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 Abstrakt   
Denna studie handlar om pedagogers uppfattningar kring naturvetenskap i 

förskolan samt hur de väljer att sätta ord på det som de själva räknar till 

naturvetenskapliga aktiviteter. Vi har lagt fokus på hur pedagogerna tolkar 

begreppet naturvetenskap och hur de arbetar med ämnet i verksamheten. 

Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger i förskolan synliggör och 

konkretiserar naturvetenskapen i verksamheten. Resultatet visar att biologi är 

det som pedagogerna använder sig mest av och att utevistelsen blir väsentlig i 

arbetetet med naturvetenskap.  

 

 

Nyckelord: Naturvetenskap i förskolan, pedagogers uppfattningar, 

naturvetenskap. 
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Inledning  

Denna studie handlar om pedagogers uppfattningar kring naturvetenskap som 

ämne och på vilket sätt naturvetenskapen konkretiseras i förskolans 

verksamhet. Som blivande förskollärare anser vi att ett naturvetenskapligt 

arbete i förskolan är viktigt eftersom ämnet tillåter barnen att utforska och 

undersöka omvärlden.  I förskolans läroplan (2010) har tre nya strävansmål 

angående naturvetenskap och teknik tillkommit samt att två av de gamla har 

omformulerats. Även detta ligger som grund till varför vi anser att vår studie 

blir av vikt för pedagoger i förskolan och att ämnet måste synliggöras mer i 

verksamheten. Claesdotter (2008) hävdar att det trots ökat fokus kring 

naturvetenskap i förskolan inte har satsats tillräckligt mycket på 

kompetensutveckling inom naturvetenskap. Vi funderar på om detta påverkar 

pedagogernas sätt att tänka kring naturvetenskap? 

  

Naturvetenskap är en sammanfattande benämning till de vetenskaper som 

studerar naturen, dit hör också ämnena fysik, kemi och biologi. Att tidigt låta 

barnen erövra kunskaper inom dessa ämnen har en stor betydelse för 

samhällets utveckling. Förskolan ska arbeta mot att varje barn tillägnar sig ett 

varsamt förhållningssätt till vår miljö. Att tidigt få möjlighet att upptäcka 

samband och förändringar bidrar till att barnen utvecklar kunskaper och ökad 

förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Strävansmålen angående Naturvetenskap och teknik innan revideringen: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 

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

material och tekniker, och 

- Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.18). 
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Strävansmålen angående Naturvetenskap och teknik efter revideringen: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 

- Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

- Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen, 

- Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap, 

- Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar, 

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

tekniker, material och redskap. (Skolverket, 2010,s.10). 

 

Utifrån egna erfarenheter både från VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och 

tidigare arbetsplatser har vi saknat konkreta aktiviteter och dokumentationer 

som synliggör det naturvetenskapliga arbetet. Vi har dock tidigare sett 

utevistelsen som en naturvetenskaplig aktivitet men vi har saknat pedagogers 

engagemang kring det lärande som sker. I denna studie har vi undersökt 

pedagogers uppfattningar kring begreppet naturvetenskap och hur denna 

uppfattning kan påverka verksamheten. Består naturvetenskapen i förskolan 

endast av utevistelse? Vad finns det för orsaker till att naturvetenskapen inte 

på ett tydligt sätt synliggörs i den utsträckning som vi anser den borde göra?  
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 Bakgrund 
Vi kommer i detta avsnitt att delge er den forskning och litteratur som vi i 

studien har tagit del av och som vi tar stöd ifrån när vi tolkar och analyserar 

vårt resultat. 

 

Perspektiv på lärande 

Vår studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet då vi 

genom tidigare forskning och vår egen syn på lärande ser det sociokulturella 

perspektivet som en lämplig teoretisk utgångspunkt för vår studie. Forskning 

kring naturvetenskap i förskolan pekar på att pedagoger och barn tillsammans 

skapar erfarenheter kring olika naturvetenskapliga fenomen (Andersson & 

Gullberg, 2012).  I Vygotskijs sociokulturella perspektiv är kunskap något som 

inte endast existerar inom individen utan kunskap är också situationsbundet 

och utvecklas i samverkan med andra.  Den närmsta utvecklingszonen är ett 

centralt begrepp i den sociokulturella teorin där avståndet mellan mellan 

barnets nuvarande kunskapsnivå samt den nivå barnet kan nå med hjälp av 

vägledning av antingen en annan jämnårig eller vuxen fokuseras. Samspelet 

mellan dessa blir alltså av intresse i denna teori (Askland & Sataoen, 2003). 

Inom det sociokulturella perspektivet skiljer man på två olika slags begrepp, 

det spontana vardagliga begreppen samt de vetenskapliga begreppen. Dessa 

två begreppsformer utvecklas på olika sätt. Förståelsen av de 

naturvetenskapliga begreppen börjar med en muntlig begreppsförklaring som 

relateras till antingen ett föremål eller en händelse inom den 

naturvetenskapliga kontexten. Dessa begrepp har vuxit fram under särskilda 

meningsfulla sammanhang och diskurser. (Schoultz, 2000). 

 

Barn lär i meningsfulla situationer tillsammans med andra och det är barnens 

intresse som bör vara utgångspunkten för verksamheten. (Dysthe, 2003). 

Forskning påstår att det intresse, känsla och förundran som barnen har kring 

naturen är ett av de viktigaste argumenten till varför naturvetenskap borde 

börja redan i förskolan. (Haim & Fried, 2005). Pedagogen har en viktig roll i att 

organisera en lärandemiljö som lockar och utmanar barnen till ett meningsfullt 

utforskande. För att kunna vägleda och stötta barnen i ett meningsfullt 

utforskande krävs det även att pedagogen har kunskaper inom ämnet. 

(Dysthe, 2003).  

 

Varför naturvetenskap i förskolan? 

Den reviderade läroplanen 

Den reviderade läroplanens (2010) strävansmål (se bilaga 3) angående 

naturvetenskap för förskolan anses vara av allmän karaktär. Strävansmålen i 
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läroplanen identifierar inte specifika områden, kunskaper eller kunskapsmål 

vilket gör att detta ställer högre krav på förskollärares kompetens då denne 

måste välja vad som är relevant innehåll. (Andersson & Gullberg, 2012). Med 

andra ord kan strävansmålen angående naturvetenskap och teknik i 

läroplanen tolkas på olika sätt vilket kan göra det svårt för ett arbetslag i 

förskolan att plocka in ämnet till verksamheten. 

 

Vid revideringen av läroplanen för förskolan som gjordes 2010 lades det till tre 

nya strävansmål angående naturvetenskap och teknik där 

utbildningsdepartementet beskriver naturvetenskap som en sammanfattande 

benämning till de vetenskaper som studerar naturen, till dessa hör ämnena 

fysik, kemi och biologi. Att tidigt låta barnen erövra kunskaper inom dessa 

ämnen har en stor betydelse för samhällets utveckling. Förskolan ska arbeta 

mot att varje barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till vår miljö. Att 

tidigt få möjlighet att upptäcka samband och förändringar bidrar till att barnen 

utvecklar kunskaper och ökad förståelse för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra. (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Tolkningar av begreppet naturvetenskap 

Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om frågor som rör oss 

människor, vår miljö, djur, växter, klimat samt informationsteknologi. 

Förskolan ska medverka till att alla barn utvecklar en förståelse för naturen och 

dess olika kretslopp men även för teknik och hur tekniken kan användas och 

lösa problem i vardagen. Arbetet med teknik i förskolan innebär att låta barnen 

möta olika slags konstruktioner, material, verktyg och redskap. Det är viktigt 

att redan i förskolan benämna och synliggöra naturvetenskapliga och tekniska 

fenomen då det bidrar till att barnen utvecklar ny förståelse och kunskap. En 

viktig uppgift för förskolan blir att ta till vara på barnens intresse och utmana 

dem vidare i meningsfulla naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Genom 

att uppmuntra barnen till att på ett roligt och spännande sätt experimentera 

och undersöka så får barnen bekanta sig med det vetenskapliga 

förhållningssättet. (Utbildningsdepartementet, 2009). 

Thulin (2011) anser att det ändå är svårt att ge en närmare defination av 

begreppet naturvetenskap. Trots att naturvetenskap består av olika ämnen 

begränsas det inom förskolans verksamhet till områden som endast rör biologi 

och miljö. Med andra ord kan begreppet naturvetenskap tolkas och definieras 

på olika sätt.  

Barnens passion för lärande 

Naturvetenskap i förskolan handlar om att väcka barnens intresse och lust att 

lära. Frågor om ”varför” saker är och blir som de är utmanar barnen och lockar 

dem till fortsatt forskning. I förskolan läggs grunden till ett naturvetenskapligt 

tänkande. (Björneloo, Landström, Samuelsson, & H, 2003). 

 



  

 

5 

 

Eshach (2011) anser att den växande mängden artiklar som under åren 

publicerats angående den naturvetenskapliga undervisningen bidragit till att 

det idag finns ett mer medvetet tänk kring naturvetenskap, detta även i 

förskolan. Trots alla dessa artiklar så finns det fortfarande de som anser att 

naturvetenskap inte hör hemma i förskolan. Åsikter som att barnen i förskolan 

enbart borde få observera och förundras av naturens skönhet och att de 

färdigheter som krävs för att utveckla ett vetenskapligt undersökande inte 

passar sig i förskoleåldern är åsikter som fortfarande finns ibland oss. 

Konsekvensen av ett sådant resonemang blir en bidragande faktor till att den 

vetenskapliga utbildningen enbart inriktar sig till skolan. (Eshach, 2011). 

 

Ett barns inställning formas redan i tidig ålder vilket gör att barnets inställning 

till även naturvetenskap påverkar hur de ser på ämnet längre fram (Harlen, 

2004). Ett påstående angående varför yngre barn borde få erfara 

naturvetenskap har genom forskning tagits fram och detta konstaterande lyfter 

att små barn är fulla av nyfikenhet och att de har en passion för lärande. De 

gånger vi har iakttagit barn springa efter fjärilar, samla stenar, snäckor eller 

annat som finns i naturen är ett uttryck för den motivation som barnen har till 

att vilja veta mer. Leken blir ett tillfälle där barnen kan utveckla en relation 

mellan objekt, meningsfullhet och fantasi. Författarna ställer sig frågan om 

barnens relation till naturen på något sätt kan vara intelektuell? (Haim & Fried, 

2005).  

 

Med de yngsta barnen handlar arbete med naturvetenskap om att ge barnen 

olika upplevelser i de vardagliga sammanhangen. Detta sker i trygga miljöer 

där barnen, för att få en så genomgripande upplevelse som möjligt, får 

uppleva med alla sina sinnen. Det är viktigt att även de allra yngsta barnen i 

förskolan får pröva på naturvetenskapliga experiment. Detta eftersom barnen 

genom deras iaktagelseförmåga kan reflektera kring vissa företeelser. Det 

handlar om att låta barnen i tidig ålder få upplevelser som de sedan kan ha 

med sig som en grund för senare utforskningar. Detta kallas för det livslånga 

lärandet. (Björneloo, Landström, Samuelsson, & H, 2003). Vi kan här dra 

slutsatsen av att barnen med alla sina sinnen bör uppleva den naturvetenskap 

som finns i deras vardag. Den nyfikenhet som barnen erhåller och de olika 

relationer ett barn skapar blir till ett meningsfullt lärande. 
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Forskarna anser att det intresse, den känsla och förundran som barn har kring 

naturen är en av de viktigaste faktorerna som argumenterar för att 

naturvetenskap borde börja redan i förskolan. Pedagoger måste hitta ett sätt att 

bevara det intresse, känsla och förundran som barnet har angående 

naturvetenskap. (Haim & Fried, 2005). Naturvetenskap blir ett värdefullt 

område för lärande av den orsaken att pedagogerna kan utgå ifrån barnens 

omvärld, ämnet stödjer även lärande i så många andra områden, så som språk 

och matematik (Maier, Greenfield, & Bylotsky-Shearer, 2013). Det är viktigt att 

pedagoger och barn tillsammans på ett lekfullt sätt skapar erfarenheter kring 

olika naturvetenskapliga fenomen (Andersson & Gullberg, 2012). Med detta 

som stöd kan vi tolka att naturvetenskap är något som alltid finns omkring oss 

och att den förundran som barnen känner för olika naturvetenskapliga 

fenomen är något som vi pedagoger i verksamheten bör bygga vidare på. 

Även att pedagogers engagemang och viljan att bevara ett intresse blir något 

som lyfts till ytan. Vi ställer oss frågan angående detta engagemang och om 

det finns hos pedagogerna i verksamheten? 

Närmiljön och hållbar utveckling 

Eshach (2011) beskriver hur pedagoger missar den naturvetenskap som redan 

finns i deras närmiljö. Många pedagoger tror att ämnet enbart finns i 

läroböcker och i klassrum, naturvetenskap bör inte begränsas eftersom det 

innehåller så mycket mer än detta. Claesdotter (2005) beskriver förskolegården 

en utmärkt miljö som stimulerar barnen till lek, fantasi och utforskande året 

om. Gården ger barnen oanade möjligheter till lärande. Det kan vara alltifrån 

att ta tillvara på de fyra elementen, vatten, vind, eld och jorden till att utforska 

bland buskar, gården erbjuder även insekter och växter av olika slag som 

barnen kan undersöka och utforska på olika sätt. 

 

Begreppet hållbar utveckling blev i början av 90-talet etablerat på allvar och 

miljömedvetenheten skulle nu spridas i samhället och detta även i förskolorna. 

Efter detta blev det ganska tyst angående miljöfrågan. Dock har miljöfrågan i 

landets förskolor inte alls glömts bort utan istället har denna medvetenhet 

angående miljön kommit för att stanna, detta sker också under alltmer 

organiserade former. (Stendahl, 2008). 

 

Pedagogers attityder och kompetens 

Svårigheter inför ämnet 

Attityden till ett ämne spelar en avgörande roll i hur verksamheten och dess 

kvalitet utformas. Det är viktigt att ta hänsyn till lärarnas attityder och 

uppfattningar innan man påbörjar fortbildning för personalen, detta för att 

undvika negativa attityder och på så sätt öka sannolikheten att pedagogerna 

på ett bra sätt kan följa den nya läroplanens strävansmål och använda det som 

förklaras i verksamheten.   
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Pedagoger inom förskolan kan uppleva vissa svårigheter i att inkludera 

naturvetenskap i förskolan och/eller att pedagogerna inte får det stöd som de 

behöver uppifrån. (Maier, Greenfield, & Bylotsky-Shearer, 2013).  

Forskarna Andersson och Gullberg (2012) har tillsammans med förskollärare 

diskuterat de svårigheter som finns i att inkludera naturvetenskap i 

verksamheten kunde fyra olika områden som bidrog till problemet fastslås: 

 

1. Att pedagogerna själva kan ha en negativ känsla inför ämnet. 

 

2.  Oron över att inte kunna svara på barnens frågor samt hur jag som 

pedagog ställer en bra fråga. 

 

3. Pedagoger saknar kunskaper om ämnet. 

 

4. Pedagoger kan uppleva det svårt att planera aktiviteter som passar alla 

åldersgrupper inom förskolan, speciellt för de yngsta.  

Kompetensutveckling och färdigheter 

Under tre år pågick ett kompetensutvecklingsprojekt i Sverige där syftet med 

projektet var att låta lärare och förskollärare öka sin medvetenhet kring sin 

egen verksamhet gällande naturvetenskap, teknik och miljö. För att öka sin 

egen medvetenhet har pedagogerna fått beskriva, analysera och 

problematisera både verksamheten och olika upplevelser gällande ämnet. Den 

handledning som pedagogerna under projektet fick tillgång till syftade till att 

få pedagogerna att beskriva vad de gjorde samt varför de gjorde på dessa sätt. 

En pedagog kunde efter handledningen sätta ord på det naturvetenskapliga 

hon ansåg sig göra och även tydligt berätta syftet hon hade med en aktivitet 

där barnen experimenterade med vatten. (Björneloo, Landström, Samuelsson, 

& H, 2003). 

 

Vilka ämnesdidaktiska kompetenser förskolelärare behöver för att genomföra 

naturvetenskaplig forskning med barnen är någonting som Andersson & 

Gullberg (2012) har forskat närmare kring. Begreppsförståelsen behöver inte 

vara det viktigaste för varken pedagoger eller barn när det rör 

naturvetenskapen. Det väsentliga i arbetet är alltså inte att förstå alla de 

vetenskapliga begreppen, naturvetenskap i förskolan bör istället handla om att 

kunna fånga en aktivitet på ett impulsivt sätt i verksamheten. Dock bör det 

också finnas planerade aktiviteter så som experiment av olika slag anser 

forskarna. 
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Olika färdigheter som en förskollärare kan dra nytta av i sitt arbete med 

naturvetenskap sammanfattar Andersson & Gullberg (2012) i fyra olika 

utgångspunkter: 

 

1. Uppmärksamma och använda barns tidigare erfarenheter.  

- Detta handlar om att utgå ifrån barnens egna erfarenheter för att skapa 

ett lärande. 

 

2. Ta vara på det som sker här och nu i barnens vardag. 

- De oväntade tillfällena blir av vikt för barnens lärande. 

 

3. Att vara närvarande. 

- Våga delta i barnens forskande kring naturvetenskap istället för att 

enbart presentera korrekta förklaringar till olika fenomen. 

 

4. Ställ utmanande frågor 

- För att uppmuntra barnen till att fortsätta undersöka, diskutera och 

tänka. 

 

 

Avslutande reflektion 

Vi kan med denna bakgrund som stöd lyfta det faktum att begreppet 

naturvetenskap kan vara svårt att definiera. Detta får oss att fundera kring hur 

pedagoger i förskolan tolkar begreppet naturvetenskap och vilka 

kunskapsområden pedagogerna använder sig av i arbetet. Som nämndes 

tidigare så har attityden till ett ämne en avgörande roll i hur verksamheten 

utformas. Vi finner detta intressant och ställer oss frågan om hur pedagogers 

attityder ser ut och hur dessa eventuellt påverkar arbetet med naturvetenskap?  
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 Syfte och metod 
 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger synliggör och 

konkretiserar arbetet med naturvetenskapliga aktiviteter i förskolans 

verksamhet. Detta för att undersöka om det finns ett medvetet arbetssätt kring 

naturvetenskap och teknik i förskolan. Med ett medvetet arbetssätt menar vi 

pedagogernas uppfattningar kring ämnet och hur de väljer att sätta ord på det 

som pedagaogerna räknar till naturvetenskap i förskolan.  

 

De frågeställningar som vi i studien söker svar på är: 

 

 Vilka ämnen (biologi, fysik, kemi eller teknik) kan den pedagogiska 

naturvetenskapliga verksamheten i förskolan kopplas till? 

 

 Vilka arbetsmetoder och aktiviteter använder sig förskollärarna av i 

arbetet med naturvetenskap och teknik? 
 

 Kan den egna attityden kring naturvetenskap påverka arbetet i 

förskolan och i så fall hur? 
 

 Hur uppfattar pedagogerna de reviderade (2010) strävansmålen 

angående naturvetenskap och teknik?  

 

 

Metod 

Val av metod 

Vi har valt att gå efter en intervjumodell som kallas för samtal med hjälp av en 

intervjuguide. Denna intervjuguide är en översikt över de frågor som ska 

beröras under intervjun. Modellen rymmer en hel del flexibilitet eftersom den 

som intervjuar kan ändra frågornas ordningsföljd i takt med att intervjun 

utformas. Intervjun kan också innehålla en del uppföljningsfrågor. 

Intervjuformen innebär att den som intervjuar håller en balans mellan kravet 

att förhålla sig öppen inför olika typer av information och samtidigt ha fokus 

på de frågor som är viktiga att få svar på. (Björndal, 2005).  

 

Eftersom vi vill ta reda på vad förskollärare har för tankar och uppfattningar 

kring naturvetenskap har vi valt att göra en studie med dels en 
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fenomenografisk forskningsansats där vi har valt intervju som 

bedömningsmetod. Vi kan genom intervjuer lättare upptäcka detaljer och få en 

bättre förståelse kring den intervjuades perspektiv. Samtalet är det bästa sättet 

att använda sig av för att ta del av en annans persons tankar. Vi kan också 

genom samtalet kontrollera att vi förstått något på rätt sätt och klara ut 

eventuella missförstånd. (Björndal, 2005). Dock är vi inte enbart intresserade 

av att undersöka pedagogers uppfattningar utan vi vill också få en förståelse 

för hur dessa uppfattningar skapar mening i verksamheten. Därför har vi valt 

både fenomenografi och fenomenologi. 

 

 

Fenomenografi och Fenomenologi – kvalitativ forskningsansats 

Eftersom vi vill fånga pedagogernas egna tolkningar kring begrepp som är 

kopplade till naturvetenskap och uppfattningar kring formuleringarna av 

strävansmålen angående naturvetenskap i läroplanen har vi valt 

fenomenografi som ett av två forskningasansatser i vår studie. 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där det centrala är att ta reda 

på hur människor uppfattar ett visst fenomen. Fenomenografi handlar om 

människors uppfattningar kring något och inte hur något är. Syftet med en 

sådan studie är att försöka se variationer kring människors erfarenheter. 

Tankar och upplevelser är det centrala och vi ser uppfattningen som en 

relation mellan individ och dess omvärld. Genom en fenomenografisk studie 

kan vi samla in data från ett visst antal personer och detta har vi gjort genom 

intervjuer. Efter att ha analyserat material kan vi få fram dessa personers 

uppfattningar kring det valda fenomenet. (Kihlström, 2007).  Med en kvalitativ 

forskningsintervju vill vi förstå och beskriva meningen kring ett tema i den 

intervjuades livsvärld och arbetar därför med ord. En forskningsintervjus 

främsta uppgift är att förstå betydelsen av det den intervjuade berättar. Den 

intervjuade kan uppleva intervjun som en berikande och positiv upplevelse då 

denne genom en väl genomförd forskningsintervju kan vinna ny inblick kring 

sin livssituation. Intervjun blir ett samtal där människor möts för att diskutera 

något som de båda är intresserade av. (Kvale, 1997).   

 

Vi vill även i vår undesökning ta reda på vad pedagogerna konkret gör när de 

i deras verksamhet arbetar naturvetenskapligt. Hur synliggör pedagogerna det 

som de uppfattar är naturvetenskap? Vi har också ambitionen att ta reda på 

hur pedagogernas egna attityder kan påverka arbetet, alltså fokuserar vi även 

på de erfarenheter som pedagogerna erhåller. Detta blir anledningen till att vi 

också använder oss av den fenomenologiska forskningsanstalten.  

 

Den fenomenologiska inriktningen uppmärksammar mänskliga fenomen 

såsom upplevelser, erfarenheter, och minnen. Fenomenologin intresserar sig 

för att komma åt den faktiska världen via den uppfattade världen. 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och på 

vilket sätt som det framträder. Ur detta perspektiv är man öppen för den 
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intervjuades upplevelser och försöker urskilja väsentligheterna i 

respondentens beskrivningar. Genom att titta närmare på människors 

erfarenheter av ett visst fenomen och dess olika variationer så kan fenomenets 

verkliga natur och kärna komma fram. Vid en kvalitativ forskning finns unika 

möjligheter vid intervjuer att få beskrivningar av hur de intervjuade upplever 

olika fenomen och hur dessa skapar mening i hans eller hennes livsvärld. 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval 

Vi tog kontakt med 10 förskolor genom telefon, detta för att se om intresset för 

att delta i vår studie fanns. Vi försökte till en början att välja förskolor i olika 

områden av staden, detta för att få en liten bredare syn i vår undersökning. Av 

de tillfrågade förskolorna var det endast 4 förskolor som valde att delta i 

studien. De förskolor som deltagit ligger i samma kommun. På tre av 

förskolorna har vi intervjuat två pedagoger som arbetat på två olika 

avdelningar, detta för att få en bredare insyn.  På den fjärde förskolan kunde 

endast en pedagog medverka. Totalt har vi alltså intervjuat sju pedagoger. 

Ett problem inom den kvalitativa forskningen kan vara att det blir svårt att i 

förväg avgöra hur många personer som bör intervjuas (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

Genomförande 

För att ge de utvalda förskolorna en tydlig presentation av oss själva och 

studien i korthet skrev vi ett missivbrev (se bilaga 1). För att säkerställa att 

brevet innehöll den information som för pedagogerna blev av vikt följde vi en 

mall som berör ett antal huvudsakliga utgångspunkter i hur vi bör gå till väga 

med formuleringen av ett missivbrev. Några av dessa punkter är: Vilka är vi, 

undersökningens syfte, varifrån medlen till undersökningen kommer (ex. 

examensarbete) och anonymitet. (Bryman, 2011).  

Vi har båda två deltagit vid alla intervjuer. Under intervjuerna använde vi oss 

av bandspelare för att spela in intervjuerna, detta för att användning av 

bandspelare ger en mer noggrann och fullständig information. Trots att vi 

valde att spela in intervjun så har en av oss stödantecknat medan den andra 

har lett samtalet. Stödanteckningar kan innehålla både intressanta aspekter och 

när under intervjun detta skedde, detta underlättar analyseringen av 

datainsamlingen (Björndal, 2005).  

 

Under intervjuerna hade vi även ett dokument (se bilaga 3) som visade på hur 

strävansmålen inom naturvetenskap såg ut innan revideringen samt vad som 

lagts till efter revideringen. Anledningen till detta var att vi som intervjuare 

och de pedagoger som deltog i vår studie skulle få stöd och känna en viss 

trygghet. 
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Forskningsetik – att visa respekt och ta hänsyn 

Enligt Johansson & Svedner (2010) är det viktigt att ett examensarbete bygger 

på respekt för de människor som deltar i studien. Genom att visa respekt och 

följa forskningsetiska anvisningar vinner vi förtroende vilket leder till ökad 

motivation hos de medverkande. De anvisningar som vi har utgått ifrån är att 

låta de deltagande få ta del av studiens syfte samt att de får en beskrivning av 

hur undersökningen kommer att gå till. Deltagarna ska också vara säkra på att 

deras anonymitet skyddas och detta har vi innan intervjuernas start informerat 

respondenterna om. Vi har också i förväg frågat om pedagogerna godkänner 

att bli inspelade. 

 

Reliabilitet, validitet och begreppsvaliditet 

För att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att diskutera 

mätnoggrannheten i undersökningen. Tillförlitlighet, eller reliabiliteten som det 

också kallas, mäter noggrannheten i den intervjumodell som vi valt som 

mätinstrument i vår studie. Har allt material samlats in på samma sätt eller har 

sättet att göra intervjuerna varierat? Är frågorna i intervjun välformulerade 

eller kan de missförstås? Täcker frågorna de viktigaste aspekterna eller saknas 

det frågor? En annan del som är viktig att diskutera kring är om resultatet ger 

en sann bild av det som undersöks, detta kallas även för validitet. Hur vi som 

forskare definierar begrepp kallas begreppsvaliditet, vi kan lätt ta för givet att 

alla avser samma sak som vi själv gör när vi använder ett ord. (Johansson & 

Svedner, 2010).  
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 Resultat 
Här nedan presenterar vi resultatet av vår undersökning med hjälp av olika 

kategorier. Som en inledande del kommer vi att presentera en sammanfattnig 

av hur de sju pedagogerna i vår studie tolkar begreppet naturvetenskap. Vi har 

också valt att presentera våra utvalda pedagoger här nedan. 

 

Förskola 1: Pedagog A och pedagog B 

 

Förskola 2: Pedagog C 

 

Förskola 3: Pedagog D och E 

 

Förskola 4: Pedagog F och G 

 

Därefter kommer yttterligare fyra delar som grundas på våra frågeställningar 

som lyder:  

 

 Vilka ämnen (biologi, fysik, kemi eller teknik) kan den pedagogiska 

naturvetenskapliga verksamheten i förskolan kopplas till? 

 

 

 Vilka arbetsmetoder eller aktiviteter använder sig förskollärarna av i 

arbetet med naturvetenskap? 
 

 Kan den egna attityden kring naturvetenskap påverka arbetet i 

förskolan? 
 

 Hur tolkar pedagogerna de reviderade strävansmålen angående 

naturvetenskap?  

 

Under varje rubrik kommer vi på ett djupare plan presentera de resultat som 

är relevant för studien. För att göra det ännu tydligare för läsaren har vi använt 

underrubriker i de kategorierna där vi anser att det behövs.  
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Sammanfattning av begreppet naturvetenskap  

I vår undersökning upplever sex av sju pedagoger att begreppet 

naturvetenskap är stort och brett på olika sätt. Pedagog G menar att det är 

viktigt med naturvetenskap på så sätt att allt hänger ihop. Pedagog B anser att 

begreppet handlar om att upptäcka vår omvärld och att det kommer in 

överallt. Pedagog C berättar hur viktigt det är att reflektera runt begreppet och 

att sätta ord på det vi gör angående naturvetenskap och att naturvetenskap 

täcker mycket av det arbete som de gör i verksamheten. Pedagog D anser även 

hon att naturvetenskap är något som kommer in i allt det vi gör i 

verksamheten. 

 

Naturvetenskapliga inslag i förskolan 

Biologi 

Gemensamt för alla de sju pedagogerna är hur de alla använder sig av biologi i 

det naturvetenskapliga arbetet i verksamheten. 

Fyra av sju pedagoger pratar om miljö, källsortering och naturen i vår närmiljö 

som de mest aktuella områdena inom naturvetenskap i förskolan: 

 
Tänker mycket på skogen när jag hör det begreppet, vara ute i skogen på 
olika sätt. (Ped.F). 

 
Det är bara att gå ut så har man det fullt överallt. (Ped.D). 
 
I skolan kändes inte området så stort som det gör nu, nu har vi mer miljö, 
oss som människa, återvinning och hållbarhet.( Ped.A). 
 
Det är viktigt att man är mån om sin miljö. Vi måste lära oss att ta hand 
om moder jord och att man börjar redan i tidig ålder. Viktigt att få en 
rutin när det gäller att tillexempel sortera. (Ped. E.) 
 

Fem av sju pedagoger nämner spontant att de tar till vara på de olika 

årstiderna när de jobbar naturvetenskapligt då de både målar och tittar på dess 

skiftningar i naturen. 

Barnens dagliga utevistelse blir en central aktivitet. 

 
Vi kollar ju olika årstider och skillnader i naturen. Ped.A.) 
 
Just nu håller vi på att prata om höst, alltså skiftningar i naturen. Det här 
med att det ändrar färger. (Ped.E.) 

 

Pedagog C menar att kroppen och hur vi ser ut även det hör till 

naturvetenskap: 

   
Vi har jobbat med jag och du och vi, jobbar mycket med jaget, med 
ansiktet. De har ritat sitt ansikte, de har gjort det i lera, de har fått titta 
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på detaljer i ansiktet. Jag tänker att kroppen också, att det också är 
naturvetenskap. Jag och kroppen. (Ped. C). 

Teknik 

Fyra av sju pedagoger nämner teknik. Pedagog C berättar om ett tidigare 

projekt, där alla barnen jobbade med ljus, och hur de allra yngsta barnen 

fastnade vid diabildsprojektorn och overheaden: 

 
De fastnade mycket vid diabildsprojektorn som de utforskade mycket. 
Overheaden har de använt väldigt mycket. De fastnade mycket i hur den 
fungerade. De tittade och upptäckte saker. Overheaden och ljusbordet 
lever kvar i verksamheten som ett verktyg som barnen alltid kan 
använda.(Ped.C).  

 

Pedagog C berättar också om det nya projektet som de är i startgroparna på att 

påbörja där alla i hela huset gemensamt ska ingå. Detta efter att de pågående 

inskolningarna har avslutats. Hon berättar att det är barnens intressen som får 

styra deras verksamhet. Projektet kallar de för bygg och konstruktion: 

 
Vi tänker att vi ska ha ett projekt gemensamt i hela huset, bygg och 
konstruktion. Vi ska snart sätta oss och brainstorma tillsammans, hur 
tänker vi? Vad har vi för mål och syfte? Vad ska vi utgå ifrån för 
frågeställningar? (Ped. C).  
 

Padagog A och G menar att tekniken är den del i naturvetenskapen som 

kommer in minst:  

 
Man glömmer bort tekniken ibland. Det blir mycket natur men jag menar 
att tekniken finns ju med det också. Hur fungerar saker och vad händer 
om man gör så här? Då blir det så här. Hur fungerar en motor och varför 
kör bilen runt?  (Ped. A). 
 
Det fjärde strävansmålet; utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Det är väl 
den som man benämner minst, i alla fall om jag ser till mig själv. Att det 
här ÄR teknik, tillexempel när vi byter en glödlampa. Man benämner det 
inte. Tekniken är den del som kommer in minst. (Ped.G.). 
 

Pedagog E läser de strävansmål som hör till naturvetenskap och reflekterar 

kring ett av dem: 

 
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika 
material, tekniker och redsskap. Det gör man ju dagligen med vad som 
helst, det kan ju vara papper och klossar. (Ped.E.) 
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Kemi och fysik 

Det som vi i studien kopplat till kemi och fysik kommer vi här att presentera 

under en och samma rubrik. Dessa två ämnen utgör endast en liten del i vår 

undersökning men för studien blir det ändå väsentligt med tanke på vår första 

frågeställning angående vilka ämnen inom naturvetenskap som förskollärarna 

använder sig utav i den pedagogiska verksamheten. 

 

Pedagog A som jobbar på en småbarnsavdelning betonar vikten av att låta 

barnen uppleva med alla sina sinnen. Pedagogen menar att det finns mycket 

annat att göra med de yngre barnen utan att det blir så mycket samtal och att 

ta hjälp av sinnena återkommer i hennes beskrivning av naturvetenskap, vi ber 

därför henne att berätta mer om hur hon tänker angående naturvetenskap och 

barnens sinnen: 

 
 Att upptäcka med kroppen och alla sina sinnen. Vi tänker mycket 
material, att få möta olika material.  
… Att ta in snö och smälta och färga snö. Att lägga det på en enkel nivå. 
Vad luktar det? Det luktar starkt, smak, det där smakar beskt. Den typen 
av natur. För våra små är det mycket sinnen. (Ped. A).   
 

Pedagog F berättar hur de med hjälp av en bok blivit inspererad av att skapa 

is. Tilsammans med barnen diskuterar de hur vatten blir is och varför det blir 

is. Pedagogen berättar hur de sedan utomhus experimenterar med detta.  

 

 Arbetsmetoder och aktiviteter 

Medvetet arbetssätt 

Fyra av sju pedagoger använder ordet omedvetet i sina redogörelser: 

 
… Väldigt mycket blir omedvetet också. Jag tror att man flera gånger om 
dagen nämner något som hör till naturvetenskap för barnen. Om man 
tittar på strävansmålen så sker många av dem varje dag. Men sen 
planerar vi också verksamheten utifrån målen som vi har i 
läroplanen.(Ped.F.) 

 
Vi får in allt det som vi gör i läroplanen. Mycket är omedvetet.(Ped.G.) 
 

Pedagog E beskriver hur hon endast har skrapat på ytan angående många 

områden, däribland även naturvetenskap. Hon berättar att hon endast jobbat 

som förskollärare i två år och att hon därför inte hunnit fördjupa sig så mycket 

som hon egentligen vill: 

  
Jag tar det som det kommer och är det något barn som frågar så försöker 
jag svara annar så går vi tillsammans och försöker forska och leta svar. 
Jag har inte planerat så mycket kring det utan det får bli som det 

blir.(Ped.E.) 
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Natur och teknik för alla  

NTA (natur och teknik för alla) är ett färdigt material som pedagoger kan få ta 

del av efter att de gått en utbildning som krävs. Förskolan får låna en låda som 

har ett speciellt naturvetenskapligt tema som tillexempel flyter/sjunker. 

Pedagogerna kan då under en viss tid använda sig av denna låda i 

verksamheten, lådan är dock anpassad till de äldsta barnen. En av sju 

pedagoger berättar hur de i deras verksamhet använder sig av NTA som en 

naturvetenskaplig aktivitet. 

 
Rent konkret och lite mer uppstyrt så har vi då för femåringarna NTA, 
natur och teknik för alla. Då har vi benat ner det, det finns ju ett material, 
men det är lite mot förskoleklass hållet, så vi har tagit ner till en nivå som 
vi tycker passar för femåringarna. (Ped.G) 

 

Två av sju pedagoger pratar om NTA på så vis att de har en önskan att 

använda materialet, de berättar att de gärna vill gå utbildningen för att kunna 

få använda det i sin verksamhet. 

 
Det som jag skulle vilja ha men aldrig har fått är de här naturlådorna, 
men för att få dem måste man ha gått den där utbildningen och vi har 
aldrig fått gått på den utbildningen. (Ped.B) 
 
Det finns ju NTA, det är något som helst alla skulle ha gått men vi har inte 
fått någon information om det. Då ska man ju få en NTA väska med lite 
experiment och så, den utbildningen hade vi jätte gärna gått på. (Ped.E) 

 

En pedagog nämner NTA på så sätt att hon vet att andra förskolor använder 

sig av dessa i sin verksamhet, hon anser dock att den kunskap som NTA 

lådorna ger går att nå på andra mer utforskande sätt. 

 

Tema 

Två av de fyra förskolorna jobbar tematiskt där de i arbetet med 

naturvetenskap utgår från barnens intresse och låter det styra innehållet i 

verksamheten.  

En av de sju pedagogerna berättar att på dennes förskola så försöker 

pedagogerna att inte särskilja ämnen utan att de i projektet som de har väver 

in allt i läroplanen.  

 
Vi utgår från barnen, det är deras intresse som styr vår verksamhet, vi 
jobbar i projekt som kan sträcka sig över en termin beroende på intresse, 
det är det som får styra.(Ped.C) 
 
Vi har ju fortfarande temat; Vad händer på vår jordklot, det pågår lite 
olika i huset (Ped.A). 
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Den dagliga utevistelsen 

Barnens dagliga utevistelse blir en central aktivitet i arbetet med 

naturvetenskap i förskolan. Aktiviteter utomhus är något som har varit 

gemensamt för sex av sju pedagoger.   

 
Utifrån mitt perspektiv tycker jag att vi jobbar mycket med naturvetenskap, alltifrån 

den dagliga utevistelsen till att till exempel måla en teckning med hösten, då får man 

en bild på utemiljö. Skogspromenader, det tycker jag kan klassas som naturvetenskap. 

(Ped.F). 

 

Gemensamt för tre av de sju pedagogerna är att den dagliga utevistelsen på 

gården lyfts som en plats för naturvetenskapliga aktiviteter, framförallt med 

de yngsta barnen. 

 
För de allra yngsta är det ute på gården, vi har ju buskar, de hittar 
sniglar, maskar, spindlar, vi pratar kring det, försöker få in ett tänk att 
man ska vara rädd om naturen... Inom det här området är det utomhus 
för de yngsta. (Ped.E) 

 
… Ett mer konkret sätt att jobba med de yngre utomhus (Ped.F). 

 

En förskola jobbar hälsoinriktat och använder sig av aktiviteter som skidlopp, 

skridskolopp, skogspromenader och tipsrunda i skogen. Tillsammans på 

förskolan har de sått grönsaker, potatis medmera som de sedan äter på en 

skördefest.  

Experiment 

Sex av sju pedagoger berättar om experiment som en naturvetenskaplig 

aktivitet i deras verksamhet. När pedagogerna förklarar vad de menar med 

experiment blir experimenterande med vatten det som lyfts. Det kan vara 

alltifrån vatten på gården, till att smälta snö och att tillverka is.  

 
 … Sen lite experiment, särskilt med de äldsta barnen, från snö till vatten 
till is (Ped.B) 

 

Pedagog D och pedagog G pratar om de yngsta barnen och att det på ena 

förskolan låter de yngsta barnen experimentera med vatten och såpa för att 

göra bubblor. Pedagog G berättar att gården blir en plats för de yngsta att 

experimentera på. 

 
Med de yngre är det mycket experimenterande på gården, som finns till 
hands, när det har regnat till exempel, de experimenterar och häller 
vatten (Ped.G) 
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Även om vatten har blivit det som framstått som de mest centrala i att 

experimentera i förskolan så berättar pedagog E om experiment de planerat i 

framtiden då de tillsammans med barnen ska experimentera kring mat. 

 

Pedagogers attityder 

Tre av sju pedagoger anser att den egna attityden och inställningen till 

naturvetenskap påverkar hur man arbetar med ämnet i verksamheten.  

 

Pedagog D tycker det är lättare att arbeta med till exempel språk och 

matematik än med naturvetenskap. Gemensamt för pedagog A och F är att de 

ofta tänker tillbaka på skolan när de hör begreppet naturvetenskap.  

 
Det är viktigt, men jag tycker ändå det är svårt, eller jag får för mig att 
det är svårt… Jag får för mig att det är svårare än språk och matematik, 
därför gör jag det inte lika mycket.(Ped.D)  

 

Pedagog F anser absolut att hennes inställning påverkar hur hon arbetar 

naturvetenskapligt men också hur arbetslaget påverkar arbetet. Pedagogers 

inställningar speglas på barnen.   

Två av sju pedagoger berättar om hur man i arbetslaget bör diskutera kring 

sina olika inställningar tillsammans. Man kan vara mer intresserad på en 

specifik del eller ämne än vad sin kollega är, genom att diskutera detta kan 

arbetslaget ta tillvara på varandras olika styrkor.  

 
Jag tror absolut att min inställning påverkar barnen, hur dem vill arbeta 
med naturvetenskap. Jag själv trivs väldigt bra i skogen till exempel och 
det tycker jag påverkar barnens bild av utevistelse överlag. Sen är det 
klart, man är ju intresserad av det på olika sätt. Naturvetenskap är ju så 
brett, jag kanske är intresserad av en del och någon av mina kollegor en 
annan, då tror jag vi får en större helhetsbild av vad naturvetenskap är 
och hur vi kan använda oss utav det.(Ped.F). 
 
Jag tror att om man är ett fungerande arbetslag så ger man varandra lite 
mer utrymme på olika saker, om någon är mer inriktad på 
naturvetenskap och någon på något annat (Ped.B)  

 

 

En av de sju pedagogerna skiljer sig från de andra då pedagogen inte tänker att 

hennes inställning och attityd till naturvetenskap påverkar hur hon arbetar 

med ämnet i verksamheten. Pedagogen har en positiv inställning och anser att 

inställningen inte ska påverka arbetet . 
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De reviderade strävansmålen 

Sex av sju pedagoger tolkar strävansmålen under naturvetenskap och teknik 

som stora och att det finns gott om utrymme för egna tolkningar.  

Pedagog A och B resonerar kring målens formuleringar: 

 
Jag tycker de är luddiga. Vi har haft mycket diskussioner om det här. 
(Ped.B.) 
 
Man tänker ju mer på vad som står under punkterna och det kan ju vara 
lite mer hjälp just att det DÄR ska vi ha med och det DÄR . Vad är målet 
med det? Lite tydligare fast det är mycket att jobba med än. Skulle vilja få 
ner det lite mer så här(Pedagogen visar med händerna en liten fyrkant).  
… Vad kan man göra och INTE göra, det är lite luddigt. Det kommer ner 
till en tolkningsfråga. Hade varit lättare om det stod; jobba så 
här.(Ped.A.). 

 

Vi har under intervjuerna kunna tyda att strävansmålen går att tolka på olika 

sätt och för några blir detta till en fördel: 

 
Vi vill att de ska få tänka fritt. Frågorna i läroplanen är öppna. De är stora 
och breda och man får in hur mycket som helst i dem, inget är rätt eller 
fel. Dom är bra formulerade. Jag tycker det är skönt att de är breda för då 
kan man tänka; vad behöver de här barnen? Vad behöver den här 
gruppen? Inte att man bara kan checka av att; BRA nu har vi jobbat med 
natur och teknik, BRA nu är det gjort! Barnen får tänka fritt och lösa själv, 
vi vill inte servera allt till barnen. (Ped.D.). 
 

Pedagog E som började arbeta som förskollärare 2011, alltså efter revideringen, 

visste inte hur de fördjupat sig i de nya strävansmålen men resonerade ändå 

kring det: 

 
Vi bytte i barnens pärmar eftersom det är nya mål. Det blev ju nya och då 
får man jobba utifrån dem. Det var ju ändå inte en jätte, jättedramatisk 
förändring i förskolan. Lite togs bort lite lades till. Jag kan väl tycka att 
det blev lite tydligare med det som las till. Det var mer, in med det nya ut 
med det gamla. (Ped.F.) 
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Två av de intervjuade pedagogerna har en önskan om att jobba med NTA-

lådor men har inte fått information eller fått gå den kurs som behövs för att få 

tillträde till materialet. Pedagog B saknar konkret material att jobba utefter. 

Pedagogen säger dock att de fått stöttning uppifrån på så sätt att de fått tid att 

reflektera kring de reviderade strävansmålen angående naturvetenskap. 

 

Pedagog E pratar om hur arbetslaget fortfarande är i startgroparna och önskar 

material för att på så sätt komma igång. 

 

Pedagog C menar att de vid revideringen inte gjorde något längre fördjupande 

arbete kring de nya strävansmålen. 

 
Vi har gemensamma stormöten med rektorerna en gång i månaden men 
nu är det mer sällan eftersom vi behöver mer tid i husen. Men vi får alltid 
stöttning i det nya som kommer.(Ped. C.)  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Inom den kvalitativa forskningen kan det vara svårt att i förväg avgöra hur 

många respondenter som bör intervjuas (Olsson & Sörensen, 2011). Vi anser att 

de sju pedagoger som valde att delta i vår studie har varit tillräckligt för att ge 

oss den datainsamlingen vi behövde för att kunna genomföra vår forskning. 

Det är dock möjligt att vi hade kunnat få en bredare bild hur pedagoger 

uppfattar och arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan om vi hade 

intervjuat fler pedagoger men på grund av tidbrist så ansåg vi att detta inte 

skulle vara möjligt.  Något som vi funderat och reflekterat kring är om varför 

flera av de tillfrågade förskolorna valde att tacka nej till att delta i vår studie. 

När vi via telefon berättat vad studien handlade om så har pedagogerna 

förklarat att de inte påbörjat arbetet med naturvetenskap ännu och att de av 

olika anledningar inte skulle vara till någon hjälp i vår studie. 

 

Kvale (1997) anser att vid planering av intervjuundersökningar kan det vara 

bra att fundera över om andra metoder skulle kunna vara mer lämpliga för 

undersökningen syfte och ämne. Vi tycker att intervjuundersökning var den 

metod som passade vår studie bäst där vi genom intervjumodellen samtal med 

hjälp av intervjuguide får en flexibilitet och möjlighet till att ändra om frågornas 

ordningsföljd. Intervjuerna blev av samtalsform där vi fick ta del av 

pedagogerna erfarenheter, tankar och uppfattningar kring ämnet. (Björndal, 

2005). I denna metod kunde vi även be pedagogerna att ge konkreta exempel 

eller förtydliga något som vi fann intressant eller om det var något som vi inte 

till fullo förstod. Genom denna metod fick vi pedagogernas uppfattningar 

kring naturvetenskap och på så sätt en sann bild av det som vi valt att 

undersöka. Vi anser att begreppsvaliditeten blir av vikt i vår studie, detta för 

att vi i vårt syfte beskriver vad vi menar med ett medvetet arbetssätt. Det är 

viktigt för läsaren att förstå hur vi definierar ett medvetet arbetssätt eftersom 

detta kan tolkas olika.  

 

Då ingen av oss har erfarenheter av kvalitativa intervjuer sedan tidigare 

så känner vi att intervjuerna har fungerat tillfredställande. En svårighet 

vi upplevde var dock att hålla sig till ämnet under hela intervjun, 

pedagogerna svävade lätt iväg till det som inte var relevant för oss. 

Dimenäs (2008) uttrycker sig: 

 
En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig 
från vardagliga samtalet genom att den har ett bestämt fokus. Det är 
intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och ser till att man 
håller sig till ämnet. (s.48) 
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Enkäter kan vara bra om det är ont om tid för ett projekt då dessa går snabbare 

att administrera och analysera än en intervjuundersökning (Kvale 1997). Dock 

anser vi att om vi hade valt enkät som undersökningsmetod så hade vi inte 

kunnat ta del av pedagogernas uppfattningar och tankar som vi kunde genom 

en intervju. Vår valda metod är den mest lämpliga för studien medan enkäter 

som undersökningsmetod lämpar sig mer för studier där forskaren är 

intresserad för hur ofta eller hur vanligt ett valt fenomen är (Dimenäs, 2008).   

 

Vi valde att inte ge ut intervjufrågorna i förväg, detta eftersom vi inte ville att 

pedagogerna skulle ha en möjlighet att formulera de ”rätta” svaren. Med de 

”rätta” svaren menar vi svar som pedagogerna anser att vi som intervjuare vill 

höra. Dock har vi ändå i efterhand funderat över om vi eventuellt fått 

utförligare svar av pedagogerna om vi valt att skicka ut intervjufrågorna i 

förväg. Något annat som vi i efterhand har reflekterat kring är om vissa av 

intervjufrågorna hade behövts omformulerats för att bli ännu tydligare. Detta 

för att respondenterna ett fåtal gånger inte förstod frågeformuleringen, detta 

anser vi kan ha påverkat reliabiliteten i vår studie. Eftersom vi ville ta reda på 

vad pedagoger la i begreppet naturvetenskap så valde vi att inte nämna teknik, 

biologi, kemi eller fysik. Detta för att inte leda pedagogerna i någon riktning. 

Dokumentet med de reviderade strävansmålen som vi valde att ta med på 

intervjuerna visade sig vara till bra stöd för pedagogerna. De tog sig tid till att 

läsa igenom och fundera kring vad det stod och vi tolkade detta formulär som 

något som pedagogerna uppskattade då det blev ett stöd i deras reflektioner. 

  

Vi är glada över att vi var pålästa på vårt forskningsområde innan vi påbörjade 

intervjuerna då vi anser att det är en viktig förberedelse. Tillsammans har vi 

efter intervjuerna kunnat reflektera kring dem och kunnat luta oss tillbaka på 

den tidigare forskning som vi i bakgrunden har använt oss av. Genom att vår 

undersökningsmetod innebar en öppenhet och flexibilitet där vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor så drog vi nytta av den kunskap som vi hade 

kring ämnet.  

 

Vi upplever att många pedagoger ser naturvetenskap som något svårt och 

skämmande. Detta för att många förskolor tackade nej till att delta i studien då 

vi nämnde att det handlade om naturvetenskap. Dessa förskolor ansåg att de 

inte hade påbörjat arbetet med naturvetenskap än och att de därför inte skulle 

vara till någon hjälp för vår studie.   

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger synliggör och konkretiserar arbetet 

med naturvetenskapliga aktiviteter. 

 

De tydligaste resultaten i vår studie var att utemiljön blev det som framstod 

som en naturvetenskaplig aktivitet i förskolans verksamhet. Biologi var ett 
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gemensamt ämne som alla de intervjuade pedagogerna lade in i begreppet 

naturvetenskap. Ett annat intressant resultat var att strävansmålen ansågs som 

stora och att de kan tolkas på olika sätt. Arbetet med naturvetenskap för de 

allra yngsta barnen blev något som de flesta av pedagogerna ansåg vara svårt, 

detta blev för oss en intressant aspekt att diskutera vidare kring. NTA lådorna 

nämns i olika sammanhang, några pedagoger hade en önskan om att få 

använda materialet i verksamheten medan att en pedagog ansåg att materialet 

inte passade deras verksamhet. Dock var det endast en förskola som använde 

sig av NTA i nuläget. Vi kommer i denna del lyfta och diskutera det som vi 

fann intressant och relevant i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. 

 

Närmiljön som ett aktuellt område 

Eschas (2011) blev förvånad när han i sin studie upptäckte hur pedagoger 

missar den naturvetenskap som redan finns i deras närmiljö. Vår studie visar 

motsatsen till denna forskning då pedagogerna använder sig utav närmiljön, 

skogen och förskolegården som de mest centrala platserna i arbetet med 

naturvetenskap. Detta blir för oss intressant då tidigare forskning visar på att 

närmiljön är det som pedagogerna missar. Vi anser att närmiljön är det som 

framstår mest. Pedagogerna ger ett tydligt uttryck för hur de alla använder sig 

av biologi i det naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Den dagliga 

utevistelsen och naturen i deras närmiljö blir aktuella områden för 

pedagogerna att lyfta i arbete med det naturvetenskapliga i deras verksamhet. 

Pedagogerna anser att de skiftningar som sker i naturen gällande årstider är 

något som blir relevant för det naturvetenskpliga arbetet i förskolan och just 

nu är hösten och alla dessa skiftningar det som nämns.  

 

Utifrån de tillägg som gjordes när revideringen (2010) kom ansågs det viktigt 

att redan i tidig ålder få möjlighet att upptäcka samband och förändringar som 

bidrar till att barnen utvecklar kunskaper och ökad förståelse för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra (Utbildningsdepartementet, 

2010). Vi anser att de förändringar som sker i naturen bli en viktig del av det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Detta eftersom vi anser att 

naturvetenskap handlar om hur vi människor i relation till vår omgivning 

samspelar med varandra. Vi har också båda sett inslag av detta arbete med 

årstider när vi tidigare varit ute i förskoleverksamheter och kan därför tolka att 

årstider och dess skiftningar blir det mest självklara området inom 

naturvetenskap. Vi funderar dock om det är barnens intresse som blir 

utgångspunkten i det naturvetenskapliga arbetet med naturen och dess 

årstider? Vygotskij (Askland & Sataoen, 2003) menar att barn lär i meningsfulla 

situationer tillsammans med andra och att barnens intresse ska vara 

utgångspunkten i verksamheten. Vi förstår pedagogernas tanke med att ta 

med naturens skiftningar eftersom det är av vikt för barnet men är det barnets 

intresse som leder dem i arbetet? Blir aktiviteterna kring hösten och dess 

skiftningar bara en gammal vana som görs år efter år oberoende på barnens 
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intresse och motivation eller ser pedagogerna att det blir meningsfullt för 

barnen? 

Pedagogerna gav ett tydligt uttryck för hur viktigt det är att vara mån om vår 

natur och att barnen i en tidig ålder måste få in en fungerande rutin i att 

källsortera bland annat. Pedagogernas egna tolkningar kring begreppet 

naturvetenskap ledde dem också in på hållbar utveckling och skogen med dess 

natur. Vidare talar pedagogerna om hur miljön idag ingår i begreppet 

naturvetenskap vilket gör ämnet ännu bredare än vad det tidigare var. Vi kan 

koppla detta engagemang som pedagogerna uttrycker till det Stendahl (2008) 

anser om att landets förskolor på ett medvetet sätt arbetar med miljöfrågor och 

att detta sker under organiserade former. Vidare anser hon att förskolorna har 

tagit till sig av de miljöproblem som finns och att de på ett organiserat sätt 

arbetar kring detta (Stendahl, 2008). Vi kan som blivande pedagoger känna en 

viss stolthet i det som pedagogerna i vår studie ger uttryck för gällande vår 

miljö. Vi har i vår undersökning sett att arbetet kring vår natur är av den vikt 

som den förtjänar. Attityden och inställningen till hur vi på ett bra sätt ska 

behandla vår otroligt viktiga miljö måste utvecklas i tidig ålder. Hur vi ska 

bära oss åt för att kunna förebygga miljöproblem måste på ett tydligt sätt sättas 

i fokus för barnen i förskolan. Detta är för oss ett meningsfullt lärande i det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan.  

 

Teknik 

Även om pedagogerna anser att det till den större delen handlar om natur och 

miljö så nämner de även tekniken som ett ämne inom naturvetenskapen. Dock 

anses tekniken vara ett område som ibland känns bortglömt och därför inte 

benämns i den utsträckning som det borde. Thulin (2011) påvisar i sin studie 

angående begreppet naturvetenskap och dess defination att denna vetenskap 

berör både kemi, fysik, biologi och teknik och vi anser att detta är en av 

anledningarna till vårt val av ämne. Vad lägger pedagoger inom begreppet 

naturvetenskap? Vi kan genom vår studie dra slutsatsen att teknik är ett ämne 

som går under naturvetenskap i förskolan. Detta genom att det benämns, dock 

har pedagogerna en strävan om att lyfta in ämnet mer än vad de idag gör. En 

pedagog beskriver dock en situation som för oss blir ett meningsfullt lärande 

då denne berättar hur barnen i ett sammanhang fick utforska tekniken i en 

overhead och dess funktion. Pedagogen lät barnen stanna vid ett föremål som 

de själva uppfattade som intressant och spännande. Pedagogen lät alltså 

barnen få den tid de behövde till sitt utforskande. Vi anser att begrepp inom 

naturvetenskap ska benämnas och upplevas.  Barnen måste på ett praktiskt 

sätt få bekanta sig med olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Frågan 

angående vad som fångar barnens uppmärksamhet måste bli något som 

pedagogerna först och främst reflekterar kring. Enligt Andersson & Gullberg 

(2012) behöver begreppsförståelsen inte vara det viktigaste för varken 

pedagogerna eller barnen, det naturvetenskapliga arbetet i förskolan bör 

istället handla om att fånga en aktivitet på ett impulsivt sätt. 

Utbildningdepartementet (2009) anser att vi genom att uppmuntra barnen till 
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att på ett roligt och spännande sätt experimentera och undersöka låter dem 

bekanta sig med det vetenskapliga förhållningssättet. 

Kompetensutveckling 

I vår studie såg vi en vilja till kompetensutveckling på så sätt att två pedagoger 

önskade att gå NTA- utbildningen (Natur och Teknik för Alla) men på grund 

av olika anledningar uppifrån, som i detta sammahang är förskolechefen, inte 

fått den stöttning och information som pedagogerna önskat. Detta är något 

som tidigare forskning bevisat då pedagoger har upplevt en viss svårighet att 

inkludera naturvetenskap då de inte fått det stöd de behöver uppifrån. (Maier, 

Greenfield, & Bylotsky-Shearer, 2013). Vi ser att detta blir en av orsakerna till 

varför inte arbetet med naturvetenskap lyfts fram lika mycket som till exempel 

matematik och språk. Det stöd som pedagogerna behöver finns i många fall 

inte, vilket gör att pedagogerna inte får den kompetensutveckling som de 

behöver. Vi ser att vilja finns men att olika anledningar uppifrån stoppar 

pedagogernas vilja och motivation. Angående de NTA-lådor som pedagogerna 

nämner som ett tänkbart material anser vi att de blir ett bra sätt att uppmuntra 

barnen på då det blir ett roligt och spännande sätt att utforska olika 

naturvetenskapliga fenomen. En av pedagogerna ansåg dock att 

naturvetenskapliga erfarenheter kan nås på andra sätt än genom ett färdigt 

material. Vi kan med detta förstå att NTA lådor kan vara en tillgång medans 

de också kan ses som något överflödigt och detta är något som vi finner 

intressant. Alla förskolor har olika sätt att arbeta och olika val material, det 

finns därför inget sätt som är mer rätt än det andra. Vi anser att dessa NTA 

lådor tillsammans med alla de spontana tillfällen som dyker upp i 

verksamheten måste samspela. Detta kan vi koppla till det Andersson & 

Gullberg (2012) anser, nämnligen att naturvetenskap i förskolan måste handla 

om att fånga ögonblick som sker här och nu i barnens vardag men också att det 

måste finnas planerade aktiviteter så som till exempel experiment av olika 

slag. 

  

De yngsta barnen 

Vi har i vår undersökning sett att det naturvetenskapliga arbetet med de allra 

yngsta barnen till största delen sker på gården. Vi anser dock att det måste 

finnas mer konkreta aktiviteter både utomhus och inomhus för de allra yngsta 

barnen där pedagogerna blir medforskare. Vi tolkar detta som att det för 

pedagogerna kan blir en utmaning att ta ner naturvetenskapen på de yngstas 

nivå och att pedagoger kan se detta som ett problem. Forskning visar att det är 

viktigt för de allra yngsta barnen att få uppleva naturvetenskapen med alla 

sina sinnen. Detta för att barnen ska få en så genomgripande upplevelse som 

möjligt. Det handlar om att låta barnen i tidig ålder få upplevelser som de 

sedan kan ha med sig som en grund för senare utforskningar. Detta kallas för 

det livslånga lärandet (Björneloo, Landström, Samuelsson, & H, 2003). I vår 

undersökning får vi dock av en pedagog bekräftat vikten av att låta de allra 



  

 

27 

 

yngsta barnen uppleva med alla sina sinnen och att detta också är en typ av 

naturvetenskap. Vi instämmer med att sinnen för de yngsta barnen blir centralt 

i arbetet med naturvetenskap. Eftersom många av de yngre barnen inte har ett 

utvecklat språk kan de med hjälp av sina sinnen experimentera och utforska på 

olika sätt. Vi anser att sinnen blir viktiga oavsett ålder men att detta inte 

framgick av pedagogerna i vår studie. 

Medvetet arbetssätt? 

Pedagogerna berättar om olika projekt, naturen, experiment, skogspromenader 

samt hur de i verksamheten källsorterar tillsammans med barnen. Trots alla 

dessa naturvetenskapliga aktiviteter och arbetssätt som pedagogerna använder 

sig av anser de flesta pedagoger att de inte har ett medvetet arbetssätt 

angående naturvetenskap. Genom pedagogernas beskrivningar på det som de 

gör i verksamheten uppfattar vi det till att de har medvetna aktiviteter kring 

naturvetenskap och därmed också det vi menar med ett medvetet arbetssätt. 

Pedagogerna har för oss i intervjuerna synliggjort hur de arbetar med 

naturvetenskap. Enligt pedagogerna finns naturvetenskapen i verksamheten 

men vi uppfattar det som något svårt för pedagogerna att sätta ord på.  Vi 

anser därför att pedagogerna i förskolan behöver reflektera mer över vad de 

egentligen gör i det naturvetenskapliga arbetet tillsammans med barnen.  Det 

blir viktigt att tillsammans lägga naturvetenskapen på barnens nivå där även 

de yngsta barnen utifrån sina förutsättningar får möjlighet att vara nyfikna 

kring olika naturvetenskapliga fenomen.  

Viktigt med svårt 

Pedagogerna uppfattar i stort att naturvetenskap är svårt och att detta kan 

bero på tidigare erfarenheter från den egna skoltiden. Pedagogerna anser att 

detta kan påverka verksamheten då det finner det lättare att ta fram material 

som har med språk och matematik att göra. Vikten av att diskutera sina olika 

inställningar inom arbetslaget är något som pedagogerna lyfter. På detta sätt 

kan arbetslaget ta tillvara på och inspirera varandra. Detta leder till en större 

helhetsbild av vad naturvetenskap innebär och hur de kan använda sig av 

ämnet i verksamheten. Detta kan vi koppla till den forskning som påvisat att 

attityden till ett ämne spelar en avgörande roll eftersom denna inställning kan 

påverka hur arbetet i verksamheten utformas (Maier, Greenfield, & Bylotsky-

Shearer, 2013). Vi tolkar utifrån våra intervjuer att intresset och inställningen 

till naturvetenskap påverkar om och hur du arbetar med ämnet i 

verksamheten. I ett arbetslag blir det viktigt att tillsammans reflektera kring 

vad olika delar betyder för var och en. För oss blir det viktigt med ett öppet 

klimat där alla kan erkänna sina egna och andras styrkor respektive svagheter. 

Vi måste inom arbetslaget sträva mot samma mål och ha ett gemensamt syfte, 

detta trots olika erfarenheter och inställningar.  

 

Angående de reviderade strävansmålen anser pedagogerna att de ger 

utrymme för egna tolkningar. Detta är något som för vissa blir en fördel och 
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för andra en nackdel. Vi ser i vår studie att strävansmålen blir av luddig 

karaktär då de är svåra att tolka. Denna uppfattning kan vi koppla till den 

studie Andersson & Gullberg (2011) gjort där de anser att strävansmålen inte 

identifierar specifika områden eller kunskapsmål och att detta ställer högre 

krav på pedagogernas kompetens då de själva måste välja relevant innehåll 

(Andersson & Gullberg, 2012). Vi såg även de pedagoger som ansåg att 

strävansmålen var tydligt formulerade och tyckte det var till en fördel att 

strävansmålen är så breda som de är. Detta för att pedagogerna då kan välja 

relevant innehåll beroende på barngruppens behov. Vi instämmer med att 

strävansmålen kan ses som stora och att detta kan leda till problem då 

pedagoger ska konkretisera och synliggöra det som strävansmålen uttrycker i 

läroplanen. För de pedagoger som känner sig osäkra inom det 

naturvetenskapliga ämnet kan det bli extra svårt att tolka dess innerbörd.  

Avslutande reflektion och vidare forskning 

Vi anser att vi i vår studie har fått svar på våra frågeställningar. Biologi blev 

det ämne som blev mest tydligt i verksamheten där skogen och förskolegården 

sattes i fokus. Attityden till naturvetenskap blir något som kan påverka arbetet 

i verksamheten, det påverkar både barnen samt hur mycket pedagogerna 

väljer att arbeta med ämnet. Strävansmålen kring naturvetenskap och teknik i 

förskolan ansågs som stora och i vissa fall luddiga vilket får oss att fundera 

kring formuleringen kring vissa strävansmål. Vi har i vår studie uppfattat att 

en del pedagoger behöver tydligare formulerade strävansmål medans andra 

anser uppskattar den bredd som finns. Vi är alla olika och läroplanen bör vara 

tydlig för alla pedagoger, detta för att kunna konkretisera och synliggöra det 

innehåll som finns i läroplanen. 

Arbetet med naturvetenskap sker till stor del utomhus och detta får oss att 

fundera kring hur pedagoger kan använda sig av ämnet inomhus, varför blir 

det självklart att vara utomhus i arbetet med naturvetenskap i förskolan? Blir 

det svårt att arbeta naturvetenskapligt inomhus? Med vår studie som 

grundmaterial och dessa frågeställningar som utgångspunkt anser vi att detta 

är något som bör forskas vidare kring. 

Tack! 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Hugo von Zeipel som har gett oss 

relevant och konstruktiv feedback under studiens gång. Ett stort tack till de 

pedagoger som deltagit i våra intervjuer, utan dem hade vi inte kunnat 

genomföra vårt examensarbete. Slutligen vill vi också tacka varandra för ett 

bra genomfört arbete där vi genom diskussioner lyckats mötas på halva vägen 

vilket har bidragit till att vi båda utvecklats som både person och pedagog. 

Tack! 
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Bilaga 1: Missivbrev till pedagogerna 

 

Vi behöver er hjälp! 
 

 

HEJ! 

 

Vi heter Linda Pettersson och Ida Svensson och går vår sista termin på 

Förskollärarutbildningen, Mittuniversitetet i Härnösand. 

Den här terminen skriver vi vårt examensarbete och skulle behöva er hjälp. 

 

Vår uppsats handlar om naturvetenskap i förskolan.  Syftet med 

undersökningen är att med hjälp av intervjuer ta reda på hur förskollärare tänker 

kring naturvetenskap. 

Anledningen till att vi har valt naturvetenskap är dels för att revideringen gett 

oss fler strävansmål kring ämnet vilket gjort oss nyfikna på hur det påverkat 

verksamheten samt vårt eget intresse i att jobba naturvetenskapligt.  

 

Vi har slumpmässigt valt ut fyra förskolor i centrala Östersund. På varje 

förskola behöver vi två förskollärare som vi helst ser jobba på olika 

avdelningar. Varje intervju kommer att ta cirka en halvtimme. Vi har sju frågor 

att utgå ifrån för att på så sätt få ett givande samtal.  

 

Vi kommer båda två att delta under intervjun. En av oss kommer att hålla i 

intervjun medans den andre antecknar. Vi kommer också att vilja spela in 

intervjun och att anledningen till detta är att vi då får en mer noggrann och 

fullständig information av respondenten. Självklart så får respondenteten säga 

nej till inspelning. Detta vill vi dock veta innan vi kommer. 

Den information som du som respondent lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt och personerna kommer att vara anonyma i uppsatsen. Efter 

bearbetat material kommer inspelningar och anteckningar att förstöras.  Ni 

kommer också att kunna få ta del av uppsatsen när den är färdig.  

 

Vi vore väldigt tacksamma om vi fick er hjälp men självklart är detta helt 

frivilligt.  

 

Eftersom vi endast har ett antal veckor på oss att färdigställa denna uppsats ber 

vi er att svara senast måndag 9/9. Ni kan nå oss på mail: XXX@hotmail.com 

eller på mobil: XXX-XXX XX XX 

 

 

Tack på förhand!    Mvh: Linda och Ida 

mailto:XXX@hotmail.com


  

 

32 

 

 

 

 



  

 

33 

 

  Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

1. Om du bara tänker begreppet naturvetenskap, vad tänker du på då? 

 

2. Vad är din inställning till naturvetenskap? 
 

- Tror du att din inställning till naturvetenskap påverkar hur du 

arbetar med ämnet i verksamheten? 

 

3. Vilka verksamheter med naturvetenskapliga inslag arbetar ni med just 

nu? 

 

4. Kan du ge exempel på vad/hur ni har jobbat med naturvetenskap 

tidigare? 

 

5. Hur anser du att ni i arbetslaget jobbar med naturvetenskap utifrån 

strävansmålen i läroplanen? 

 

6. Hur upplever du strävansmålen kring naturvetenskap i läroplanen? 

 

 

7. Vad gjorde ni när revideringen av läroplanen kom? 

 

8. Det kom tre nya strävansmål angående naturvetenskap och teknik, hur 

bearbetade ni dem? 

 

9. Fick ni något stöd av något slag? 

 

10. Finns det olika verktyg/arbetssätt som man kan använda sig av i 

arbetet med naturvetenskap anser du? 
 

- Kan du ge exempel? 
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Bilaga 3: Reviderade strävansmål 

 

Nuvarande mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

- Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

- Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom 

sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen, 

- Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap, 

- Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen samt utforska hur 

enkel teknik fungerar, och 

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

tekniker, material och redskap. 

Målen innan revideringen 2010: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

material och tekniker, och 

- Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för 

enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och 

djur. 

 


