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Abstrakt 
 

I vår studie har vi undersökt vilka didaktiska överväganden som låg till grund för 

pedagogers arbete med naturvetenskap i förskolan. Vi har gjort detta genom en kvalitativ 

studie där vi valde att göra både observationer, samtal och intervjuer med pedagoger på en 

förskola, samt tagit del av deras tidigare dokumentationer med naturvetenskapligt innehåll, 

för att få syn på detta. 

Vi har studerat tidigare forskning som rör naturvetenskapligt arbete i förskolan och sett att 

det finns en motsättning mellan pedagoger som tycker att barn ska få vara barn och 

läroplanens fokus på lärande. Samma sak gäller de pedagoger som tycker att barnen ska få 

leka fritt och utforska för att finna ett intresse för naturvetenskap och de som tycker att det är 

viktigt för barn att pedagoger är med och visar och förklarar olika fenomen för att barn ska 

få den språkliga utvecklingen och förståelsen för naturvetenskapliga fenomen.  

Vi tolkar det som att pedagogerna även menar att det är viktigt att utgå ifrån barns egna 

intressen under det naturvetenskapliga arbetets gång, att stödja och utmana barn i deras 

utforskande. Detta genom att bland annat ställa frågor som utmanar barn att komma vidare i 

lärprocessen. 

Vår studie visar att pedagoger lägger stor vikt vid att barnen ska utveckla en grund för ett 

fortsatt intresse för naturvetenskap, detta genom att till störst del utgå ifrån och stödja 

barnens egna utforskande. Likväl som att utmana barnen till att vidga sin kunskap om 

naturvetenskapliga fenomen, genom planerade aktiviteter.  

 

Nyckelord: Förskola, naturvetenskap, pedagogers uppfattningar  
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Inledning 
 

Med införandet av den nya läroplanen (Skolverket, 2011) har mer fokus lagts på lärandet. 

Pedagogerna ska bland annat stödja barnen i att de ”utvecklar förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen”( Skolverket, 2011, s.10 ). Gustavsson och Pramling (2014) finner i 

sin studie att det behövs mer forskning kring hur pedagoger stödjer barn i deras lärande, 

bland annat om naturvetenskap. De menar att naturvetenskapliga ämnen är för svåra för 

barn att själva få syn på och att det därför behövs en pedagog som gör dem uppmärksamma 

på det. Författarna menar även att deras forskning visar på motsättningar mellan pedagoger 

som tycker att ”barn ska få vara barn” och läroplanens fokus på lärande. Även Hedefalk 

(2014) och Thulin (2006) menar att förskollärare talar om att de känner en oro över den ökade 

fokuseringen på undervisning i förskolan. De menar att detta skulle medföra ett allt större 

fokus på det vi kallar katederundervisning och att det därmed innebär att man väljer bort tid 

för omsorg och lek. 

Enligt Ideland och Malmberg (2010) innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt att kunna 

observera och ställa frågor kring olika fenomen. Det är något de menar är möjligt i förskole 

praktiken. Detta genom att tillsammans med barnen undersöka frågor som exempelvis är 

kopplade till hållbar utveckling, frågor som är kopplade till barns vardag och deras egna 

erfarenheter. På så sätt behöver inte naturvetenskapen ses som något faktabaserat och svårt. 

Thulin (2006) menar att barn tar hjälp av sina egna erfarenheter för att skapa sig en förståelse 

för olika fenomen i sin omvärld. Hon menar att man kan se på detta genom begreppet ”det 

kompetenta barnet”, vilket innebär att barn inte är ”tomma kärl” som ska fyllas på med 

kunskaper. Thulin skriver vidare att barn kommer in i en förskole praktik med tidigare 

kunskaper och erfarenheter som de behöver få möjlighet att koppla till de nya upptäckterna 

och erfarenheterna de gör i förskolan. Hon menar att pedagogernas uppgift blir att ta tillvara 

på de tidigare kunskaperna och erfarenheterna som barnen bär med sig.  

Thulin (2006) menar att pedagoger har olika uppfattningar om vad lärande i förskola 

innebär. Lärande kan betyda både barnets sociala utveckling eller lärandet om ett särskilt 

ämne. Forskaren menar även att pedagogens kunskaper om det ämne de lär ut har betydelse 

för barnens lärande, det har lika stor betydelse i förskolan som det har för barn i skolåldern. 

Detta kan enligt Thulin relateras till hur de planerar verksamheten och hur de gör barnen 

uppmärksamma på det de vill lära ut. För att kunna problematisera och ställa frågor kring 

något man vill göra barnen uppmärksamma på krävs det, enligt forskaren, att pedagogen 

har en viss kunskap om det innehåll de vill fokusera på. 

Ärlemalm–Hagsér (2008) anser att de grundläggande teman som kan urskiljas i förskolans 

styrdokument genom årens lopp är: ”natur har alltid varit en viktig innehållsaspekt i 

förskolans verksamhet; det är barns egen nyfikenhet och intresse som ska ligga till grund för 

arbetet; barns lek är en viktig del i utforskandet av naturen; barn lär om natur och miljö 

genom att vara i naturen” (s.67-68). Vidare menar forskaren att barn behöver få tid att 

reflektera över de fenomen de ska utveckla en kunskap om och att de får möta dessa på olika 

sätt och tillsammans med andra, där de har möjlighet att få andra perspektiv på dem. Barn 

bör enligt Ärlemalm-Hagsér få använda sig av ett utforskande arbetssätt i arbetet med 

naturkunskap, genom detta arbetssätt lär de sig att undersöka sin omvärld.  
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Med anledning av detta vill vi undersöka vad som är viktigt i arbetet med att väcka barns 

intresse för naturvetenskap? Hur påverkas arbetet av pedagogers uppfattningar om ämnet 

och införandet av den reviderade läroplanen (Skolverket, 2011) med större fokus på lärande? 
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Litteraturbakgrund 
I litteraturbakgrunden behandlar vi pedagogens förhållningssätt till naturvetenskap i 

förskolans praktik, traditioner kring naturvetenskapligt innehåll i förskolan och platsens 

betydelse för lärande om naturvetenskap i förskolan. 

Pedagogers förhållningssätt till naturvetenskap i förskolans 
praktik 

Under denna rubrik kommer vi att behandla vad tidigare forskning kommit fram till kopplat 

till pedagogers förhållningssätt till naturvetenskap i förskolans praktik. Klaar och Öhman 

(2014) beskriver i sin studie att pedagogerna i studien handlar utifrån egna värderingar 

genom att antingen bekräfta barns agerande eller styra in de på andra alternativ. 

Pedagogerna får barnen att uppmärksamma sådant som de tycker är viktiga kunskaper att ta 

till sig, och utmanar barnen att prova på nya upplevelser. Klaar och Öhman menar att det är 

viktigt att inte tappa det förenade arbetssätt av omsorg och lärande som förskolan 

förknippas med. De menar även att det är viktigt att utgå från varje specifik situation och det 

enskilda barnet och inte från en särskild metod. Gustavsson och Pramlings (2014) studie 

visar att det är viktigt att pedagogen och barnet tillsammans diskuterar hur de uppfattar 

fenomen för att pedagogen ska kunna utgå från barnets tidigare kunskap. Liksom 

Gustavsson och Pramling (2014) anser även Thulin (2010) att man bör utgå från barns egna 

kunskaper och tidigare erfarenheter som grund i utforskandet. Thulin menar att resultatet i 

hennes studie talar för att barns frågor kan användas som didaktisk utgångspunkt för barns 

kunskapsutveckling. Thulin (2010) anser därmed att det är av stor betydelse hur pedagoger 

på förskolan bemöter barns egna frågor och funderingar. Ärlemalm–Hagsér (2008) har i sin 

studie kommit fram till att det finns olika typer av perspektiv som pedagoger har på 

naturkunskapsundervisningen i förskolan. Hon menar att kunskap inom naturvetenskap är 

av stor vikt för pedagogers möjlighet att utmana barnen i deras upptäckande. Här nedan 

förklaras studierna närmare. 

Klaar och Öhman (2014) undersökte relationen mellan pedagogers undervisning och barnens 

lärande om naturen i förskoleverksamhet. Målet var att belysa förhållandet mellan omsorg 

och lärande, genom att studera vad som händer under lärprocessen. De studerade vad 

pedagogers handlingar fick för betydelse för hur barnen sedan agerar, och materiella verktyg 

som bidrar till barns möjligheter att agera och utvecklas intellektuellt och moraliskt. Syftet 

var även att lyfta fram ett sätt att kunna analysera relationen mellan pedagogers sätt att lära 

ut och barns lärprocesser i den pedagogiska verksamheten, så att det kunde bli ett 

hjälpmedel i dokumentationsarbetet, utvecklandet av förskoleverksamheten och för att 

skapa bästa möjliga utvecklings och lärandevillkor för varje barn. 

Studiens resultat visade en mångsidig verksamhet. Det visade hur lärandet om naturen 

bland annat kan handla om hur man tar hand om naturen genom att till exempel inte lämna 

skräp efter sig. Det kan också innebära att lära sig plantera, kunskaper om växter och hur 

man använder sig av naturmaterial. Resultatet visade även hur barn kan lära sig njuta av att 

glida ner för en backe och hur de motoriskt beter sig i en sådan situation. Klaar och Öhman 

(2014) pekar bland annat på direkta lärprocesser som kan vara hur en pedagog instruerar 

något utifrån tidigare erfarenheter och möjliga val, och utmanar barnen att prova på nya 

upplevelser. De pekar även på hur pedagoger handlar utifrån värderingar genom att 
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antingen bekräfta barns agerande eller styra in de på andra alternativ. Slutligen visar de hur 

pedagoger får barnen att uppmärksamma sådant som de tycker är viktiga kunskaper att ta 

till sig. Forskarna menar att det inte går att skilja ut något som är specifikt just för 

naturkunskapsundervisning utan att detta kan jämföras med andra dagliga aktiviteter och 

upplevelser. Deras uppfattning är att naturen redan är en del av förskoleverksamhetens 

innehåll och att det inte är något nytt som behöver läggas till. Genom att förena omsorg och 

lärande i förskolans praktik menar de att barnen utvecklas moraliskt, fysiskt, estetiskt och 

kognitivt. Denna förenade undervisningsform riskerar enligt Klaar och Öhman, att försvinna 

om man i förskolan börjar koncentrera sig för mycket på att lära ut ett ämnesspecifikt 

innehåll. Klaar och Öhman (2014) anser att relationen mellan barn och lärare är av stor 

betydelse och att lärandet borde utformas efter den specifika situation som man befinner sig 

i. Det som fungerar i en situation kanske inte fungerar på samma sätt i en annan, vilket 

innebär att undervisning inte bör utformas efter särskilda metoder. 

Gustavsson och Pramling (2014) har gjort en studie där de undersöker vilka metoder och 

tillvägagångssätt förskollärare använder när de lär förskolebarn om naturen. I studien har de 

följt 15 stycken 4-5 åringar under 9 dagar då de varit på utflykter i en skog tillsammans med 

3 olika pedagoger. I studien intresserade sig forskarna för hur pedagogerna diskuterar och 

pratar med barnen kring olika naturfenomen de ser i skogen. Syftet med studien var sedan 

att analysera de olika sätt som förskollärarna samtalade med barnen på, och på vilket sätt de 

olika förhållningssätten påverkade barnens lärande. I studien kunde forskarna visa på att 

pedagoger använde sig av tre olika metoder då de pratade med baren. Den första metoden 

bestod i att visa barnen på variation och jämförelse, den andra bygger på att använda sig av 

tidigare gemensamma erfarenheter och den tredje metoden bestod i att använda fantasi och 

låtsaslek. Studien visar att det är viktigt att pedagogen och barnet diskuterar om hur de 

uppfattar fenomenet för att pedagogen ska kunna utgå från barnets kunskap. (Gustavsson & 

Pramling, 2014). Liksom Dewey (2008) menade att kunskap blir värdefull först när det går att 

koppla den till människans vardag och till dess egna erfarenheter. Han menade att allt 

lärande bör utgå ifrån den enskilda individens behov och intressen och bygga vidare på dess 

tidigare kunskaper. Han menade även att det är viktigt att barnet kan knyta an till den 

kunskap de lär sig i skolan. Att de kan se sambandet mellan den kunskap de erfar och det 

samhälle och den tid de lever i. Gustavsson och Pramling (2014) kom fram till att den 

metoden som fungerade bäst var den där förskolläraren pratar med barnet om jämförelse 

och variation hos olika djur och växter.   

I Thulins (2010) studie med syfte att studera barns frågor under ett temaarbete om jord, låg 

fokus på vad barnen ställde frågor om, och om frågorna förändrades under temaarbetets 

gång. I studien påpekades vikten av att pedagogerna använde sig av öppna frågor där barnet 

hade möjlighet att svara med ett eget svar och där läraren inte var ute efter ett specifikt svar, 

som är fallet vid en sluten fråga. Öppna frågor anses stimulera barnen att fundera vidare 

över ett fenomen och sätta egna ord på sina tankar. Thulin (2006) menar att det till största del 

är pedagogerna som ställer frågor och att barns frågor möts med en motfråga. Forskaren 

tänker att detta kan bero på att pedagogerna vill ge barnen chansen att undersöka saker 

ytterligare och väcka dess nyfikenhet, men att barnens frågor oftast förblev obesvarade och 

de får söka sina egna svar. Resultatet för Thulins (2010) studie visar att barn är intresserade 

av att lära sig ett visst kunskapsinnehåll, som i denna studie innebär den naturvetenskapliga 

process om hur jord bildas. De flesta frågor som barnen ställde handlade om att öka sin 

förståelse för det lärandeobjekt som stod i fokus. De frågor som utgick från barns egna 
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erfarenheter, visar att barn kan gå från den aktuella situationen och koppla den till sina 

tidigare erfarenheter, vilket förde innehållet framåt. Barnen visar en vilja att lära sig om 

kunskapsinnehållet och en vilja att delta. Resultatet visar även att barns frågor förändras och 

blir fler under arbetets gång, vilket kan tyda på att barnen behöver tid på sig för att kunna 

relatera till innehållet. När barnen lär sig mer om ämnet ökar dess förmåga att samtala och 

ställa frågor kring det. Resultatet tyder också på att pedagogernas planering och 

genomförande av temaarbetet gav barnen möjligheter att ta den tid de behövde för att 

studera, pröva och samtala kring det tänkta innehållet och de nya upptäckterna de gjorde 

under arbetets gång. Thulin (2010) menar vidare att resultatet talar för att barns frågor kan 

användas som didaktisk utgångspunkt för barns kunskapsutveckling. Detta menar hon kan 

jämföras med Deweys tankar om att barnens egna erfarenheter bildar en grundläggande 

didaktisk utgångspunkt för barns utveckling och vidare förståelse och intresse för ett 

kunskapsinnehåll. Genom att ta tillvara på barns egna frågor och tankar ges möjlighet att 

stödja barns individuella utvecklingsmöjligheter. Thulin (2010) menar därmed att det är av 

stor betydelse hur pedagoger på förskolan bemöter barns egna frågor och funderingar. Hur 

pedagoger tar tillvara på och utmanar barns frågor har betydelse för barns enskilda 

kunskapsutveckling och deras grundläggande självbild. Barn vänjer sig vid det 

förhållningssätt som praktiseras på deras förskola och vad som förväntas av dem.   

Ärlemalm–Hagsér (2008) menar att pedagogens kunskap inom naturvetenskap är av stor 

betydelse för att pedagogen ska kunna utmana barn i deras upptäckande. Pedagogen 

behöver även skapa tillfällen där barn kan utmanas och reflektera över det de undersöker. 

Författaren menar att, för att detta ska kunna uppnås behövs det pedagoger som är 

intresserade och medvetet reflekterar över verksamhetens innehåll, försöker sätta sig in i 

barns perspektiv, samt ser till barns intressen och följer upp det. Ärlemalm–Hagsér menar 

vidare att hon i sin studie av förskollärares uppfattningar om läroplanens natur och 

miljöuppdrag, såg att de flesta av de intervjuade förskollärarna tyckte att de saknar 

tillräcklig kunskap om hur de i sin verksamhet kunde arbeta med naturkunskap. Ärlemalm–

Hagsér menar att hon då kunde urskilja tre olika perspektiv på det pedagogiska uppdraget. 

Dessa var det konkreta perspektivet, det vidgade perspektivet och helhetsperspektivet. Det 

konkreta perspektivet innebar att barn skulle lära sig att vara rädd om naturen och att de 

exempelvis inte fick bryta grenar på träden. I det vidgade perspektivet skulle barn lära sig 

olika kunskaper om naturen, miljön och hur de skulle bete sig i när de vistas i naturen. I 

helhetsperspektivet låg fokus på att medvetet stödja barns lärande om natur och miljö så att 

de kunde se det ur ett globalt framtida perspektiv. Lärandet i detta perspektiv skulle utgå 

från barnens egna intressen.  
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Traditioner kring naturvetenskapligt innehåll i förskolan 

Under denna rubrik kommer vi att behandla traditioner kring naturvetenskapligt innehåll i 

förskolan. Klaar och Öhmans (2014) studie visar att det förskolan fått med sig genom 

traditionen är att förskolan bland annat räknar med att varje förälder ser till att barnen har 

rätt kläder för utelek, att förskollärarna hjälper barnen att klä på sig. Förskollärarna har 

bestämt att de ska vara utomhus minst en timme per dag i övrigt får barnen för det mesta 

välja fritt vad de vill göra. De menar att förskolan främst främjar lärande genom upplevelser 

och eget intresse och lägger mindre fokus på att förklara utifrån ett mer ingående 

naturvetenskapligt perspektiv. Ärlemalm–Hagsér (2013) beskriver att det återkommande i 

ansökningarna kommer upp att samhörigheten med naturen och omsorgen om den anses 

viktigt i arbetet. Samhörigheten ses som något som fås genom att vistas ute i naturen, något 

som kan upplevas av barnen och som kan leda till att de lever hälsosamma liv i framtiden. 

Det anses även ge barnen en känsla av att vara en del av något större. Här nedan förklaras 

studierna närmare.  

Änggård (2014) menar att vårt sätt att se på naturen hör samman med vår kultur. Det finns 

en stark koppling mellan naturen och barndomen eftersom barnen upplever genom sina 

sinnen och när de vistas ute i naturen så får de många sinnesintryck. Förskolan har under 

lång tid präglats av pedagoger som ansett att naturen har en stor betydelse för barns fostran 

och välbefinnande. I Pedagogiskt program för förskolan som utkom 1987 har författarna lyft 

fram naturen som en av de tre viktigaste punkterna i förskolans innehåll. Där lades fokus på 

att barnen skulle lära sig om miljö, klimat, djur och växter. Detta kan jämföras med dagens 

Läroplan för förskolan (Skolverket 2011) där man också lägger fokus på miljö och 

naturvårdsfrågor, ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro. Förskolan ska lära 

barnen att ta tillvara på miljön och få de att förstå sin del i naturens kretslopp. 

Klaar och Öhman (2014) har gjort en studie med syftet att ”undersöka relationen mellan den 

svenska förskolans tradition av utomhusaktiviteter, demokratiskt förhållningssätt, och barns 

meningsskapande i naturen”. Studien genomfördes genom fallstudier som sedan 

analyserats. Metoden de använde sig av i analysarbetet menade Klaar och Öhman byggde på 

John Deweys pragmatism och extra fokus har lagts på vanor, seder och transformationer.  I 

studien tittade Klaar och Öhman på val av leksaker, val av aktiviteter och hur förskollärarna 

bemötte barnen. Valet av förskola gjorde Klaar och Öhman med tanke på att den skulle 

representera ”en vanlig svensk förskola” i fråga om bland annat barntäthet, lekplatser, 

utbildade lärare. Bland annat tittade författarna på hur barnen lekte i vattenpölar, utforskade 

sand och att glida på snö. Klaar och Öhmans resultat visades hur den specifika förskolans 

vanor och tradition relaterar till traditionell svensk utomhuspedagogik och visade på vilka 

fördelar och hinder som fans på denna förskola för att uppnå meningsskapande i naturen. 

Resultatet visade vidare att förskollärarna hade en tillåtande attityd mot att barnen fick leka 

med naturmaterial så som vatten, sand och snö. Men dock med en viss begränsning så som 

exempelvis att de inte fick kasta snö på varandra eller äta sand. 

Klaar och Öhmans (2014) analys visade att den lokala traditionen fokuserade mycket på 

demokrati, utveckling, välbefinnande och kunskap om naturen.  Barnen fick hjälp att 

undersöka och genomföra olika idéer som de visade intresse för. Studien visade dock en 

brist i det att pedagogerna på den aktuella förskolan inte deltog i barnens utforskande. 

Pedagogerna uppmuntrade barnen men deltog inte själva, dem utelämnade också 
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vetenskapliga förklaringar till de fenomen som utforskades. Detta menar författarna gjorde 

att barnen gick miste om språklig utvecklig av de verbala begreppen för till exempel 

avdunstning eller friktion.  

Thulin (2006) menar att beroende på pedagogers olika uppfattningar om förskolan uppdrag 

så finns det även skilda uppfattningar om hur man förhåller sig till naturvetenskap. För att 

kunna lära sig hantera de begrepp och uttryck som hör till naturvetenskapen, är 

förutsättningen att barn får möjlighet att använda dessa i sin rätta kontext, liksom Dewey 

menade med alla redskap. För att göra det möjligt att tala med andra om naturvetenskap 

behöver barnen även ha tillgång till de innehållsliga begreppen. 

De delar som Klaar och Öhmans (2014) studie visar att förskolan fått med sig från den 

svenska traditionen är bland annat att pedagoger räknar med att varje förälder ser till att 

barnen har rätt utrustning för utelek och förskollärarna hjälper barnen att klä på sig, och om 

det behövs förklarar varför de måste ha dessa kläder. Barnen i studien har tillgång till många 

olika leksaker för utforskande lek som de själva får välja bland. Det enda som enligt Klaar 

och Öhman är bestämt från förskollärarnas sida är att de ska vara utomhus minst en timme 

per dag i övrigt får barnen för det mesta välja fritt vad de vill göra om det inte är planerat för 

en utflykt. Författarna menar vidare att resultatet av den empiriska studien således visar att 

förskolan främst främjar lärande genom upplevelser och eget intresse och lägger mindre 

fokus på att förklara utifrån ett mer ingående naturvetenskapligt perspektiv.  

Ärlemalm–Hagsér (2013) har i sin studie fokuserat på hur förskolor beskriver sin verksamhet 

för hållbar utveckling i en ansökan de gjort för utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”, 

en utmärkelse som ges ut av Skolverket. Den syftar till att förbättra förskolor och skolors 

arbete kring hållbar utveckling. Förskolan har till uppgift att röra frågor som handlar om 

miljö och naturvård. Verksamheten bör ha ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 

framtidstro. Förskolan ska bidra till att barnen får ett bra förhållningssätt till naturen och 

miljön, och får en uppfattning om sin del i kretsloppet. Barnen ska få en förståelse för att de 

kan vara med och bidra till en bättre miljö. Ärlemalm–Hagsér (2013) fokuserar på 

frågeställningarna: Vilka uppfattningar om relationen mellan människa och natur beskrivs  

i ansökningarna?  På vilket sätt små barn anses vara viktiga och aktiva deltagare och 

förändringsaktörer i ansökningarna? Ärlemalm–Hagsér (2013) beskriver att det 

återkommande i ansökningarna kommer upp att samhörigheten med naturen och omsorgen 

om den anses viktigt i arbetet. Samhörigheten ses som något som fås genom att vistas ute i 

naturen, något som kan upplevas av barnen och som kan leda till att de lever hälsosamma liv 

i framtiden. Att känna samhörighet med naturen anses även ge barnen en känsla av att vara 

en del av något större. Barnen får lära sig om växter, natur och årstider och vara delaktiga i 

olika projekt och arbeten för hållbar utveckling på förskolorna. Barnen får bland annat lära 

sig att hantera avfall, om återvinning, kretslopp och trädgårdsarbete. Änggård (2014) 

beskriver att redan Fröbel på sin tid ansåg att det var viktigt för barnen att få befinna sig i 

sammanhang där de fick bekanta sig med djur och natur för att få en känsla för dem. 

Ärlemalm–Hagsér (2013) menar dock att barnens delaktighet och inflytande inte lyfts fram i 

förskolornas beskrivningar av verksamheten. Barnens röster blir inte hörda även om de till 

viss del nämner att de reflekterar och talar med barnen om aktiviteter de gör. Det tycks vara 

så att barnen främst får lära sig om natur och hållbar utveckling genom att få det undervisat 

för sig. Ärlemalm–Hagsér (2013) frågar sig varför inte barns tankar och idéer får mer plats i 

arbetet kring hållbar utveckling, kan det vara för att barnen anses vara för små? Hon tycker 
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att arbetet kring dessa frågor bör ifrågasättas och uppmärksammas. Vidare menar författaren 

att barn påverkas av sin omgivning och de beslut som tas, därför bör de ha rätt att bli hörda 

och vara delaktiga i dessa. 

 

Platsens betydelse för lärande om naturvetenskap i förskolan 

Under denna rubrik behandlar vi platsens betydelse för lärande i förskolan.  Melhuusa 

(2012) har i en studie sett att förskolan upplever att utomhusmiljön ger goda förutsättningar 

för motorisk träning, och ger barnen lugn. Pedagogerna i studien menar att utomhusmiljön 

även främjar självständighet, ett kreativt tänkande, och social kompetens. Szczepanski (2013) 

lyfter fram att det kan ha betydelse för förståelsen av miljömedvetenhet, kunskap om hållbar 

utveckling och exempelvis olika fenomen om barn får utforska dessa i dess rätta miljö och 

uppleva de med flera av sina sinnen. Även Änggård (2009)  beskriver att naturen blir en 

plats för lärande, som ett klassrum utomhus, där barnen får möjlighet att ta del av olika 

upplevelser och detaljer i naturen. Författaren uttrycker även att platser får sin egen 

identiteter beroende på hur den används, vilka rutiner och vilken verksamhet som sker på 

platsen bidrar till att ge den en speciell betydelse. Änggård (2012) menar att hon särskiljer 

begreppen platser för barn och barns platser. Med platser för barn menar hon de platser som 

pedagogerna har bestämt och som de använder i sina rutiner och den pedagogiska 

verksamheten. Barns platser är de platser som barnen är med och skapar och ger mening 

genom sina lekar. Änggård (2012) menar att genom ett ökat intresse för barns fysiska miljö 

har ett nytt forskningsområde växt fram, detta kallas barndomsgeografi. Här nedan kan du 

läsa mer om ovan nämnda studier.  

Melhuusa (2012) har i sin studie tittat på hur barn och pedagoger på en förskola i Norge 

upplever sin utomhusmiljö ur ett pedagogiskt perspektiv. Studien är gjord på en förskola där 

barnen går ca 2,5 kilometer till ett ställe i skogen vid en lite sjö där de tillbringar 4-6 timmar 

av dagen. Fältanteckningarna som Melhuusa gjorde i början av studien visade att 

pedagogerna hade en stor del i valet av utomhusmiljö, därför gjorde hon en uppföljande 

intervju med en förskollärare och en assistent om hur de valt den platsen, och vad det tror att 

barnen upplever när de vistas där. Resultatet av Melhuusas studie visar att platsen valts med 

anledning av dess miljörikedom och att det finns en liten stuga där de kan äta lunch 

tillsammans och vara i om det skulle bli regn. Resultatet på frågan om hur förskolan 

upplever utomhusmiljön visar att det ger goda förutsättningar för motorisk träning, den ger 

barnen lugn. Pedagogerna i studien menar att leken är det viktigaste för att barnen, och att 

de genom den ska utveckla självständighet, ett kreativt tänkande, och social kompetens. De 

menar också att de är säkra på att utomhusmiljön främjar utvecklingen av dessa. I sitt 

analysarbete kom Melhuusa fram till att barnen utvecklat en förmåga att använda sin fantasi 

och kreativitet i leken, transformera det naturen har att erbjuda, och använda den kunskap 

om naturen de har. Platsen ses enligt pedagogerna i Melhuusas studie som något avskilt från 

det moderna samhället, en plats där lärande om naturen, lek och fysisk aktivitet får stå i 

centrum.  

Szczepanski (2013) beskriver i sin studie hur han försökt ta reda på vilken uppfattning lärare 

har av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. I fokus för hans studie 

ligger förskoleklassen till och med årskurs 6. Författaren menar att tidigare forskning visar 

att det kan ha betydelse för förståelsen av exempelvis olika fenomen om man får utforska 
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dessa i dess rätta element och om man får uppleva de med flera av sina sinnen. Detta gäller 

även för att få en ökad miljömedvetenhet och kunskaper om hållbar utveckling. Utifrån 

studiens resultat har Szczepanski (2013) kommit fram till att platsrelationen kan definieras 

utifrån fyra perspektiv. Dessa är; Rumsperspektivet som innebär möjligheten att upptäcka 

andra lärmiljöer med rumslig mångfald och öppnare ytor; Kunskapsperspektivet som 

innebär möjligheterna att förena teori och praktik; Miljöperspektivet som innebär att skapa 

platser utomhus där man kan hålla på med miljöarbete; Tidsperspektivet som innebär att 

man kan disponera sin tid på ett friare sätt.  

I Änggårds (2012) studie gjord på en ”I Ur och Skur” förskola var syfte att ta reda på hur 

platser i naturen används och ges betydelse av barn och pedagoger. Hur platser i naturen 

används, vilka rutiner och vilken verksamhet som sker på platsen bidrar till att ge platser 

identiteter. Detta kan enligt Änggård vara barnens sätt att leka på denna plats eller 

pedagogernas sätt att bedriva aktiviteter där. Hon menar även att vägen till de olika 

platserna som ”I Ur och skur” förskolan använder sig av under sin verksamhet får betydelse. 

På förskolan i Änggårds studie har som rutin att alltid stanna på vissa platser efter vägen för 

att pedagogerna exempelvis vill lära ut något om naturen, eller för att något barn eller vuxen 

ser något intressant. I deras verksamhet har de särskilda basplatser i skogen där de 

spenderar många timmar per vecka. På basplatserna sker pedagogisk verksamhet, fri lek och 

omsorgssituationer. På sommaren stannar de i skogen hela dagarna och äter, sover och 

uträttar sina behov där. En del av de platser som barnen i studien leker på är platser som 

pedagogerna har visat de, men de hittar även egna platser att leka på. Platsens utseende och 

vad man kan göra där, gör att den enligt Änggåed ges olika betydelse.  

Änggård (2009) förklarar att hon i sin studie märkt att pedagogerna la stor vikt vid att 

stimulera och uppmuntra de yngsta barnen att uppleva naturen med sina sinnen. De 

uppmuntrade barnen att lukta och känna på olika saker, och att lyssna på naturens många 

ljud. Pedagogerna i studien har istället för att ge barnen faktakunskaper valt att uppmuntra 

detta arbetssätt även om de kommer in lite av det också, som ett naturligt inslag i 

verksamheten. Enligt Änggård blir naturen en plats för lärande, som ett klassrum utomhus, 

där barnen får möjlighet att ta del av olika upplevelser och detaljer i naturen. Hon menar att 

det finns en tveksamhet mellan viljan att lära barnen fakta och samtidigt framförallt låta dem 

uppleva med sina sinnen. 

Änggård (2012) särskiljer begreppen platser för barn och barns platser. Med platser för barn 

menar hon de platser som pedagogerna har bestämt och som de använder i sina rutiner och 

den pedagogiska verksamheten. Barns platser är de platser som barn är med och skapar och 

ger mening genom sina lekar. Änggård (2012) menar att genom ett ökat intresse för barns 

fysiska miljö har ett nytt forskningsområde växt fram, detta kallas barndomsgeografi. Hon 

menar vidare att hennes studie hamnar inom området vardagslivets platser, vilket innebär 

att man tittar på platser i barns vardagsliv och hur de påverkar deras identitetsskapande. 

Inom barndomsgeografin förekommer även enligt Änggård platsens betydelse som 

behandlar vad det medför att växa upp i olika slags samhällen, och rumsdiskursen som 

behandlar hur barndomen är socialt konstruerat och undersöker vilka platser som anses bra 

för barn att vara på.  
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka didaktiska överväganden som ligger till grund 

för pedagogernas arbete med naturvetenskap.  

 

Frågeställningar 

 Hur stödjer pedagoger barns utforskande av naturvetenskap? 

 Vad är pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i förskolan? 
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Metod 
I vår metod tar vi upp valet av metodologisk ansats, urval, genomförande och etiska 

överväganden, databearbetning samt metoddiskussion.  

 

Metodologisk ansats  

Det grundläggande vetenskapliga tillvägagångssättet bör väljas utifrån vad forskaren vill 

undersöka, och vad denne vill ha svar på (Meeriam, 1994). Vi tittade specifikt på hur vilka 

didaktiska överväganden som låg till grund för pedagogerna på Stjärnans arbete med 

naturvetenskap på förskolan. Vi valde att göra både observationer, samtal och intervjuer 

med pedagogerna på Stjärnan, samt tagit del av deras tidigare dokumentationer med 

naturvetenskapligt innehåll, för att få syn på detta. Merriam (1994) menar att den som 

genomför en kvalitativ studie, genom att använda olika metoder så som intervjuer, 

observationer och olika dokumentationer kan dra nytta av dess olika fördelar och undvika 

dess nackdelar. Bryman (2010) menar att när man använder sig av mer än en 

undersökningsmetod för att samla in data kallas det för triangulering. 

Vi har undersökt hur pedagogerna på Stjärnan tänker kring utformningen av den 

naturvetenskapliga verksamheten på förskolan, och hur de stödjer barnen i dess 

utforskande. Ämnet är komplext då till exempel pedagogers kunskap, känslor och egna 

erfarenheter spelar roll för utförandet. Det har även betydelse hur verksamheten ser ut i 

övrigt och vad barnen intresserar sig för. Merriam (1994) menar att genom att göra 

observationer kommer man nära det område som man intresserar sig för och tillåts att ta in 

subjektiva faktorer så som exempelvis tankar och känslor.  

Vi har använt oss av observationer där vi tillsammans med pedagogerna bestämde vilka 

tillfällen som passade dem och verksamheten bäst att vi kom dit och observerade. Vi gjorde 

observationer båda inomhus och utomhus på gården. Med hjälp av observationerna fick vi 

syn på flera aspekter av det pedagogiska arbete som utförs. Vi valde att filma 

observationerna för att, som Stukát (2011) menar finns det flera fördelar med detta. Bland 

annat kunde vi gå tillbaka och spela upp materialet många gånger för att göra förståelsen av 

materialet säkrare, upptäcka nya dimensioner. 

Vi valde att lägga till intervjuer i vårt empiriinsamlande för att få pedagogernas 

uppfattningar om hur de arbetar med naturvetenskap. Vi valde att göra ostrukturerade 

intervjuer där man håller sig till ett visst huvudområde och sedan kan ställa frågorna i den 

ordning som passar samtalet (Stukát 2011). Genom att intervjua pedagogerna var och en för 

sig, kunde fick vi ta del av respektive pedagogs uppfattningar om vad de uttryckte var 

viktigt i det pedagogiska arbetet och vad de ansåg var centralt för deras arbetssätt. Eriksson–

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer är ett bra sätt för att få ett uttömligt svar 

och är det så att intervjupersonen inte förstått frågan kan man omformulera frågan eller 

ställa den igen. För att underlätta för intervjupersonen och visa att man är intresserad av vad 

den säger kan man använda sig av dess egna ord när man ställer följdfrågor, något som kan 

göra att den intervjuade känner sig trygg och vill berätta mer. Vi spelade in våra intervjuer, 

något som Bryman (2011) menar att det blir lättare att hålla fokus på det som sägs i samtalet, 
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då man inte behöver koncentrera sig på att anteckna svaren. Vidare menar Bryman att det 

finns en fördel i att kunna lyssna på intervjun flera gånger och transkribera den för att inte 

missa viktiga detaljer, exempelvis intervjupersonens egna ordval, som kan gå förlorade om 

man bara antecknar. Detta ledde till att vi kunde göra en noggrannare analys av materialet.  

 

Urval 

Förskolan där vi genomförde vår studie är en I Ur och Skur förskola i privat regi som ligger i 

en kommun i Mellansverige. Vi har valt att kalla förskolan för Stjärnan. I Ur och Skurs 

pedagogik som är utvecklad av Friluftsfrämjandet och innebär enligt dem att ”Barnen är ute 

nästan jämt. I Ur och Skur helt enkelt. Pedagogiken bygger på en upptäckarglädje och en 

nyfikenhet som lär barnen att se sambanden i naturen. Men också att använda alla sina 

sinnen. I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå 

läroplanernas mål” (Friluftsfrämjandet, 2014). Vi tyckte därför att det var intressant att 

undersöka hur de arbetar med naturvetenskap utifrån detta arbetssätt. Förskolan består av 

två avdelningar, en med plats för omkring 10 barn, 1 till 2 år och en med plats för omkring 

15-20 barn, 2- 6 år. På förskolan jobbar 6 kvinnliga pedagoger. Två förskollärare och en 

barnskötare på varje sida, men de jobbar även mycket över gränserna. På stjärnan följer de 

förskolans läroplan (Skolverket, 2011), och I Ur och Skurs pedagogik med Mulleverksamhet. 

Vi valde att göra vår undersökning på den avdelning med barn 2 till 6 år då vi vid vårt första 

besök fick förslag om att vara på den avdelningen, eftersom de själva ansåg att de arbetar 

mer med naturkunskap på den avdelningen. På avdelningen arbetar en barnskötare och två 

förskollärare. Barnskötaren (Tina) har arbetat i förskoleverksamhet i 34 år. En av 

förskollärarna (Malin) har arbetat som barnskötare i sju år innan hon tog examen som 

förskollärare och har nu arbetat som det i fyra år. Den andra förskolläraren (Sanna) har 

arbetat som förskollärare i 24 år. 

 

Genomförande och etiska överväganden 

Vi utgick från Vetenskapsrådets (Hermerén, 2011) fyra grundläggande principer rörande 

god forskningsetik, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer 

vad syftet med studien är; samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätten att ändra sig 

och inte vara med i studien; konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer 

som ingår i studien ska behandlas med sekretess och nyttjandekravet innebär att uppgifter 

som framkommer under empiriinsamlingen endast kommer att användas för att uppnå 

denna studies syfte (Bryman, 2011).  

Vi kontaktade en förskola som vi tyckte skulle vara intressant att göra vår studie på. Vi 

börjad med att åka dit och prata med dem för att höra om de var intresserade av att låta oss 

genomföra vår studie hos dem. Vi hänvisades till förskolechefen som var positiv till att 

förskolan fick delta. Vi skickade därefter ett mail där vi förklarade syftet med vår studie, och 

att förskolan och alla som deltar i studien kommer att vara anonyma för den som läser 

arbetet (se bilaga 1). Vi frågade även om vi behövde ha tillåtelse från barnens 

föräldrar/vårdnadshavare för att kunna filma vissa moment. Vi fick till svar att det behövdes, 
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varpå vi skickade en blankett som förskolechefen delade ut till föräldrarna (se bilaga 2). Alla 

namn i arbetet är fingerade.  

Vi har tillbringat tre förmiddagar på förskolan mellan klockan 9.00 och 11.00. Under denna 

tid har vi genomfört tre observationer av planerade aktiviteter med naturvetenskapligt 

innehåll. Dessa har vi filmat med fokus på hur pedagogen genomför aktiviteten och 

samspelar med barnen. Vi har efter varje aktivitet intervjuat den pedagog som höll i 

aktiviteten. I de intervjuer som ägde rum efter varje planerad aktivitet frågade vi bland annat 

vad deras syfte med aktiviteten var och om deras tankar kring naturvetenskap i förskolan (se 

bilaga 3). Vi genomförde två av dessa intervjuer i förskolans personalrum, en plats som 

pedagogerna själva valt. Intervjuerna varade omkring 25 minuter vardera. Den tredje och 

sista intervjun behandlade endast pedagogens tankar bakom den aktuella aktiviteten och 

genomfördes ute på förskolans gård. Detta berodde på att hon var en av de pedagogerna vi 

tidigare intervjuat, vi ville därför endast intervjua henne angående den aktivitet hon 

genomfört vid det aktuella tillfället. Pedagogen hade inte möjlighet att avvika från 

barngruppen eftersom det då hade fattats personal i verksamheten. 

Vi förde även fria samtal under vår tid på förskolan som även de ligger till grund för vårt 

resultat. Samtalen genomfördes efter intervjuerna, de fördes med pedagogerna ute på 

förskolans gård under barnens fria lek. Inomhus visade pedagogerna deras pedagogiska 

dokumentationer med koppling till naturvetenskap och vi samtalade kring dessa. 

Dokumentationerna som vi fick vi ta del av hängde uppe på förskolans väggar och vi fotade 

av dem. En av dokumentationerna tog pedagogerna fram efter att vi samtalat om aktiviteten 

och vi uttryckt vårt intresse av att ta del av den, även denna fotade vi av. Under tiden på 

förskolan var vi även ute på förskolan gård. Där observerade vi barn och pedagogers 

samspel om naturkunskap, vilket gav oss ytterligare komplement till vårt material. Vår tanke 

var också att få följa med och dokumentera en Mulle Aktivitet, men detta uteblev på grund 

av sjukdom både hos oss själva och hos pedagogerna på förskolan.  

 

Observationer av planerade 

aktiviteter 

3 stycken Omkring 15 minuter vardera 

Observationer ute på gården 2 stycken  Omkring 20 minuter vardera 

Intervjuer  3 stycken  2 stycken omkring 25 

minuter och 1 omkring 10 

minuter. 

Samtal Omkring 3 stycken 15 till 20 minuter vardera 

Dokumentationer 8 stycken  

 

 

Databearbetning  

Vi har analyserat vårt material så som Ahrne & Svensson (2011) beskriver, genom att 

använda de tre grundläggande arbetssätteten sortera, reducera och argumentera.  Sortera 

innebär att skapa ordning för att få ett överskådligt material. Detta började vi med genom att 

transkribera våra intervjuer och observationer, för att få en bättre överblick. Därefter 
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sorterade vi in vårt material efter de kategorier som vi valt att utgå ifrån. Författarna menar 

att om man lyckas med att sortera materialet på ett bra och genomtänkt sätt så har man 

uppnått någon typ av analys och ordning. I vår analys har vi utgått ifrån de didaktiska 

frågorna, Vad, Hur, Varför och Var. Genom att utgå från de didaktiska frågorna får vi syn på 

hur pedagoger tänker kring de delar som får betydelse för hur de stödjer barn i det 

naturvetenskapliga utforskandet. Selander (2010) menar att genom den didaktiska frågan 

Vad vill man lyfta fram vad som ska läras. Vi har därför försökt se vad som ligger bakom 

valet av innehåll i naturvetenskapsundervisningen och vad den kan innehålla. Genom 

frågan Hur vill vi få syn på hur pedagogerna menar att de på bästa sätt kan stödja barns 

utforskande i arbetet med naturvetenskap. Detta både genom pedagogiska idéer om hur 

något ska läras ut, men också hur det i praktiken genomförs. Genom frågan om Varför något 

ska läras ut, vill vi få pedagogernas syn på varför de tycker att naturvetenskap bör vara en 

del av förskolans verksamhet. Med frågan Var vill vi se om pedagogerna tycker att platsen 

har betydelse för den möjlighet till utforskande som barnen får.  

Vi reducerade sedan vårt material genom välja ut det vi ansåg väsentligt för studien och 

valde på så sätt bort övrigt material.  I vår diskussion har vi därefter argumenterat och 

diskuterat den insamlade empirin med hjälp av annan forskning och teorier  

 
Metoddiskussion 

För att få syn på hur denna förskola stödjer barns lärande om naturvetenskapliga fenomen 

ansåg vi att en kvalitativ studie var den bästa metoden, då vi undersökte hur en specifik 

verksamhet belyste ett generellt problem. Kombinationen av observationer, samtal och 

intervjuer gav oss ett bra underlag för att slutligen kunna svara på vårt syfte. Dock hade vi 

velat göra fler observationer av planerade naturvetenskapliga aktiviteter, men framförallt 

hur pedagogerna stödjer barns utforskande under den fria leken men på grund av den 

begränsade tiden för studien, valde vi att inte göra det. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014) påpekar att när man talar om trovärdighet, reliabilitet i en studie handlar det om ”att 

man har samlat in data på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att man ska kunna dra 

några slutsatser av det” (s.51). Vi hade kunnat få ett bredare material och kunnat göra en 

djupare analys om vi gjort fler observationer. En annan tänkbar metod hade kunnat vara att 

intervjua ett flertal pedagoger på olika förskolor, för att på så sätt få en större variation av 

pedagogers uppfattningar. Men vi hade då gått miste om det perspektiv som 

observationerna gav oss. Man behöver även vara noga med att strukturera sitt arbete och 

vara omsorgsfull så att våra egna förgivettagna åsikter inte står i vägen för att ha möjlighet 

att få svar på sitt syfte. Våra egna förgivettagna åsikter kan inte helt uteslutas i den tolkning 

vi gjort då det alltid är något man bär med sig. Vi har dock försökt lägga dessa åt sidan och 

varit öppna för vad det faktiskt är vi ser. Vi kan se att vår studie bekräftar vissa mönster som 

förekommer i den tidigare forskning vi tagit del av.  

Det var till vår fördel att ha en intervjuguide när vi hade våra intervjuer/samtal efter de 

planerade aktiviteterna vi observerat för att vi inte skulle tappa fokus eller glömma bort att 

fråga om något vi tänkt. Något som även Bryman (2011) ser som ett hjälpmedel om man är 

en ovan intervjuare. För att nå så hög validitet i studien som möjligt menar Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) att man säkerställer att det som undersökts i studien 
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svarade på syftet och ingenting annat. Vi ser att några av våra frågor i den semistrukturerade 

intervjuguiden kan uppfattas sakna validitet, men vi valde att ha dem med för att få en 

helhetsbild. Vi filmade våra observationer och spela in våra intervjuer. Vilket gav oss 

möjlighet att gå igenom materialet flera gånger för att inte missa viktiga detaljer, detta anser 

Stukát (2011) är ett bra tillvägagångssätt. Vi insåg dock, liksom Bryman (2011) påpekar, att 

transkriberingen av det inspelade materialet var mycket tidskrävande. Stukát (2011) menar 

att genom att vi filmade observationerna fanns möjlighet att låta pedagogerna se filmerna 

och berätta om deras tankar kring de inspelade aktiviteterna. Något som vi hade kunnat göra 

för att få höra deras uppfattningar om dem. Detta var något som vi inte reflekterade över vid 

dessa tillfällen, utan kom på först i efterhand. Stukát menar att det finns en risk att barn och 

pedagoger beter sig på ett annorlunda sätt, än de skulle gjort om de inte visste att dem var 

filmade. Därför hade vi kunnat få bättre förutsättningar om en tillvänjningsperiod ägt rum 

innan insamlingen av materialet började, där dem som ska medverka framför kameran blir 

mer avslappnad med detta. Vi avstod från att göra det men kan se att det hade funnits en 

fördel med detta, då en av pedagogerna uttryckte att hon inte var van att bli filmad.  
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Resultat 
I vårt resultat har vi kategoriserat in vårt material utifrån våra frågeställningar. Vi har 

analyserat vår empiri mot de didaktiska frågorna: Varför, Vad, Hur och Vart. Dessa har vi lagt 

under följande rubriker: Pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap och varför ska det läras 

ut, Vad ligger till grund för det naturvetenskapliga arbetet i förskolan? Hur anser pedagogerna att 

barn ska lära sig om naturvetenskap? Och Var kan barnen lära om naturvetenskap? Vårt resultat 

innehåller våra egna tolkningar av empirin och citat från våra observationer och samtal med 

pedagogerna på Stjärnan, för att stödja dessa. 

 

Pedagogernas uppfattningar om varför naturvetenskap ska läras 

ut i förskolan 

Här under behandlar vi den didaktiska frågan Varför naturvetenskap ska läras ut i förskolan. 

Pedagogerna berättar att de har en dag i veckan då de varvar aktiviteter med 

naturvetenskap, motorik övningar och massage. De menar att de annars inte har så mycket 

planerade aktiviteter med naturvetenskap som innehåll, men att de försöker ta tillvara på de 

spontana tillfällen som uppstår. De beskriver att hinder kan vara att få tiden att räcka till och 

en av pedagogerna förklarar att avsaknad av det egna intresset för naturvetenskap ibland 

kan vara ett hinder, men att det inte är svårt att överbrygga.  

Så det är ju, jag vet inte varför det är, det är mitt största intresse är faktiskt inte 

naturvetenskap. Det kan ju bero på att man inte har gjort det så mycket själv i skolan och 

sådär när man gick. Men det är ju jätteroligt och det är ju synd att man inte ja tar 

tillvara på det mer, men vi har ju skrivit det där så det ska bli gjort med jämna 

mellanrum. (Samtal med Sanna efter planerad aktivitet) 

Sanna berättar att de ofta använder sig av internet för att hitta tips och idéer på olika 

experiment som de kan genomföra i barngruppen. När pedagogerna sitter med sin planering 

försöker de se till så att de har fått med alla de mål som står i läroplanen för förskolan. Då de 

är en I Ur och Skur förskola använder de sig även av den läroplan som hör till denna 

verksamhet.  

Det finns ju där hela tiden, och vi gör ju kopplingar hela tiden när vi gör våra 

utvärderingar, och kollar så vi verkligen har fått med dem. Alla bitar, hur det går på 

Mulle och Knytte, det är naturkunskap men man kan ju spinna vidare även där på 

naturvetenskap, liksom vad händer med isen, snön och på våren och det smälter och vad 

blir det då, å de vi väver in både i ur och skurs läroplan och läroplanen Lpfö. (Samtal 

med Malin efter planerad aktivitet) 

Under ett samtal med en av pedagogerna berättar Sanna hur hon ser på barns spontana 

utforskande. 

Det är kul med de små barnen som kan samlas runt rutschkanan och kolla på hur en boll 

eller en bil kör ner. Sånt är ju också naturvetenskap. (Samtal med Sanna) 
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Vad ligger till grund för det naturvetenskapliga arbetet i 

förskolan? 

I denna kategori behandlar vi det som handlar om den didaktiska fråga Vad. De Vad-aspekter 

vi har kunnat se är: Vad de utgår ifrån är den filosofi som I Ur och Skurs verksamhet utgår 

ifrån (denna beskrivs under rubriken urval) och vad som skrivs i Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2011), att barnens intresse är det som det pedagogiska arbetet utgår ifrån, att 

pedagogerna planerar utifrån att barnen ska utmanas i sitt intresse, och att de planerar 

innehållet utifrån vad de tycker att baren bör lära sig. 

Vi ser att det som pedagogerna utgår från när de planerar aktiviteter med naturvetenskapligt 

innehåll är de vanor och traditioner som ligger till grund för verksamheten på Stjärnan. De 

utgår från både Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) och de riktlinjer som man utgår 

ifrån inom I Ur och Skurs verksamhet. De utgår även från de intressen som barnen visar. De 

lägger stor vikt vid att föräldrar ser till att barnen har ordentliga kläder med sig. Så att de 

kan vara ute i alla väder utan att de behöver bli blöta eller frysa. De tycker att det är viktigt 

att barnen får en positiv upplevelse av att vara ute. Barnen ska inte behöva frysa eller tycka 

att det är jobbigt att vara ute. En vad-aspekt som vi ser här är att de utgår ifrån de riktlinjer 

som finns i I Ur och Skurs filosofi, som handlar om att barnen ska får en trevlig och positiv 

upplevelse i naturen. Ytterligare en del som hör till I Ur och Skurs tradition och som de 

planerar in är att barnen ska få mycket tid för fri lek och eget utforskande.  

Ja, nä men det är ju oftast, i och med att vi är en i ur och skur förskola och vi prioriterar 

den här fria leken så, och där får man alltså, man får ju både barnens intresse och man ser 

ju väldigt mycket i den fria leken vad de är intresserade av. (Samtal med Malin) 

Därmed blir det barnen visar intresse för en Vad- aspekt när det pedagogiska arbetet 

planeras. Vi tolkar det som att Mulleverksamheten utgör en stor del av det 

naturvetenskapliga arbetet som finns på Stjärnan, detta kan även kopplas till Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2011) Som till exempel att barn ska utveckla sitt kunnande om växter 

och djur, och sin förståelse för samband i naturen (s. 10).   

Vi jobbar ju mycket med naturen, med Mulle och Knytte och de här och då lägger vi in 

det, när vi har Mulle planeringen och Knytte planeringen också. Mulle går vi på en gång 

i veckan, och då utgår man, tittar man på målen så att man får med de i planeringen, så 

man får med masken då till exempel. (Samtal med Sanna efter en planerad aktivitet)  

Pedagogen berättar att de själva har stor frihet att välja innehållet i Mulleverksamheten, det 

är endast ramarna som finns tydligt beskrivna.  

Man får göra vad man vill. Alltså det går ut på att man ska ha en rutin, man vill ju få in 

lek och ramsor å, men man lägger upp ett program, att först när vi går så gör vi det här, 

så att barnen känner igen sig. Att nu ska vi gå ut i naturen, vi ska ha trevligt, vi ska ha 

något gott med oss att äta. Och sen så får man välja innehållet själv. Vi har valt att göra 

så att på tisdagar då har vi ingen samling utan då klär vi på oss och så packar vi våra 

ryggsäckar och så går vi iväg och så har vi våran aktivitet då. På samma ställe varje gång 

och sen sjunger vi våran hejdå ramsa och så går man hem. Så det får man lägga upp helt 

som man vill, det är ganska bra för då kan man ju verkligen ta tillvara på barnens 

intresse. (Samtal med Sanna efter en planerad aktivitet)  
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Pedagogerna förklarar att de genom sin I Ur och Skur verksamhet lägger stor vikt vid att lära 

barnen att vara rädd om naturen. Att exempelvis inte slänga skräp i naturen eller bryta av 

grenar. De tar med jämna mellanrum med barnen för att tillsammans sortera och slänga 

skräp på en återvinningsstation. De förklarar att det planerar för att ha ett ställe inne på 

förskolan där barnen själva ska kunna sortera, till exempel rester av papper som de använt 

till pyssel. 

Alltså det Mulle går ut på är att vi ska ge barnen en härlig upplevelse i naturen, det är 

många barn som inte ens kommer ut i en skog, och även om vi är på gården så handlar 

det mycket om i ur och skur att inte ska vara kallt och plågsamt, det ska vara ett nöje...det 

ska vara njutfullt. Vi brukar säga det att vi är en njutningsorganisation (skratt) Och det 

är ju det som vi ska lära barnen på Mulle och Knytte att vi ska vara rädd om naturen, vi 

slänger inte skräp efter oss, utan vi ska ta med oss det som vi har med oss, och hittar vi 

skräp så har i med oss påsar och samlar vi ihop det. (Samtal med Malin efter planerad 

aktivitet) 

Efter de dagliga rutinerna i morgonsamlingen höll en av pedagogerna en planerad 

naturvetenskaplig aktivitet som innehöll ett experiment med en trolldegsvulkan.  

Pedagogerna ville med den väcka barnens nyfikenhet och få de intresserade av 

naturvetenskapliga experiment. Barnen fick vara med och se vad som händer när man 

blandar samman diskmedel, bakpulver, ättiksprit och karamellfärg. Pedagogen berättade 

hur hon efter den planerad aktivitet fick barnen inspirerade och att de sedan ville göra egna 

vulkaner. Genom denna aktivitet kan vi se att pedagogen planerar sitt Vad att barnen ska 

utmanas i sitt intresse för naturvetenskap.  

Syftet med aktiviteten var ju att få barnen intresserade av naturvetenskap, att det händer 

saker, sen tycker inte jag man ska gå in så i detalj förklara för barnen att nu ska vi göra 

naturvetenskapliga, ja nu hade jag ju gjort det igår, pratade med dem om att ni skulle 

komma. Det var främst därför annars tycker inte jag att man behöver förbereda dem på 

att man ska göra det, utan då kan man mer bara sätta sig. Men eftersom ni skulle vara 

med så ville jag göra det. Berätta om just den här aktiviteten då. Å syftet är att de ska bli 

intresserade och fundera mycket på, varför händer det saker å kan man göra olika saker, 

för de ska ta med sig det ut sen, eftersom vi är en ”i ur och skur förskola” vill man ju att 

det mesta ska häda ute. Den här aktiviteten hade givetvis gått att göra ute också men 

beroende på vilket väder det är, hade det regnat ute då hade det inte gått. Men också att 

dem ska våga o prova ute, experimentera med olika, ja lera och vatten is, ja allt som är ute 

då, så det är huvudsakliga syftet. (Samtal med Sanna efter en planerad aktivitet)  

En annan morgon då vi besöker förskolan har Malin planerat en naturvetenskaplig aktivitet 

som hon visar barnen på samlingen. Hon har tidigare upptäckt att några av barnen på 

avdelningen för de mindre barnen har problem med sin munmotorik. Med anledning av 

detta planerar hon att göra blåsövningar tillsammans med dem. Här ser vi att Vad-aspekten 

handlar om att lära barnet sådant som pedagogen anser att just detta/dessa barn behöver 

träna på. 

Malin: Ja det var egentligen inte naturvetenskap och den biten jag var ute efter, utan vi 

har upptäckt att det är många som har problem med munmotoriken.  

Linda: Jaha, okej 
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Malin: Jaa, språket också, och då är det bra med blåsövningar. Men sen vet jag så var det 

bara någon dag sedan så satt vi inne i ateljén, så var det någon satt och pysslade med 

fjädrar, och konstaterade att de blåser iväg, så då sa vi det att då kan vi ju prata lite om 

det. Beroende på vilka på barn som var med på samlingen nu då. ( samtal med Malin 

efter en planerad aktivitet) 

Vad-aspekten var till en början inte mot ett naturvetenskapligt innehåll, men när hon 

upptäckte att ett barn under en pysselstund uppmärksammade att en fjäder blåste iväg, kom 

hon på idén att följa upp det intresset och göra en naturvetenskaplig aktivitet med temat luft, 

tillsammans mad barnen. Även vi tolkar det som att aktiviteten och Vad-aspekten då fick ett 

naturvetenskapligt innehåll. 

Malin: Ja då har vi prövar och blåst på, vad har vi blåst på för något? 

C: En lapp, en fjäder och barn. 

E: Och vuxna. 

Malin: Och vuxna. Vad kunde vi se av det då? 

E: Att de blåste iväg. 

Malin: Vilka blåste iväg? De vuxna? 

Barnen: Nä. 

Malin: Barnen? 

Barnen: Nä. 

Malin: Vilka blåste iväg? 

S: Fjädrarna och lappen. 

Malin: Varför blåste de iväg? 

C: För att de är lättare än sånna hära tunga klumpar. 

Malin: Ja så är det ju. Och så kom vi fram till en sak till. Vad hände när vi tog i och blåste med våra 

munnar istället för med de här sugrören? 

C: Att de fick större kraft. 

Malin: Att de fick större kraft. Och vad berodde det på då? 

C: För att vi har starka munnar. 

Malin: Ja och så sa du nånting annat också C. När vi blåste i sugrören… 

C: Att vi är kraftiga. 

Malin: Ja och när vi blåste i sugrören så… 

C: Kom det ut lite för att de är smalare. 

Malin: Ja precis. Vad duktiga ni var. 
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Hur kan barn lära om naturvetenskap? 

I denna kategori behandlar vi frågan Hur. Med den vill vi lyfta fram pedagogernas idéer om 

hur naturvetenskap på bästa sätt ska kunna läras ut och hur de praktiseras. De Hur-aspekter 

vi har kunnat se är: hur pedagogerna tycker att det är viktigt att utgå från barnens intresse 

och ställa frågor för att utmana dem i dess förståelse, att barn själva ska få utforska och 

uppleva, att följa upp och utvärdera barns lärprocesser, att knyta innehållet i undervisningen 

till barns egna erfarenheter, hur pedagogers kunskaper och inställning har betydelse för hur 

det naturvetenskapliga arbetet utförs.  

Malin förklarar att hon tycker att det är viktigt att de som pedagoger har en positiv 

inställning till naturvetenskap. Hon anser att om det är något som de själva tycker är mindre 

roligt så får det inte synas för barnen. Och att pedagogerna inte heller visar om det är något 

de tycker är otäckt, som till exempel spindlar eller maskar. Den Hur-aspekt vi ser i detta är 

att pedagogers kunskaper och inställning till ett ämne har betydelse för hur det utförs. 

En annan Hur-aspekten vi kunnat se är att utgå ifrån barnens egna intressen, att de får 

använda sin kreativitet och upptäckarlust. Ytterligare en Hur-aspekt är att ställa rätt frågor 

till barnen så att de kommer vidare i sin förståelse.  

Det viktiga är att man har rätt följdfrågor, att man låter barnen tänka efter, att man 

liksom har den där följdfrågan som leder barnen vidare liksom i tänket, det är ju det som 

är viktigt. För jag menar man kan ju sitta och rabbla upp saker i oändlighet för barnen 

men det är liksom inte de som får tänka då, utan då kommer det ju liksom från oss. Satt 

det viktiga är att vi som pedagoger ska ha rätt frågor till barnen, att de kan tänka och få, 

kolla liksom är det så här det är?(Samtal med Malin efter planerad aktivitet) 

I följande observation kan vi se hur Malin använder sig av frågor för att leda barnen vidare i 

sin förståelse. 

De mindre barnen har dagen innan vi gjorde vår observation fått prova att blåsa på fjädrar 

med sugrör. Denna dag gjordes experimentet med de lite större barnen på samma avdelning. 

Barnen är mellan 2 och 5 år. Detta gjordes på samlingen efter att pedagogerna och barnen 

gått igenom de dagliga rutinerna, namnsång och kolla datum. Barnen och pedagogerna satt i 

en ring på golvet. Det satt 8 stycken barn och 3 vuxna i ringen. Malin är den pedagog som 

håller i aktiviteten. 

Malin: Vet ni vad det här är? 

Barnen tillsammans: Sugrör! 

Malin: Sugrör, vad gör man med sugrör? 

L: Suger. 

E: Dricker. 

Malin: Ja man suger man dricker, man kan göra något annat. 

C: Man kan dricka cola ur det. 

Malin: Man kan dricka cola, ja det kan man. Men om ni håller ut era händer ska ni få känna. Man kan 

göra något annat också. Gör såhär (sträcker fram handen, med handflatan uppåt). Känn (blåser med 
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sugröret i barnets hand). Känner du här? Vad gjorde jag? (Blåser i nästa barns hand) Vad gjorde 

Malin? (blåser på nästa). 

E: Det kom luft! 

Malin: (blåser på nästa) Det kommer luft säger E. Är det för att jag suger? (blåser vidare) 

S: Nä det är för att du blåser. 

Malin ställer här följdfrågor för att utmana barnen att tänka vidare.  

Malin: (blåser klart på de sista barnen) Det kom luft. Och det var ju för att jag blåste, eller hur? Vad 

hade hänt om jag hade sugit då? (visar med sugröret). 

C: Det kommer luft, kommer inåt.  

E: Inåt. (pekar mot sig själv). 

Malin: Då får jag luften i mig, men nu blåste jag ju luft ifrån mig till er, eller hur? 

Malin använde sina förkunskaper om att barn lär bäst om de får pröva själv. Hon strör ut 

några fjädrar på golvet och låter barnen få prova vad som händer när de blåser på dem. Hur-

aspekten blir då att barn lär genom att själva få utforska och uppleva. I detta fall fick barnen 

själva se vad som hände när de blåste på olika sätt. Samtidigt som hon fortsätter att 

uppmuntra barnen genom att ställa frågor som för barnen vidare till nästa steg i sitt 

utforskande. Ärlemalm- Hagsér (2008) menar att det är lärarens ansvar att utmana barns 

föreställningar/förståelse genom nya frågor och nya idéer.  

Malin: Kommer det nån luft A. Men vad tror ni händer nu då om jag gör såhär? Nu lägga jag ut lite 

fjädrar här (lägger ut fjädrar i mitten av samlingsringen). Har ni sett? Vad tror ni händer om man tar 

sugröret och blåser mot de här fjädrarna. 

E: Blåser iväg. 

Malin: Blåser de iväg? Ska ni pröva och blåsa?  

Barnen blåser med sugrören på fjädrarna, som blåser iväg. 

Malin: Om man tar bort sugröret, vad händer då när man blåser? 

E testar och blåsa utan sugrör, fjädrarna flyger iväg. 

Malin: Oj. 

C: Samma sak. 

Malin: Samma sak, är det lika kraftigt eller är det mer luft som kommer eller är det mindre luft som 

kommer? 

C: Kraftigare. 

E: Mer.  

Malin: Kraftigare, vad beror det på då tror ni? 

E: För att vi har mycket starkare mun. 



 
 

25 
 

Malin: Än? 

E: Fjädrarna. 

Malin: Ja, kan det bero på? 

C: För att de här är så litet så det kommer lite luft (visar att sugröret är smalt). 

Malin: Precis så är det. Det kommer ut mer luft ur munnen än vad det gör ur det där smala sugröret. 

Så är det. Ska vi göra såhär, vi samlar ihop fjädrarna så ska ni få blåsa en fjäder var och en för sig. 

I slutet av aktiviteten sammanfattade och utvärderade Malin aktivitetens innehåll 

tillsammans med barnen. Något som vi ser som en Hur-aspekten är att följa upp och 

utvärdera barnens lärprocesser. Detta ser vi som en viktig aspekt inom naturvetenskap, då 

man kan få syn på var barnen befinner sig i sin förståelse av det fenomen som utforskas.  

Pedagogerna på förskolan lägger stor vikt vid den fria leken och att intresset ska komma från 

barnen själva. De vill ge barnen utrymme att själva komma på saker och använda sin fantasi 

och sin kreativitet. Hur-aspekten är att barnen får upptäcka och utforska i den fria leken.  

Den viktigaste rollen är att finnas där när de upptäcker saker, att kunna leda, hjälpa och 

ställa frågor liksom så att man får dem intresserad. (Samtal med Sanna efter planerad 

aktivitet) 

Det tycker jag är det största jobbet med naturvetenskap, just att finnas med när barnen 

upptäcker saker och jag är inte kunnig på olika saker så, men att väcka nyfikenhet och 

kanske kunna gå in och ta reda på, varför händer det där? (Samtal med Sanna efter 

planerad aktivitet) 

Under en observation ute på gården, har det regnat hela natten och i slutet på rutschkanan 

har det bildats en vattenpöl. Barnen börjar spontant lägga ner olika plastleksaker i pölen. 

Barnen utforskar vad som flyter och sjunker, pedagogen ställer uppmuntrande frågor. Hur-

aspekten här är att ta tillvara på barns egna intressen och idéer och låta de vara grunden för 

det naturvetenskapliga utforskandet. 

C: Vi måste ha en stor sten. En jättestor sten.  

C kommer tillbaka med en boll. 

Sanna: Tror du att den flyter? 

Barnen kör sedan med olika leksaker i rutschkanan för att se hur fort de går. De hämtar även 

vatten i en stor leksakskorg som de tillsammans fyller med vatten och bär till rutschkanan 

och häller ut längst upp. Sanna uppmuntrar barnen till att samarbeta och utforska själva. 

Under observationen av den planerade aktivitet där barnen fick vara med och uppleva vad 

som händer under ett enklare kemiskt experiment med en trolldegsvulkan, försöker 

pedagogen knyta innehållet i aktiviteten till barnens egna erfarenheter genom att fråga om 

de sett en vulkan på tv och nämna att det förekommer en vulkan i Bamse. Något som barnen 

känner igen. Hur-aspekten med detta anser vi vara att knyta innehållet till barnens egna 

erfarenheter. 

Sanna: Det här är en vulkan. Har ni sett en vulkan på tv någon gång? Som sprutar ut lava såhär 

(visar med händerna).  
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B: Ja 

S: Super-Tim räddar den där fågeln från vulkanen. 

Sanna: Ja, och på Bamse finns det ju en vulkan å, där Bamse får lägga en stor sten som lock här (visar 

på hålet i vulkanen). Men vad är det som sprutar ut på en riktig vulkan. Vad är det som kommer. 

S. Eld, Lava också 

Sanna: Ja det kallas för lava, det är som eld och så är det jord, och allt sånt rinner ut. 

 

Var kan barn få bäst förutsättning att lära om naturvetenskap? 

Här behandlar vi den didaktiska frågan Var. Den Var-aspekter vi kunnat se är, att platsen 

ofta är en förutsättning för vilket lärande som blir möjligt.  

Pedagogen beskriver hur de använder naturen som en tillgång när de ska lära barnen 

exempelvis om löv. Barnen får mer frihet och utrymme att upptäcka nya fenomen.  

Vi ska ju ha naturkunskap, vi ska ju lära oss om naturen, och vi ska ha den fria leken och 

det ska vara uppstyrd lek, så att när vi sitter så där och pratar om kring löv tillexempel 

då, så var vi där en dag och pratade om löv…och dan därpå då hade blåst ganska rejält så 

då hade löven blåst bort. De hade ju som en koja, eller det var som massor av buskar där 

på Björkbacken, så de kröp in. Så såg de att det var ju som en koja där inne, så kom vi 

tillbaka nån dag senare så hade alla löv blåst bort, så det var ju ingen mysig koja längre. 

Då…vad har hänt nu, då fick man ju ställa sig den frågan, hur kan det bli så här och vad 

har hänt med löven och så där. Ja det är jättebra stunder. (Samtal med Malin efter 

planerad aktivitet) 

Vi ser att för att kunna arbeta som pedagogen i citatet ovan beskriver är Var-aspekten en 

förutsättning. De behöver befinna sig på den plats där busken finns för att kunna upptäcka 

detta fenomen. 

Pedagogerna förklarar att de uppfattar att det blir lättare för barnen att själva upptäcka och 

utforska när de är utomhus. De menar att det blir mer naturligt att barnen själva visar 

intresse för naturvetenskap då de är utomhus. Som exempelvis då de märkte att det blåste 

mycket ute en dag, vilket gav pedagogerna chans att utforska vinden tillsammans med 

barnen. De tillverkade egna drakar av plastpåsar och snören som barnen sedan fick prova att 

flyga med i vinden. Och som en dag då det kom ut på gården och såg att vattnet i pölarna 

hade fryst till is. De fick då chans att utforska vad det berodde på, var isen kom ifrån och vad 

som hände om man tog in isen. Vi menar att Var- aspekten även i dessa aktiviteter förutsätter 

att barnen får utforska dem på plats där de har tillgång till vinden och de frusna 

vattenpölarna. 

Och sen är det, när man är ute tycker jag att det är lättare för då blir det så naturligt när 

barnen hittar någonting, ja åå… vad kan man göra med det här, och jag tycker barn är 

jätteduktig på att komma på själva. ( Samtal med Sanna efter planerad aktivitet) 

Ofta tar de med sig material hem ifrån skogen. Vid ett tillfälle hade de tagit med sig svampar 

hem till förskolan. Som de sedan fick undersöka genom att lukta och känna på. De pratade 



 
 

27 
 

även om vilka svampar som var ätliga, giftiga och om någon bodde i svampen. Barnen fick 

till sist måla och trycka bilder med svamparna. Vi menar att Var- aspekten i detta är att för 

att de tillsammans med barnen ska kunna samla in material att ta med sig till förskolan 

förutsätter att de får tillfälle att vistas i naturen. 

En av pedagogerna på avdelningen för de mindre barnen kom vid ett av våra besök in och 

visade en bild på ett träd som de tagit för en månad sedan. De skulle denna dag tillsammans 

med barnen gå tillbaka till samma träd och se vad som hade hänt med det. Hur såg löven ut 

nu, fanns det några löv kvar på trädet? Med den här aktiviteten får barnen på ett naturligt 

sätt följa naturens och årstidernas gång. Vi menar då att Var-aspekten får då en stor 

betydelse för sammanhanget. 

 

Sammanfattning av resultat  

Vår tolkning är att pedagogerna på Stjärnan menar att det är viktigt att ta tillvara på det 

naturvetenskapliga innehållet och att väcka barns intresse i tidig ålder, så att de får med sig 

det som en grund inför skolstarten. När de planerar sin verksamhet utgår de till stor del från 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) och de riktlinjer som finns skrivna inom I Ur och 

Skur (Friluftsfrämjandet, 2014). De utgår även från barns intressen när verksamhetens 

naturvetenskapliga innehåll planeras. Vi tolkar det som att pedagogerna menar att de kan se 

detta genom händelser i den fria leken och barns eget utforskande.  

Vi tolkar det som att pedagogerna även menar att det är viktigt att utgå ifrån barns egna 

intressen under det naturvetenskapliga arbetets gång, att stödja och utmana barn i deras 

utforskande. Detta genom att bland annat ställa frågor som utmanar barn att komma vidare i 

lärprocessen. Genom att en av pedagogerna efter en planerad aktivitet sammanfattade 

innehållet i den med barnen, tolkar vi det som att hon lägger vikt vid att följa upp och 

utvärdera barns lärprocesser.  

En av pedagogerna gör under en planerad aktivitet ett försök att koppla innehållet till 

barnens egna erfarenheter. Hon frågar barnen om de sett en vulkan på tv någon gång. Ett av 

barnen nämner då Super-Tim. Vår tolkning är att hon inte känner till Super-Tim utan 

besvarar barnets påstående genom att istället försöka koppla det till Bamse, något som hon 

möjligtvis ser som en gemensam tidigare erfarenhet.  

Vår tolkning är att de till störst del lägger vikt vid att väcka barns intressen och inte går in 

närmare på att förklarar begrepp, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi tolkar det 

även som att de lägger störst vikt vid de naturvetenskapliga innehåll som går att koppla till 

deras Mulleverksamhet. Detta är något de kallar naturkunskap, och innebär läran om djur, 

natur och hållbar utveckling. Vi tolkar det som att pedagogerna tycker att det är viktigt att 

visa en positiv inställning till naturvetenskap trots att två av dem beskriver att 

naturvetenskap inte är ett av deras största intressen. De menar även att det är viktigt att inte 

visa eventuella rädslor för exempelvis spindlar och andra kryp för barn, då dessa rädslor kan 

riskera att överföras till dem.  

Vår tolkning är att pedagogerna menar att platsen ofta är en förutsättning för vilket 

naturvetenskapligt lärande som blir möjligt. De förklarar att utomhus får barn mer utrymme 

och frihet att upptäcka nya fenomen. Vi tolkar det som att pedagogerna ser naturen som en 
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tillgång för att kunna använda sig av autentiska miljöer och händelser i lärprocessen. Som 

exempelvis hur ett träds utseende skiftar över årstiderna. Däremot förstår vi det som att de 

föredrar att ha vissa naturvetenskapliga aktiviteter inomhus.  
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Diskussion 
Vårt syfte med studien var att undersöka vilka didaktiska överväganden som ligger till 

grund för pedagogernas arbete med naturvetenskap. Vi har kunnat se att det har betydelse 

vad pedagogerna har för tidigare erfarenheter och tankar om naturvetenskap för hur de 

sedan förhåller sig i de situationer då de arbetar med naturvetenskap i förskolan.  

 

Pedagogers uppfattningar om varför naturvetenskap ska läras ut 

i förskolan? 

Vi har studerat tidigare forskning (Gustavsson & Pramling, 2014; Hedefalk, 2014; Thulin, 

2006) som rör naturvetenskapligt arbete i förskolan och sett att det finns en klyfta mellan de 

som tycker att barn ska få vara barn och läroplanens fokus på lärande. Samma sak gäller för 

de pedagoger som tycker att barn ska få leka fritt och utforska för att finna ett intresse för 

naturvetenskap och de som tycker att det är viktigt för barn att pedagoger är med och visar 

och förklarar olika fenomen och begrepp för att få den språkliga utvecklingen och förståelsen 

för naturvetenskapliga fenomen. Analysen visar att pedagogernas uppfattningar om 

naturvetenskap i förskolan innebär att det är viktigt att barn får med sig ett grundläggande 

intresse för naturvetenskap redan i tidig ålder, för att ha med sig det inför skolstarten. Vår 

uppfattning är dock att de lägger större vikt vid att låta barn få vara barn och utforska fritt 

på egen hand, än att de går in och förklara begrepp och fenomen på ett närmare sätt. 

 

Vilka didaktiska överväganden ligger till grund för det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan?  

Analysen visar att det till stor del är de vanor och traditioner som pedagogerna fått med sig 

genom erfarenheter i förskoleverksamhet, I Ur och Skur och Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2011) som genomsyrar det didaktiska övervägandena som ligger till grund när 

pedagogerna planerar de naturvetenskapliga aktiviteter de genomför på förskolan. 

Ärlemalm – Hagsér (2013) menar att barnens delaktighet och inflytande behöver lyftas fram i 

planeringen av förskolors verksamhet, och barnens röster måste få bli hörda. Pedagogerna i 

vår studie ger uttryck för att det viktigaste i det naturvetenskapliga arbetet är att väcka 

barnens lust att lära om ämnet, lyfta fram och bygga vidare på det intresse för 

naturvetenskap som barnen spontat visar och att utgå från det när de planerar aktiviteter. De 

planerar också in mycket tid för fri lek och eget utforskande, något som de menar ingår i I Ur 

och Skurs tradition. Gustavsson och Pramling (2014) och Thulin (2006) menar att man bör 

utgå från barns egna kunskaper och tidigare erfarenheter som grund i utformandet av 

verksamheten. Ett exempel vi kunnat se i vår studie då pedagoger tar tillvara på och bygger 

vidare på barns intresse är när Malin uppmärksammar att ett barn förundras över att en 

fjäder flyger iväg då de sitter och pysslar. Hon bestämmer sig sedan för att lägga in en 

planerad aktivitet som bygger vidare på barnets nyfikenhet och engagemang för detta. Vi 

menar dock att det finns svårigheter med att endast utgå från barns egna intressen när 

verksamheten planeras. Detta eftersom vi alla har med oss tidigare erfarenheter och 

värderingar som vi baserar våra beslut utifrån. Klaar och Öhman (2014) menar att de i sin 

studie ser att pedagoger instruerar något utifrån tidigare erfarenheter och möjliga val, och 
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utmanar barnen att prova på nya upplevelser. De menar även att pedagoger handlar utifrån 

egna värderingar genom att antingen bekräfta barns agerande eller styra in de på andra 

alternativ. Klaar och Öhman menar vidare att pedagoger får barnen att uppmärksamma 

sådant som de tycker är viktiga kunskaper att ta till sig. I Gustavsson och Pramling (2014) 

menar att det är av stor vikt att pedagoger och barn diskuterar hur de uppfattar fenomen 

eftersom det gör att pedagogen kan utgå från de kunskaper som barn har. Analysen visar ett 

tillfälle då en av pedagogerna försöker koppla innehållet i aktiviteten till barnens 

erfarenheter, utgår hon från något hon tror kan vara en gemensam erfarenhet istället för att 

diskutera fenomenet vidare utifrån det barnen lyfter fram.  

Thulin (2006) menar att det finns flera olika uppfattningar bland pedagoger om förskolans 

uppdrag, och därmed också hur de ska förhålla sig till naturvetenskap i förskolan. I 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) kan vi läsa att ” Förskolläraren ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”(s. 10). 

Klaar & Öhman (2014) menar att det är viktigt för barns språk - och kunskapsutveckling att 

de får ta del av verbala begrepp som friktion eller avdunstning och att dessa förklaras mer 

ingående. Vår analys visar som tidigare nämnts att pedagogerna lägger störst vikt vid att låta 

barnen själva utforska och uppleva naturvetenskap, istället för att gå in och förklara begrepp 

och fenomen. Änggård (2009) studie visar att pedagogerna tvekade mellan att de framförallt 

ville att barnen skulle få uppleva naturen med sina sinnen, och att lära dem faktakunskaper. 

Hon såg att de la stor vikt vid att uppmuntra barnen att lukta, känna, och lyssna på olika 

saker i naturen, även om de ibland försöker få in faktakunskaper på ett enligt dem naturligt 

sätt. I vår analys har vi kunnat se att pedagogerna gav uttryck för att den fria leken på 

gården främjar att barnen själva får utforska och upptäcka nya fenomen, medan 

pedagogerna följer upp och uppmuntrar barnen att forska vidare i sina upptäckter.  

 

Hur kan barn lära om naturvetenskap? 

Som vi tidigare nämnt menar pedagogerna i vår studie att de lägger stor vikt vid att barnen 

får leka fritt. I den fria leken får barnen själv utforska och upptäcka, vilket är viktigt för deras 

utveckling. Något som vår observation ute på gården visar. Då det har regnat hela natten 

och det i slutet på rutschkanan har bildats en vattenpöl. Barnen började då lägga ner olika 

plastleksaker i pölen. Barnen utforskar vad som flyter och sjunker, pedagogen ställer 

uppmuntrande frågor. Genom detta arbetssätt kan pedagogerna ta tillvara på barnens egna 

intressen och idéer och låter de vara grunden för utforskandet. Så som Dewey (2008) menade 

att allt lärande bör utgå ifrån den enskilda individens behov och intressen och att det bör 

bygga vidare på dess tidigare kunskaper.   

Detta skulle kunna ses på mot den kritik vissa pedagoger så som Hedefalk (2014),Thulin 

(2006) och Gustavsson och Pramling (2014) menar att förskollärare talar om. De menar att 

många pedagoger känner en oro över den ökade fokuseringen på undervisning i förskolan. 

De menar att detta skulle medföra ett allt större fokus på det vi kallar katederundervisning 

och där genom blir det mindre tid för barns egna utforskande. Vilket visar på motsättningar 

mellan pedagoger som tycker att ”barn ska få vara barn” och läroplanens fokus på lärande.   

Vår studie visar att stor vikt läggs vid att barnen ska få upptäcka och utforska i den fria leken 

och att det viktigaste är att kunna finnas där som ett stöd i deras utforskande och att leda 
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dem vidare. Klaar och Öhman (2014) anser att genom ämnesundervisningen finns en risk att 

pedagoger tappar det förenade arbetssätt som förskolan förknippas med, vilket innebär att 

förena omsorg, fostran och lärande.  

En annan aspekt som framkom i vår analys är att pedagogerna lägger stor vikt vid i arbetet 

kring naturvetenskap, är möjligheten att ställa frågor som leder barnen vidare i sina tankar. 

Även Thulin(2006) påpekar vikten av att pedagoger använder sig av öppna frågor där barn 

har möjlighet att svara med egna ord och där läraren inte är ute efter ett specifikt svar. 

Öppna frågor anses stimulera barn att fundera vidare över ett fenomen och sätta egna ord på 

sina tankar. Thulin menar vidare att det till största del är pedagoger som ställer frågor och 

att barns frågor möts med en motfråga. Forskaren tänker att detta kan bero på att pedagoger 

vill ge barn en chans att undersöka saker ytterligare och väcka deras nyfikenhet. Detta tycker 

vi kunde bli synligt i vår observation med pedagogen som utmanar barnen att tänka vidare i 

aktiviteten med fjädrarna. Pedagogen hade ett specifikt innehåll och en tanke bakom sin 

aktivitet, vilket vi tror kan bidra till att pedagogen till störst del utgår från sina egna frågor 

för att försöka rikta barnens uppmärksamhet åt det hon tänkt lära ut. Däremot blir barnens 

frågor grunden för utforskandet om vi ser till den tidigare ovan nämnda observationen med 

vattenpölen i rutschkanan.  

Vår studie visar att något som kan ses som ett hinder i arbetet med naturvetenskap, om än 

ett lättöverkomligt sådant, skulle kunna vara den egna kunskapen och intresset för ämnet. 

Ärlemalm–Hagsér (2008) menar att pedagogens kunskap inom naturvetenskap är av stor 

betydelse för att pedagoger ska kunna utmana barnen i deras upptäckande. Pedagoger 

behöver även skapa tillfällen där barn kan utmanas och reflektera över det de undersöker. 

Författaren menar att för att detta ska kunna uppnås behövs det pedagoger som är 

intresserade och medvetet reflekterar över verksamhetens innehåll, försöker sätta sig in i 

barnens perspektiv, ser till barnens intressen och följer upp det.  

En av de aspekter som skulle kunna underlättas genom att utveckla den egna kunskapen 

inom ämnet är det faktum som Thulin (2006) nämner. Thulin menar att förutsättningen för 

att kunna lära sig hantera de begrepp och uttryck som hör till naturvetenskapen är att 

barnen får möjlighet att använda dessa i sin rätta kontext. Om det ska bli möjligt att tala med 

andra om naturvetenskap behöver barn även ha tillgång till de innehållsliga begreppen. Om 

pedagoger lägger större vikt vid att införa naturvetenskapliga begrepp i den dagliga 

verksamheten menar vi att det alltså torde bli lättare för barn att ta dessa till sig. Pedagoger 

skulle kunna använda sig av begrepp som friktion när barn kör med sina leksaksbilar i 

rutschkanan. Vilket vi antar borde leda till att pedagoger kan utmana och stödja barn ännu 

mer i deras egna utforskande. På så sätt kan den fria leken förenas med lärandet.  

 

Var kan barn få bäst förutsättning att lära om naturvetenskap? 

Analysen visar att pedagogerna i vår studie ser naturen som en tillgång i det 

naturvetenskapliga arbetet, att få vara på plats och se vad som händer. De menar att det på 

ett naturligare sätt går att bland annat följa årstidernas gång och samtala om varför 

exempelvis löven faller från träden, och vad som händer med vattnet när det blir kallt ute. 

Pedagogerna beskriver även att de upplever det som att barnen visar ett större intresse för 

naturvetenskapliga fenomen när de är utomhus. På liknade sätt som Änggård (2009) 
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förklarar, att pedagogerna i hennes studie stimulerar och uppmuntra de yngsta barnen 

genom att ge dem möjlighet att uppleva naturen med sina sinnen. Naturen blir en plats för 

lärande, som ett klassrum utomhus, där barnen får möjlighet att ta del av olika upplevelser 

och detaljer i naturen. Även Szczepanski (2013) beskriver att det kan ha betydelse för 

förståelsen av exempelvis olika fenomen om man får utforska dessa i dess rätta element och 

om man får uppleva de med flera av sina sinnen. Vår analys visar dock att pedagogernas 

uppfattningar är att experiment, som det med trolldegsvulkanen, är svåra att göra utomhus. 

De menar att det går att genomföra utomhus men att de då är beroende av vädret.  

 

Avslutande reflektion 

Studien visar att pedagoger lägger stor vikt vid att barn ska utveckla en grund för ett fortsatt 

intresse för naturvetenskap, detta genom att till störst del utgå ifrån och stödja barns eget 

utforskande. Likväl som att stödja och utmana barn att vidga sin kunskap om 

naturvetenskapliga fenomen, genom planerade aktiviteter.  

Klaar och Öhman( 2014) anser att en viktigt del i förskolans praktik är det förenade arbetssätt 

av omsorg och lärande som förskolan förknippas med. De menar även att pedagoger i sitt 

arbetssätt bör utgå från det enskilda barnet och den situation som de befinner sig i, och inte 

utifrån en särskild metod. Ärlemalm–Hagsér beskriver vad hon kallar helhetsperspektivet 

där fokus ligger på att medvetet stödja barn i deras lärande. Barn ska i detta perspektiv även 

få ta del av kunskap om hur de ingår i ett globalt framtida perspektiv, genom att pedagoger 

bland annat lär barn källsortera. Dessutom ska barns egna intressen stå i fokus för lärandet. 

Ärlemalm–Hagsér (2013)  menar att om barn får vistas i naturen och känna samhörighet med 

den, kan detta göra att barn lever hälsosammare liv i framtiden och att de får en känsla av att 

de är en del av något större.  
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Förslag till vidare forskning 
 

Vi ser att tidigare forskning visar att det menar att det behövs mer forskning som belyser 

pedagogers sätt att stödja barnen när det kommer till naturvetenskap i förskolan eftersom 

just naturvetenskap anses vara ett för svårt ämne för barnen att själva få syn på. Vi tycker att 

det skulle vara intressant att studera hur pedagoger fungerar som medierande verktyg för 

barn under lärprocesser riktat mot naturvetenskap.  

 

Tack 
 

Vi vill rikta ett stort tack till pedagoger och barn på Stjärnans förskola som gjort denna studie 

möjlig genom att ta emot oss och låta oss ta del av deras verksamhet och av deras tankar, 

idéer och arbetssätt kring naturvetenskap på förskolan. Vi vill även tacka vår handledare 

Anneli Hansson som stöttat oss och fört oss vidare i vår tankeprocess mot att genomföra en 

tillförlitlig undersökning och analys. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej Anja! 

Här kommer lite mer information om vår kommande studie. 

Denna studie kommer att ligga till grund för det examensarbete som avslutar vår utbildning 

på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi har valt att rikta in oss på 

naturvetenskapligt arbete i förskolan. 

Under vecka 45-47 vill vi besöka er för att göra observationer, samtala och intervjua några av 

er om hur ni arbetar med naturvetenskap i er förskola. Vi skulle gärna vilja filma en del av 

observationerna som ska innehålla tillfällen då ni arbetar med naturvetenskap. Därför 

undrar vi, om vi behöver godkännande från föräldrarna för att filma sekvenser där barnen 

deltar? Meddela gärna oss så snart som möjligt om det är så att vi behöver kontakta 

föräldrarna, då det kan ta tid att samla in svar från alla. 

Det är det pedagogiska arbetet som står i fokus för vårt intresse, vi tittar inte på det enskilda 

barnet. Materialet kommer att behandlas på ett sådant sätt att förskola, barn och pedagoger 

kommer att vara anonyma för läsaren. Endast vi två, och vid förfrågan handledare och/eller 

examinator kommer att ha tillgång till samtlig data som samlats in. Vi kontaktar er i början 

av vecka 45 för att bestämma tillfälle för vårt första besök. 

 

Hör gärna av er om det är något ni funderar över och om vi behöver/ inte behöver 

föräldrarnas tillåtelse att filma sekvenser där barnen deltar. 

 

Med vänlig hälsning Linda Vestman och Therese Vestman  
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Bilaga 2 

Till föräldrar/vårdnadshavare med barn på 

Stjärnans förskola. 
 

Vi är två studenter som går vår sista termin vid Mittuniversitetets förskollärarutbildning. Vi 

ska nu skriva vårt examensarbete med fokus på naturvetenskapligt arbete i förskolan.  

Vi kommer under vecka 45-47 att besöka Stjärnan för att genomföra vår studie. Detta innebär 

att vi kommer att observera och anteckna med fokus på det pedagogiska arbetet kring 

naturvetenskap. Vi kommer även att vilja filma tillfällen då barn och pedagoger jobbar med 

naturkunskap. Det är pedagogernas arbete som står i fokus i vår studie, inte vad barnen gör.  

Filmerna kommer att förvaras på ett sådant sätt att endast vi två, och vid förfrågan vår 

handledare och examinator har tillgång till materialet. Efter att vårt examensarbete godkänts 

kommer materialet att förstöras. Förskolans namn, och alla deltagare kommer att vara 

anonyma för som läser det färdiga arbetet. 

 För att kunna genomföra denna studie hoppas vi att du ställer dig positiv till ditt barns 

deltagande. 

Vi är tacksamma om ni vill lämnar denna blankett ifylld till förskolan så snarast möjligt. 

 

Med vänlig hälsning Linda Vestman och Therese Vestman  

 

Mitt barn 

heter………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ja, mitt barn FÅR delta i ovanstående projekt. 

 

Nej, mitt barn får INTE delta i ovanstående projekt. 

 

Föräldrar/vårdnadshavares underskrift 

 

…………………………………………………………………….              …………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3  

 

Stödfrågor under samtal med pedagog efter planerad observerad 

aktivitet 

 

1. Vad var ditt syfte med aktiviteten, hur tycker du att det gick, hur såg 

planeringen ut? 

 

2. Hur arbetar ni med naturkunskap i er förskola? 

 

3. Hur ser du på din roll att stödja barns lärande, i arbetet kring 

naturvetenskap? Vad är viktigt, vilka hinder och möjligheter finns? 

 

4. Hur arbetar ni mot de mål som är uppsatta kring naturvetenskap i 

läroplanen (Lpfö98)? 

 

 Förskolan ska sträva efter att: 

 

 varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur, natur och samhälle påverkar varandra    

 

utveckla 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    

 

5. Hur tar ni tillvara på barnets eget intresse för naturvetenskap?  Ex. i den 

fria leken, följa upp spontana upptäckter, bygga vidare på ett nytt 

intresse mm.  

 

6. Hur bemöter ni barns frågor och utmanar dem i deras intresse för 

naturvetenskap? 
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