vi spelade in intervjuerna. Sedan skickade vi 

intervjufrågorna (Bilaga) till de personer som vi skulle intervjua för att de skulle få en 

möjlighet att förbereda sig lite. Enligt Patel och Davidson (2003)  är det viktigt när man gör 
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intervjuer, att vara tydlig med intervjupersonerna, tala om syftet och varför deras svar är 

betydelsefulla. 

 Liksom Patel & Davidson (2003) och Svenning (2003) rekommenderar frågade vi våra 

intervjupersoner om lov att spela in intervjuerna. En fördel med att spela in intervjun är att 

svaren noteras exakt som personen svarar och en nackdel är att det är väldigt tidskrävande att 

sedan skriva ut intervjuerna.  Författarna menar att man pratar sju gånger så fort som man 

skriver och det även om man skriver mycket snabbt. Vid intervjuerna använde vi oss av en 

diktafon och en mobiltelefon, det gjorde vi för att inte missa något som intervjupersonerna sa. 

Vi ville använda oss av både en diktafon och en mobiltelefon när vi spelade in intervjuerna 

för att gardera oss att det skulle fungera.  Vi hade också med oss penna och papper utifall det 

skulle bli något krångel eller fel med inspelningsutrustningen, eller om intervjupersonerna 

hade ändrat sig och inte ville bli inspelade. Inspelningsutrustningen ville vi använda som 

hjälpmedel för att det sedan skulle bli lättare att analysera svaren ordentligt och det genom att 

vi kunde lyssna på inspelningarna flera gånger. Enlig Trost (2010) finns det både fördelar och 

nackdelar med att spela in intervjuer och en av fördelarna är att man kan lyssna till tonfall och 

ordval efteråt. Genom att lyssna till sin egen röst kan man upptäcka vad man gjorde bra och 

mindre bra vid intervjun och då kan man lära sig av sina misstag.  Det som också är en fördel 

med att spela in intervjuer, är att då behöver man inte göra anteckningar, utan istället kan man 

koncentrera sig på frågorna och svaren. Till nackdelarna hör att det tar ganska mycket tid att 

lyssna på inspelningarna och att man då missar detaljer som till exempel mimik och gester. 

Här påpekar Trost (2010) att vid kvalitativa intervjuer är det oerhört viktigt att ha bra minne, 

som kan underlätta när man sedan gör tolkning och analys eftersom inspelningar och 

anteckningar aldrig helt kan ersätta själva intrycket.  

Intervjuerna utförde vi genom ett personligt möte med dem som vi intervjuade, det gjorde vi 

för att vi ansåg att det skulle ge ett mer trovärdigt och mer seriös bild av oss och vår studie. 

Intervjuerna som vi utförde skedde på de intervjuades arbetsplatser. När intervjupersonerna 

får befinna sig på känd mark kommer de att känna sig tryggare, vilket vi ansåg skulle kunna 

leda till ett mer avslappnat samtal. De fem intervjuerna som vi gjorde tog mellan 20 minuter 

till 40 minuter att göra. Fyra av de fem som vi intervjuade hade läst igenom frågorna innan 

själva intervjun och var bra förberedda på våra frågor. Medan Lisa inte hade hunnit läsa 

igenom frågorna innan och det märktes genom att hon inte riktigt kunde komma på svar på 

alla frågorna direkt utan var tvungen att fundera ganska länge på många av frågorna, vilket 

medförde att vi tappade tråden många gånger. Det på grund av att hon ofta började en mening 

utan att avsluta denna, för att sedan fortsätta med en ny mening. Att Lisa inte hade läst 

igenom intervjufrågorna innan berodde på att hon och vi hade missuppfattat varandra om 

vilken vecka det var som vi skulle träffas, men hon var snäll och tog sig tid att göra det när vi 

ändå var där. Vi var med båda två vid samtliga intervjuer, men det var bara en av oss som 

förde intervjun, men ibland kunde den andre inflika vid till exempel någon följdfråga. Trost 

(2010) skriver att det kan vara positivt att vara två som är med på intervjuerna om dessa är 

samspelta för då kan intervjun leda fram till att informationsmängden ökar.  

När vi gjorde intervjuerna skedde de i lugna och stillsamma miljöer i fyra av fem fall. Vid 

fyra av intervjuerna gjordes det i rum som endast vi tre befann oss i och dörrarna var stängda 

och ingen kom och störde. Men vid en intervju satt vi inne på avdelningen när barnen var ute 

och lekte. Några barn knackade flera gånger på rutan och de lekte precis utanför vid fönstret, 

vilket medförde att det sedan blev ganska svårt att höra vad intervjupersonen sa när vi 

lyssnade av inspelningen.  Sedan kom det även in en annan pedagog som började stöka vid 

diskbänken, vilket lät ganska mycket på våra inspelningar. Trost (2010) skriver att miljön där 

intervjuerna sker ska vara på en plats där man kan sitta ostört och även på en plats där de 

intervjuade kan känna sig trygga.  
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Vid intervjuerna gjorde vi som Patel och Davidsson (2003) och tog upp att frågorna ska vara 

öppna som intervjuaren ställer och som ger den intervjuade personen ett stort utrymme att 

kunna svara på frågorna med egna ord. Liksom Patel och Davidsson (2003) rekommenderar 

använde vi oss av följdfrågor (Bilaga) som ett hjälpmedel vid intervjuerna för att få fram mer 

utförliga svar och därigenom föra samtalet framåt. Svenning (2003) tar upp att genom 

personliga intervjuer får forskaren en bra referens till de svar som kommer fram. Här ser även 

forskaren hur den intervjuade personen använder sitt kroppsspråk när han eller hon svarar på 

frågorna. Personliga intervjuer görs oftast i den intervjuade personens hem eller på deras 

arbetsplatser. Vi gjorde intervjuerna på förskollärarnas arbetsplatser för att de skulle känna sig 

bekväma och det ansåg vi skulle leda till att samtalet blev mer avslappnat från båda sidor. 

När intervjufrågorna är klara, är det bra att göra en testintervju och det kan man göra på 

kollegor eller på kurskamrater skriver Svenning (2003). För det går inte att i förväg veta om 

intervjufrågorna fungerar bra i en intervju förrän man har testat dem, men det gjorde inte vi. 

4.5 Observation 

 

Enligt Wehner-Godée (2010) kan syftet med observationer vara att försöka öka kunskapen om 

hur pedagoger och barn letar och konstruerar kunskap. Här håller Patel och Davidson (2003) 

med om att observationer är ett bra medel för att kunna samla information om områden som 

till exempel olika beteenden och olika skeenden som inträffar i naturliga situationer. Vi valde 

att observera de pedagoger som vi intervjuade när de arbetade med naturvetenskap i 

förskolan, för att kunna se hur relationen mellan förskollärarens beskrivningar och det 

konkreta genomförandet med barnen ser ut.  

När vi sedan gjorde observationerna ville vi vara båda två för att vi har upptäckt att man ofta 

ser på saker ur olika synvinklar. Varje observationstillfälle ägde rum direkt efter själva 

intervjuerna till exempel när vi hade intervjuat Lisa klart, observerade vi henne vid en 

naturvetenskaplig aktivitet som ägde rum utomhus nere vid en äng. Lisa hade hela 

barngruppen med sig och de skulle se vilka förändringar som hade skett med ett träd som de 

brukade gå och titta på. Observationen med Mia och Agda skedde inomhus med två till sex 

barn, den med Bella var ute på förskolegården, hon hade med sig fem barn och observationen 

med Svea började utomhus för att sedan fortsätta inomhus. Svea hade också fem barn med sig 

under aktiviteten. Några av aktiviteterna som vi observerade var flyta/sjunka samt blåsa 

såpbubblor under olika väderlekar som var en fortsättning på en pågående projekt, där vi fick 

vara med och observera en väderlek och ett experiment med bland annat tvättmedel och 

bubblor. Varje observationstillfälle varade mellan 10 till 30 minuter. 

Patel och Davidson (2003) menar att observationer ska vara systematiskt planerade och den 

informationen som man får, måste registreras systematiskt för att få kallas för vetenskaplig.  I 

en strukturerad observation är det redan bestämt innan vilka olika situationer och vilka olika 

beteenden som ska ingå i observationen. Svenning (2003) anser att när man gör en 

strukturerad observation innefattar det att man iakttar och lyssnar, medan interaktionen mellan 

de medverkande nedtonas. Strukturerade observationer bör ha någon form av 

observationsschema och ett observationsschema är en typ av formulär som man kan jämföra 

med ett intervjuformulär vid intervjuundersökningar. Patel och Davidson (2003) anser att 

ostrukturerade observationer använder man mest i ett utforskande syfte och det för att man 

ska kunna få in så mycket information som det bara går inom ett visst problemområde. Här 

menar författarna att man inte använder sig av något observationsschema utan istället försöker 

man anteckna allt, vilken i sin tur är helt omöjligt. Observationerna som vi genomförde var 

ostrukturerade och det betyder att vi inte har använt oss av något observationsschema för att 

vi inte visste hur det som vi skulle observera skulle se ut, vars själva aktiviteten skulle äga 

rum och dessutom ville vi inte bli begränsade på något sätt. 
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Patel och Davidson (2003) berättar att det finns olika sätt för observatören att förhålla sig till 

vid observationer och det är att uppträda som deltagande eller icke deltagande observatörer 

och känd eller okänd för dem som observeras. När man är en icke deltagande observatör och 

är känd för gruppen som ska observeras är det ofta bra att inte börja observationen på en gång 

utan istället avvakta en stund för att gruppen ska vänja sig vid att du som observatör sitter där. 

För om observatören väntar en stund kommer gruppen att återgå till deras vanliga beteenden 

efter ett tag. När man är en deltagande observatör går man in som en medlem i den gruppen 

som observeras, vid sådana här tillfällen underlättar det om observatören är känd av gruppen. 

Författarna påpekar att en nackdel kan vara att observatören kommer att störa gruppens 

naturliga beteende och då framförallt om observatören är okänd för gruppen. I våra 

observationer var vi icke deltagande och eftersom vi kände barnen sedan tidigare upplevde vi 

inte att vår närvaro som observatörer störde deras koncentration och agerande. Ett tips som vi 

fick när vi läste boken från Patel och Davidson (2003) var att man skulle försöka hitta en bra 

placering i rummet där vi som observatörer inte skulle ta uppmärksamhet ifrån barnen och 

pedagogen, för att inte störa deras aktivitet.  

Vid observationerna försökte vi fokusera på vårt syfte och koncentrerade oss mer på 

pedagogen än på barnen, vilket vi ansåg vara ganska svårt. Det anser vi för att det är lätt att 

fastna i det som barnen säger och gör. Givetvis försökte vi även att se på hur barnen agerade 

gentemot vad pedagogen sa och gjorde. Vid observationerna antecknade vi var för sig det som 

vi såg och hörde, för att få det från olika synvinklar. Efter observationerna satte vi oss ner 

tillsammans och gjorde en sammanställning av våra anteckningar.  

4.6 Bearbetning av data 

 

 Efter utförda intervjuer bearbetade vi vårt material genom att först skriva av intervjuerna 

ordagrant, precis allt som sades på inspelningarna. Varje utskrift av de inspelade intervjuerna 

tog mellan tre till fyra timmar att skriva och de blev tre till sex sidor långa. Utskrifterna gjorde 

vi för att kunna läsa igenom det ordentligt och att därefter kunna sortera ut det som vi ansåg 

vara relevant i förhållande till vårt syfte. Det som vi ansåg vara relevant utifrån intervjuerna, 

sorterade vi ut tillsammans genom att läsa och diskutera intervjuutskrifterna.  

När vi hade gjort en observation satte vi oss ner tillsammans så fort som möjligt för att det 

skulle vara färskt i minnet och gjorde en samanställning av våra anteckningar. Vi diskuterade 

med varandra vad vi hade sett och hört för att bland annat kunna se om vi hade uppfattat 

situationen eller pedagogens förhållningssätt olika. Det gjorde vi för att vi ansåg att det skulle 

bidra till ett rikare material.  

Enligt Svenning (2003) bör man ha en strategi i hur man ska använda sitt material och ett av 

nyckelorden för att göra en kvalitativ analys är att sortera. Det som vi fick fram från 

intervjuerna och observationerna sammanställde vi sedan under olika kategorier i vårt resultat. 

Vi granskade också vårt material för att försöka få fram om det stämmer överens med vad 

förskollärarna säger att det gör och vad de verkligen gör. När vi gjorde det sorterade vi ut det 

som vi ansåg vara relevant för att få svar på våra forskningsfrågor och därigenom kunna svara 

på vårt syfte.  
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5. Resultat 

I resultatdelen har vi delat upp resultatet i olika kategorier för att se på vilka olika sätt 

pedagogerna beskriver sitt arbete med naturvetenskap och hur det ser ut i praktiken. 

Förskollärarna som medverkar i vår undersökning har vi valt att kalla för Lisa, Svea, Mia, 

Agda och Bella. 

För att besvara vår forskningsfråga ”På vilka olika sätt beskriver förskollärare sitt arbete med 

naturvetenskap?”, utgår vi ifrån våra intervjuer. Resultatet har vi delat upp i fem olika 

kategorier och de är:  

 Naturvetenskap i förskolan handlar mest om djur och natur 

 Naturvetenskapligt arbete i förskolan utgår oftast ifrån barnens intresse och nyfikenhet  

 Arbetet med naturvetenskap utgår från spontana vardagliga situationer 

 Naturvetenskap i förskolan består ofta av olika experiment 

 Arbetet med naturvetenskap utgår från styrdokumenten 

 

För att besvara på vår andra forskningsfråga ”Hur ser relationen mellan förskollärarnas 

beskrivningar och det konkreta genomförandet med barnen ut?” har vi använt oss av både 

våra observationer och intervjuer. Vi har fokuserat på relationen mellan det som 

förskollärarna beskriver och säger med det som de gör.  

5.1 ”På vilka olika sätt beskriver förskollärare sitt arbete med naturvetenskap?” 

5.1.1 Naturvetenskap i förskolan handlar mest om djur och natur  

 

Samtliga förskollärare som vi intervjuade påpekade att djur och natur är viktigt i deras arbete 

med naturvetenskap.  Endast en förskollärare var inne på att naturvetenskap är allt från 

naturen till matematik, kemi och fysik. Alla fem anser att barnen är en del av naturen och att 

de ska kunna se ett samband hur de själva kan påverka naturen.  

Om man pratar om sopsortering, att om du då drar den parallellen att för oss människor, 

vi kan ju gå till doktorn vi men inte djur som får en glasbit i foten, kan ju inte göra det 

och så där. Att man försöker så dom förstår hela biten (Agda). 

Här ovan ser vi ett exempel hur en förskollärare jobbar med kretslopp, där hon synliggör för 

barnen så att de lättare kan se ett samband med hur egna handlingar kan påverka naturen. Tre 

av fem förskollärare anser att det är viktigt att barnen ska kunna förstå hur man ska kunna ta 

hand om resurser, att det som vi slänger kan återanvändas till att bli något annat. En annan 

förskollärare ger ett exempel för att barnen ska kunna utveckla sitt intresse och sin förståelse 

för naturen, ska man resonera mycket med barnen och även göra kopplingar till vardagen. 

Genom det här utvecklar barnen också sin empati gentemot djur, natur och människor.  

Slå inte på träden här ute. Om man hackar för mycket kan det blir så förstört att träden 

dör och då har vi inte några träd utanför fönstret nå mera. Vi har resonerat mycket om 

det och kopplat ihop till att barnen blir rädda om miljön där ute, men det blir också att vi 

blir rädda om varandra och hur man är mot varandra (Mia). 

Samtliga förskollärare beskriver att de samtalar mycket med barnen om djur och natur. Dessa 

samtal leder ofta till att förskollärarna får en vetskap om barnens intressen, vilket gör att de 

kan utmana barnen och locka dem att forska vidare. De nämner också vikten av att ta 

promenader i skog och natur.  

Årstiderna är något som alla fem förskollärare arbetar med i förskolan, det är bra för att 

barnen lättare ska kunna se några av de förändringar som sker i naturen. De menar också det 
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viktigt att allt de gör ska ske på ett enkelt, tydligt och roligt sätt. Det gäller att inte krångla till 

det för mycket som de anser att många pedagoger gör.  

Agda påpekar vikten av att vara tydlig i det man gör för man vet aldrig kan hur ett barn har 

uppfattat en sak. Hon ger ett väldigt bra exempel på det när de pratade om haren, att den byter 

färg. Då kom de på att man kunde ta in harlortar och plantera det i blomkrukor för då kan man 

se vad haren har ätit för något. Om haren har ätit maskrosor så kommer det upp en maskros 

säger Agda. Hon fortsätter berätta att någonstans hade vi de brustit i introduktionen för de 

tänkte väl bara att det skulle bli så roligt att få plantera och se vad haren hade ätit så som vi 

vuxna kan vara säger hon. När vi upptäckte att vi hade missat något i introduktionen var när 

barnen ivrigt stod och tittade på krukorna och frågade när öronen skulle komma upp. Barnen 

trodde att det skulle växa upp en hare i krukorna, därför är det viktigt att sammanfatta saker i 

slutet när man har gjort något säger hon. Lika viktigt anser hon är att man reflekterar ihop 

med barnen och att man börjar nästa gång med att fråga om barnen kommer ihåg vad de 

gjorde förra gången för då är det nog lättare att undvika sådana misstag. 

5.1.2 Naturvetenskapligt arbete i förskolan utgår oftast ifrån barnens intresse och 

nyfikenhet 

 

Men det är ju det allra bästa resultatet om de får och absolut ska de vara intresserade 

annars är det inge kul, barnen tycker inte att det är roligt då. Då blir det inget bra 

resultat heller (Lisa). 

Att man ska utgå ifrån barnens intressen och gärna med hjälp av lek när man ska utforma en 

naturvetenskaplig aktivitet, det är något som alla fem pedagoger är helt överrens om. Tre av 

fem av de intervjuade personerna nämner att en idé även kan komma ifrån pedagogerna 

själva. De menar att det är lätt att locka med barnen för att de är nyfikna och att allt går att få 

in i leken. Att utgå ifrån barnens intresse anser Svea är viktigt och hon ger ett exempel på när 

barnet funderar, varför löven faller från träden. Här är det ett utmärkt tillfälle att få in 

fotosyntesen och börja ställa utmanande frågor. 

Alltså man kan säga att vi ska leka in kunskapen (Bella).  

Ett bra exempel som Agda berättade handlade om att spinna vidare på barnens intressen. Det 

skedde när nästan alla barnen var tokiga i hockey. Genom barnens deras intresse av hockey 

lärde sig nästan alla barnen att läsa, alla lärde sig att skriva och alla lärde sig att räkna. Hon 

beskrev hur barnen läste tabeller, skrev statistik och de gjorde även kartor över Sverige där 

barnen ritade in var alla hockeylagen i elitserien fanns. Vidare skrev barnen ”Du gamla du 

fria” och de skickade ett mail till Luleå Hockey som svarade. Luleå Hockey kom också på 

besök och då hade barnen en hockeymatch mot dem. Pedagogen fortsätter berätta att 

städerskans städvagn blev till ismaskinen och reflexvästarna fick vara hockeyutrustningen. 

Barnens föräldrar hade också sagt till att de väl ändå skulle sluta nu för de fick aldrig läsa 

tidningen på morgonen för barnen klev upp jättetidigt på morgonen för att se hur någon 

hockeymatch hade gått och kolla in tabellen.  

Har man några barns intresse så har vi ju halva jobbet redan gjort, för då är dom 

motiverade (Agda). 

5.1.3 Arbetet med naturvetenskap utgår från spontana och vardagliga situationer 

 

När man sitter vid matbordet och tittar ut genom fönstret kan vara en bra möjlighet att ta 

tillvara på spontana och vardagliga situationer som dyker upp. Det kan leda till ett bra 

samtalsämne om naturvetenskap påpekar två av förskollärarna. Exempel som de nämner är 
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ekorrar som hoppar i träden, hur löven och träden ser ut, fåglar som flyger eller sitter på 

fönsterblecket, att det är mörkt ute, det är regndroppar på löven, varför himlen är rosa och då 

kommer samtalet in som en naturlig del. Här får man vara bra på att vara lyhörd och se vad 

barnen verkar vara intresserade av. Många gånger leder dessa samtal in på något som något av 

barnen har varit med om tidigare som de gärna vill berätta. Om barnen till exempel pratar 

mycket om insekter, är det ett utmärkt tillfälle att fortsätta jobba vidare med.  

Samtliga förskollärare i studier anser att det oftast finns bra möjligheter att ta tillvara på 

spontana tillfällen som uppstår i vardagen. Bella ger ett exempel med en flicka som var tre 

och två månader när det hände. När förskolläraren var ute på promenad med en mindre grupp 

barn kom de till en liten sjö. Där började flickan kasta sten i vattnet. Flickan provade att kasta 

både stora och små stenar och flickan lyssnade hur det lät och upptäckte att ”pluppet” från 

stenarna låter olika. Bella frågade flickan varför hon trodde att det lät olika och Bella 

berättade att flickan hade kopplat ihop att ljudet från stenarna var för att stenarna hade olika 

storlek.  

Det finns olika möjligheter att ta tillvara på spontana tillfällen att studera naturfenomen i 

vardagen tillsammans med barnen och då gäller det att man är en medveten pedagog för 

att kunna ta tillvara på de tillfällen som dyker upp (Mia). 

5.1.4 Naturvetenskap i förskolan består ofta av olika experiment  

 

De intervjuade förskollärarna nämnde att barnen skulle få en möjlighet till att utforska och 

upptäcka saker som finns i deras närhet. De utgår ofta ifrån barnens intressen, där barnen har 

utrymme för sina egna tankar och idéer för vidare forskning. Ett populärt experiment som fyra 

av fem förskollärare pratade om var ”Flyta och sjunka”, det vill säga att de ofta brukade testa 

vilka föremål som flyter och vilka som sjunker.  

Några exempel på experiment som förskollärana nämnde under intervjun var bland annat:  

När det gäller arbetet med naturvetenskapen upprepar Mia att det ska vara enkelt och ger oss 

ett exempel om tändstickor. Hon berättade att hon hade frågat barnen om man kunde tända en 

tändsticka ute i skogen när det regnade. Barnen trodde inte att det skulle gå och då provade de 

att göra det och upptäckte att det gick. ”En väldigt liten sak kan bli så stort” menade hon.  

Tre av fem förskollärare pratade om kompostering varav en av dem nämnde om ett 

experiment som hon hade gjort tillsammans med barnen. Det handlade om de hade provat 

gräva ner olika material i jorden för att sedan kunna se vad som händer med dessa efter en 

viss tid.  

Arbete med termometer är något som två av fem förskollärare sa att de brukade jobba med. 

De ansåg att det var viktigt att barnen skulle kunna få en förståelse för det här med 

varmgrader och kallgrader, alltså det här med plus och minus.  

Samtliga förskollärare pratade om att det är viktigt att ta tillvara på våra årstider som vi har. 

Agda nämnde ett bra exempel där de jobbade vidare med vattentemat fast då på vintern. De 

byggde ett vintercafé i snö och is ute på förskolegården. Barnen fick bland annat tillverka glas 

som hade sugrör infrusna i dem och små iskakor som de använde olika sandformar till. När 

caféet var klart fick de andra avdelningarna komma och handla i caféet vilket Agda påpekade 

var mycket populärt. Vidare sa hon att det som barnen använde som pengar var kapsyler i 

olika färger. Det menade Agda är ett bra exempel på att ta tillvara på årstiderna och använda 

sig av saker som finns i barnens närmiljö. 
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Endast en av förskollärarna tog upp om olika experiment där de använde sig av färdiga 

pedagogiska material och böcker när hon arbetade med kemi och fysik.  

Alla förskollärare pratade om vikten av att ställa bra och utmanande frågor till barnen.  

Genom att man ställer rätt frågor tar man fram barnens tänkande och stimulerar dem att 

vilja forska vidare. Man ska inte undervisa barnen utan man ska istället låta dem utforska 

själva. Svaret som barnen ger, behöver inte alltid vara det rätta utan istället kan vi 

pedagoger låta barnen fantisera och tro att det är så. Syftet med detta är att man får 

barnen att bli till utforskande och tänkande människor (Lisa). 

5.1.5 Arbetet med naturvetenskap utgår från styrdokumenten 

 

Under denna rubrik utgår vi från de läroplansfrågor som vi hade i intervjun (Bilaga). 

Samtliga fem intervjupersoner arbetar medvetet med naturvetenskap i förskolan.  

Den reviderade läroplanen har blivit mer konkret och tydligare än tidigare.  Man blir 

mer medveten och jobbar mer på ett målmedvetet sätt nu och man blir inspirerad och det 

som är tydligt gör det lättare att jobba med (Mia).  

Alla intervjuade förskollärare nämnde att de alltid har arbetat med naturvetenskap i förskolan 

men samtidigt anser de att den ökade fokuseringen på naturvetenskapen är bra.  

Jag tycker att det är bra att man sätter fokus på någonting för då gör man ju det. Om 

man inte hade satt fokus på naturvetenskap, då tror jag att det är lätt att man inte jobbar 

med det, inte medvetet. Så jag tycker att det är bra (Svea). 

De säger att det är bra att det finns nedskrivet, att det finns tydliga mål för hur de ska jobba 

och vad som är viktigt att få med. Men fyra av fem påpekade vikten av att det ska vara enkelt 

och att man måste försöka få det på barnets nivå.  

Jag tror att man många gånger tänker lite för högtravande, att det kan ju vara så enkelt 

som att blanda färg, vad blir det utav det (Agda). 

Intervjusvaren visar att förskollärarna följer läroplanen i sitt vardagliga arbete med 

naturvetenskap. De strävar efter att varje barn utvecklar sitt intresse och sin förståelse för 

naturens olika kretslopp, liksom sitt kunnande om växter och djur, och vid några enstaka 

tillfällen enkla kemiska processer. I arbetet med naturvetenskap understryker samtliga 

förskollärare vikten av att ställa frågor och samtala om naturvetenskap. De menar att leken är 

ett bra verktyg för att på ett bra sätt kunna utmana barnen i deras utveckling och lärande. 

Bella och Lisa anser att barnen ska ställas inför nya utmaningar och stimuleras för att erövra 

nya färdigheter och kunskaper.  

Reflektion är något som samtliga fem anser har stor betydelse för barns utveckling vilket 

också läroplanen understryker. Barn får därigenom en möjlighet att bearbeta sina erfarenheter 

som de har inskaffat sig under arbetets gång.  

Genom reflektionerna kan man få fram barnens tankar, då är det lättare att få fram var 

barnen befinner sig och på det sättet kan pedagogen hjälpa barnen att gå vidare i sin 

utveckling (Svea).  

Att kunna ställa utmanande frågor till barnen är av stor vikt, något som samtliga pedagoger 

nämner vid intervjuerna. Detta genom att kunna få fram barnens nyfikenhet och lust att vilja 

fortsätta utforska vidare. Lisa anser att man inte alltid behöver säga att något är rätt eller fel i 

barnens utforskande utan att man istället kan låta barnen få tro att det är så. Medan Mia anser 



23   

att det inte är en bra metod att alltid svara med motfrågor till barnen utan istället kan man ge 

barnen ett tydligt och färdigt svar. Vidare anser hon att det finns alldeles för många barn som 

går omkring med ”luddiga” tankar och funderingar, att de barnen drar sina egna slutsatser. 

Men hon nämner samtidigt att vid experiment däremot är det bra att ställa frågor utan att ge 

barnen rätta svar. För här anser hon att dessa frågor kan väcka barnens nyfikenhet att vilja 

fortsätta experimentera. Samtliga intervjupersoner påpekar vikten av att reflektera 

tillsammans med barnen för att det inte går att veta vad barnen har förstått eller inte förstått.  

Ingen av de intervjuade pedagogerna anser att det finns några hinder för att arbeta med 

naturvetenskap. Fyra av fem pedagoger nämner att om man ska hitta något hinder är det i så 

fall en själv. Men samtidigt anser de att det idag finns så bra hjälpmedel att tillgå om man 

behöver ta reda på något. Endast Svea nämner att tiden kan vara ett hinder. Men här håller 

inte Mia riktigt med eftersom hon inte ser några hinder med naturvetenskap och hon menar att 

det bara gäller att vara medveten som pedagog för då ser man de möjligheter som finns. Med 

det menade hon att man som pedagog ska ha ögononen öppna hela tiden och ta tillvara på de 

situationer som dyker upp i vardagen.  

Intervjusvaren visar att alla förskollärarna arbetar med naturvetenskapen på ett medvetet sätt 

utifrån Lpfö98 (rev.2010). De intervjuade förskollärarna anser att i arbetet med 

naturvetenskap ska man oftast utgå ifrån barns intressen, att barn ska få möjligheter att på ett 

utforskande och lekfullt sätt möta naturvetenskapen. Förskollärarna anser att man ska använda 

sig av närmiljön och ta tillvara på vardagliga situationer när man arbetar med naturvetenskap. 

Vidare påpekar de att samtal, reflektion är viktigt för barns utveckling och lärande.  

 

5.2 ”Hur ser relationen mellan förskollärarens beskrivningar och det konkreta 

genomförandet med barnen ut?” 

5.2.1 Förskolläraren Agda 

 

Tillsammans med två barn hade Agda utfört ett experiment som handlade om ”flyta och 

sjunka” som var en aktivitet som hon hade planerat tidigare. Barnen fick hämta olika saker 

som till exempel var lego, papper, paljetter och så vidare. Dessa fick de sedan prova om de 

flöt eller om de sjönk. Vad vi kunde se under aktiviteten var att barnen visade intresse och 

ville prova mer saker hela tiden. Efter aktiviteten reflekterade de tillsammans om vad de hade 

gjort och om vilket resultat som de hade kommit fram till. Efter att ha frågat barnen om vilka 

saker som flöt och vilka som sjönk antecknade Agda vad barnen hade hämtat för saker. Hon 

ställde många utmanande frågor till barnen för att få fram hur och varför de tänkte så. Det här 

är ett tydligt exempel på att förskollärarna jobbade med reflektion, att de ställde utmanande 

frågor och gärna utförde olika experiment.  

Det är viktigt att sammanfatta saker i slutet när man har gjort något. Lika viktigt är, att 

man reflekterar ihop med barnen och att man börjar nästa gång med att fråga om barnen 

kommer ihåg vad de gjorde förra gången (Agda). 

Observationen av Agda visar att det som Agda gör stämmer ganska bra överens med vad hon 

sa i intervjun. I Intervjun pratade hon om att man ska utgå ifrån barnens intressen och spinna 

vidare därifrån vilket delvis stämde med det som hon gjorde under aktiviteten. Detta på grund 

av att det var Agda som bestämde själva aktiviteten men att hon under aktivitetens gång spann 

vidare på det som barnen visade intresse för. Under aktiviteten ställde hon utmanande frågor 

som till exempel ”varför tror ni att den här flyter? Vad tror ni händer om man sätter ihop 

legobitarna?” Hon ställde också en hel del ledande frågor som till exempel ”flyter den 

eftersom den är lätt?” 
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5.2.2 Förskolläraren Lisa 

 

Observationen med Lisa handlade om ett träd som de brukade besöka och studera vid olika 

årstider och det var för att barnen skulle kunna se olika förändringar som sker i naturen. De 

fotograferade trädet varje gång de var dit och samtalade om hur det såg ut och så vidare. 

Sedan jämförde de bilderna när de kom tillbaka till förskolan för att se förändringarna i 

naturen tydligare genom att studera fotografierna från tidigare gånger. Under observationens 

gång var det några barn som upptäckte att det fanns några vattenpölar som det hade bildats is 

på. Lisa föreslog att de skulle prova gå på isen för att kunna höra om det lät något. Det visade 

sig att isen knakade och hon uppmanade barnen att söka fler pölar för att se om de också 

knakade. Några barn hade även hittat lite is som de ville att Lisa skulle sätta i deras fickor så 

de kunde ta med dem till förskolan. Förskolläraren ställde lite frågor till barnen och frågade 

bland annat dem vad de skulle göra med isen. Lisa föreslog att de skulle ta med isen till 

förskolan och ta in den för att studera vad som skulle hända med isen då.  Det här är ett bra 

exempel på hur de tar tillvara på vardagliga och spontana tillfällen som hon pratade om i 

intervjun.  

Det är viktigt att man försöker fånga barnens intresse, utmana dem, få dem intresserade 

och att locka barnen att vilja utforska.  Promenader i naturen är ett bra exempel som tar 

upp arbetet med naturvetenskap och på dessa promenader samtalar man mycket om 

växter, djur, träd och hur marken ser ut till exempel om det är frost på marken. Jag 

tycker att promenaderna underlättar pedagogernas möjligheter att få reda på vad barnen 

är intresserade av (Lisa). 

Det som Lisa säger i citatet här ovan stämmer bra överens med vad hon gjorde under 

aktiviteten, där hon utmanade dem med frågor angående isen på vattenpölarna och den lösa 

isen som flickorna ville ta med till förskolan. Vidare sa Lisa under intervjun att det är viktigt 

att vara lyhörd som pedagog och verkligen lyssna på barnen för att få veta vad de är 

intresserade av. Hon sa också att det är viktigt att man ska ”plantera in” lite i barnens tankar 

och funderingar för att vägleda dem i deras utveckling, vilket hon gjorde när hon föreslog att 

de skulle ta med sig isen in på förskolan för att på så sätt kunna se vad som skulle hända med 

den. 

5.2.3 Förskolläraren Svea 

 

När vi observerade Svea tog hon med sig fem barn i treårsåldern ut i skogen. Innan de gick i 

väg samtalade de om att de skulle gå till skogen och där skulle barnen få plocka med sig lite 

material som de sedan skulle ta med sig tillbaka till förskolan. Pedagogen hade tagit med sig 

en påse och varsin spade till barnen, för att de skulle kunna gräva fram materialet från snön. 

På vägen dit frågade Svea om vad det kan finnas för material i skogen. Tillsammans kom de 

fram till att det fanns stenar, kottar, pinnar, gräs och lite annat. När de hade grävt i snön ett tag 

frågade ett av barnen Svea varför det var så mycket löv under snön och varför de inte satt i 

träden. Svea började samtala med barnen och ställa lite utmanande frågor till dem för att 

sedan komma in på fotosyntesen, där hon försökte förklara för barnen på ett enkelt sätt vad 

det var för något. Hon berättade att träden lever och för att överleva behöver de mat precis 

som vi. Samtalet lät ungefär så här: träden gör sin egen mat de behöver inte gå till affären och 

köpa den. För att laga sin egen mat behöver de ingredienser som koldioxid och det är något 

som finns i luften och sen behöver de vatten som den suger upp från marken genom dess 

rötter ungefär som sugrör. För att trädet sedan ska orka laga maten behöver de ljus och värme 

som kommer ifrån solen. Sen gör de sin egen mat och det är socker. Det som sedan blir över 

efter matlagningen, som de inte behöver är syre och det släpper de ut genom sina blad. Syre 

behöver vi för att kunna andas.  
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Ett barn sa att det också fanns fåglar och maskar i skogen som de kunde ta med sig.  

Det finns fåglar, maskar och djur som bor i skogen men vi ska inte störa dem. Djuren 

måste få vara kvar i skogen där de trivs bäst (Svea). 

Efter att de hade kommit tillbaka till förskolan med det insamlade materialet, samtalade de om 

materialet, vad man kunde göra med det och så vidare. Tillsammans kom de fram till att de 

skulle prova om sakerna flöt eller sjönk och fundera på varför olika saker flyter och sjunker. 

Svea hade med sig en arbetskollega hela tiden och hon dokumenterade allt med en kamera. 

När de sedan hade provat experimentet flyta och sjunka fick barnen pyssla med det insamlade 

materialet, en del barn målade på det medan andra skapade andra konstverk. Pedagogen 

berättade för oss att hon ofta försökte integrera andra ämnen när hon håller i någon aktivitet. 

Den här gången samtalade hon med barnen om olika begrepp angående det insamlade 

materialet som till exempel lång, kort och så vidare. Svea reflekterade och samtalade mycket 

med barnen både före och efter aktiviteten men även under aktivitetens gång. Hon berättade 

för oss att hon ansåg att reflektion tillsammans med barnen är viktigt för att man då kan få 

fram barnens tankar. Då är det lättare att få fram var barnen befinner sig och på det sättet kan 

man hjälpa barnen att gå vidare i sin utveckling.  

Under intervjun med Svea pratade hon mycket om att det var viktigt att ta sig tid för att 

reflektera tillsammans med barnen vilket vi också kunde se under observationstillfället att det 

genomsyrade i det hon gjorde. Observationen visar att hon många gånger utgår ifrån barnens 

intressen som till exempel det här med löven på marken, där Svea spann vidare på barnets 

tankar och funderingar. Vidare såg vi också att hon integrerade andra ämnen i samtalet som i 

det här fallet om fotosyntesen. Det här stämmer överens med vad hon också sa i intervjun. 

Vid intervjun underströk hon att hennes arbetssätt oftast utgick ifrån barnens intressen och 

leken. Det här med barnens intressen kunde vi se som vi nämnde här ovanför men det här med 

leken såg vi ingenting av.  

5.2.4 Förskolläraren Mia  

 

Den här observationen ägde rum inne på avdelningen där Mia hade med sig sex barn i fyra till 

femårsåldern. De skulle arbeta med materialet som de hade om ”Draken Berta”. Draken Berta 

finns på avdelningen och är en handdocka som pedagogen säger att den ständigt är med och 

vakar över barnen och vad de gör. När Berta inte sitter på någon pedagogs hand, sitter hon på 

en petflaska. Hon säger att Draken Berta pratar med barnen genom pedagogen, eftersom hon 

är blyg viskar hon alltid till pedagogen vad hon vill säga.  

Det börjar med att Mia tar på sig Draken Berta och sedan hämtar Berta barnen, det för att det 

ska bli spännande och lustfyllt för barnen. Hon säger att barnen känner sig utvalda när de gör 

på det sättet. Draken Berta samlar barnen i målarrummet och tittar på barnen när de gör 

aktiviteten. Mia säger åt barnen att man inte ska viska till varandra för att det inte är trevligt 

när någon gör det, men hon säger att det är lite speciellt med Berta för att hon är en drake och 

därför får hon göra det.  

Mia säger att Berta idag vill att vi ska göra ett litet experiment som hon kallar för ”Draken 

Bertas bubbelbus”. Till det behöver vi en matsked tvättmedel, en matsked bikarbonat och en 

dl vinäger. Pedagogen hämtar ingredienserna och en glasvas som hon ställer på bordet. Sedan 

fick barnen hjälpas åt att sätta i tvättmedlet och bikarbonat i glasvasen. Efter det hällde 

Draken Berta i vinägern över tvättmedlet och bikarbonaten. Då bildas det en massa bubblor 

som blir som ett skum i glasvasen. Mia frågar barnen varför de tror att det blir bubblor i 

glasvasen, de diskuterar detta tillsammans en stund. Medan de pratar om bubblorna och 

skummet ser de att skummet åker upp ner i vasen. Barnen är väldigt intresserade av vad som 
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händer och ställer många frågor som pedagogen svarar på.  Hon frågar barnen om vad de tror 

skulle hända om de hällde ner lite grön färg i vasen? Därefter häller pedagogen i lite grön färg 

och då blir skummet grönt.  

Draken Berta tackar nu för all hjälp som hon fick med att utföra detta experiment säger Mia. 

Hon fortsätter säga att Draken Berta nu säger hej då och vinkar till barnen för att sedan inta 

sin plats i sin korg inne på avdelningen. Innan hon går iväg tackar hon sina små forskare för 

hjälpen än en gång. 

När vi arbetar med kemiska processer använder vi ett material som heter ”Draken 

Berta”, i boken finns det många experiment som vi brukar göra och genom detta blir vårt 

arbete mer målinriktat. Vi hittar mycket material på internet också, dessutom brukar vi 

använda oss av en bok som heter ”Russin hissen” som är skriven av Hans Persson (Mia). 

Observationen av Mia stämmer överens med det som hon säger i citatet här ovanför, alltså att 

hon ofta använder sig av färdigt pedagogiskt material när hon arbetar med kemiska processer.  

Genom observationen såg vi att hon arbetade med naturvetenskapen på ett målmedvetet sätt 

vilket hon även poängterar i intervjun. Mia utmanade barnen med frågor under aktivitetens 

gång och ibland när barnen inte riktigt kunde svara gav hon dem ett ordentligt och tydligt 

svar. Vilket hon också tog upp om i intervjun, som citatet nedan visar.  

Det är viktigt att man är tydlig och ger barnen ett ordentligt svar, alltså ett färdigt svar 

när de ställer en fråga. Att man inte alltid ska ställa en motfråga som tillexempel vad tror 

du? (Mia). 

I intervjun pratade Mia mycket om vikten av att ta tillvara på de tillfällen som dyker upp och 

att man ska göra kopplingar med barnens vardag för att de lättare ska kunna se sambanden 

mellan djur, natur och människan. Hon menade på att man skulle vara en medveten pedagog 

för då ser man lättare de möjligheter som dyker upp. Det här var något som inte vi kunde se så 

mycket av i observationen med Mia.  

5.2.5 Förskolläraren Bella 

 

Den här observationen ägde rum en dag när det var riktigt kallt ute en decemberdag och det 

var en fortsättning på ett experiment som de hade börjat med i somras. Det hela gick ut på att 

prova blåsa såpbubblor ute i olika väderlekar. Som till exempel när det blåser, är vindstilla, 

regnar, är kallt ute och så vidare. I somras hade de provat blåsa såpbubblor både när det var 

vindstilla och när det blåste ute, det fungerade bra båda gångerna. Den dagen vi var på 

förskolan och gjorde observationen var det ungefär 14 minusgrader ute. Bella tog med sig fem 

barn i åldrarna tre och fyra år och de började med att reflektera och titta på dokumentationen 

som de hade gjort från de tidigare tillfällena, för att barnen och pedagogen lättare skulle 

komma ihåg vad det hade gjort och vilket resultat de fick fram då.   

Sedan gick alla och klädde på sig ytterkläderna och vi gick ut på förskolegården. Bella hade 

tagit med sig såpbubblor och hon frågade barnen om de trodde att det skulle bli några bubblor. 

Ett av barnen sa att det inte skulle bli några bubblor för att det inte är sommar ute. Pedagogen 

sa att vi får kolla om det går. Hon blåste och det blev bubblor, det gick bra även om det var 

kallt ute. När de sedan kom tillbaka in satte de sig vid ett bord och samtalade lite om vad de 

hade gjort och om det gick eller inte. Vidare frågade Bella om när de skulle testa blåsa 

såpbubblor nästa gång. Tillsammans kom de fram till att de ville prova om det gick att göra 

det när det snöade ute.  
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För att barnen ska kunna utveckla och få en förståelse om olika saker är det bra 

om man kan göra det tydligt och att låta barnen få se det på ett konkret sätt. Jag 

tycker också att det ska ske på ett roligt och lekfullt sätt (Bella).  

Som citatet här ovan visar stämmer det överens med vad hon gjorde i aktiviteten som till 

exempel att göra saker och ting på ett konkret och lekfullt sätt. Under aktiviteten utmanade 

hon barnen för att testa och prova om det fungerar att blåsa såpbubblor i det kalla väderlaget. 

Bella reflekterade mycket tillsammans med barnen om själva aktiviteten vilket hon också 

nämnde under intervjun som en viktig del i arbetet.  

5.2.6 Likheter och skillnader i förskollärarnas arbetssätt 

 

Våra genomförda observationer visar att förskollärarnas beskrivningar av sitt arbetssätt oftast 

stämmer bra överens med vad de gör i praktiken. Alla fem förskollärarna som vi har intervjuat 

och observerat ansåg att reflektion var en viktig del i arbetet med barnen. Det kunde vi även 

se i observationerna som vi gjorde för då reflekterade samtliga förskollärarna tillsammans 

med barnen vid deras aktiviteter. 

Alla fem observationer som vi har utfört var styrda aktiviteter som förskollärarna hade 

bestämt. Under tre av fem observationer tog aktiviteterna en ny riktning och det på grund av 

att barnen kom med nya idéer som de var intresserade av. Då utnyttjade förskollärarna 

möjligheten att spinna vidare på barnens intressen istället. Detta bekräftar att de gör som de 

säger och ofta utgår ifrån barns intressen och jobbar vidare därifrån.  

Samtliga förskollärare påpekade i intervjuerna att man skulle ta hjälp av djuren och göra 

kopplingar till dem när man arbetade och pratade om naturvetenskap. Detta för att barnen 

lättare ska kunna se sambanden mellan hur deras egna handlingar kan påverka naturen.  Ett 

exempel här är när Agda pratade om att djuren inte kunde gå till doktorn om de fick en glasbit 

i foten som vi nämnde tidigare. Men det var endast under en observation som vi kunde se 

denna koppling. 

Intervjusvaren visar att för samtliga förskollärare handlar naturvetenskap om allt som har med 

naturen att göra. De nämner också att närmiljön är viktigt att använda sig av, även att de ska 

nyttja de årstider som finns. Enligt de intervjuade förskollärarna är det av stor vikt att 

synliggöra för barnen så tidigt som möjligt, hur förändringar i naturen kan se ut och varför det 

blir på det sättet. De påpekar vidare att det också är viktigt att inte bara prata om det utan att 

barn också ska få se vad som händer, därför är promenader i skog och natur betydelsefullt. 

Under våra observationer var det tre av fem aktiviteter som utfördes utomhus.  

Alla fem förskollärare ansåg att dialog med barnen under aktiviteterna ska vara centralt och 

det var något som vi tydligt kunde se i observationerna. Samtliga förskollärare beskrev att 

arbete med barnen skulle ske på ett lekfullt och utforskande sätt. Observationerna bekräftar i 

de flesta fall att det som förskollärarna säger stämmer överens med det som de faktiskt gör. 

Genom intervjusvaren fick vi fram att det endast var Mia som nämnde att naturvetenskapen 

inte bara har med naturen att göra utan att det också kunde vara bland annat kemi och fysik. 

Det var också bara hon som använde sig av kemi i sin aktivitet.  

Jag har hört många arbetskamrater säga att man inte hinner det, för visst det är tajt med 

tiden, men det handlar mer om att man inte tänker på rätt sätt. Jag menar att man kan 

jobba i sandlådan, vid skötbordet, vid matsituationer när som helst och var som helst. Det 

handlar bara om att man är en medveten pedagog och ser möjligheter och då fixar man 

allt (Mia). 
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Det här citatet visar på en skillnad som vi fick fram utifrån våra intervjuer och observationer. 

Det handlar alltså om tiden som de andra fyra förskollärarna pratade mycket om att den oftast 

inte räckte till, även att det numera är för stora barngrupper och för lite personal.  

En annan skillnad om vi bara tittar på intervjuerna var att Bella berättade att de inte hade 

hunnit börja arbeta medvetet med naturvetenskap än som de övriga redan hade påbörjat. 

Orsaken nämnde hon var för att de prioriterade andra mål i läroplanen men de planerade att 

börja arbeta med naturvetenskap efter nyår (2012).  
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6. Diskussion 

 

Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur förskollärares arbete med naturvetenskap 

i förskolan kunde se ut. Utifrån våra intervjuer, observationer och tidigare forskning som 

nämns i bakgrunden kommer vi att diskutera resultatet som vi kom fram till. Vi kommer 

också att diskutera hur vår metod har fungerat och hur tillförlitligt vårt resultat är.  

6. 1 Metoddiskussion 

 

Fallstudie som metodval anser vi har varit bra för vi ville som Svenning (2003) skriver samla 

in så mycket relevant material som det gick inom ett speciellt område och det ansåg vi 

fungerade bra med denna metod. Från början hade vi tänkt att vi skulle intervjua och 

observera tio förskollärare på tio olika förskolor. Men vi ansåg att tiden var för kort för att 

hinna med det och dessutom var det nog svårt att få fem stycken som hade tid för oss. Därför 

blev det till slut fem förskollärare som vi intervjuade och efter det observerade dessa fem för 

att genom det få fram om det som förskollärarna sa att de gjorde stämde överens med vad de 

sedan gjorde i praktiken. Dessa fem arbetar på fyra olika förskolor. Alla fem förskollärare 

som var med i studien gick med på att bli inspelade vid intervjuerna, vilket vi ansåg 

underlättade mycket vid intervjuerna och då kunde vi mer fokusera på vad de sa och efteråt 

kunde vi lyssna igenom intervjuerna flera gånger. Nyberg (2000) menar att det oftast stör 

mera om man antecknar under själva intervjun än om man spelar in dem. Vidare anser 

författaren att om man antecknar, missar man säkert en hel del information.  

En sak som vi har funderat på angående intervjuerna är att vi skickade intervjufrågorna till de 

förskollärare som vi skulle intervjua någon dag innan vi skulle komma. Vi tänkte att då hinner 

de förbereda sig lite och att det skulle underlätta vid själva intervjun. Vi anser nog att det kan 

vara både en fördel och en nackdel med att låta personerna som ska intervjuas läsa igenom 

frågorna innan själva intervjun eftersom vi i efterhand har funderat om det alltid är det bästa, 

eftersom vi kände ibland att de svarade på ett visst sätt bara för att de trodde att det var det 

som vi ville få fram. Men vi kände ändå att svaren på frågorna som vi fick var omfattande och 

om det var något som vi inte förstod eller ville att de skulle utveckla lite till, var vi inte rädda 

för att fråga dem.  

Det hade varit bra att göra en testintervju för att prova på hur intervjufrågorna fungerade som 

Svenning (2003) beskriver. Det visade sig att några av frågorna gick in i varandra. Men det 

upptäckte vi ju tyvärr inte förrän vi började med våra intervjuer. Därför hade det varit bra att 

göra en testintervju på några studiekamrater innan vi började med intervjuerna. I övrigt ansåg 

vi att frågorna var ganska bra eftersom vi fick fram en hel del information vid intervjuerna 

som vi kunde använda oss av. När vi hade studerat och analyserat utskrifterna av intervjuerna 

började vi fundera på om vi skulle ha haft lite mindre frågor angående läroplanen, eller 

kanske ha lagt dem i slutet av intervjun. Vi är ganska säkra på att vi hade fått helt andra svar 

om vi inte hade haft med så många frågor om läroplanen. Samtidigt anser vi inte att det var 

ledande frågor på grund av att vi hade skrivit ”hur tolkar du följande formuleringar i 

läroplanen:” vid läroplansfrågorna.  

Tiden var en betydande faktor och då framförallt när det gällde observationerna. Först och 

främst var det väldigt svårt att få tid för att komma och göra observationer för det var innan 

jul, så de flesta förskolor hade fullt upp med julaktiviteter. Sedan ansåg vi att det hade varit 

bra att få observera varje person två till tre gånger för att resultatet skulle bli mer tillförlitligt. 

Men det fanns tyvärr ingen tid till det. Vi anser att det är svårt att verkligen kunna se hur väl 

det som förskollärarna sa under intervjuerna stämmer överens med det som de gör i 

verkligheten, där hade vi behövt observera dem vid fler tillfällen. Genom detta anser vi att 
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man bör observera förskolläraren vid mer än ett tillfälle för att få ett tydligare resultat. Man 

kan diskutera om förskollärarnas arbetssätt hade varit detsamma om vi hade observerat dem 

vid fler tillfällen. Men samtidigt tror vi att de hade arbetat på samma sätt för att vi har varit på 

verksamhetsförlagda utbildning där och så har en av oss haft sina egna barn där. Det som vi 

bland annat såg var att de många gånger utgick ifrån barnens intressen och att pedagogerna 

ofta utförde aktiviteterna på ett lekfullt sätt. Vidare såg vi också att dialog och reflektion var i 

centrum.  

Studien hade kunnat göras ytterligare djupare med ett förmodat rikligare resultat om vi hade 

filmat observationstillfällena. Då hade vi kunnat studera filmen flera gånger för att lättare 

kunna följa förskollärarnas kroppsspråk, språk och så vidare. Med andra ord det hade varit 

lättare att analysera materialet. Därför känner vi att det kan ses som en brist från vår sida.  

6.1.1 Generaliserbarhet 

 

När det gäller generalisering av fallstudier handlar det om att man undersöker en liten grupp 

av händelser eller personer där man försöker hitta mönster och typiska fall som går att 

generalisera till en större population skriver Patel och Davidsson (2003). Vår kvalitativa 

forskning tillhandahåller ett perspektiv (vårt perspektiv) snarare än sanningen som Merriam 

(1994) skriver om. I vår fallstudie har det framgått att förskollärarna arbetar med 

naturvetenskap i förskolan och den oftast är begränsad till områden som biologi och miljö. 

Det här stämmer överens med litteraturen, som framkom i bakgrunden som Thulin (2006) 

skriver om. Utifrån vårt perspektiv tolkar vi det som att detta kan vara ett typiskt fall som går 

att generalisera till en större population. Samtidigt ska man inte glömma bort att alla fall är 

unika och det är många olika faktorer som begränsar generaliserbarheten för resultatet. 

Exempel på detta kan vara olika kulturer, miljöer och förskollärarnas olika förhållningssätt 

och personligheter. Ett annat typiskt fall som vi har sett i förskollärarnas arbetssätt är att 

kommunikation och reflektion är betydelsefullt i arbetet med barn som samstämmer väl med 

litteraturen där Bognar (1999), Jensen (2011) och Säljö (2000) påpekar att kommunikation är 

en central del i barns lärande.   

6.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet hade säkert blivit ännu bättre och tydligare om vi hade haft mer tid på oss att kunna 

observera förskollärarna vid fler än ett tillfälle. Då kunde vi kanske ha sett fler sidor av 

förskollärarnas arbetssätt och det hade förmodligen gett oss djupare svar på våra 

forskningsfrågor.  

Studien visar att förskollärarna arbetar med naturvetenskap på ett medvetet sätt. Vidare visade 

den att förskollärarna försökte utgå ifrån barns intresse, erfarenheter och tänkande i den 

naturvetenskapliga verksamheten. Vid observationerna av förskollärarna såg vi att de 

grundade sina aktiviteter på att barnen skulle få utforska och erbjudas en möjlighet att 

använda sig av sin lust och nyfikenhet. Förskollärarna arbetade med ett tematiskt arbetssätt 

som enligt dem utgick ifrån barnens intresse och frågor. Vidare ansåg de att det var svårt och 

att det känns meningslöst att arbeta med ett tema om barnen var ointresserade, barnen blir då 

oengagerade. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000), Helldén (2005) och Persson & 

Wiklund (2007) uttrycker att vid tematiskt arbete ska man utgå ifrån barns intresse för det är 

då ett lärande sker. Vi tycker också det är viktigt att man ska utgå ifrån barnens intresse 

eftersom vi anser att barnen på det sättet blir mer mottagliga och nyfikna att lära sig som 

också Jensen (2011) påpekar. Som pedagog får man inte glömma bort att ”plantera in” nya 

saker i förskolan som gör att barns intressen väcks och det gäller att vi pedagoger utmanar 

barnen så att de får vidga sina erfarenheter och sitt lärande. Man kan inte vara intresserad av 
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det som man inte ens vet att det existerar. Därför anser vi att man som pedagog både ska utgå 

ifrån sig själv och från barns intressen vid planering av aktiviteter. Det här stämmer överens 

med vad Helldén (1999) nämner att det inte räcker med att pedagogerna bara utmanar barnen i 

deras egna föreställningar utan de måste också försätta barnen i sådana situationer för att 

barnen ska kunna utveckla sin förståelse. 

6.2.1 Naturvetenskapen i vardagen 

När det gäller arbetet med naturvetenskap i förskolan visar vår studie att förskollärarna anser 

att naturvetenskap är det som finns i vår vardag som till exempel kan vara djur och natur. 

Studien visade att i de flesta fallen är precis som Thulin (2011) påpekar att naturvetenskapen 

är begränsat till områden som miljö och biologi. Genom studien visade det sig att de flesta 

förskollärarna hade mest fokus på djur, växter och naturen. Varför är det så? Vi har funderat 

vad det kan bero på för vi själva anser att naturvetenskap är så mycket mer än det. Vi håller 

med Sjøberg (2005) och Thulin (2011) att naturvetenskap bland annat berör olika områden 

som kemi, biologi, teknik, fysik och geologi, att det kan handla om allt vi ser omkring oss och 

att naturvetenskap kan ses som ett verktyg för att beskriva, förklara och förutsäga fenomen 

och processer. Kan det bero på bristande kunskap hos pedagogerna eller är det motivationen 

och intresset som brister. Mia påpekar i intervjun att bristande kunskap och motivation kan 

vara ett hinder i arbetet med naturvetenskap. Lpfö98 (2010), Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2006) och Pramlig Samuelsson & Johansson (2009) understryker vikten av 

pedagogernas kompetens och intresse inom olika ämnesområden. En kunnig pedagog kan 

lättare förenkla saker i kommunikation med barnen.  

Under studien blev det tydligt att förskollärarna ansåg det var viktigt att ta tillvara på 

vardagliga spontana tillfällen, likaså att man skulle använda sig av de årstider som finns. Som 

flera av förskollärarna nämnde i intervjuerna finns möjligheter överallt. Detta framför också 

Brogren och Jonasson (2010) liksom Helldén et al. (2010) i citatet nedan:  

Naturfenomen har sedan långt tillbaka varit ett vanligt innehåll i förskola och skola. 

Genom att följa årstidsväxlingar utvecklar barn sitt tänkande om det ömsesidiga 

beroendet mellan växter, djur, människor och den icke-biologiska miljön. Här gäller det 

att tillvarata vardagens möjligheter för att stimulera barn att utveckla idéer och tala om 

skeenden i närmiljön (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström, 2010, s. 9). 

Enligt de intervjuade förskollärarna leder ofta de spontana vardagliga tillfällena som dyker 

upp till att barnen vill berätta om andra saker som barnet tidigare har varit med om. De menar 

att sådana här tillfällen är utmärkta tillfällen att få reda på vad barnen är intresserade av och 

att det kan leda till bra samtalsämnen inom naturvetenskapen. När barnen tolkar eller 

beskriver om naturvetenskapliga fenomen gör de oftast det utifrån sina tidigare erfarenheter 

skriver Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010). Om pedagogerna tar tillvara på de 

vardagliga situationerna som uppstår i barnens vardag, hjälper det barnen att få nya 

erfarenheter och en djupare förståelse för naturvetenskapen menar författarna. Vid 

observationen av Lisa såg vi ett tydligt exempel på detta.  Där började några barn leka med 

isen, gå på isbeklädda vattenpölar och barnen tyckte även att Lisa skulle sätta isen i deras 

fickor. Lisa hakade på direkt och förde ett samtal med barnen där hon också försökte utmana 

dem med frågor om vad som skulle hända med isen om man satte den i torkskåpet och så 

vidare. Här såg vi tydligt hur förskolläraren var uppmärksam och lyssnade på barnen, vilket vi 

anser var intressant att få ta del av i och med att alla fem som vi intervjuade pratade om det 

vid intervjuerna. Vi anser också att det är viktigt att man som pedagog är lyhörd gentemot 

barnen och att man måste kunna vara flexibel när man arbetar med barn. Allt går inte alltid 

som man planerar utan man måste vara beredd på att göra om och göra annorlunda, vilket vi 

såg att Lisa gjorde. Vi tycker att man missar många sådana tillfällen på grund av bristande 

kunskap i naturvetenskap eftersom förskollärarna själva måste se naturvetenskapen i en 
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situation för att kunna stödja barnens lärande. Här håller Jensen (2011) med Thulin (2006) om 

att pedagogerna bör ha kunskap i det ämne som de ska arbeta med och vidare anser Jensen att 

viktiga delar i barns lärande är pedagogernas förhållningssätt, hur deras planering ser ut och 

hur de klarar av att fånga situationer som uppstår i vardagen. 

Thulin (2006) påpekar att om man utgår ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är 

pedagogernas uppgift att ta tillvara på de situationer som uppstår i vardagen där barnen får 

möjlighet att uttrycka sig, bli sedda och hörda. Det är också något som lyfts i förskolans 

styrdokument. Thulin (2006) anser att pedagogerna bör ha fokus på ett lärandeobjekt i en 

lärandesituation. Med detta menas att ett lärandeobjekt kan vara en utveckling av en viss 

förmåga som till exempel social kompetens eller problemlösning, ett visst fenomen eller ett 

område för lärande.  Genom vår studie kom vi fram till att förskollärarna hade ett tydligt syfte 

med aktiviteterna där alla hade fokus på lärandeobjektet. Under observationerna såg vi att det 

var några av förskollärarna som hade fokus på lärandeobjektet som till exempel att ta hand om 

naturen, vilka djur och träd som finns i skogen eller ett visst fenomen som kunde vara varför 

löven faller från träden och förändringar i naturen under olika årstider. Vi anser att det är bra 

att ha fokus på lärandeobjektet för att vi tror att barnen uppmärksamhet riktas mot själva 

lärandet men att man på samma gång måste kunna ändra på sin planering och vara flexibel, 

vilket var något som vi såg i några av observationerna där pedagogerna utgick ifrån spontana 

tillfällen som dök upp som vi nämnde tidigare.   

6.2.2 Se barnen som en individ 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) och Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006) uttrycker att även om barnen deltar i samma aktiviteter kommer de att uppleva och 

förstå aktiviteten på olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter och deras sociala och 

kulturella bakgrund. På grund av att barn har olika erfarenheter erfar de sin omvärld olika och 

därigenom löser de och förstår uppgifter på olika sätt. Enligt Vikström (2005) måste 

undervisningen vara varierad och man ska arbeta utifrån flera olika perspektiv för att på bra 

sätt nå ut till alla barn så att ett lärande kan ske, där barnen får undersöka och utforska konkret 

material, ställas inför utmanande situationer och genom lek få uppleva nya situationer. Det är 

viktigt att arbete inte bara består av händelser och upplevelser utan att aktiviteten också 

innefattar utmanande frågor och reflektioner som ett bra komplement för att barnens 

förståelse ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Under observationerna har vi inte kunnat se så 

stora variationer i förskollärarnas arbetssätt under aktiviteterna vilket vi tror kan bero på att vi 

endast har observerat dem vid en aktivitet och vid ett tillfälle. Men när det gäller reflektion 

och kommunikation anser vi att samtliga förskollärare använde det ganska mycket under 

aktiviteterna, vilket vi tycker är viktigt för att barnens förståelse ska kunna utvecklas på ett 

bra sätt vilket också Lpfö98 (rev.2010) understryker. Vi anser inte att de utgår så mycket från 

barnet som individ utan vi upplevde att det mer var hela gruppens intresse som stod i fokus. I 

de flesta observationer som vi gjorde upplevde vi inte att de gick in på djupet för att verkligen 

få fram barnens tankar och funderingar även om de ställde många frågor om hur och varför 

saker och ting var på det sättet. Ibland kändes det som om de bara ställde frågor bara för att 

man ska göra det och inte för att de ville få fram vad barnen tänkte.  Det kanske också är 

något som skulle ha sett annorlunda ut om vi hade observerat dem vid fler tillfällen.  

Thulin (2011) och Vygotskij (1995) anser att barn lär sig i samspel och kommunikation med 

andra barn och vuxna. Det är betydelsefullt för barns lärande när barnen jämför sina 

erfarenheter med andras, även när de konfronterar ny kunskap. Dovenborg och Pramling 

Samuelsson (2000) tog upp att det är viktigt att försöka få barnen att förstå att deras agerande 

har med deras lärande att göra och att det därigenom är viktigt för pedagogerna att ställa de 

rätta frågorna, som också Lisa pratade om i intervjun men hon ansåg att det inte alltid är så 

lätt. Om man har kunskap i det ämne som man undervisar i, och om barns olika 
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utvecklingsstadier tror vi att det blir lättare att ställa rätt frågor på olika kognitiva nivåer som 

är en viktig bit i lärandet.  

6.2.3 Utforskande och lustfyllt arbetssätt 

Studien visade att alla fem förskollärare arbetar på utforskande arbetssätt där de vill att barnen 

ska forska för att upptäcka naturvetenskap genom att experimentera.  

De flesta av de intervjuade förskollärarna använder sig av en antropomorfistisk uttrycksätt i 

arbete med naturvetenskap. Som till exempel när Agda pratade om att kasta skräp i naturen 

och kopplade ihop det med att ett rådjur som har fått en glasbit i foten inte kan gå till doktorn 

och Mia pratade om att man inte skulle hacka på träden för att de kunde dö. Pramling (2009) 

och Thulin (2011) påpekar att pedagoger i förskolan ofta använder sig av ett 

antropomorfistiskt uttrycksätt för att få barnen att känna, uppleva och förstå olika händelser 

och samband i omvärlden. Vi tror också som Pramling (2009) och Thulin (2011) att det 

nämnda uttryckssättet är ett didaktiskt redskap för pedagoger som hjälper till att öka barnens 

förståelser för aktivitetens innehåll och framförallt i arbetet med små barn. Risken finns att 

samtalets fokus flyttas bort ifrån naturvetenskapen och bara blir till en ”saga” vilket Thulin 

(2011) också skriver. Därför är det bra att man inte bara använder sig av antropomorfistiskt 

uttrycksätt utan att man också använder sig av naturvetenskapliga begrepp. Vi såg tyvärr inte 

så mycket av det här under observationerna men de berättade en del, som de hade gjort och 

sagt under intervjuerna. Hade varit intressant att se dem göra denna koppling i verkligheten 

också.  

När det handlar om kemi och fysik har vi genom studien märkt att det ofta förekommer ”flyta 

och sjunka” eller att det handlar om vatten på olika sätt. Vad detta kan bero på vet vi inte men 

vi tror att det kan ligga lite i barnens intresse av vatten eller att det har att göra med att 

förskollärarna inte har så mycket egna naturvetenskapliga kunskaper och därigenom inte ser 

vilka möjligheter som finns. Förra året arbetade hela Luleå kommuns förskolor med ett 

gemensamt projekt som kallades för ”Det livfulla vattnet”. Vi undrar om det också kan vara 

en bidragande orsak till förskollärarnas val av aktiviteter. Kanske känner förskollärarna en 

viss trygghet där, att de vill spela med säkra kort för vår studie. För att naturvetenskapen i 

svenska förskolor ska utvecklas tror vi att det krävs vidareutbildning av pedagogerna i ämnet. 

En tanke kan vara att pedagoger från olika förskolor träffas och diskuterar ämnet och 

därigenom kunna få nya tips och idéer hur man kan jobba med naturvetenskapen på ett 

kreativt och lustfyllt sätt. Vi har sett att det finns många bra sidor på nätet som man kan gå in 

och kolla hur andra pedagoger i hela landet arbetar med naturvetenskap och även med andra 

ämnen, där de lägger upp sina undervisningstillfällen. Det går att få mycket inspiration från 

dessa sidor men det gäller att man som pedagog är aktiv i sitt eget lärande.  

För att diskuttera ett helt annat experiment går vi till det som vi observerade under Mias 

aktivitet. Hon använde sig av ett färdigt pedagogiskt material som handlade om ”Draken 

Berta”. Vi har funderat lite varför hon valde just denna aktivitet när vi skulle observera henne 

och vi antar att det beror på att de på deras avdelning arbetade med temat ”Draken Berta” 

under en längre period eller att hon valde det för att hon skulle känna sig säker i det hon skulle 

göra. Samtidigt fick vi känslan att hon valde det för att vi skulle få med oss ett rikt material 

till vår undersökning om hur man kan jobba med naturvetenskap i förskolan. Att använda sig 

av färdiga material eller aktiviteter som man kan härma kan vara ett tecken på osäkerhet hos 

förskollärana men det kan också vara en inspirationskälla för pedagogen. Vi håller med 

Helldén et al. (2010) att man ska använda sig av vardagliga händelser i arbetet med 

naturvetenskap och inte begränsa ämnet genom att bara använda sig av färdiga material och 

aktiviteter. Under intervjun med Mia märkte vi också att hon var tydlig och beskrivande när 

hon pratade om naturvetenskap i förskolan, det märktes att hon har ett stort intresse i ämnet 

och då särskilt kemi och fysik där hon arbetade väldigt kreativt med barnen och använde sig 
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av vardagliga och spontana tillfällen i sitt arbete. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

lyfter att det är nödvändigt att pedagogerna har bra med kunskap och intresse inom olika 

ämnesområden därför ju mer pedagogerna själva kan desto lättare är det för dem att förenkla 

saker i kommunikation med barnen. Det är synd att vi inte fick se något av hennes kreativa 

sida under observationen av henne.  

Aktiviteten som Mia utförde när vi observerade henne utgick ifrån ett färdigt material och inte 

utifrån barns intresse som hon pratade mycket om vid intervjun. Men vi märkte tydligt att 

barnen ändå var intresserade och nyfikna om vad som skulle hända. Det kan bero på att Mia 

använde sig av handdockan ”Draken Berta” och genom detta utfördes aktiviteten på ett 

lustfyllt och lekfullt sätt. Dysthe (2003), Lpfö98 (rev.2010), Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003), Pramling Samuelsson & Johansson (2006), Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) och Vygotskij (1995) skriver om lekens positiva bidrag för barns lärande och 

att pedagoger ska använda lek som metod i sin undervisning. Vi upplevde också att 

experimentet som Mia gjorde var på en enkel men ändå utmanande nivå där barnens 

samarbete och kommunikation fungerade väldigt bra. Hon gick in på djupet med utmanande 

frågor till barnen och reflekterade ofta med barnen för att se om de har förstått. Observationen 

med Mia var lite annorlunda på ett positivt sätt om vi jämför med de övriga för hon gick in på 

djupet mer, hade tid att låta barnen få tänka och fundera. Orsak till detta anser vi kan vara att 

hon använde sig av ett färdigt material som innehöll bra med fakta och hon hade planerat in 

mer tid för aktiviteten än vad de andra hade gjort, det kan också bero på att Mia hade mer 

kunskap och intresse i ämnet än de övriga. Harlen (1996) menar att om pedagoger visar att de 

är intresserade av det som barnet gör och säger, underlättar det för barnen att lättare kunna 

känna ett förtroende för pedagogen och det leder till att barnen vågar diskutera med 

pedagogen och prata mer öppet. 

6.2.4 Ska man eller ska man inte ge barn tydliga svar? 

Något som vi har funderat mycket på är om man ska ge barnen tydliga svar hela tiden eller 

om man ska låta dem få fundera ordentligt och om man rent av ibland ska låta barnen tro att 

det är så. Vad är egentligen rätt och fel? Förskollärarna som vi har intervjuat säger också lite 

olika, en del säger att man inte alltid ska säga åt barnet att så är det inte utan att de ibland ska 

få tro att det är så. En förskollärare sa att hon var less på att man alltid skulle ställa en 

motfråga till barnen utan att det var bättre att ge dem ett rakt ordentligt svar Dovenborg & 

Pramling (2000) och Hwang & Nilsson (2003) menar att pedagogernas uppgift är utmana 

barnen med olika problem som de ska försöka lösa själva. Som pedagog ska man ställa 

utmanade frågor till barnen för att väcka deras intresse och det ska man göra på ett sådant sätt 

utan att man kommer med färdiga lösningar. Vi anser att det beror på vad saken gäller om 

man ska ge barnen ett rakt svar eller om man ska låta dem få tro att det är så. Barnens tankar 

är viktigare än deras faktakunskap, vi vill att barnen ska få tid på sig att försöka lösa uppgiften 

själva men ibland kanske med lite vägledning från oss vuxna. En viktig del av 

naturvetenskapen är att ta reda på saker men då ska barnet också få tillräcklig hjälp så att den 

egna undersökningen faktiskt leder fram till ett svar. Samtidigt tycker vi att barn förtjänar ett 

svar ibland eftersom de frågar för att de vill veta. Här anser vi att man som förskollärare inte 

alltid bara ska säga att vi tar reda på det tillsammans utan att man också kan ge dem ett rakt 

svar. För om vi tänker på oss själva skulle vi nog bli ”tokiga” om någon sa så till oss hela 

tiden. Enligt Lpfö98 (rev.2010) ska förskolan utveckla barns förståelse inom olika 

ämnesområden. Detta mål anser vi att man uppfyller genom att besvara barnens frågor och på 

det sättet hjälpa dem vidare i sitt lärande.  

6.2.5 Styrdokumentet som stöd i arbetet med naturvetenskap i förskolan  

Intervjuerna med förskollärarna har visat att de utgår ifrån styrdokumenten i sitt vardagliga 

arbete med naturvetenskap. Förskollärarna påtalar att det har blivit lättare att arbeta med 
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naturvetenskap sen den nya reviderade läroplanen har kommit i och med att den har blivit mer 

utförlig och tydlig även om de sa att de har arbetat med naturvetenskap före det också, men nu 

gör de det på ett mer målmedvetet sätt. Vi har sett att naturvetenskapen har implementerats i 

förskolans verksamhet men vi anser att det fortfarande finns mycket att jobba med. Genom att 

man generellt som förskollärarna vidgar sitt lärande och sin utveckling kan det ge en 

förändrad syn på naturvetenskapen och på det sättet kan de arbeta mer kreativt med ämnet. I 

arbetet med naturvetenskapen har vi uppfattat att förskollärarna har ett tydligt syfte med 

aktiviteterna och det bekräftar att de är målmedvetna. I de flesta fall när vi observerade 

förskollärarna visade de inte så stort intresse för ämnet, därför undrar vi om de skulle jobba 

medvetet med naturvetenskap som ämne om det inte stod som förskolans mål i läroplanen.  

Tidigare trodde vi att förskollärarna skulle tycka att arbetet med naturvetenskap i förskolan 

skulle vara svårt och att det skulle finnas en massa hinder, vilket har visat sig att vi hade helt 

fel för förskollärarna såg inga hinder. Vår fallstudie visar att förskollärarna arbetar med 

naturvetenskap på ett enkelt och lekfullt sätt med både styrda aktiviteter och spontana 

tillfällen på barnens nivå. Genom att ha intervjuat och observerat förskollärarna har vi märkt 

att reflektion och kommunikation med barnen är en viktig del i arbetet med naturvetenskap. 

Vi har sett att det som verkar vara typiskt för dessa fem förskollärare är att naturvetenskap i 

förskolan innefattar närmiljön, årstider, djur och skogspromenader, med andra ord handlar det 

oftast om djur och natur. Om dessa fem skulle kunna representera andra förskollärare i andra 

delar av landet så tror vi att de kan vara ”typiska” förskollärare. Genom Lpfö98 (rev.2010) har 

alla förskolor i landet samma grund att stå på men läroplanen är tolkningsbar och de som 

tolkar den är pedagogerna på förskolorna. Det leder till att verksamheten inte utformas på 

samma sätt överallt vilket Lpfö98 tar upp. Vi anser att det kan bero på förskollärarnas 

förhållningsätt om vad som de anser är viktigt att lyfta upp. En del arbetar mer med vissa 

saker medan andra mindre och allt detta beror på vad de prioriterar i sitt arbete med 

naturvetenskap. En sak som vi noterade var avvikande från den ”typiska” gruppen var det 

medvetna arbetet med kemi och fysik. Utifrån våra tidigare erfarenheter och det resultat som 

vi har fått fram i vår studie är det inte många som medvetet arbetar med kemi och fysik i 

förskolan, därför tror vi att detta också är generaliserbart i övriga landet.  

6.2.6 Tiden som ett hinder? 

Att tiden inte räcker till många gånger var något som de flesta förskollärarna beklagade sig 

över och att barngrupperna bara blir större och större. De menar att det påverkar det 

pedagogiska arbetet med barnen och barns lärande. Men vi håller med Mia att det gäller att ta 

vara på de tillfällen som finns.  Det gäller bara att vi som förskollärare själva ser 

naturvetenskap i olika situationer för den finns överallt omkring oss. Det kan vara när man 

sitter vid matbordet och tittar ut genom fönstret. Det betyder att naturvetenskap inte behöver 

vara så avancerat utan det kan vara att tända ett ljus och samtala med barnen om detta, blanda 

flingor eller när man är ute och det ligger en daggmask på backen. Det krävs bara att man ser 

möjligheterna och att man som pedagog har ett intresse att vilja att arbeta med ämnet anser vi. 

Om viljan och intresset finns kan man skaffa sig kunskap via böcker, internet och andra 

hjälpmedel.  

Vi hade önskat att vi hade haft möjlighet att observera förskollärarna och samtala med dem 

vid fler tillfällen för att därigenom få ett mer tillförlitligt resultat. Det känns som om vi kan ha 

missat en del av förskollärarnas verkliga kunskap och förhållningsätt eftersom tiden var 

begränsad och några av förskollärarna kändes stressade och kanske lite pressade när vi 

observerade dem. 
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6.3 Fortsatt forskning 

 

Här hade det varit intressant att även intervjua barnen för att få höra vad de anser om 

naturvetenskap och de naturvetenskapliga aktiviteterna som de deltar i, för vi intervjuade och 

observerade endast förskollärarna. Intressant hade också varit att få observera förskollärarna 

vid flera tillfällen för att se om vi hade kunnat upptäcka fler olikheter när vi jämför 

intervjusvaren med observationerna. Det skulle också vara intressant att se om vi hade fått 

fram ett annat resultat om vi hade gjort observationerna före intervjuerna.  

Vidare hade det varit intressant att kunna forska och försöka få fram mer om hur arbetet med 

naturvetenskapen skulle se ut vid de olika årstiderna. Detta för att de flesta av förskollärarna 

som vi intervjuade pratade om att det var viktigt att använda och ta tillvara på de olika 

årstiderna. 

6.4 Vårt eget lärande 

 

En sak som vi lärde oss när vi intervjuade förskollärarna var att naturvetenskap inte behöver 

vara så svårt, ingen av de intervjuade såg något hinder med att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan. Det anser vi känns rätt skönt för vi har båda tyckt att det har känts lite svårt, men vi 

lärde oss att man inte ska krångla till det så mycket utan att man ska göra det enkelt så det 

hamnar på barnens nivå. Något som vi kan ta med oss är att det går att arbeta med kemi och 

fysik även med små barn vilket vi trodde skulle vara svårt. Det är bra att ha kunskap om det 

ämne som man arbeta med men samtidigt anser vi att om man som pedagog har motivation 

och intresse för något så går det att hitta den kunskap som man saknar genom hjälp av till 

exempel böcker och internet. Vi ska inte glömma bort att man som förskollärare ska ta tillvara 

på de spontana tillfällen som dyker upp, allt behöver inte vara planerat och att man ska 

använda sig av närmiljön. Det är viktigt att som Lpfö98 (rev.2010) och Nordin Hultman 

(2006)  uttrycker att pedagoger skapar tillfällen som lockar barnen och gör dem intresserade 

till att vilja ta reda på mer för att därigenom vilja lära sig. Enligt Nordin Hultman kan 

pedagogerna göra det genom att skapa möjligheter för att barnen ska finna aktiviteter i 

förskolan intressanta som i sin tur leder till ett meningsfullt lärande.  

Under denna fallstudies gång har vi tränat mer på intervjuer och observationer och där har vi 

lärt oss vikten av att man gör en testintervju innan man gör den riktiga intervjun för att på så 

sätt kunna se att frågorna verkligen fungerar. När det gäller observationerna har vi märkt att 

det är bra om man har möjlighet att observera dem vid fler än ett tillfälle för att få ett bättre 

och mer tillförlitligt resultat.  

Vi har fått mycket inspiration och tips om hur man kan arbeta med naturvetenskap i förskolan 

på ett enkelt och lekfullt sätt. Det finns många bra pedagogiska material som man kan 

använda sig av som ett bra hjälpmedel när man arbetar med naturvetenskap som vi blev 

positivt överaskade av som visar att man kan jobba med naturvetenskap på ett enkelt och 

lustfyllt sätt med små barn. Vidare har vi sett att i arbetet med naturvetenskap räcker det inte 

med att bara låta barnen utforska och experimentera utan som förskollärare måste man vara 

lyhörd och kunna föra en dialog med barnen för att på så sätt kunna få fram barnens tankar för 

att kunna hjälpa dem i sin utveckling och i sitt lärande. Att reflektion med barnen är viktigt 

har vi vetat sedan tidigare men under studiens gång har vikten av reflektionen stärkts 

ytterligare. Då tänker vi framförallt på när Agda berättade om deras arbete med harens bajs, 

där barnen väntade på att det skulle växa upp nya harar i krukorna. Det visar att det också är 

viktigt att reflektera tillsammans med barnen både innan och efter en aktivitet. Lpfö98 

(rev.2010), Persson & Wiklund (2007), Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003), 
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Pramling Samuelsson & Johansson (2006), Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) och 

Vygotskij (1995) understryker också vikten av reflektion.  

Lpfö98 (rev.2010) tar upp att man som förskollärare ska arbeta för att varje barn ska ställas 

inför nya utmaningar där de vidgar sina färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Vidare 

understryker läroplanen att varje barn ska fungera både enskilt och i grupp och som 

förskollärare ska man se varje barn som en egen individ. Vi har märkt att man lätt kan 

glömma bort det enskilda barnet när man jobbar med en gruppaktivitet, utan att då blir det 

mer fokus på hela gruppen. Det är inte alltid alla barn som får komma till tals och säga vad de 

tänker. Det är något som vi kommer att tänka extra mycket på när vi går ut i yrkeslivet att det 

är av stor vikt att man ser på varje barn som individ även vid gruppaktiviteter och det gäller 

för oss förskollärare att försöka få alla barn att känna sig delaktiga och behövda.  

Under fallstudiens gång har det stärkts det som också Lpfö98 (rev.2010) påpekar att 

förskollärarens förhållningssätt är betydelsefullt för barns lärande och det kan påverka barn 

både positivt och negativt. Om man som förskollärare brinner för något ämne är det lättare att 

göra roliga och lustfyllda aktiviteter för barnen och på det sättet kunna fånga barnens intresse 

och få dem engagerade. Vi håller med Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att vi som 

pedagoger har en viktig roll för barns lärande och därför måste vi hjälpa barnen att utveckla 

sin nyfikenhet och lust att lära. Vi måste visa respekt för barnen och se dem som kompetenta 

och aktiva medskapare i sitt eget lärande eftersom hur pedagoger ser, uppfattar och bemöter 

barn i förskolan har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi vill också poängtera 

att man som förskollärare måste göra det synligt vad som är naturvetenskap för barnen redan 

när barnen är små för det är vi som förskollärare som lägger grunden till barnens livslånga 

lärande.  

Genom vår fallstudie har vi vidgat våra erfarenheter och övat oss på att göra intervjuer och 

observationer där vi har fått en inblick i pedagogernas arbetssätt och förståelse. Fördjupning 

av litteratur och läroplanen har gett oss en bättre förståelse om barns lärande i naturvetenskap, 

barns allmänna lärande och hur man som pedagog ska arbeta. Det var intressant att sedan få se 

att det som sker i verkligheten stämmer överens med vad litteraturen och intervjupersonerna 

säger. Efter arbetet med denna studie ska vi främst ta med oss att man som pedagog ska vara 

kritisk över sitt eget förhållningssätt för att på så sätt kunna utmana oss i vårt eget lärande och 

förbättra vår egen insats som pedagog.  
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Bilaga 

 INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad innebär naturvetenskap i förskolan för dig?  

    Kan du ge något konkret exempel? 

 

2. Hur tolkar du följande formuleringar i läroplanen: 

   (Läs upp dem en och en, ställ följdfrågor om detaljer) 

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden 

i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (s.10). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse och förståelse för 

naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra” (s.10). 

 

”Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (s.10). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (s. 10). 

 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper” (s. 11).  

 

3. Kan du beskriva hur du brukar arbeta med naturvetenskap tillsammans med 

barnen? 

    Gärna så utförligt som möjligt? 

    Varför arbetar du på just detta sätt, hur motiverar du det? 

 

4. Tycker du att den ökade fokuseringen på naturvetenskap i förskolan är bra 

eller mindre bra?  Motivera! 

 

5. Vilka möjligheter ser du att ta tillvara spontana tillfällen att studera 

naturfenomen i vardagen tillsammans med barnen? Kan du ge exempel? 

 

6. Vilka hinder ser du för att arbeta med naturvetenskap? 

7. Om ni planerar ett naturvetenskapligt tema, vad utgår ni ifrån, varifrån 

kommer idéerna? Ge exempel. 
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8. Försök beskriva ett naturvetenskapligt arbete från idé till genomförande och 

dokumentation, hur kan det se ut i praktiken? 

 

 

 

 

 

 

  

 


