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Abstrakt 
 
Denna rapport är resultatet av en studie vars syfte var att undersöka pedagogers 
uppfattningar om det naturvetenskapliga kunskapsområdet och hur dessa påverkar den 
naturvetenskapliga verksamheten bland barn i åldrarna 5-7 år. Vi har själva under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar funderat mycket över de uppfattningar och attityder 
mot de naturvetenskapliga ämnena, som vi mött av hos lärarna i de tidigare åldrarna. 
Därför utförde vi en studie där vi intervjuade 10 lärare, verksamma bland barn i den 
aktuella åldern och använde oss av frågor som rörde hur de upplevde ämnet. Resultatet 
visar att alla de intervjuade pedagogerna anser att det naturvetenskapliga 
kunskapsområdet är viktigt att arbeta med, men att endast ett fåtal anser att 
naturvetenskap är något mer än biologi. Den naturvetenskapliga verksamheten i 
förskolan, förskoleklassen och skolår 1 är i stor utsträckningen endast inriktad på biologi, 
ett fåtal arbetar djupare inom hela det naturvetenskapliga kunskapsområdet. 
 
Nyckelord: Förskoleklassen, naturvetenskap, lärande, små barn, pedagoger.  

 2



Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla de lärare som ställt upp på intervjuer, det är tack vare er 
som vår studie har kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Anna Vikström 
som har väglett oss fram till ett färdigt arbete. Ett stort tack vill vi även ge till våra nära 
och kära som stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka 
varandra för ett gott och roligt samarbete. 
 
 
Helena Lahti    Karolina Johansson 
 
 
Luleå den 14 Januari 2009
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Inledning 
 
Vi har under vår tid på lärarutbildningen intresserat oss för de naturvetenskapliga ämnena 
genom inriktningen: Människan och naturen (60 hp), som inkluderar ämnena biologi, 
kemi och fysik. Vårt engagemang gentemot ämnet har växt i takt med våra kunskaper. 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi funderat mycket över de 
uppfattningar och attityder mot de naturvetenskapliga ämnena som vi mött hos lärare i de 
tidigare åldrarna. Vi kommer därför i vår uppsats att undersöka sambandet mellan 
pedagogernas uppfattningar om det naturvetenskapliga kunskapsområdet och hur dessa 
påverkar den naturvetenskapliga verksamheten bland barn i åldrarna 5-7 år. 
 
Vi anser även att denna C-uppsats är av vikt för oss, eftersom det finns förankrat i 
styrdokumenten att barnen i förskolan, förskoleklassen och skolår 1, skall sträva mot att 
erhålla kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi vill också peka på den viktiga 
drivkraften som de naturvetenskapliga ämnena har för oss, att en naturvetenskaplig 
kunskap är en grund för deltagande i demokratin. ”Ett huvudsyfte med skolans 
undervisning är tveklöst att hjälpa eleven att orientera sig i den komplexa omvärlden, och 
naturvetenskapen har naturligtvis en väsentlig roll i detta sammanhang.” (Andersson 
2001:17) Med detta citat vill vi visa att naturvetenskapen i skolan är av stor vikt för att vi 
som pedagoger ska lyckas med vårt uppdrag och är en av anledningarna till varför vi valt 
att studera just detta område. 

Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogernas uppfattningar om det 
naturvetenskapliga kunskapsområdet och hur dessa påverkar den naturvetenskapliga 
verksamheten bland barn i åldrarna 5-7 år. 
 
Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar pedagogerna det naturvetenskapliga kunskapsområdet? 
• Hur ser pedagogerna på den naturvetenskapliga verksamheten, i arbetet med barn 

i åldrarna 5-7 år? 
• Vilka begränsningar och/eller möjligheter ser pedagogerna själva för att utveckla 

verksamheten inom detta område? 
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Bakgrund 
 
Lärande  

Barnens lärande 
 
Pramling (2006) skriver i sin bok Lärandets grogrund att: ”Målet med lärandet är att 
förbereda barn för det okända genom att utgå från det kända.”  (Pramling, 2006:30) Hon 
menar alltså att lärande är baserat på erfarenheter och när barn lär bildas nya erfarenheter 
hos dem. Barnen måste enligt Pramling (2006) lära sig att urskilja variationer och 
olikheter i olika situationer för att uppnå förståelse. Pedagogen och 
utvecklingspsykologen Piaget anser att den rubbade balansen (jämvikt genom 
självreglering) kan vara en sporre till lärande. Det är dock inte bara då jämvikten rubbas 
som vi lär oss saker, utan Piaget anser att människan i sin natur är nyfiken och det gör att 
vi strävar efter att förstå vår omvärld (Andersson, 2001). 
 
Pramling (1997) bedömer även att olika förutsättningar och olika situationer påverkar 
varje barns erfarenheter och förståelse för sin omvärld. Författaren förespråkar även ett 
klimat där barnens egna erfarenheter och frågor styr, eftersom hon menar att detta leder 
till ett växande självförtroende. ”Att börja uppfatta sig själv som någon som både kan 
söka kunskap och lösa problem är att börja se sig själv som en lärande person.”  
(Pramling, 1997:44) Även Piaget gjorde en kopplig till elevens motivation i lärande 
situationer, han menar att individens olika tankestrukturer bestämmer vad hon/han 
intresserar sig för (Andersson, 2001). 
 

Kanske är det här en nyckel till att motivera eleverna för naturvetenskap – hittar vi deras 
tankenivå och föreställningsvärld kan vi utmana dem på ett lämpligt sätt och härigenom 
skapa intresse (Andersson, 2001:10). 

 
Eftersom det är just barnet som framkallar betydelse och mening i sina erfarenheter, så 
bör ju barnets lärande vara i fokus, inte inlärning och undervisning (Andersson, 2001). 
Enligt Pramling (2006) lär sig barn saker genom att de uppfattar sin omvärld med alla 
sina sinnen och sedan försöker göra intrycken begripliga. 
 
Psykologen Vygotskij menar att individens mentala utveckling, bara kan förstås som ett 
samspel med den sociala omgivningen, (skola, kamrater och/eller familj). Tankar 
inspirerade av Vygotskij gör sig mycket bra i den naturvetenskapliga verksamheten, 
eftersom de huvudsakliga kunskapsobjekten utgörs av begrepp och teorier som är socialt 
konstruerade. Barnen får sedan en förståelse, först då de kan dra slutsatser och/eller 
relatera till andra saker (Andersson, 2001). Pramling (2006) menar på att: ”det är något 
som skall skapas ett kunnande om – ett kunnande framförallt om barnet själv och dess 
omvärld” (Pramling, 2006:42). Enligt Pramling (2006) kan även läraren genom 
intressanta och engagerande upplevelser, ge barnen de viktiga naturvetenskapliga 
begrepp, som de behöver för att införliva en erfarenhetsbank som de sedan kan bygga 
vidare på.   
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För att ett lärande ska vara givande så är det ett måste att ämnesinnehållet känns 
meningsfullt för barnet och att barnet även kan vissa begrepp som de kan relatera till 
innehållet. Barnet behöver alltså koppla sina begrepp mot det nya innehållet för att kunna 
lära sig, om detta inte sker så kan den nya informationen bli en s.k. ”utantillkunskap”. 
Eftersom alla barn har olika kunskaper och erfarenheter så kommer lärandet att ske olika 
hos olika individer (Björneloo, 2004). 
 
Yoon & Onchwari (2006) anser att lärare som jobbar med barn bör känna till tre viktiga 
delar i deras lärande: kännedom om barnets utveckling, kännedom om individuella 
skillnader och kännedom om barnets samhällskultur. Författarna skriver att barn lär sig 
saker bäst när det är något som de är intresserade av, den vuxna måste då känna till att 
leken förser barnet med den bästa och naturligaste inlärningen. Läraren skall även ha 
ansvar för att varje barn får chansen att lära sig på just det sätt som är bäst anpassat för 
den enskilde individen (Yoon & Onchwari, 2006).   

Lärarens roll för barns lärande 
 
Hur mycket ett barn kan lära sig och vad barnet lär sig står i direkt relation till lärarens 
planering gällande kvalitet och kvantitet i undervisningen och hur väl man fokuserar på 
lärandets objekt, d.v.s. vad som ska läras (Thulin, 2006). 
 
Om det är så att kunskapen utvecklas i kommunikation eller i handling så är det viktigt att 
barnen får möta dessa i en givande miljö. Om pedagogen skapar olika lustfyllda och 
utvecklande situationer för barnen så kommer det att främja lärandet. Utgångspunkten för 
den pedagogiska verksamheten bör framförallt vara barnets erfarenheter och inte endast 
innehållet i verksamheten. Detta på grund av att människans sätt att uppfatta sin omvärld 
bygger på de erfarenheter de fått från omgivningen (Björneloo, Landstöm, Pramling & 
Sträng, 2003). Dewey anser att eleven ska vara aktiv och själv ta reda på kunskapen, detta 
skall givetvis ske med handledning av läraren. Lärarens uppgift är att ta tillvara på 
elevens intressen och behov, läraren ska rikta dessa mot aktiviteter som gör att eleven kan 
tillägna sig kunskap (Forsell, 2005). 
 
Då lärande bör ses som en relationell process, det vill säga att allt står i relation till 
varandra, kan man inte skilja på hur väl man förstår det som sker i en viss situation från 
hur väl man förstår det fenomen som är satt i fokus. Med detta menas, vad ett barn kan 
lära sig är helt beroende på i vilken miljö barnet befinner sig i, vilka relationer som 
skapas och vilka möjligheter till ett samspel dessa emellan barnet erbjuds. Att barn kan se 
på samma sak på så många olika sätt ska endast ses som en möjlighet för utvecklig och 
lärande. Här är det viktigt att pedagogen är aktiv och är kunnig nog att rikta alla barns 
medvetande mot önskat fokus för att göra lärande objektet så synligt som möjligt (Thulin, 
2006). 
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Lärandets objekt i förskolan - ett historiskt perspektiv 
  
Johansson (1994) skriver att förskolans grundare Fröbel ansåg att en utveckling hos små 
barn skulle ske genom olika aktiviteter tillsammans. Fröbel menar på att barns utveckling 
förs framåt av att de får vistas i en miljö nära naturen samt att de får tillgång till material 
som engagerar hela kroppen. Johansson tycker att Fröbels pedagogik i barnträdgården 
främjade både kunskapsutvecklingen och personlighetsutvecklingen hos små barn 
(Johansson, 1994). Fram till och med tidigt 1900-tal valde man innehåll i förskolan med 
utgångspunkt av barnens intresse, men ännu fanns dock inte läsning och skrivning med 
på agendan. Det man istället fokuserade på, var att barnens kunskaper skulle vara 
framåtsyftande och exempelvis leda till ett framtida yrke. Skillnaden mellan lek och 
arbete var fortfarande stor, men allt fler tankar om att arbete kunde ske i form av lek 
växte sakta fram (Thulin, 2006).  
 
I och med Barnstugeutredningen (BU) 1972 kom barnets lust och förmåga mer i fokus 
och fick även mer respekt och ett större förtroende. Det som skulle ange den pedagogiska 
inriktningen var; jag-uppfattning, begreppsbildning och kommunikation 
(Socialdepartementet, 1972).  
 
Under 1980-talet utkom Pedagogiskt program för förskolan (1987), där innehållet i 
förskolan koncentrerades till tre innehållsaspekter – natur, kultur och samhälle. 
Programmet skulle leda till att barnen utvecklade sin identitet, sin 
kommunikationsförmåga och begreppsförståelse (Socialstyrelsen 1987). 
Innehållsområdet natur fanns inte tidigare nämnt i barnstugeutredningen (1972) men 
betonar nu: ”… människans beroende av naturen och nödvändigheten av att utveckla ett 
etiskt förhållningssätt.” (Thulin, 2006:17).    
 
Lärande i förskolan idag 
 
Idag skall förskolan enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) lägga en stor vikt vid olika 
miljö- och naturvårdsfrågor och den ska inta ett ekologiskt förhållningssätt, då en positiv 
framtidstro ska prägla verksamheten (Utbildningsdepartementet, 1998). Det är av stor 
vikt att arbeta med naturvetenskapen på förskolan då ”… en viktig del av den 
grundläggande begreppsbildningen kan hänföras till den naturvetenskapliga 
begreppsvärlden” (Thulin, 2006:16). Förskolan ska bland annat arbeta med att barnen lär 
sig olika begrepp, lär sig se samband i det som sker runt omkring dem och upptäcker fler 
sätt att se på sin omvärld. Förskolan skall även verka för att barnen ska utveckla en 
förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp, en förståelse för enkla 
naturvetenskapliga fenomen och barnen ska även sträva mot att öka sin kunskap om 
växter och djur (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Förskoleklassen som egen skolform växer fram 
 
Diskussionen om en flexibel skolstart och en tioårig grundskola, har pågått under många 
år och det har även genomförts flertalet utredningar inom området (Skolverket, 2001). År 
1991 gjordes det en ändring i skollagen, där bestämmelser om en flexibel skolstart 
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infördes, det vill säga att sexåringarna gavs en möjlighet att börja i grundskolan ett år 
tidigare. Detta resulterade i att sexårsverksamheten utvecklades på många olika ställen i 
Sverige. Regeringen tillkallade en kommitté – barnomsorg och skolkommittén (BOSK). 
Växa i lärandet SOU 1997:21 blev resultatet av kommitténs arbete och var ett förslag till 
en ny läroplan för 6-16 åriga barn inom skolans värld (Skolverket, 2001). 
 
I propositionen 1997/98:6 Förskoleklass och andra skolfrågor föreslogs det att åtskilja 
sexårsverksamheten från förskolan och låta den bilda en egen skolform inom det 
offentliga skolväsendet. Denna skolform skulle kallas förskoleklass och omfattas av 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2001). 
 
Idag omfattas förskoleklassen av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
och i läroplanen finns det både mål att sträva mot och mål att uppnå. En sak är dock 
viktigt att vara uppmärksam på i förskoleklassen finns det dock inga mål att uppnå utan 
endast strävansmål. Trots detta så är verksamheten i förskoleklassen en inkörsport till de 
uppnåendemål som är uppställda för grundskolan. Att gå i förskoleklass är en rättighet 
som alla barn har och därför måste varje kommun erbjuda en plats till alla. 
Förskoleklassen är en frivillig skolform och ger alla barn och föräldrar en möjlighet att 
tacka nej till platsen om de inte vill ha den (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). 
 
Förskoleklassen – Ett möte mellan förskola och skola 
 
Förskolan och skolan har utvecklats från olika pedagogiska traditioner och det har 
medfört att de två verksamheterna ser helt olika ut. Förskolans pedagogik har sin grund i 
barnets utveckling där även omsorg och omvårdnad för barnet ingår. I stort så kan man 
säga att förskolepedagogiken utgår från att utveckling och lärande hos barnen sker 
ständigt och inte enbart styrda lärande situationer. En annan viktig utgångspunkt i denna 
pedagogik är leken, eftersom det är i leken barnen utvecklas och får en förståelse för sin 
omvärld. Lärande situationerna i förskolan, bör hela tiden vara förankrade i barnens 
närmiljö och till barnets egna erfarenheter. I skolan så skiljer man sig från förskolans 
pedagogik. Skolan utgår från ett långsiktigt, strukturerat och systematiskt 
lärandeperspektiv till skillnad från förskolans ”här och nu tänk”. Lärandet stimuleras 
genom barnets eget utforskande och ett elevinflytande poängteras mer och mer 
(Utbildningsdepartementet, 1997) 
 
I förskoleklassen ska förskolan och skolan mötas och verka tillsammans. Tanken med 
detta möte är att förskollärare och grundskollärare ska bidra med sina traditioner och sitt 
eget kunnande för att på ett så bra sätt som möjligt komplettera varandra i verksamheten. 
Detta möte är långt ifrån oproblematiskt och det räcker inte med att bara plocka ut det 
bästa ur varje verksamhet utan de måste verka tillsammans. Fungerar integrationen så kan 
en pedagogisk utvecklingskraft ske och leda till att de olika pedagogiska verksamheterna 
utvecklas. Detta kan möjliggöra nya förutsättningar för barns lärande och utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 1997). 
 
 
 

 9



Naturvetenskap inom skolans värld, dåtid och nutid. 
 
I och med läroplanen för grundskolan den allmänna delen (Lgr 80) så fick även lågstadiet 
naturvetenskap på schemat, detta till bekostnad av hembygdskunskapen som tidigare 
varit det ämne i lågstadiet som omfattat både samhälls- och naturorienterande ämnen 
(Hultén, 2008). Ett av målen med undervisning var att ge eleverna en fördjupad förståelse 
om både sig själva, naturen och människans verksamhet. I kursplanen för dessa ämnen så 
var huvudmomenten i lågstadiet bland annat, kroppen, fortplantning, djur och växter. 
Eleverna skulle undersöka olika egenskaper i omgivningens olika ämnen och föremål, 
väder, arbetsliv, naturtillgångar, faror och skydd i omgivningen (Skolöverstyrelsen, 
1980). 
 
När Lpo 94 kom medfördes en förändring i det naturvetenskapliga ämnet och den nya 
läroplanen påpekar att det är skolans uppdrag att stimulera varje elev till att införskaffa 
kunskap inom de olika ämnena. Enligt läroplanen ansvarar skolan även för att eleverna 
lär sig att förstå men även känna till olika grundläggande naturvetenskapliga begrepp och 
sammanhang (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
Syftet med den naturvetenskapliga undervisningen är att göra naturvetenskapen mer 
tillgänglig för barnen. Barnen ska få kunskap om naturvetenskapens forskningsresultat 
och arbetssätt, d.v.s. de ska få kunskap om vad naturvetenskapen säger, faktakunskap och 
hur man går tillväga för att få fram dessa fakta. I kursplanen för de naturorienterande 
ämnena kan man läsa att eleverna ska ha kunskaper inom olika naturvetenskapliga 
områden. Tittar man på de specifika kursplanerna för varje enskilt ämne står det bland 
annat att eleverna ska kunna känna igen och namnge olika växter och djur. De ska även 
ha kunskap om begreppet fasförändringar och dess innebörd samt ha insikt om hur ljudet 
och ljuset fungerar (Skolverket, 2000).  
 
Är detta framtiden för förskolan, förskoleklassen och skolår 1? 
 
Förändringar inom förskolan, förskoleklassen och skolan är något som nu diskuteras hos 
de borgerliga partierna. Moderaterna diskuterade förskolan och förskoleklassen på sitt 
framtiskonvent och budgetpropositionen tar upp olika satsningar inom skolväsendet. 
Moderaterna vill införa mer naturvetenskap i förskolan för att ge ämnet en högre status. 
Partiet vill även göra förskoleklassen obligatorisk, detta för att få grundskolan tioårig och 
därigenom få en ökad måluppfyllelse hos eleverna i skolan. Detta skulle medföra att 
svenska barn börjar skolan från sex års ålder. Det är inte bara moderaterna själva som har 
förslag på hur förändringar ska ske inom skolväsendet, de har även lagt fram förslag på 
detta i regeringen. De talar om en stor satsning på att ge lärarna inom skolans värld en 
kompetensutveckling inom naturvetenskap, för att barnen skall få en bättre möjlighet till 
att nå målen. Det har även kommit ett förslag på att göra målen i grundskolan tydligare, 
för att lärarna ska veta vad de ska hjälpa barnen att arbeta mot. Det ligger även ett förslag 
på att ändra alla kunskapsmål till kunskapskrav, detta endast för att få en tydligare bild av 
vad barnen ska kunna när de lämnar skolas värld. Förslagen på det som ska förändras 
ligger inte endast på de befintliga verksamheterna och de som arbetar i dem idag. Det har 
även kommit förslag på hur man kan förändra lärarutbildningen. De som ska utbilda sig 

 10



till förskollärare ska läsa en treårig grundlärarutbildning med inriktning på förskolan, de 
som skall arbeta i förskoleklassen ska först läsa inriktningen mot förskolan och sedan läsa 
en ettårig påbyggnadskurs. I förslaget kan man även läsa att de som skall läsa till lärare 
för skolår 1-3 ska läsa en grundlärarutbildning på fyra år, i alla tre utbildningar så är 
naturvetenskap en obligatorisk del av utbildningen. Hur mycket naturvetenskap som finns 
på schemat varierar, från 7,5 hp för förskollärarutbildningen till 15 hp för de som utbildar 
sig till grundlärare. (Moderaterna, 2008a; Moderaterna, 2008b;  
Utbildningsdepartementet, 2008; Utbildningsdepartementet, 2007) 
 
Varför naturvetenskap? 
 
Begreppet naturvetenskap har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de 
frågor, som rör livet och livsformerna, samt naturen och universum. Naturvetenskapliga 
studier tillfredställer förmågan att utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets 
glädje. I skolans värld delas oftast naturvetenskapen upp i de tre huvudgrenarna biologi, 
kemi och fysik (Skolverket, 2000). 
 
Harlen (1996) skriver i sin bok Våga språnget! att det numera är allmänt känt, att barn 
utvecklar intellektuella och praktiska färdigheter genom vetenskaplig träning. Träningen 
formar även barnens uppfattning om världen runt omkring dem och ger dem ett förråd av 
begrepp som kan hjälpa dem att knyta ihop sina erfarenheter. Hon anser även att 
naturvetenskap är lika viktig som svenska och matematik, eftersom det förbereder barnen 
att på ett mera effektivt sätt fatta beslut och lösa problem i sin egen tillvaro. Den 
vetenskapliga träningen som Harlen (1996) förespråkar syftar till att inspirera barnen att 
vilja undersöka. Författaren anser att detta leder till att barnen lär sig att vara skeptiska 
mot alla så kallade sanningar och det lär även barnen att ändra på sina idéer. Dimenäs 
(1996) anser att de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan, skall ge eleverna en 
inledning till de fenomen och företeelser, som förekommer i naturen och i samhället. 
”Denna introduktion skall å ena sidan ge eleven användbara redskap för att kunna agera 
som medborgare i ett demokratiskt samhälle…” (Dimenäs, 1996:116)  
 
Fensham (1999) skriver i sin artikel School science and public understanding of science, 
om sambandet mellan naturvetenskap i skolan och samhällets uppfattning inför ämnet. 
Författaren anser att det vore naturligt med en relation mellan skolan och samhället för att 
uppnå de bästa resultaten hos eleverna. Hans uppfattning är att eleverna lär sig 
naturvetenskap i skolan, men de ser ingen koppling till samhället och livet som vuxen. 
Fensham (1999) tror att utvecklingen inom det naturvetenskapliga området i skolan kan 
förbättras genom en debatt med forskningen som bevis.   
 
Enligt myndigheten för skolutveckling (2003) är de flesta NO-lärare överens om att 
naturvetenskapliga kunskaper är viktiga för att förstå omvärlden. Det kan exempelvis 
vara viktigt för befolkningen att ha kunskaper om god hälsa och energilösningar m.m. 
Myndigheten påpekar också att det är en demokratisk rättighet, att ha den kunskap som 
krävs för att kunna delta i samhällsdebatten och fatta viktiga beslut såväl i privatlivet som 
i yrkeslivet (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
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Varför naturvetenskap med små barn? 
 
Det är viktigt att man som lärare är medveten om elevers förståelse och att man vågar lita 
på att barnen kan ta till sig och använda sig av naturvetenskapliga begrepp redan i tidig 
ålder (Björneloo, 2004). Intresset för naturvetenskap är stort när barnen är små och får de 
inte den hjälp de behöver för att utveckla en förståelse för vad som sker, så minskar 
intresset drastiskt. Många gånger lämnar detta spår hos barnen, en känsla av att 
naturvetenskap är svårt och otillgängligt, dessa spår är något som stannar kvar länge hos 
barnen om inte hela livet ut (Vetenskapsrådet, 2005). 
 
Kan små barn lära sig naturvetenskap? 
 
Helldén och Helldén (2008) skriver att det är viktigt att man som lärare ger små barn 
chansen att få experimentera inom naturvetenskap. Han menar genom detta att barnen då 
har med sig kunskapen genom hela livet. Studenter som Helldén och Helldén (2008) har 
intervjuat menar på att vissa konkreta delar av undervisningen i skolan, har varit 
betydelsefullt för utvecklingen av deras förmåga att kunna identifiera fenomen i 
vardagen. Barn kan alltså få en viktig personlig utveckling genom att experimentera i 
unga år. Författaren skriver vidare att: ”Longterm study has shown that early experiences 
in childhood have an important impact on the development of the students future learning 
about processes in nature.” (Helldén & Helldén, 2008:11). Även Vikströms (2005) 
doktorsavhandling visar att skolans undervisning kan hjälpa små barn utveckla sin 
förståelse för abstrakta och naturvetenskapliga förlopp. Avhandlingen visar även att 
yngre elever har potential att lära sig naturvetenskap och att man hittills bara har för dålig 
tilltro till barnens förmåga. 
 
Lärarnas syn på barn  
 
Pramling (1997) skriver i sin bok Grundläggande färdigheter att lärarens sätt att förhålla 
sig till eleverna, speglas av det synsätt som man har på barns lärande. Om pedagogen 
använder sig av en fenomenografisk pedagogik, så är det barnens förståelse som står i 
centrum. Det finns dock ingen enkel metod att använda sig av under det praktiska arbetet 
i klassrummet. Pramling (1997) anser att det finns några viktiga aspekter i arbetet med 
barns förståelse, dessa aspekter innefattar att man som lärare har kunskap om hur barn 
tänker. Författaren skriver vidare att det är viktigt att man har kunskaper om barns 
generella tankeutveckling. Hon anser även att det är viktigt att lärarna kan: ”ställa 
utmanande frågor och att kunna tolka och förstå barns tankar.” (Pramling, 1997:43) Detta 
för att man som lärare på bästa sätt skall kunna stärka och analysera den egna förmågan, 
så att man kan göra osynliga fenomen synliga för sina elever (Pramling,1997) .  
 
Lärarens syn på naturvetenskap 
 
De naturvetenskapliga ämnena i skolan är idag brottas med olika svårigheter. 
Svårigheterna tycks enligt Ekstig (2002) hänga samman med elevernas attityder till 
naturvetenskap. Vikström (2002) skriver att: ”Lärarna skall ha, och uppfatta att de har, 
den kunskapsbas som krävs. Lärarna måste av omgivningen uppfattas ha sådan kunskap.” 
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(Vikström 2002:6) Hon menar även att pedagoger ute i skolans verksamhet vill ha 
övningar som de kan imitera och eller kopiera, för att sedan använda i klassrummet. 
Denna ”hur-orientering” motsätter sig dock de nya styrdokumenten som endast 
specificerar ”vad” lärarna skall åstadkomma (Vikström, 2002). En liknade slutsats drar 
Davidsson i SOU-rapporten Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan när han 
uttrycker att lärarna än idag jobbar efter Lgr 80:s kunskapsinnehåll och inte efter Lpo 
94:s struktur. Med detta menar han att lärarna jobbar mer på ett ”hur-relaterat” sätt, 
istället för att arbeta efter Lpo 94:s ”vad-struktur” (Utbildningsdepartementet, 2007) 
 
Vikström (2002) skriver att just den naturvetenskapliga undervisningen ansågs krävande 
av lärarna. Till och med: ”så krävande att den inte var möjlig att ge sig i kast med 
överhuvudtaget” (Vikström 2002:13). Vikström (2002) anser att pedagogerna är beroende 
av hur de själva erfarit ämnesinnehållet, eftersom de själva formar sitt 
undervisningsobjekt därefter. 
 

Lärarna utgick inte från kursplanen när de börjar planera ett arbetsområde i naturvetenskap. 
De utgår ifrån sina förutsättningar och egna intressen och anpassar kursplanerna till dessa i 
sin tur. Kursplanemål de inte förstår eller inte tycker sig klara av undviks helt. Min 
uppfattning är att lärarna agerade inom en trygghetszon vars gränser avgörs av tilltron till 
den egna förmågan och tillgängliga resurser. (Vikström 2002:47) 
 

Vidare menar Vikström (2002) att pedagogernas begränsade kunskaper inom de 
naturvetenskapliga ämnena påverkar bedömningen av vad som anses vara möjligt för 
eleven att lära sig. Goda ämneskunskaper, anser Vikström (2002) är en av 
förutsättningarna för att en pedagog skall kunna reformera och stärka skolans 
naturvetenskapliga undervisning. Författaren konstaterar också att: ”… lärares 
föreställningar och attityder till kunskap och lärande inom detta område har betydelse.” 
(Vikström 2002:132) 
 
Yoon & Onchwari (2006) skriver att lärare för de yngre åldrarna ofta rapporterar att de 
känner sig mindre förbereda att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena. Författarna 
menar även på att: ”Many early childhood teachers report lacking confidence to teach 
science.” (Yoon & Onchwari, 2006:419) Lärare för små barn bör helt enkelt se till att 
barnen får möta en miljö som väcker tankar och får dem att fundera (Yoon & Onchwari, 
2006). 
 
I NOT-häfte nr 13, utgivet av Skolverket (1998) berättar 26 lärare (via intervjuer) hur de 
upplever elevernas intresse för naturvetenskap, och hur man som lärare kan göra ämnet 
mera tillgängligt och intressant. Pedagogerna talar även om att vi alla (pedagoger och 
elever) behöver mera kunskap inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Många av de 
intervjuade tycker att man så tidigt som möjligt, skall skapa ett intresse för den 
naturvetenskapliga undervisningen. Man pekar även på att eleverna redan i förskolan 
eller i årskurs 1 är nyfikna och roade av ämnet. Den största delen av de intervjuade 
pedagogerna tycker inte att det är svårare att väcka elevernas intresse för naturvetenskap, 
jämfört med andra ämnen. Fördelen som pedagogerna framhåller är ämnets praktiska 
karaktär. Pedagogerna talar om att det gärna får vara vardagsanknytning i det eleverna 
gör, samt att det är viktigt att eleverna måste få göra saker själva, för att de då bättre skall 
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komma ihåg vad de lärt sig (Skolverket, 1998). De naturvetenskapliga ämnena anses 
endast av ett fåtal elever som ett viktigt ämne, medan svenska och matematik ses som 
grunden för allt och att eleverna behöver dessa ämnen. De flesta intervjuade pedagogerna 
anser att det är framförallt skolledningen och lärarens roll att få eleverna intresserade av 
naturvetenskap (Skolverket, 1998). 
 
Lärarens kompetens för ett bra naturvetenskapligt arbete 
 
”En viktig faktor vid barns lärande tycks vara att läraren själv förstår och har kunskap om 
de innehållsaspekter som står i fokus” (Thulin 2006:40). Hur bra den naturvetenskapliga 
undervisningen blir beror till stor del på hur pedagogernas attityder och kunskaper på 
området ser ut. Detta beror på att de naturvetenskapliga processerna till stora delar är helt 
osynliga för barn. Processerna kan synliggöras för barnen om det finns vuxna i deras 
omgivning, som kan skapa situationer där processerna lyfts fram (Thulin, 2006). 
Andersson (2001) menar på att det är lärarens ansvar att eleverna tar steget från vardaglig 
till naturvetenskaplig förståelse och senare även vidareutvecklar denna. Detta kräver att 
läraren har goda ämneskunskaper och kunskaper om hur eleverna lär och tänker i olika 
sammanhang (Andersson, 2001). 
 
Inom skolans värld har både lärare och elever en gemensam uppgift att tillsammans jobba 
mot de uppställda målen i läroplanen. Det ligger på lärarens ansvar att skapa möjligheter 
för barnen att lära sig och ge barnen en möjlighet att gå från en vardaglig förståelse av ett 
fenomen till ett naturvetenskapligt. Ska läraren lyckas med detta så krävs det goda 
ämneskunskaper och en god förståelse för hur barnen tänker och lär sig i olika 
sammanhang. För att undervisningen ska kunna bidra till att barnen utvecklar sin 
förståelse för hur världen ser ut och fungerar så räcker det inte med att låta barnen 
observera och experimentera. Eftersom barnen tolkar sina svar mot det som de redan vet 
så behöver de utmanande frågar som leder dem in i en reflektion över det som sker 
(Björneloo, 2004). En liknade slutsats drar Dimenäs (1996) då han menar att 
ämneskunskapen i naturvetenskap är otroligt viktigt för att ett arbete ska bli så bra som 
möjligt. Han anser dock att goda ämneskunskaper inte är allt, läraren måste ha minst lika 
goda kunskaper om hur barnen uppfattar olika fenomen i sin omvärld. Detta för att 
läraren ska kunna hjälp barnen vidare i sin förståelse av det som sker (Dimenäs, 1996). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) påpekar i sin handlingsplan för arbetet med 
naturvetenskap och teknik vikten av att lärare behöver kunskap för att på bästa sätt 
stimulera barn till god kunskapsutveckling. Thulin (2006) anser att läraren skall framstå 
som en aktiv part i barns lärande och ansvara för att skapa lärande situationer. Hon menar 
vidare att läraren själv, bör förstå och ha kunskap om innehållet som framhålls i 
läroplanen, för att barn skall utveckla en grundläggande förståelse (Thulin, 2006). 
Carlgren & Marton (2002) anser att utvecklingen hos eleverna sker genom de förmågor 
och förhållningssätt som läraren bidrar med. Med detta menar författarna att det är läraren 
som har nyckeln till hur eleverna rustas för framtiden (Carlgren & Marton, 2002). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) anser att kompetensen inom de 
naturvetenskapliga ämnena är för låg. Myndigheten talar därför om en 
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kompetensutveckling för lärarna och denna kompetenshöjande satsning bör innefatta 
ämnesmetodik och ämnesdidaktik. Den bristande kompetensen hos lärarna tros komma 
ifrån att lärare själva studerat relativt lite av de naturvetenskapliga ämnena under sin 
skoltid. Det är också så att många lärarstudenter prioriterar bort dessa ämnen under 
lärarutbildningen (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 
 
Lärarens roll i den naturvetenskapliga verksamheten 
 
Det har skett en rad olika studier vid Göteborgs universitet, av hur barn på bästa sätt kan 
lära sig naturvetenskap. De bästa principerna en pedagog kan använda sig av är att lyckas 
att få barnen att fokusera på ämnet och uppmuntra deras intresse för det som sker. 
Givande var även att stimulera förmågan att tänka och reflektera över innehållet som lyfts 
fram. Pedagogen bör även hjälpa barnen att uttrycka sig och göra deras tankegångar 
synlig för sig själv, men även påvisa att det finns flera olika sätt att se på samma sak. Om 
man sätter fokus på ett mångfald av olika idéer så kan man göra barnen medvetna om att 
det finns flera olika problemlösande metoder. Detta kan vara en bidragande del till att 
barnen själva blir medveten om hur de tänker (Björneloo, m.fl. 2003). 

 
Harlen (1996) anser att lärarens uppgift i den naturvetenskapliga verksamheten är:  

 
…att etablera ett nära samarbete med barnen, att berika deras miljö genom att förse dem 
med stimulerande hjälpmedel, att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle och att uppmuntra barnen 
att fullfölja sina undersökningar. (Harlen, 1996:22) 

 
Men Harlen (1996) menar också på att det är överraskande många av lärarna som tycker 
att det är svårt att införa naturvetenskap i undervisningen. Lärarens intresse för ämnet är 
mycket viktig och att den grundar sig i lärarens egna erfarenheter av naturvetenskap. 
Författaren fortsätter med att påstå att läraren måste övertyga sina elever att hon/han 
verkligen är intresserad av deras arbete. ”Om barnen känner att lärarens intresse är äkta, 
känner de förtroende och vågar diskutera fritt och öppenhjärtigt.” (Harlen, 1996:31) 

 
En viktig roll som läraren har i den naturvetenskapliga undervisningen, är att utveckla 
iakttagelseförmågan hos barnen. Harlen (1996) anser att lärare bör vidta åtgärder för att 
försäkra sig om att denna förmåga är utvecklad, för att exempelvis vidga begreppen hos 
barnen, utöka deras kunskap och uppmuntra till forskning. En annan viktig roll som 
läraren har, är att han/hon bör kunna ställa rätt frågor. Frågorna bör vara stimulerande 
för barns aktiviteter och för deras tankeförmåga (produktiva frågor). Dessa produktiva 
frågor är av stor betydelse när man planerar det vetenskapliga arbetet och författaren 
menar på att dessa frågor är en lärares bästa verktyg. Enligt Harlen (1996) tycker många 
lärare att det är svårt att tänka ut produktiva frågor. Författaren tror att det beror på att de 
allra flesta lärare har fått utbildningen genom bokliga sammanhang och detta har lett till 
att vi vant oss vid precisa och sakliga svar (Harlen, 1996). Schoultz (2000) skriver i sin 
avhandling Att samtala om/i naturvetenskap hur viktig det är att samtala om 
naturvetenskap. Han menar att med hjälp av en mera kunnig samarbetspartner kan man 
som lärare utveckla och ”…stödja elevens eget resonemang och hjälpa honom/henne att 
komma till insikt.” (Schoultz, 2000:76) 
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För att upprätthålla kvalité och motivation i No-undervisningen anser Sjøberg (2000) att 
välutbildade lärare är en förutsättning. Han menar också på att allt för få studenter lockas 
till det naturvetenskapliga området i lärarutbildningen (Sjøberg, 2000). Läraren har en 
framträdande roll i undervisningen och detta göra att ansvaret blir stort, en lärares 
agerande kan bli en förebild för barnen, men det kan också ge en motsatt effekt. En god 
undervisning är en mångsidig aktivitet som är till för att barnen ska upptäcka, utveckla 
och lita till den egna förmågan (Björneloo, 2004). 
 
Vikström (2005) anser att det inte är omöjligt att öka lärarnas kompetens i naturvetenskap 
för små barn. Hon menar att ett parallellt lärande kan ske i mötet mellan läraren och 
eleven, där läraren kan få en förståelse av hur eleven lär och förstår. Detta anser Vikström 
(2005) är en lärares uppgift och vill även att lärare skall bli bättre på att peka ut och lyfta 
fram det som är viktigt för eleven att lära sig. Författaren menar vidare på att lärarna ofta 
har bristande ämnesförstålse och ofta försöker att undvika de som de inte kan. Lärarna 
har även enligt Vikström (2005) en tendens att hålla sig till de som man är van vid och 
som de tycker fungerar.  
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Metod 
 
Val av metod 
 
Syftet med vår studie är att undersöka pedagogernas uppfattningar om det 
naturvetenskapliga kunskapsområdet. Trost (2005) föreslår att man skall använda sig av 
kvalitativa intervjuer när man vill förstå den intervjuades tankar och uppfattningar. Vi 
anser därför att en kvalitativ intervju är en lämplig metod eftersom vi vill undersöka 
lärarnas uppfattningar. Vi har även varit inspirerade av en fenomenografisk 
forskningsmetod, därför den beskriver hur människor uppfattar olika fenomen runt 
omkring sig.  
 
Undersökningspersoner eller undersökningsgrupp 
 
Vi tog via telefon kontakt med 12 olika lärare för att se om intresse för deltagande fanns. 
Av de tillfrågade var 10 intresserade att medverka i vår studie. Bortfallet på 2 av 12 lärare 
berodde på sjukdom och tidsbrist och detta bedömer vi inte har någon betydelse för vår 
studie. Vi anser att detta antal var lagom för vår studie och Kvale (1997) menar helt 
enkelt att man bör intervjua: ”…så många personer som behövs för att ta reda på vad du 
vill veta.”(Kvale, 1997:97). Lärarna vi intervjuade fanns i två olika kommuner i 
Norrbotten. Av dessa lärare så var två stycken förskollärare i förskolan, sex stycken 
förskollärare i förskoleklassen och två stycken lärare i årskurs 1. Undersökningsgruppen 
bestod av nio kvinnor och en man, i åldern 35-60 år. Utformningen på 
undersökningsgruppen skedde delvis slumpvis, eftersom vi ringde till utvald verksamhet 
men frågade inte efter någon speciell i personalen.  
 
Intervjuernas utarbetning och genomförande 
 
Vi valde intervju som undersökningsmetod för att vi ansåg att vi kunde få djupare svar, 
än vid exempelvis en enkät. En observation hade i det här fallet inte gett oss ett givande 
resultat eftersom det var pedagogernas uppfattning vi vill undersöka och inte se hur de 
arbetade med kunskapsområdet. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi 
utarbetat sju stycken huvudfrågor (se bilaga 1) till intervjuerna. Om den intervjuades svar 
på huvudfrågorna inte bedömdes vara nog uttömmande, så ställdes även ett antal 
följdfrågor som till stor del var förbestämda (se bilaga 1). 
 
Intervjuerna genomfördes på de olika lärarnas arbetsplatser, eftersom Trost (2005) anser 
att miljön bör vara så ostörd som möjligt och kännas trygg för den intervjuade. 
Intervjuerna som vi genomförde var i genomsnitt 10 minuter långa och närvarande var 
endast den intervjuade och en av oss som intervjuare. Detta för att den intervjuade inte 
skulle känna sig underlägsen, men även för att intervjuerna skedde i två olika kommuner 
i Norrbotten. Trost (2005) skriver att: ”Två intervjuare känns som något slags 
maktövergrepp och att den intervjuade känner sig komma i underläge.” (Trost, 2005:46). 
Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare, av den orsaken att det gav oss en chans att 
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lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. Svenning (2000) menar också på att man 
som intervjuare absolut måste ha någon form av bandspelare eftersom man inte hinner 
skriva samtidigt som intervjun utförs.  
 
Trost (2005) menar att det finns en mängd olika sätt att tolka, analysera och bearbeta 
intervjuer. Författaren anser att det inte finns några rätt eller fel vid en analys, så länge 
man är nyfiken på ämnet. Vi har totalt intervjuat fem personer var, och sedan tillsammans 
lyssnat på de inspelade intervjuerna. Under tiden som vi lyssnade på de inspelade 
intervjuerna så skrev vi ned det som sades. Sedan gick vi igenom texterna, vi kortade ner 
texterna och sparade det som specifikt svarade på våra intervjufrågor.    
 
Vi har i resultatdelen redovisat de insamlade data, som vi fått från intervjuer med tio 
lärare. Vi har efter bearbetning och flera genomläsningar kunnat se att de intervjuades 
uppfattningar och svar, kan delas in i kategorier. Dessa kategorier har vi sedan kartlagt 
genom att klippa isär texten, allt för att datan skall bli mera lättförstålig och för att vi 
lättare skall kunna få en överblick över kategorierna. Vi har sedan redovisat datan i 
flytande text, där vår ambition är att datan från intervjuerna skall göras förstålig och 
lättöverskådligt. De intervjuade har i texten figurerade namn, för att skydda de 
intervjuades identitet.  
 
Fenomenografisk forskningsmetod   
 
Eftersom vi har undersökt pedagogernas uppfattningar om det naturvetenskapliga 
kunskapsområdet och hur dessa påverkar den naturvetenskapliga verksamheten i 
förskoleklassen så har studien inspireras av en fenomenografisk forskningsmetod. Med 
detta menar Marton & Booth (2000) att det är ett sätt att hantera och uttrycka vissa 
forskningsfrågor som är relevanta för lärande i en pedagogisk miljö. Fokus i denna 
forskningsmetod ligger på beskrivningar av hur människor uppfattar olika fenomen runt 
omkring sig och forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. Att på ett 
enkelt sätt beskriva denna variation är av intresse för vår studie, eftersom vi söker en 
beskrivning av hur fenomenet i fråga upplevs. Författarna anser att resultatet av en 
fenomenografisk forskningsmetod är att man: ”… identifierar ett antal kvalitativt skilda 
sätt, på vilka en och samma situation eller fenomen har erfarits, men vi finner också en 
variation i skilda sätt att uttrycka ett sätt att erfara.” (Marton & Booth, 2000:173) 
Fenomenografins syfte är alltså att avslöja skilda sätt att erfara olika fenomen och vi har i 
vår uppsatts inspireras av detta arbetssätt, men bara på ett mycket enkelt sätt d.v.s. att vi 
inte har varit helt renläriga i denna metod utan vi har endast inspirerats av den.   
 
Intervju 
 
Intervjuer är en undersökningsform som innebär att man ställer ett antal frågor till den 
person man har valt att intervjua, för att sedan låta intervjupersonen ge svar på dessa 
frågor (Svenning, 2000). Dessa svar kan vara kortfattade eller innehållsrika, enkla eller 
komplexa. För att skapa förståelse eller hitta mönster är den kvalitativa 
undersökningsformen den form som ska användas eftersom den kvantitativa endast 
påvisar hur många som upplevt det som undersöks (Trost, 2005). 
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”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen.” (Patel & Davidsson 2003:78) Detta får som följd att intervjun aldrig kan ha 
färdigställda svarsalternativ utan svaret kommer att styras av den intervjuade personens 
tankar och åsikter (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Kvale (1997) menar på att intervjuns syfte är att få inblick i den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka deras mening. Vi använde oss därför av samma frågeområden vid alla 
intervjuerna och vi lät de intervjuade personerna vara med och styra samtalet. Dessutom 
var det inte samma person som ställde frågorna vid alla intervjuerna och situationerna var 
inte heller desamma vid alla tillfällena. Vi hade ett antal följdfrågor utifall att 
huvudfrågan besvarats allt för kortfattat (följdfrågor, se bilaga 1). Detta medförde att den 
intervjuades svar kunde variera och att intervjuerna gick smidigare än om de varit helt 
styrda. Trost (2005) menar att det är viktigt för den som intervjuar, att se intervjun som 
ett tillfälle att samla in en annan persons tankar och erfarenheter kring ett ämne och inte 
som ett samtal. Den som intervjuas ska dock uppleva det som ett samtal, eftersom det 
brukar lätta på stämningen och möjliggöra en bra intervju.  
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Resultat 
  
Resultatet av vår insamlade data redovisas nedan i kategorier. De intervjuade lärarna har 
här figurerade namn eftersom vi som intervjuare inte får tala om för någon vem man har 
intervjuat Trost (2005).  
 
Vad är naturvetenskap för de intervjuade lärarna? 

 
Naturvetenskap innefattar endast ämnet biologi.  
Vår datainsamling visade att hälften (5/10) av de tillfrågade lärarna, tyckte att ämnet 
naturvetenskap endast innebär ämnet biologi. Lärarna i denna kategori anser att de tänker 
på djur och natur, biologi helt enkelt. 
 
Nämner även ämnena fysik, kemi och teknik.  
Tre av de tio intervjuade nämner något av de andra ämnena (kemi, fysik och teknik) men 
då främst eftersom de själv upplevt de under sin skoltid. Inom denna kategori menar de 
intervjuade att naturvetenskap: ”egentligen är allt runt ikring oss.” (Gun, 2008-12-03).  
 
Djupare förståelse för ämnet naturvetenskap. 
De två återstående lärarna anser att: ”naturvetenskap är ett sätt att se på livet och allt som 
sker” (Gun, 2008-12-03). De intervjuade tänker också på samhället och demokratin, 
eftersom de anser att naturvetenskap är en förklaring och visar att: ”vi människor är del 
av något större” (Ingrid, 2008-12-04). 
 
Tycker de intervjuade lärarna att de naturvetenskapliga ämnena är viktiga? ( i 
samhället, i skolan, i förskoleklassen)  
 
Svenska och matematik är viktigare än naturvetenskap. 
Intervjuerna som vi har gjort, visar att tre av de tio tillfrågade lärarna anser att 
naturvetenskap är viktigt, men att ämnena svenska och matematik just nu är viktigare. 
Bertil säger så här under intervjun:  
 

Små barn tycker att det är roligt att lära sig om exempelvis djur och natur, men de lär 
sig ju om det ändå, utan att man jobbar med det i skolan. Ämnena svenska och 
matematik däremot kan inte barnen lära sig själv, utan då måste de ha hjälp av en 
lärare (Bertil, 2008-12-04).  

 
Bara biologidelen är viktig och att man bör börja när barnen är små. 
Tre av de intervjuade lärarna menar att naturvetenskap är viktigt, men de talar då bara om 
ämnet biologi, inte alla de ämnen som naturvetenskap innefattar. Lärarna i denna kategori 
anser att man bör börja då barna är små och en vanlig uppfattning inom denna kategori är 
att:  
 

Biologidelen inom naturvetenskapen är viktig. Det är även viktigt att man börjar väcka 
intresset tidigt hos barnen och att man jobbar medvetet och kontinuerligt med ämnet. 
Barnen måste få tänka och reflektera över ämnet om de ska lära sig något. (Eva, 2008-
12-04).  

 20



  
Alla de naturvetenskapliga ämnena är viktiga.  
Den återstående gruppen av fyra lärare anser att naturämnena är jätteviktiga och att det 
formar demokratiska medborgare, som har insikt om hur man på bästa sätt skall leva på 
vår jord. Tänkesätten i denna kategori visar på att lärarna tycker det är viktigt med de 
naturvetenskapliga ämnena eftersom:  
 

…det leder till ett bättre samhälle där varje individ har goda kunskaper om hur man 
bör leva på bästa sätt […] naturvetenskap är även viktigt i skolan för att skolan skall 
spegla samhället (Gun, 2008-12-03). 

 
Hur arbetar de intervjuade lärarna med det naturvetenskapliga kunskapsområdet i 
förskolan, förskoleklassen eller skolår 1? 
 
Arbetar endast inom orådet biologi. 
Av de intervjuade lärarna arbetade mer än hälften (6/10) med ämnet biologi och då främst 
med djur och natur, eftersom många av lärarna anser att barnen tycker att det är intressant 
och roligt. Dessa lärare menar trots detta, att de inte väljer bort någonting i den 
naturvetenskapliga undervisningen. En av de intervjuade säger så här: ”Vi väljer inte bort 
något, utan vi väljer att prioritera det som passar barnens ålder” (Eva, 2008-12-02). En 
annan åsikt inom samma kategori är Ingrids som menar på att: ”… hon helt enkelt inte 
vill förvirra barnen med svåra saker.” (Ingrid, 2008-12-04) och därför väljer bort kemi 
och fysik delarna. 
 
Arbetar med alla de naturvetenskapliga ämnena.  
Två av de tio tillfrågade lärarna berättar att de behandlar några ämnen från kemin, 
fysiken och/eller tekniken under läsåret. En typisk åsikt från denna kategori, är Anna som 
i sin intervju säger: ”Det finns ju det lilla och enkla att jobba med” (Anna, 2008-12-02). 
Den här kategorin som Anna tillhör arbetar oftast utifrån redan färdigställda uppgifter 
eller färdiga lådor.  
 
Jobbar för en djupare förståelse. 
Två av de tio intervjuade arbetar med alla de naturvetenskapliga ämnena, men man 
jobbar inte utifrån färdigställt material. Lärarna i den sista kategorin har en djupare 
förståelse för ämnet naturvetenskap och tycker att ämnet naturvetenskap borde integreras 
i undervisningen kontinuerligt.  
 
Hur jobbar pedagogerna för att sträva mot de uppställda målen i styrdokumenten? 
(för naturvetenskap) 
 
Vet vad som står i kurs- och läroplanen. 
Våra intervjuer visar att hälften (5/10) av de tillfrågade lärarna vet vad som står i 
läroplanerna och i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena. Lärarna i denna 
kategori säger under intervjuerna att de försöker uppnå de mål som finns genom att arbeta 
med dem någon gång under läsåret. En åsikt är att: ”Jag tycker inte att vi väljer bort 
något, men att vi har den miljö vi har så blir det ju att vi satsar på biologi delen” (Maria, 
2008-12-04).  
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Jobbar efter egna uppsatta mål. 
Två av de tio intervjuade berättar att de i sin förskoleklass jobbar efter egna uppsatta mål 
inom det naturvetenskapliga kunskapsområdet. Dessa mål som lärarna jobbar efter, är 
inte direkt uppställda mot Lpo 94 och är i stort sätt bara biologi, men de jobbar även med 
vattnets fasförändringar. 
 
Osäkra på vad som står i styrdokumenten. 
De tre resterade lärarna är osäkra på vad som står i styrdokumenten, angående ämnet 
naturvetenskap och en av de intervjuade i denna kategori utbrister under intervjun: ”Det 
känns hemskt… det är ju faktiskt mitt jobb” (Gun, 2008-12-02). 
 
Ser lärarna några hinder/möjligheter för att utveckla det naturvetenskapliga 
arbetet i förskolan, förskoleklassen, skolår 1? 
  
Ser inga hinder. 
En av de tio intervjuade ser inga hinder alls i att utveckla det naturvetenskapliga arbetet 
och menar på: ”… att man bör satsa på att utveckla andra ämnen, innan man tar sig an det 
naturvetenskapliga ämnena.” (Bertil, 2008-12-04)  
 
Tiden är ett hinder för att utveckla det naturvetenskapliga arbetet. 
Vår intervju visade att det var tre av de tio lärarna som anser att tiden är ett hinder för 
utvecklingen inom de naturveteskapliga ämnena, påpekar att: ”… det tar lite längre tid att 
planera och fixa fram grejer om man skall jobba med naturvetenskap” (Gun, 2008-12-
03). Några av de intervjuade ansåg ju att tiden var ett hinder och de lärarna önskade sig 
mer personal eller mindre barngrupper, för att få en god utveckling inom ämnet.  
 
Känner osäkerhet inför ämnet.  
Tre av de tio intervjuade hade den åsikten att lärarna behöver mer utbildning, för att de 
inte skall vara rädd för ämnet. Anna menar på: ”… att det skulle vara lättare att jobba 
med både kemi och fysik om kompetensnivån var högre hos lärarna.” (Anna, 2008-12-
02).   
 
Det satsas för lite pengar för att en utveckling skall ske.  
De tre resterande lärarna menar på att resurserna i form av pengar är väldigt små och att 
detta försvårar utvecklingen. Lärarna i denna kategori vill att barnen skall få 
experimentera mera själva för att få en bättre förståelse i de naturvetenskapliga ämnena. 
 
Hur ser de intervjuade lärarna på kompetensutvecklingen inom de 
naturvetenskapliga ämnena?  
 
Det behövs kompetensutveckling. 
Majoriteten (7/10) av de intervjuade lärarna anser att det behövs kompetensutveckling i 
någon form. En av de intervjuade pekar på att det skulle vara bra med 
kompetensutveckling inom de naturvetenskapliga ämnena, eftersom den intervjuade 
anser att: ”… lärare har bristfälliga kunskaper och därför håller sig till det som de redan 
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kan.” (Gun, 2008-12-02). Så många som en tredjedel av dessa anser att 
kompetensutvecklingen bör bestå av konkreta förslag hur man som lärare kan jobba. En 
av åsikt från de intervjuade lärarna i denna kategori är att: 
 

Det var ju länge sen man själv gick i skolan och det händer hela tiden nya saker på 
området. Det som man skulle vilja ha är metoder för hur man skall jobba, så att man 
vet att man ligger på rätt nivå.  (Bertil, 2008-12-02).   

 
Svårt att ta till sig det som redan finns. 
En av de tio intervjuade säger att det är svårt att ”nappa” på det som redan finns. Monika 
anser att kompetensutvecklingen aldrig får kosta pengar och säger vidare att: ”Man 
önskar ju att man skulle få bli mera medveten om naturvetenskap, för då är det ju lättare 
att se och lyfta fram det på ett bra sätt för barnen.” (Monika, 2008-12-02). 
 
 
Kompetensutvecklingen bör vara obligatorisk!  
En av de tio intervjuade menar på att de ej har de kunskaper som krävs och en av lärarna 
tycker att kompetensutvecklingen bör vara obligatorisk för alla verksamma lärare.  
 
Kompetensutvecklingen behövs inte. 
Endast en av de tio tillfrågade tycker att kompetensutvecklingen inte behövs, eftersom 
kompetensen redan finns hos lärarna. Den intervjuade anser dock att: ”… man som lärare 
behöver få stöd och inspiration från rektorer och kollegor, eftersom ämnet har så låg 
status.” (Ingrid, 2008-12-04). 
  
Tror lärarna att inställningen till ämnet påverkar barnen och verksamheten? 
 
Barnen påverkas av lärarens inställning. 
Flertalet (6/10) av de intervjuade menar att barn påverkas av lärarens inställning. En av 
de intervjuade lärarna utbrister: ”Jag får dem ju intresserade” (Maria, 2008-12-04) och en 
annan säger: ”är man intresserad så lägger man fram det eleverna ska jobba med på ett 
mera inspirerande sätt” (Monika, 2008-12-04). En annan av de intervjuade lärarna i 
samma kategori, tror att:  
 

… barnen från början är väldigt intresserade att se hur allt fungerar. Jag tror det är lätt 
att få med sig barnen om jag själv är intresserad av det, man behöver ju inte tänka så 
högtflygande utan man kan ju faktiskt hålla det på golvnivå. (Anna, 2008-12-02). 

 
Barnen påverkas av lärarens kunskaper. 
Resterande grupp på tre lärare anser dock att barnen påverkas, men av lärarens kunskaper 
och Bertil anser att: ”… man vet ju hur man kan dras med av andras engagemang” 
(Bertil, 2008-12-04). Vidare pekar Guns åsikter på samma sak eftersom hon säger:  
 

Jag tror självklart att verksamheten och barnen påverkas av lärarens kunskaper. Det är 
ju jag som lärare som säger vad vi skall göra och oftast ser alla små barn upp till sin 
fröken. (Gun, 2008-12-02). 

 
 

 23



 
Barnen påverkas inte av läraren. 
Endast en av de tio tillfrågade tror inte att barnen påverkas av lärarens inställning till 
ämnet och verksamheten. Denna lärare menar på att barnen lärs sig av det som de är 
intresserade av och inte av lärarens inställning eller kunskap. 
 
Sammanfattande slutsatser 
 
Resultatet visar att de flesta av lärarna anser att naturvetenskap endast är biologi, bara två 
stycken av de intervjuade hade en djupare kunskap för hela det naturvetenskapliga 
området. Många av lärarna i vår studie hade bristande kunskaper om vad styrdokumenten 
säger, men de ansåg inte att det var ett hinder för att utveckla sitt arbete. De hinder 
lärarna såg för att utveckla den naturvetenskapliga verksamheten låg ofta hos en andra 
part (verksamheten, barnens förmåga att lära, ekonomi m.m.) och inte hos sig själva. 
Nästan alla av de intervjuade ville ha kompetensutveckling inom det naturvetenskapliga 
kunskapsområdet på grund av för dåliga kunskaper. Lärarna såg dock inte dessa bristande 
kunskaper som ett hinder för att utveckla sin verksamhet. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion  
 
Genom vårt intervjuarbete har vi kommit fram till ett resultat som vi har att analyserat, 
tolkat och bearbetat. För att detta resultat skall ses som tillförlitligt, anser vi att det finns 
en rad aspekter att ta hänsyn till. Vidare följer en genomgång över hur vi agerat och gått 
tillväga i vår studie, vad som varit bra och vad som varit mindre bra. 
 
Vi har använt oss av intervju som forskningsmetod i vår studie, eftersom det är de 
intervjuades uppfattningar som vi är intresserade av. Valet grunde vi genom Patel & 
Davidsson (2003) som menar på att syftet med en intervju är upptäcka den intervjuades 
livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. De intervjuade personerna i vår studie 
har ställt upp av fri vilja, vilket vi ser som gynnsamt för arbetets tillförlitlighet. De 
intervjuade fick även bestämma när intervjuerna skulle genomföras för att det skulle 
kunna ske ostört och utan stress, detta kände vi dock inte uppfylldes helt fullt ut och kan 
ha påverkat resultaten i intervjuerna. Trost (2005) pekar på att det är ofta förekommande 
att intervjuer störs av telefoner som ringer eller arbetskamrater som kommer inklivandes. 
Även under våra intervjuer upplevde vi detta och vi anser att vi nog skulle ha varit mera 
noggranna i valet av plats för våra intervjuer. Överlag anser vi dock att vi valt rätt metod 
för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar, men vi önskar att det funnits mera 
tid för fler intervjuer eftersom datan ej blev mättad i den lilla grupp som vi undersökt.  
 
Vi måste också ta i beaktande att relationerna till de intervjuade kan ha påverkat svaren vi 
fått, då en liten del av de intervjuade var kända för oss sedan tidigare. Att vi som 
intervjuare känner några av lärarna, anser vi både kan ha sina för- och nackdelar. Det kan 
som intervjuare kännas enklare och komma till någon som man redan känner till, men 
samtidigt kanske den intervjuade då ger en de svar som de tror att man vill ha. Det går 
inte dock inte att bortse ifrån risken att alla de intervjuade, försökte att ge oss de svar som 
de trodde att vi ville ha.  
 
Intervjuerna har i vår studie bandats eftersom Svenning (2000) menar på att man som 
intervjuare inte hinner skriva samtidigt som intervjun utförs. Sedan har de delar som vi 
anser har någon relevans för studien skrivits ned, allt för att vi inte ska göra omedvetna 
personliga tolkningar. Intervjufrågorna kan också kritiseras även om de i sig är relevanta 
och till nytta för vår studie, så var följdfrågorna däremot inte fasta och kunde formuleras 
olika i de olika intervjuerna. (Intervjufrågor och följdfrågor, se bilaga 1) 
 
Vi har under tiden som vi gjort intervjuer, insett att vi efter varje avslutad intervju blivit 
bättre och bättre på att intervjua och nu i efterhand menar vi att vi borde ha gjort ett antal 
tränings intervjuer först, innan vi gav oss ut i verkligheten.   
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Validitet och reliabilitet 
 
Det vi i vår studie har för avsikt att undersöka är pedagogernas uppfattningar om det 
naturvetenskapliga kunskapsområdet och hur dessa påverkar den naturvetenskapliga 
verksamheten. Patel och Davidsson (2003) menar på att innehållsvaliditeten visar på hur 
bra täckning man har av problemområdet i sin studie. Det vill säga om vi verkligen 
undersöker det vi har för avsikt att undersöka. Vi har utifrån vårt syfte gjort en 
litteraturstudie, för att få en djupare förståelse för det valda ämnet. Sedan har vi intervjuat 
10 personer för att få svar på de frågeställningar som är kopplade till vårt syfte. Slutligen 
har vi använt intervjuerna för att kunna styrka litteraturen och genom det få en större 
validitet i svaren till våra frågeställningar. Vi menar därför att vår studie har en 
tillfredställande validitet.  
 
Patel och Davidsson (2003) menar att reliabilitet i undersökningen har för avsikt att mäta 
dess trovärdighet, det vill säga tillförlitlighet i de mätmetoder som används och vilka 
faktorer som kan påverka undersökningen. Reliabiliteten i vår undersökning kan ses som 
tillförlitlig eftersom vi har spelat in intervjuerna, skrivit ned dem och sedan läst dem 
ytterligare en gång. Intervjusituationerna har dock skilt sig åt eftersom intervjuerna har 
utförts av två olika intervjuare, i olika miljöer och vid olika tidpunkter.    
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt resultat visade att de flesta av pedagogerna uppfattar det naturvetenskapliga 
kunskapsområdet som en viktig del inom förskolan och inom skolan. Men när det kom 
till vad naturvetenskap är så skilde sig pedagogernas uppfattningar åt. Alla ansåg att 
biologi tillhörde det naturvetenskapliga kunskapsområdet, men det var endast två som 
hade en djupare förståelse för naturvetenskapen. Kan det vara detta som gör att ingen av 
de intervjuade anser sig välja bort någon del av kunskapsområdet i sin undervisning? Om 
man inte ser naturvetenskap som något annat än biologi och jobbar med ämnet så kan 
man ju heller inte se att man väljer bort något. Eller är det som Eva säger?: ”Vi väljer inte 
bort något, utan vi väljer att prioritera det som passar barnens ålder” (Eva, 2008-12-02). 
Här ställs vi dock för nästa problem, väljer man att prioritera det som passar barnets 
ålder, har man då inte redan bestämt att barn i en viss ålder inte kan lära sig vissa saker? 
Detta trots att forskning visar på att barn redan i tidig ålder kan utveckla ett vetenskapligt 
tänk och en förståelse för naturvetenskapliga fenomen om de får träning i det. Men då 
beror det ju på det som Thulin (2006) säger att vad ett barn kan lära sig beror helt och 
hållet på hur läraren planerar och genomför sin undervisning.  
 
Om lärare anser att barnen inte kan lära sig något inom naturvetenskapen så kommer de 
inte heller att göra det. Här tycker vi att de som arbetar med de små barnen ska visa större 
förtroende till de barn de arbetar med och inte gå efter vad de själva anser om ämnet. 
Tycker man att ett ämne är svårt så blir det svårt, eller är det kanske så att det sitter i att 
man tycker det är svårt att veta hur man ska lägga upp undervisningen? Detta behöver 
inte vara ett problem, för finns bland annat en uppsjö av olika böcker man kan titta i för 
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att få inspiration till sin egen undervisning. Visst är det så att det kan vara svårt att hitta 
rätt nivå för just ”de här” barnen som man jobbar med och då kan det vara skönt att få 
idéer och inspiration av andra. 
 
Under intervjuerna med lärarna var det ingen av pedagogerna som ansåg att det fanns 
några möjligheter till att utveckla den naturvetenskapliga verksamheten i förskolan, 
förskoleklassen och skolår 1. Lärarna såg istället endast hinder för att en utveckling på 
detta område skulle kunna ske och detta skulle kunna vara en annan aspekt på varför 
arbetet med små barn och naturvetenskap ser ut som det gör idag. Hinder som 
pedagogerna ser har till stor del med verksamheten i sig att göra, t.ex. det finns för lite 
personal och pengar, men problemet läggs även över på barnen själva – ”de är för små för 
att lära sig”. Endast en av de intervjuade tar upp det problem som Vikström (2002), Yoon 
& Onchwari (2006) och Sjøberg (2000) pratar om och det är den bristande kompetensen 
och självförtroende inom naturvetenskapen hos lärarna. Detta tycker vi är intressant, 
eftersom i stort sett alla av de intervjuade ville ha kompetensutveckling på det 
naturvetenskapliga kunskapsområdet, då de ansåg sig själva ha för dåliga kunskaper. Kan 
det vara så att man som lärare idag inte ser sina egna bristande kunskaper inom ett 
specifikt ämne som ett hinder för att kunna utveckla sin verksamhet och undervisning på 
det området? Är det så att det är lättare att lägga över ansvaret för att det finns ett 
problem på någon annan än sig själv? Om det är på detta sätt, hur kommer vi ifrån det? 
Vi måste börja våga se de brister vi själva har för istället för att bara säga barnen är för 
små. Det är kanske inte så kul att inse att man själv har för bristande kunskaper i ett 
ämne, men då är man i alla fall ärlig, ifall detta är fallet. För det är väl ändå för att barnen 
ska lära sig något som är vårt uppdrag i skolan? När det kommer till vilken typ av 
kompetensutveckling pedagogerna vill ha, så får vi likt Vikström (2002, 2005) fram 
tendenser på att lärarna ville ha konkreta förslag på hur de skulle jobba med 
naturvetenskapen. Vikström (2002) och Utbildningsdepartementet (2007) menar på att 
denna ”hur-orientering” inte finns med i de nya styrdokumenten som endast anger ”vad” 
läraren skall lära ut. Tyder detta på att lärare idag har svårt att tyda och tolka vad som står 
i läroplanerna angående naturvetenskap?  
 
Det vår studie visade var att hälften av de tillfrågade var osäkra på vad läroplanerna sa 
om naturvetenskapen. Vi tycker det är lite skrämmande att många av pedagogerna idag 
har så lite vetskap om vad läroplanerna faktiskt säger, är det inte läroplanen som ska styra 
hela den pedagogiska verksamheten? Kanske är det därför som Utbildningsdepartementet 
(2007) ger sitt förslag på att ändra kunskapsmålen till kunskapskrav. Denna förändring 
kanske skulle kunna hjälpa pedagogerna i sin osäkerhet. Vi tror att osäkerheten över vad 
styrdokumenten säger kan leda till de svårigheter lärarna idag har med att få in hela det 
naturveteskapliga kunskapsområdet i sin undervisning. Vi vill med detta ställa oss bakom 
det Thulin (2006) säger, då hon uttrycker att det är viktigt för lärare idag ha god kunskap 
om det innehåll som finns i läroplanen. Har lärarna inte det, så kan de inte heller ge 
barnen i förskolan, förskoleklassen och skolan den möjlighet till förståelse och lärande 
som de har rätt till. 
 
Vår studie visar att flertalet av lärarna tycker att de kan påverka barnen i sin undervisning 
genom sitt intresse och sitt engagemang. Detta stöds även av tidigare forskning, då 
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Harlen (1996) anser att om barnen kan känna att läraren har ett äkta intresse för ämnet, så 
vågar barnen känna en tilltro till ämnet och vågar därigenom ta det till sig. Andersson 
(2001) menar dock på att det kräver att läraren har goda ämneskunskaper och kunskaper 
om hur eleverna lär och tänker i olika sammanhang (Andersson, 2001). Våra intervjuer 
visar att dagens lärare har bristfälliga kunskaper inom det naturvetenskapiga området och 
vi frågar oss även om de verkligen har kunskaper om hur barn lär och tänker i olika 
sammanhang? Författarna Carlgren & Marton (2002) anser att utvecklingen hos eleverna 
sker genom de förmågor och förhållningssätt som läraren bidrar med. Vi stödjer helt klart 
författarna som även menar på att det är läraren som har nyckeln till hur eleverna rustas 
för framtiden. Björneloo (2004) menar att läraren har en framträdande roll i 
undervisningen och detta göra att ansvaret blir stort, en lärares agerande kan bli en 
förebild för barnen, men det kan också ge en motsatt effekt. Vi anser därför i likhet med 
Thulin (2006), att läraren skall framstå som en aktiv part i barns lärande och ansvara för 
att skapa lärande situationer. 
 
Anledningen till att vi i bakgrunden endast beskrivit de borgerliga partierna i vår 
framtidstext är för att de är i regeringsställning och de som bestämmer i Sverige idag. Vi 
anser att de borgerliga partiernas intentioner är både bra och dåliga. Moderaternas vilja 
att införa mer naturvetenskap i förskolan är enligt oss hur bra som helst men att ett parti 
går in och ”pekar med hela handen” skulle kunna få andra konsekvenser än önskat. Vi 
tror tyvärr att det skulle kunna bygga upp en känsla av måste hos lärarna istället för en 
känsla av vilja och det gör att undervisningen inte blir bra. Något vi verkligen tycker är 
bra och något i stort sätt alla de intervjuade lärarna också tyckte var bra är regeringens 
vilja i att satsa på kompetensutveckling inom naturvetenskapen. Vi tror att 
kompetensutveckling verkligen är något som behövs för både nya och äldre lärare, för det 
spelar inge roll om du tidigare har läst det eller inte, det går alltid att lära sig mer. 
 
Avslutande diskussion 
 
Som vi tidigare lyft fram så anser lärarna att det är viktigt med naturvetenskap i 
förskolan, förskoleklassen och skolår 1, detta borde lägga en god grund för ett bra och 
aktivt arbete med naturvetenskapen. Tyvärr så visade vår studie endast att ett fåtal lärare 
som jobbade med hela det naturvetenskapliga kunskapsområdet, övriga arbetade endast 
med biologidelen. Detta kan som vi tidigare påpekat bero på att många av de intervjuade 
lärarna endast ansåg att naturvetenskap är biologi. Det kan även bero på lärans kunskaper 
på området, bristfälliga kunskap om vad styrdokumenten säger eller åsikten att barnen är 
för små för att lära sig annat är biologi. 
 
Då den naturvetenskapliga verksamheten i förskolan, förskoleklassen och skolår 1 ser ut 
som den gör idag, får det givetvis konsekvenser för lärandet i ämnet hos barnen. I vår 
studie fick vi fram att stora delar av barnen överhuvudtaget inte får möta annat än biologi 
i den pedagogiska miljön och därför går de miste om övriga delar i det naturvetenskapliga 
kunskapsområdet. Detta kan resultera i framtida svårigheter att uppnå de uppställda 
målen som finns i kurs- och läroplaner. Enligt Vetenskapsrådet (2005) kan resultatet även 
bli att intresset för naturvetenskapen helt släcks för barnen, detta eftersom intresset för 
ämnet kanske är som störst när barnen är små. Får barnen i detta skede inte hjälp att 
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förstå det som sker kommer de till slut att ”ge upp” och i värsta fall aldrig få tillbaka 
intresset för ämnet. Med detta som motivation skulle vi önska att de lärare som endast 
arbetar med biologin, (oavsett anledning) ”vidgade sina vyer” lite och öppnade upp för de 
övriga delarna också. Detta för att ge barnen en större möjlighet till lärande och 
utveckling inom naturvetenskapens alla delar. 
 

Vad har vi lärt oss för vårt framtida yrke? 
 
Denna studie har varit väldigt lärorik på många sätt inför vårt framtida yrke som lärare. 
Studien har bland annat givit oss en djupare insikt om hur viktigt det är att lägga en god 
grund för de små barnen att stå på, oavsett vilket ämne som behandlas. Vi har även insett 
hur stor roll intresset spelar för att arbete ska bli bra, har t.ex. inte läraren intresset för 
ämnet så kan hon/han aldrig få de barn och elever de jobbar med intresserade. Vi inser 
också att intresset för ämnet vi själva brinner för kan möta på motstånd ute i 
verksamheten. Det är helt enkelt så att alla inte tycker att naturvetenskap är något man 
bör arbeta med i skolan. Om detta sker så är det viktigt att inte man själv tappar lusten 
utan att med sitt eget intresse och engagemang inspirerar andra runt omkring sig, i hopp 
om en bättre lärandemiljö. 
 
Framtida forskning 
 
För en vidare forskning på detta område hade det varit intressant att observera de 
intervjuade lärarna för att med egna ögon se och bedöma hur den naturvetenskapliga 
verksamheten ser ut. Vi anser även att det hade varit intressant att studera en större 
undersökningsgrupp, d.v.s. det ingår ett större antal pedagoger i undersökningen. 
Pedagogerna i undersökningen skulle då helst ha en större ”åldersspridning” än de hade i 
denna studie, med detta menar vi att de som ingår i undersökningsgruppen inte bara 
befinner sig i åldrarna 35-60 år. Åldersspridningen skulle kunna medföra att även 
nyexaminerade lärare deltog i studien, vi har även en önskan att få in fler män i 
undersökningen. Även om undersökningsgruppen vi har speglar dagens verklighet i 
skolans värld så skulle en bredare undersökningsgrupp varit intressant att studera. Ett 
annat förslag till framtida forskning är att utföra studien i ett större antal kommuner än de 
två vi undersökt, detta för att se om kommunens satsningar speglar undervisningen i 
förskolan, förskoleklassen och skolår 1 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till pedagogerna    
 
 
1. Vad är naturvetenskap för dig? 

- Vad tänker du på? 
 

2. Tycker du att de naturvetenskapliga ämnena är viktiga? ( i samhället, i skolan, i 
förskoleklassen)  

- Varför? /Varför inte? 
 

3. Hur arbetar du med det naturvetenskapliga kunskapsområdet i förskoleklassen? 
- Vad gör ni? 
- Varför arbetar ni på det sättet? 
- Vad väljer ni bort och varför? 

 
4. Hur jobbar du som pedagog för att sträva mot de uppställda målen i 

styrdokumenten? (för naturvetenskap) 
 
5. Ser du några möjligheter för att utveckla det naturvetenskapliga arbetet i 

förskoleklassen? 
- Ser du några hinder för utvecklingen?  
- Vilka hinder? (resurser, tid, utbildning)  

 
 
Regeringen har tagit flera långsiktiga initiativ för att stärka elevernas kunskaper i 
matematik, naturvetenskap och teknik. De satsar 525 miljoner kronor till matematik, 
naturvetenskap och teknik, där bland annat kompetensutveckling för pedagoger ingår.  
Utbildningsdepartementet (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/111736) 
 

6. Hur ser du på kompetensutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena?  
- Behövs det? 

 
7. Tror du att din inställning till ämnet påverkar barnen och verksamheten? 

- Hur? 
- Varför? 
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