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Sammanfattning  

Denna studies syfte var att undersöka hur barns lärande i relation till naturvetenskap beskrivs 

av pedagoger samt utifrån forskning och pedagogisk litteratur, med särskild fokus på de allra 

yngsta barnen på förskolan. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kunde vi analysera datan 

som samlades in genom fem intervjuer och genomläsning av forskning samt pedagogisk 

litteratur. Resultatet av studien visade att normer kan vara åldersbundna. Naturvetenskap som 

lärandeinnehåll påverkas inte av barnens ålder, ämnet är tillgängligt för barnen i förskolan 

utifrån alla åldrar. Det är i lärandesituationerna som åldersnormer går att utläsa. Normerna 

kan påverka pedagogernas syn på de yngre samt de äldre barnen i förskolan, vilket påverkar 

hur naturvetenskap lärs ut. Liknande resultat kan utläsas utifrån forskningen och den 

pedagogiska litteraturen. Där kunde det även utläsas om en avsaknad av pedagogisk litteratur 

samt forskning gällande de yngre barnen i förskolan, vilket kunde ses som en norm utifrån ett 

allmänt fokus på de äldre barnen i förskolan. 

 

Nyckelord: åldersnorm, normkritiskt perspektiv, yngsta barnen, förskola, förskollärare.  
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1. Inledning 

Under förskollärarutbildningen har mycket fokus legat på de äldre barnen i förskolan, särskilt 

när vi studerat mer konkreta exempel att ta med oss till förskolan. När det talades om 

aktiviteter för de yngre barnen, sades det att det bara var att förenkla aktiviteter som 

utformats till de äldre barnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen blev vi vanligen 

tilldelade de äldre barnen att planera aktiviteter utifrån, då våra handledare, säkert med god 

intention, önskade att det skulle bli så goda resultat som möjligt för oss. Detta skedde kanske 

för att de yngre barnen ansågs vara mer komplicerade att arbeta med. Tankar och funderingar 

väcktes hos oss kring de yngre barnens lärande och hur man ser på det. Under kursen 

Ämnesdidaktik med valbar fördjupning valde vi att fördjupa oss i de yngre barnens lärande 

inom naturvetenskap. Detta väckte intresset att fördjupa oss i lärandet hos de yngre barnen 

kring naturvetenskap, med inriktning på hur pedagoger, forskning samt pedagogisk litteratur 

ser på det. För att kunna analysera mer om just de yngre barnen kommer vi att använda oss av 

ett normkritiskt perspektiv. Vi vill även ta upp att vi i vår studie kommer använda oss av 

begreppen yngre och äldre barn, med de yngre/yngsta barnen avser vi 1–3 åringar och med de 

äldre/äldsta barnen avser vi 3–6 åringar.  

Då vi undersöker de yngsta barnens lärande inom naturvetenskap på förskolan, har vi valt att 

avgränsa oss till den forskning och pedagogisk litteratur som skapats utifrån svenska 

förskolor. Detta då det inte är lika vanligt i internationella förskolor att barn mellan åldrarna 

1–2 år går på förskola. 

1.1 Syfte/ frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger samt forskning och pedagogisk 

litteratur beskriver lärande för barn inom ämnet naturvetenskap, med särskilt fokus på de allra 

yngsta. 

 

Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

▪ Hur beskriver pedagogisk litteratur och forskningsstudier lärandeinnehåll samt 

lärandesituationer i relation till barns ålder? 

▪ Hur beskriver pedagoger lärandeinnehåll samt lärandesituationer i relation till barns 

ålder? 
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2. Bakgrund 

Vi kommer under följande stycke beskriva det som lyfts utifrån styrdokumenten och 

pedagogisk litteratur, som behandlar ämnet naturvetenskap som lärandeinnehåll, 

lärandesituation och hur barn beskrivs, med särskild fokus på de yngsta barnen. Vid 

genomläsningen av den pedagogiska litteraturen har vi frågat oss dessa tre frågor: Vilka barn 

är i fokus och hur beskrivs de? Vilket naturvetenskapligt innehåll är i fokus? Hur beskrivs 

lärandesituationer? Under rubriken Urval och genomförande har vi förklarat varför vi 

använder oss av frågorna. För att kunna urskilja hur litteratur uttrycker sig kring ålder har vi 

även med litteratur som inte fokuserar på de yngsta barnen. 

2.1 Styrdokument 

När läroplanen reviderades 2010 tillkom ett stärkt fokus på bl.a. naturvetenskap. Till skillnad 

från andra länder så gäller samma läroplan för alla barn i förskolan oavsett ålder, vilken även 

inkluderar de yngsta barnen. Naturvetenskap tas upp på olika sätt i läroplanen för förskolan, 

bland annat framskrivs att verksamheten ska ge barnen chansen att förstå sin medverkan i det 

naturliga kretsloppet men även ge förståelse för en varsam inställning till natur och miljö, 

därav är natur- och miljövårdsfrågor en central del i förskolan (Lpfö98, 2016, s. 7). 

Fortsättningsvis står det att förskoleverksamheten ska sträva efter att barnen i samband med 

naturen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap men även kunna dokumentera, urskilja 

och diskutera kring ämnet (Lpfö98, 2016, s.9–10). 

Styrdokumenten uppger även att det är förskolechefens ansvar att förskolan ska arbeta emot 

all form av kränkande behandling och diskriminering. Förskolan ska stärka barnens 

medkänsla och de ska inte på något sätt diskrimineras (Lpfö96, 2016, s.6, 16). Läroplanen tar 

inte upp något direkt om åldersdiskriminering som Diskrimineringsombudsmannens (2018) 

gör på sin hemsida. Där tas det upp att ingen ska bli diskriminerad på något sätt inom de sju 

diskrimineringsgrunderna, där bland annat ålder är en diskrimineringsgrund. Dock framgår 

det att det inte finns nog med kunskap om hur diskrimineringen uttrycks och hur vanlig den 

är. Det finns brist på forskning inom detta, en liten del av den erfarna diskrimineringen 

anmäls men en stor del anmäls inte. 

2.2 Naturvetenskap som lärandeinnehåll 

Vikten av att barn måste få närkontakt med naturen för att lära sig att vara rädd om och bevara 

den är något som Halvorsen och Tveit (1993, s. 12–13) beskriver. De anser att detta kan göras 

genom metodiskt planerande; att genom en mall ge barnen upplevelse, fördjupning samt 

bearbetning av det de lär sig. Detta är generella mallar som kan anpassas till olika åldrar med 

små ändringar. Ytterligare en aspekt om hur naturvetenskapen kan genomsyra verksamheten 

ser Elfström m. fl. (2014, s.16–17) genom en liknelse mellan barns och naturvetenskapsmäns 

sätt att utforska naturvetenskap och dess olika företeelser. Dock menar Elfström m. fl. att det 

kan vara svårt att direkt sätta ord på exakt hur det går till då barn och naturvetare utforskar 

fenomenen på olika sätt. Den stora skillnaden är att forskare systematiskt samlar data kring 

sin forskning och är teoretiskt insatt i sitt ämne, detta är något som barn inte gör eller är. 

Författaren hävdar även att det forskare skulle benämna som undersökning är barnens 
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utforskande, vi vuxna kan inte direkt veta vad som pågår i huvudet på barnen men tack vare 

observationer av deras handlade kan vi dra slutsatser om hur deras tankeprocess troligtvis går 

till. Vidare beskriver Elfström m. fl.  (2014, s.17–18) om hur ett barn som är ett och ett halvt 

år utforskar ljud. Barnet började att hamra med samma redskap på olika saker i utegården för 

att se hur det låter. Författaren beskriver här att barnet samlar kunskap av olika ljud och 

försöker att hitta skillnaden mellan de nyupptäckta ljuden. Det som barnet gör är liknande det 

som naturvetenskapsmännen gör, försöket att hitta skillnader och experimentera samt 

undersöka för att dra någon form av slutsats om hur olika saker låter på olika sätt när man slår 

på de eller om allt låter lika. Genom nyfikenheten väcktes, enligt författaren, en fråga hos 

barnet som i detta fall var hur olika saker låter.  

Det bästa med naturvetenskap är upptäckarstadiet enligt Persson Gode (2005), där det inte 

finns något specifikt svar utan att själva processen är viktigare än att fokusera på att svaret ska 

bli rätt. Fortsättningsvis beskriver författaren experiment som inte riktigt blev som hon hade 

tänkt sig, exempelvis beskrivs ett experiment som gick ut på att göra båtar av lera, där det som 

hände var att båten istället sjönk ner till botten. Resultatet kan lätt ses som ett misslyckande, 

men istället blev det ett lärandetillfälle kring att lera inte var ett bra material för att bygga 

båtar med och att det var svårarbetat efter att den hade blivit blöt. Detta gjorde även att barnen 

blev fascinerade över att vatten används vid tillverkning av lera men att arbeta med lera 

tillsammans med vatten inte passar så bra (Persson Gode, 2005, s. 25–26). 

2.3 Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus  

En lärandesituation där ett barn strax över ett år utforskar naturen, beskrivs av Persson Gode: 

Under en utflykt började det ettåriga barnet att först utforska den ojämna marken, men fick 

sedan syn på några äldre barn från förskolan som höll på att experimentera med såpbubblor. I 

närheten av de äldre barnen fanns det en korg med allt material som behövdes för att skapa 

såpbubblorna. Det lilla barnet fick tag på de redskap som användes för att skapa dessa 

bubblor. Samtidigt som hen observerade de äldre barnens skapande av såpbubblor försökte 

hen sig på att göra likadant och bedrev den resterande tiden med att titta och suga på röret 

som var till för att blåsa såpbubblorna. Författaren beskriver här att barnets nyfikenhet väcktes 

av att se såpbubblorna runt omkring sig, detta ledde till att barnet ville lära sig att skapa 

bubblor. Som hjälp i denna läroprocess hade det yngsta barnet de äldre barnen som 

inspiration, vilket ledde till att ettåringen ville testa på och även utveckla sina kunskaper. 

Författaren fortsätter att beskriva att det viktigaste för lärande är nyfikenhet, viljan att ta reda 

på mer eller undersöka något för dess egenskaper. Genom nyfikenhet har man ett öppet sinne 

för intryck och är mottaglig för information som nästan kan gälla vad som helst. För att barnet 

ska få ett individuellt lärande är det en förutsättning att barnet samverkar med sin omvärld, 

vilket i förskolans värld innebär att pedagogerna och barngruppen spelar en stor roll för 

utvecklingen hos varje individ (2008, s. s. 9–11). 

Vidare beskriver Persson Gode (2008, s.12–13) ytterligare en situation med naturvetenskap 

som fokus, där två barn som var omkring fem år upptäckte något nytt när de blåste 

såpbubblor. Händelsen handlade om att ena barnets såpbubbla hamnade av ren slump i en 

vattenpöl, det som hände med såpbubblan då var att den flöt på vattenytan. Barnen hade aldrig 
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upptäckt detta innan och de blev fascinerade av att den flöt. Ena barnet kom sedan med ett 

förslag om att stoppa ner röret under pölen för att skapa nya bubblor direkt i vattenpölen, 

vilket fungerade. Det författaren vill få fram här är skillnaden på de yngre och äldre barnens 

lärande inom naturvetenskap. Det man kan se är att de äldre barnen fann ett vidare perspektiv 

på lärande än vad man kunde se med det förstnämnda barnet på ett år som mer konkret 

utforskade materialet som används för att göra såpbubblor (2008, s. 12–13).  

Det är viktigt att miljön på förskolan bjuder in till utforskande, då de små barnen upptäcker 

omvärlden med sina kroppar. För att detta ska ske krävs att miljön ger de yngsta barnen 

möjlighet att kunna förändra den samt att det finns material med olika egenskaper (Elfström 

m. fl., 2014, s. 92, 94 & 95). När små barn utforskar naturvetenskapliga fenomen kan 

pedagogerna studera barnen och deras intressen inom leken. Det handlar om att som pedagog 

kunna se på barnens lek och utforskande med nya ögon. Författarna menar att det är vanligt 

att se på små barns handlande som oplanerat och slumpartat men genom observation och 

tålamod kan det som upptäcks förvåna (Elfström m. fl., 2014, s. 92). 

2.4 De yngsta barnen och naturvetenskap 

De yngsta barnen nämns inte lika ofta i den pedagogiska litteratur vi funnit kring 

naturvetenskap. Men en som har skrivit om de yngsta barnen är Dungy (2013, s. 50–51, 53–

57) som beskriver hur de yngsta barnen tar till sig naturupplevelser och hur vuxna kan tänka 

och vara med dem. Hon tar upp hur viktigt det är att samtala med de yngsta barnen, även om 

de inte kan svara verbalt eller kanske inte ens kan förstå allt som sägs, utgör samtalet ändå 

grunden för deras verbala kommunikationsutveckling. En händelse ändrade hennes syn på de 

yngsta barnens självbestämmande, tidigare såg hon det som att de var helt utelämnade till de 

vuxnas val, men under en utflykt till ett akvarium började hennes barn plötsligt att tydligt dra 

sig mot något hen fått intresse för. Först trodde hon bara att barnet reagerade på omgivningen 

men insåg sen att barnet tydligt visade vart hen ville. Hon insåg vikten av att ofta låta det lilla 

barnet bestämma vad som ska hända och undersökas. Det som vi vuxna ser som spännande 

och lärorikt kanske inte alls är spännande för barnet och då gäller det att släppa sin idé och gå 

efter barnet.  

Om barn inte exponeras för stora idéer och komplicerade erfarenheter så uppfylls en 

självuppfyllande profetia att barn bara verkar klara enkla saker då de endast blivit utsatta för 

enkla miljöer och idéer (Sisk-Hilton 2013, s. 14, 17–19). Författaren menar att precis som en 

vuxens förmåga att räkna ut svaret på ett problem är beroende av personens kunskap om 

ämnet är ett barns förmåga att förstå ett visst fenomen beroende av deras underliggande 

kunskaper om samt tidigare erfarenheter. Ett barn som vistats mycket på en strand kan 

beskriva samt förutse hur vågorna rör sig, medan ett barn som är på en strand för första 

gången inte förstår hur det kommer sig att vågorna som först var långt borta nu sköljer iväg 

sandslottet hen byggde på strandkanten. Författaren fortsätter med att ta upp vikten av att ge 

barnen chans att utveckla sitt språk när de utforskar naturvetenskap. Genom att bredda deras 

vokabulär där orden även får en betydelse och inte bara bli namn på ting, skapas möjlighet för 

barnen att ha en givande och lärorik diskussion om de fenomen de upplever. 
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3. Tidigare forskning 

I detta stycke kommer vi att presentera den tidigare forskning vi har funnit. Då en del av vårt 

syfte fokuserar hur forskning skriver fram ett naturvetenskapligt lärandeinnehåll för de yngsta 

barnen har vi vid genomläsningen av forskningen vi använt oss av följande tre frågor: Vilka 

barn är i fokus i studien och hur beskrivs de? Vilket naturvetenskapligt innehåll är i fokus? 

Hur beskrivs lärandesituationer? Som tidigare nämnts, finns närmare presentation av dessa 

tre frågor under rubriken Urval och genomförande. 

3.1 Meningsskapande för de yngsta barnen  

De yngsta barnens praktiska meningsskapande i naturen är något som Klaar och Öhman 

(2012) studerat. Detta undersöktes via videoinspelningar, observationer samt intervjuer före 

och efter ett lärandetillfälle. Syftet med studien var att presentera samt illustrera ett 

tillvägagångssätt som underlättar analysen av hur viktig fysiska och praktiska handlingar i 

tidig undervisning är. Artikeln baseras på en video där ett litet barn som utforskar en isig samt 

lerig nedförsbacke. Den visar relationen mellan tidigare erfarenheter och meningsskapande 

för framtida handlingar hos det yngsta barnet. I sin artikel tar de upp att det finns ett flertal 

studier om barns meningsskapande processer i situerade möten med naturen, men att det finns 

lite kunskap om hur små barn utökar sin kunskap om naturen. När man talar om de yngsta 

barnens lärande inom naturvetenskap, ligger fokus mer på den fysiska samt praktiska 

erfarenheten än den verbala samt konceptuella erfarenheten. Då de yngre barnen inte kan 

uttrycka sina erfarenheter och upptäckter i ord och vetenskapliga begrepp, måste pedagogen 

hitta ett annat sätt att utöka barnets lärande om naturen. Utmaningen blir då att hitta en metod 

att analysera meningsskapandet som sker i praktisk samverkan med naturen (2012, s. 441–

442). Som tidigare nämnts var denna artikels fokus på ett litet barn, som fick uppleva olika 

ytor då hen gör ett försök att komma upp för en kulle. För att koppla detta till ett 

naturvetenskapligt begrepp så höll barnet på att utforska friktion och lutande plan. Det som 

barnet har fått erfara är exempelvis isiga backar, som är hala och inte har så mycket friktion. 

För att kunna gå på ytan så säkert som möjligt bör man gå långsamt och med böjda knän, med 

andra ord ha en låg tyngdpunkt. Det verbala var inte i fokus för barnets meningsskapande, när 

barnet försökte komma upp för kullen upplevde hen istället hinder och fick hitta andra sätt att 

flytta sin kropp på för att samspela med miljön. Detta visar, enligt författarna, att barnets 

meningsskapande var praktiskt och fysisk istället för verbalt. Vidare berättar de att barnet 

troligtvis har lärt sig mycket om naturen och kommer kunna ha användning från detta 

lärandetillfälle till att kunna förhålla sig på olika sätt i liknande situationer (Klaar & Öhman, 

2012, s.451). 

3.2 Fysik som lärandeinnehåll 

Vad som händer när naturvetenskap blir ett lärandeområde i förskoleverksamheten, med 

särskild fokus på fysik, samt att se vilka chanser som uppkommer för barns lärande är ett 

område som Larsson (2016) studerat. Den data som analyserades i sin helhet var från 

videoobservationer på fyra förskolor med barn mellan åldrarna 1–6 år, där fokus var på 

aktiviteter som hade fysik som naturvetenskapligt lärandeinnehåll. Utgångsläget för 
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avhandlingen görs “[...] i ett perspektiv kring barns lärande av naturvetenskap som 

begynnande.” (Larsson, 2016, s.1). Begreppet har även en engelsk översättning som är 

emergent science och används för att beskriva förskolebarnens lärande inom naturvetenskap. 

Detta innefattar möjligheter att stärka sitt kunnande att tolka, observera, kommunicera och 

ställa frågor. Dock krävs det även att pedagoger utgår ifrån att förutsättningar för de yngre 

barns tankevärld om naturvetenskap uppstår utifrån deras tidigare erfarenheter och konkreta 

händelser. Något som innefattar begynnande naturvetenskap är dess möjligheter för lärande 

genom pedagogernas undervisning och även de möjligheter som finns i de olika miljöerna 

(Larsson, 2016, s.1). En del av Larssons (2016, s.73) avhandling handlade om att barn 

utforskar något som de ofta möter i sin vardag men även i sin lek, friktion. I denna del var 

forskarens syfte att studera om barnen får chansen att få kunskap kring friktion i 

förskoleverksamheten. Forskaren nämner (2016, s.74) två händelser som kunde ha utvecklat 

mer kunskap om friktion än det barnet redan kände till och gav uttryck för. Ena händelsen var 

när ett barn undersökte en tomat som var på en bordsskiva, den andra händelsen handlade om 

tre barn som använde sig av en pulka på förskolegården som till viss del var täckt med snö. 

Det som hände var att förskollärarna bemötte barnen med ett perspektiv baserat på omsorg 

och fostran. Detta visades genom att de oroade sig kring ifall pulkan skulle gå sönder när de 

använde den på gruset eller att man inte ska leka med tomaten. Dessa två situationer skulle ha 

kunnat medverka till ett vidare lärande om friktion, om pedagogen hade tolkat situationen 

som ett tillfälle att bygga på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper om fysik. 

I en annan delstudie i avhandlingen hade Larsson (2016, s.76) som syfte att undersöka hur 

barn uttrycker sig och utforskar de naturvetenskapliga fenomenen flyta och sjunka i ett 

analytiskt och laborativt sammanhang. Barnen i studien var mellan åldrarna 3–6 år och genom 

ett temaarbete som genomfördes på förskoleverksamheten fick barnen erfara fenomenen flyta 

och sjunka genom aktiviteter som att åka båt, besöka museum som behandlar ämnet samt 

skapa egna båtar i olika former och av olika material. Det de senare fick göra med sina egna 

båtar var att testa dem på vatten samt gemensamt samtala och utforska kring begrepp som är i 

anslutning till temat. Författaren lyfter fram hur barnen i aktiviteten uttryckte sig om att 

objektet sjunker och/eller flyter samt genom ändrade förutsättningar, som att ta bort/lägga till 

vikt, olika föremål som flyter först och sedan sjunker, upptäcka vad som krävs för ett föremål 

att sjunka och/eller flyta. Med dessa aktiviteter, samt stöd från pedagog och andra barn, kan 

barn sätta ord på händelser som uppstår i vardagen och därifrån bekräftas begrepp som att 

flyta samt att sjunka. Dessa begrepp kan man inte ta för givet att barnen har förståelse för. 

Förekomsten av dessa begrepp under lärandesituationen visades sig att vara en god väg till att 

utvidga både observations- och kommunikationsförmågan. Studien visade att barnen 

medverkade till hur aktiviteten strukturerades, detta tack vare att pedagogernas öppenhet för 

att låta barnen influera aktiviteten. Även här nämns begreppet begynnande naturvetenskap, 

detta då denna undersökande aktivitet skapar antaganden för att framställa vetenskapliga 

begrepp, som vidare medverkar till lärande (Larsson, 2016, s. 77). Barnens chans att 

åstadkomma begynnande naturvetenskap har mycket att göra med sammanhanget, material 

samt hur de används. Barnens och pedagogernas tidigare erfarenheter spelar också en stor roll. 

Pedagogernas kunskap inom naturvetenskap, i detta fall fysik och deras skicklighet att 

använda kunskapen i samspel med barnen, har stor betydelse för att fysik ska kunna bli ett 
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lärandeinnehåll i förskoleverksamheten (Larsson, 2016, s. 89–90). 

3.3 Barns naturvetenskapliga frågor  

Barns frågor inom ett naturvetenskapligt temaarbete med fokus på jord är huvudpunkten i 

Thulins (2009) artikel. Denna studies empiriska material har grundats av sju aktiviteter som 

videoobserverades. De som observerades var tolv barn mellan åldrarna 3–5 år samt tre 

förskollärare. Thulin, liksom Larsson (2016), använder begreppet emergent science. 

Naturvetenskap på förskolan handlar om attitydskapande, enligt Thulin. Får barn en positiv 

bild av naturvetenskap samt entusiastiska förebilder som de kan känna igen sig i, byggs det en 

grundläggande självbild och ett intresse hos barnen. Fortsättningsvis tar Thulin upp att barns 

frågor bör tas tillvara i lärandeprocessen, det vill säga att det är viktigt med barnens frågor då 

frågorna oftast ställs utifrån barnens vilja begripa sin omvärld. Barn uttrycker sina frågor 

utifrån sina egna erfarenheter och sammansättning av världen. Barnens frågor ska ses som att 

det är deras sätt att uttrycka sin vilja att försöka förstå något som riktar sig till ett intresse, det 

är därför deras frågor kan innebära ett grundläggande didaktiskt utgångsläge för 

kunskapsutvecklingen hos barn (2009, s. 28–29). Studiens resultat visade att barnen vill vara 

delaktiga och de uttrycker sig på ett sätt som kunde tolkas som att de hade viljan över att få 

dela erfarenhet och fakta. Fortsättningsvis beskrivs barnen i studien som engagerade barn, 

barn som är intresserade av sitt egna lärande samt vill frambringa förståelse för aktuella 

sammanhang. De beskrivs även som hjälpsamma och att de inte är rädda för att fråga och ta 

emot hjälp av sina vänner eller lärare på förskolan (Thulin, 2009, s.37). 

3.4 Barnens utforskande process 

I sin avhandling har Caiman (2015) bland annat studerat två förskolor som består av barn 

mellan åldrarna 1–5 år som aktivt arbetar med att utveckla barns förståelse om att värna om 

miljön samt stödja deras lärande i naturvetenskap. Forskaren genererade det empiriska 

materialet genom att filma aktiviteter som behandlar ämnet naturvetenskap, men även 

hållbarhetsfrågor. Avhandlingen syfte är att skapa kunskap om hur barns meningsskapande 

växer fram och hur det naturvetenskapliga utforskandet går till samt medverka med ett tillägg 

till vad naturvetenskap kan vara i förskoleverksamheten. Nästan direkt i Caimans avhandling 

nämns en kritisk aspekt gällande forskningen bland de yngre barnen och naturvetenskap. 

Forskningen har inte tillräckligt uppmärksammat studier som bearbetar yngre barns lärande 

inom naturvetenskap, framför allt gällande hållbar utveckling. Det finns emellertid en del 

svenska studier om barns begreppsförståelse gällande hållbar utveckling. Dock finns det en 

del inom forskningsvärlden som handlar om just de yngre barnens lärande inom 

naturvetenskap. Davis uppmanar genom Caimans avhandling, att forskare bör ta tag i 

forskningen kring de yngsta barnen och naturvetenskap för att utvidga forskningsfältet (2015, 

s. 18). Vidare anser författaren, att alla människor är viktiga gällande hållbarhetsarbetet, även 

de yngsta barnen. Därav bör de yngre barnen bli mer delaktiga i frågan om hur vi människor 

ska leva ett hållbart liv tillsamman här på jorden (Caiman, 2015, s. 18). Caiman (2015, s.74) 

nämner även att de yngre barnens initiativ främst handlade om omsorg om de levande 

varelserna och tar även upp miljöns och materialets betydelse för lärandet inom 

naturvetenskap. Då avhandlingen har ett pragmatiskt perspektiv som utgångspunkt, ligger 
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studiens fokus på hur verksamheten stödjer lärandet inom naturvetenskap hos barn samt 

utvecklar deras hänsynstagande för hållbarhetsfrågor och miljö. I en av delstudierna arbetade 

barnen med ett projekt som hade naturvetenskap i fokus, där innehållet var att undersöka olika 

djur. På avdelningarna hade barnen möjlighet att utforska levande djur som kackerlackor, 

spindlar och grodor.   

En situation observerades där barnen skapade med lera, alstren föreställde insidan av en 

grodas mage med flugor i. Studien visade att skapande material, i detta fall lera, hjälpte 

barnen att uttrycka olika tankar om naturvetenskap då barnen visade kunskap om 

matspjälkningen funktion hos en groda, samt flugans nedbrytningsprocess i grodans mage. 

Naturvetenskap som ämnesinnehåll framkommer i studien som en process av skapande, likt 

den tidigare nämnda processen om grodan (Caiman, 2015, s.60, 61 & 76). Tillfällen uppstod 

där ett mer organiserat undersökande ägde rum, där förskollärarna uppmärksammade djurens 

form och livsbetingelser. När pedagogerna tog upp detta så uppmärksammades barnen på 

likheter och skillnader mellan sig själva och djuren och mellan djuren i sig. Genom att barnen 

fick utmanande frågor av förskollärarna där de lockades att pröva olika tolkningar, resulterade 

det i att undersökningen liknar det vetenskapliga sättet att systematisera ett fenomen (Caiman, 

2015, s.76). 

3.5 Pedagogers undervisningsstrategier  

I Gustavsson & Pramlings (2013) studie analyseras hur pedagoger på olika sätt förhåller sig 

till barns lärande inom naturvetenskap, vilket även är studiens syfte. Det empiriska materialet 

för denna studie samlades in genom videoobservationer på 15 barn mellan åldrarna 4–5. 

Dessa observationer gjordes genom att förskollärarna filmade barnen i nio dagar under deras 

tid utomhus. Gustavsson & Pramling (2013, s. 64–66 & 70) tar i sin forskningsartikel upp tre 

olika undervisningsstrategier inom naturvetenskap med tre olika sätt att interagera med barn. 

Dessa strategier har lärarna som har varit delaktiga i studien använt sig av. Den första 

strategin handlar om att genom ett objekt öppna upp dimensioner av olikheter i ett delat 

intresse. Förskolläraren i den här observationen tittar på spindlar med barnen, de tittar först 

vad som kännetecknar en spindel för att sen jämföra spindeln med en myra, som i sin tur blir 

jämförd med en snögubbe. Barnet ser myrans tre kroppsdelar och drar liknelser med något 

den tidigare erfarit som haft tre kroppsdelar, det vill säga snögubben. Barnet lär sig om 

spindlar och myror genom meningsskapande utifrån tidigare erfarenheter. Aktiviteten skedde i 

ett gemensamt tänkande där deltagarna i aktiviteten, i det här fallet förskolläraren och barnen, 

genom delat intresse utvecklades sina kunskaper om ämnet. Vid detta tillfälle öppnade 

förskolläraren upp så barnen fick möjlighet att få grepp om vad en spindel är och inte är, 

vilket kan ses som ett exempel på en lärare som har för avsikt att främja barnens förståelse för 

naturfenomen och processer.  

Den andra strategin handlar om att läraren hänvisar till något som antas vara en delad 

erfarenhet samt begreppsförståelse. Förskolläraren och barnen tittar på djur i en bäck, de 

upptäcker en märla. När barnen jämför märlan med sina tidigare erfarenheter av silverfiskar, 

försöker läraren ge ett förslag som är närmare det rätta svaret, en räka. Dock verkar barnen 

inte förstå vilket djur hon syftar på och hon förklarar inte heller vidare. Hon väljer sen att lära 
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dem namnet på djuret, de får repetera namnet men barnen får ingen djupare förståelse om 

märlan. Till slut frågar barnen om de får göra något annat. Förskolläraren och barnen får inte 

till ett gemensamt meningsskapande, de tycks snarare vara osynkroniserade i sin syn på vad 

de observerar och var uppmärksamheten hamnar. Detta är ett problem som förskollärare 

måste vara medvetna om. Det går inte att anta att barnen delar samma erfarenheter som 

läraren och därför kan se på saker på samma sätt som dem. Istället är det viktigt att kunna 

sätta ord på sånt som kanske annars tas för givet, så det inte bara blir ett ytligt 

begreppslärande (Gustavsson & Pramling, 2013, s. 64–69). Pedagogens undervisningsstrategi 

har stor betydelse för vad barnen lär. Ligger all fokus på ytligt lärande, alltså att barn lär sig 

termer istället för lärande på djupet, breddas inte barnets kunskap i ämnet. Ett exempel på hur 

detta kan se ut kan vara när en pedagog och ett barn sitter tillsammans och leker med klossar. 

Pedagogen vet att en kloss är en kub, men barnet tänker på klossen som en kloss. Om nu 

pedagogen skulle välja att inte föra ett samtal om hur de uppfattar klossen, kommer det aldrig 

fram att de ser olika på den. Detta resulterar i att pedagogen får svårt att understödja barnets 

fortsatta lärande om vad en kloss är (Gustavsson & Pramling, 2013, s. 60 & 70).  

I den tredje strategin talar man om den icke-mänskliga världen i mänskliga termer. Ett barn 

hittar en groda under en ryggsäck vilket barnet är väldigt entusiastiskt över och läraren väljer 

att lekfullt fråga om det är grodans nya hem. De bollar idéer om var grodan kan bo någonstans 

och läraren låtsas även prata som att hon är grodan och bjuder in barnet att samtala om grodan 

i mänskliga termer, vilket barnet först tvekar till men sen går in i. Läraren väljer att prata om 

grodan som om den vore mänsklig och ger tokiga idéer på var grodan kunde tänkas bo. Här 

förvandlar läraren aktiviteten till en fantasivärld där grodan blir förmänskligad. Detta gjorde 

visserligen att barnet blev engagerat, men det blev ingen lärandesituation där barnet fick lära 

sig om grodor och deras livsmiljöer (Gustavsson & Pramling, 2013, s. 66–70).  

Vidare tar författarna upp hur barns lärande inom naturvetenskap sker via diskussioner 

tillsammans med andra barn, samt vikten av att ge barnen tillfälle att ha dessa diskussioner. 

Dock måste karaktären av denna diskussion vara på så sätt att barnets förståelse för ämnet kan 

spira. Läroplanen för förskolan reviderades 2010 ändrade fokus från omsorg till lärande, 

vilket en del förskollärare var kritiska till då de ansåg att barnen skulle få bara vara i 

förskolan och leka. Detta uppenbarades vid utflykter där barnen fick utforska naturen själva 

utan interaktion med pedagogerna, vilket resulterade i att ett lärande av naturvetenskap inte 

ägde rum (Gustavsson & Pramling, 2013, s. 59–60).   
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4. Teoretiska perspektiv och utgångspunkter  

För att undersöka lärandesituationer för barn inom ämnet naturvetenskap, med särskilt fokus 

på de allra yngsta, tar vi hjälp av ett normkritiskt perspektiv. Vi har, som tidigare nämnts, 

under vår utbildning märkt av att det finns en norm som driver mot att de yngsta barnen inte 

får samma typ av uppmärksamhet eller tillgång till samma typ av naturvetenskapliga 

lärandesituationer som de äldre barnen. Vi tar därför i uppsatsen hjälp av ett normkritiskt 

perspektiv för att undersöka om eventuella åldersnormer tycks påverka såväl pedagogers 

tankar som pedagogisk litteratur och forskning. Genom vår tid på förskollärarprogrammet har 

begreppet barnsyn uppkommit under flertal tillfällen. Lenz Taguchi (2013, s. 42–44) 

beskriver att den egna barnsynen inte endast bygger på oss själva och vår erfarenhet av 

omvärlden. Författaren anser att barnsyn är ett resultat av den interaktion och påverkan som 

samhället ger; att kommunicera med andra runt omkring oss och viljan att känna samhörighet 

med resterande befolkning, är det som har påverkat oss i den barnsyn som vi har. 

Salmson & Ivarsson (2015, s.92) anser att barn är väldigt medvetna om vilken ålder de 

uppnått samt om de tillhör små-eller storbarnsgruppen, då de tillskriver olika värden på detta. 

Förskolan måste aktivt arbeta med åldersnormer så barnen inte ser ner på barn som är yngre 

än de själva eller vägrar att leka med någon som är yngre än dem. Om detta sker så är det 

påtagligt att åldershierarki med åldersnormer förekommer, då är det otroligt viktigt att 

pedagogerna ser över sitt förhållningssätt och kritiskt ifrågasätter bemötande samt beteende. 

Författarna frågar sig: Kan en anledning att detta sker vara för att det är hög eller låg status att 

arbeta med barn i olika åldrar på förskolan? Genom att ha ett normkritiskt perspektiv så får vi 

hjälp att se normer och dess konsekvenser. Salmson & Ivarsson (2015, s. 22 & 28) anser även 

att det finns förväntningar och osynliga regler som styr oss, dessa förväntningar och regler är 

vad normer innehåller och det är i det normkritiska perspektivet som dessa synliggörs. 

Normerna kontrollerar det vi uppfattar som eftertraktat hos oss själva samt andra och vad som 

anses ha hög status. Det normkritiska perspektivet skapar en medvetenhet om 

maktperspektivet, det accepterar inte att de som är inom en norm ska visa tolerans och 

acceptans mot de som är utanför normen. I det normkritiska perspektivet är ifrågasättandet 

mot det som ses som självklart, det som ligger i fokus istället för att vara utpekande mot det 

avvikande. 

”Ålder är en central organiserande princip i förskolor och skolor, knuten till makt [..]” hävdar 

Dolk (2013, s. 169). Med detta tar författaren upp att de individer som anses vara vuxna och 

stora gör större intryck än de individer som anses vara barn och små, vilket Dolk även anser 

vara väsentligt i dagens samhälle (2013, s. 170). Ett exempel som författaren tar upp gällande 

detta, är en förskola som har barnråd där framför allt de äldsta barnen (5–6 år), tillsammans 

med pedagoger, diskuterar kring verksamheten vilket vidare ger en chans för barnen att 

påverka förskolans verksamhet (Dolk, 2013, s. 149). Ett barn på fyra år fick möjligheten att 

medverka i barnrådet, vilket var något stort för barnet då hen fick vara med i något som de 

äldre barnen på förskolan fick delta i. Det är dock inte endast barnen som ser att åldern har en 

betydelse för medverkan på barnrådet, utan de vuxna på förskolan har också en syn på det 

hela. Författaren berättar om två pedagoger som diskuterar om barnrådet är för svårt för 
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fyraåringen, varav en av dem påpekar att fyraåringens beteende kanske inte passar in utifrån 

det som pedagogerna önskar att barnrådets barn ska klara, till exempel att sitta still, komma 

med synpunkter, lyssna och möjligtvis rösta. Som slutsats beskriver författaren att chansen till 

delaktighet blir högre om man anses vara stor nog att kunna formulera sig och uppföra sig på 

ett sätt som pedagogerna förväntar sig. De yngre barnen har, enligt Dolk, svårt att tänka ut 

något att säga samt har svårare att sitta still (2013, s. 170–172). 

Salmson & Ivarsson (2016, s. 90–91) tar även de upp ålderns betydelse; trots att ålder är en 

diskrimineringsgrund så är den ändå väldigt dold. I förskolan kan ålder ses som irrelevant, 

men åldersuppdelning är en rutinmässig händelse på förskolan. Uppdelning i småbarns- och 

storbarnsavdelningar är vanligare än att utgå från varje barns utveckling samt mognad. Inom 

åldersnormen finns något som kallas åldershierarkier. Att vara vuxen, inte barn eller gammal, 

är den dominerande åldersnormen i vår kultur. Anses en person vara vuxen tas hen på allvar, 

mer än barn, unga eller gamla. Man talar om respekten för de äldre, att genom åren får man 

fler erfarenheter, men även de yngre förtjänar respekt. 

4.1 Ålderism 

Åldersdiskriminering beskrivs enligt Krekula, Närvänen och Näsman (2005, s. 84) med 

begreppet ålderism. Begreppet definieras som en grundläggande uppfattning och att vissa 

faktorer orsakas på grund av åldern i sig, till exempel vissa egenskaper och beteenden. Dessa 

tankar uppstår genom den sociala och kulturella omvärlden. Ålder anses enligt författarna 

både vara en beskrivning och en förklaring, beskrivning genom en persons beteende och 

egenskaper eller en händelse som sen omvandlas till en förklaring. Till exempel att små barn 

beter sig på ett speciellt sätt (beskrivning), för att de inte vet bättre (förklaring). Dessa 

antagande bildar ålderismens mening. Begreppet i sig används vid specifika områden, såsom 

åldersdiskriminering mot äldre. Krekula, Närvänen och Näsman uppger att begreppet inte 

används inom barndomssociologin trots att det kan användas vid analys och understryker 

även att diskriminering inom ålder förekommer för människor i alla åldrar. 
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5. Metod  

Denna uppsats är en kvalitativ studie då vårt fokus ligger på att få en djupare insikt i vad den 

pedagogiska litteraturen och forskningen tar upp om naturvetenskap som lärandeinnehåll, hur 

naturvetenskap används vid lärandesituationer samt hur barnen beskrivs (Bjørndal, 2005, 

s.23). Vi har därför valt att studera innehållet i pedagogisk litteratur och forskning som 

handlar om naturvetenskap närmare samt genomföra intervjuer med pedagoger för att få en 

förståelse över hur pedagoger ser på naturvetenskap som lärandeinnehåll (jfr. Trost, 2010, 

s.25 & 32). Vår intention var att formulera intervjufrågorna så öppna som möjligt, men hålla 

dem inom temat naturvetenskap, som är vårt fokus i studien (jfr. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s.274). 

5.1 Arbetsfördelning 

I denna studie har Sylvia Cerna Corveleyn fokus på delstudie 1, vilken adresserar  

frågeställningen som handlar om hur pedagogisk litteratur och forskning beskriver barns 

lärande med inriktning på naturvetenskap. Jessica Lundblad har ansvar för delstudie 2, vilken 

bearbetar frågeställningen som innefattar de kvalitativa intervjuerna. Under intervjun har 

Jessica tagit ansvar för att utföra intervjuerna och Sylvia har varit med för att sköta 

ljudinspelningen.   

 Arbetet kring uppsatsens övriga delar har vi samarbetat kring. Vi har under arbetets gång 

gemensamt gått igenom texten för att textens struktur och språk ska vara likartat.   

5.2 Urval och genomförande 

För att få möjlighet att intervjua pedagoger började vi med att skicka mail till ca 14 förskolor 

med information om vilka vi är och vad vår studie handlar om. Detta tog vi även med i 

informationsbrevet (se nedan i bilagor). Av dessa 14 mail fick vi ett svar, men personen i 

fråga ville bara informera om att hen inte kunde delta i studien på grund av ledighet. Vi valde 

då att kontakta förskollärare direkt via telefon, och genom dem fick vi chansen att intervjua de 

fem personerna som är delaktiga i denna studie. De krav som vi hade för urvalet av 

förskollärare var att de skulle arbeta på en förskola som pedagoger. Två av intervjuerna 

genomfördes under en träff på de förskolor där informanterna arbetar. De resterande tre 

genomfördes via telefon då vi inte kunde hitta en tid som passade oss eller informanterna för 

att kunna boka en träff. Informanterna arbetar på förskolor som ligger i ett storstadsområde, 

en större svensk stad samt i en mindre förort. Vi ville hitta förskollärare som arbetade i både 

småbarns- samt storbarnsgrupper, detta för att få mer variation i svaren. Intervjutiden var 

mellan 20 - 60 minuter. Intervjuerna transkriberades, för att sedan sammanfattas till kortare 

texter från varje förskollärare som sedan analyserades. 

Parallellt med intervjuerna sökte vi även efter pedagogisk litteratur och forskning som 

behandlar ämnet naturvetenskap på förskolan. Vi valde här att göra en avgränsning då de allra 

yngsta barnen, 1-2 åringar, inte alltid går i förskola i andra länder, vilket då påverkar vilka 

som ses som de yngsta barnen i förskolan. Vår studie riktar sig till de yngsta barnen, vilket 

resulterade i att vi ville vara säkra på att åldern på barnen skulle passa i vår studie. Därför 
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valde vi att avgränsa oss till texter som hade utgångspunkt i svenska förskolor, för att kunna 

få med de allra yngsta åldrarna. Den pedagogiska litteraturen fann vi genom att med hjälp av 

tidigare kurser leta upp vilken litteratur vi tidigare använt som behandlade ämnet. Vi använde 

även bibliotekets sökfunktion för att finna böcker som passade studien. Forskningen vi har 

använt oss av fann vi genom att söka på orden norm, förskola, naturvetenskap, emergent 

science, nature education, preschool, toddler och children i bibliotekets sökfunktion. På 

bibliotekets hemsida kan man även kategorisera sökningen så att den endast visar upp artiklar 

och avhandlingar som är refereegranskat, vilket vi var noga med att göra.  

När vi har gått igenom den pedagogiska litteraturen, forskningen samt pedagogernas 

beskrivning har utgått från följande tre frågor:  

• Vilka barn är i fokus i studien och hur beskrivs de? 

• Vilket naturvetenskapligt innehåll är i fokus? 

• Hur beskrivs lärandesituationer? 

Utifrån dessa frågor har vi under uppsatsens senare delar kunnat besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Frågorna har varit till hjälp för att kunna finna det som är relevant för studien 

bland de olika texterna samt pedagogernas beskrivningar. 

5.4 Analysmetod 

Då vår intention är att genomlysa olika texter samt analysera intervjusvaren, så har vi 

inspirerats av textanalys som metod. Bergström & Boréus (2012, s. 50) menar att textanalysen 

blir kvalitativ då den inte har fokus på att mäta eller räkna något specifikt i texterna, i motsats 

till den kvantitativa analysen där meningen är att räkna förekomsten av vissa definitioner, 

uttryck och andra händelser i texten. Esaiasson m. fl. (2017, s.211–212) anser att de som 

använder sig av kvalitativ textanalys, även kallad innehållsanalys, har övergripande intresse 

av mening samt meningsskapande processer. Med detta menas att man har ett intresse för att 

veta betydelsen och vad meningen i texten är. Olika texter och även personer har olika 

tolkningar och agerar olika mot olika fenomen eller ting i sin omgivning. Författarna menar 

att detta kan analyseras både i skrivna texter, som i vårt fall är pedagogisk litteratur och 

forskning, samt samtalsintervjuer.   

 För att få en struktur i vår studie och analys har vi utgått från tre frågor som vi ständigt 

ställde oss själva för att kunna få ut det som är relevant inom vår undersökningsområde samt 

för att kunna analysera den insamlade data på bästa sätt. Dessa frågor var: hur 

lärandesituationen ser ut med naturvetenskap i fokus, hur naturvetenskap tas upp som 

lärandeinnehåll samt vilka barn det är som tas upp samt hur de beskrivs. I analyserna av våra 

delstudier tar vi även hjälp av det normkritiska perspektivet samt begreppet ålderism för att 

kunna analysera resultatet med ett särskilt fokus på barns ålder. 

5.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut riktlinjer för forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, dessa riktlinjer har vi haft i beaktande under vårt arbete. De 
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forskningsetiska principerna omfattar fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I samband med vår förfrågan till de förskollärare 

vi har kontaktat för intervjun har vi tagit hänsyn till informationskravet, de informerades om 

uppsatsens syfte samt att deras medverkan är frivillig genom ett informationsbrev. I samband 

med tidsbokningen till intervjun skickade vi en samtyckesblankett som undertecknades inför 

varje intervju, vilket bekräftar deras medverkan att delta i uppsatsen, med detta uppfylls 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppnår vi genom att under studiens gång hålla 

intervjupersonerna anonyma, detta är även något intervjupersonerna informeras om. All data 

som vi samlar från intervjuerna kommer enbart användas i denna studie och kommer därefter 

raderas när studien är avslutad, vilket uppfyller nyttjandekravet. 

5.6 Reflektion över metod 

Vi visste tidigt att vi ville intervjua förskollärare om deras syn på de yngre barnens lärande 

och granska vad den pedagogiska litteraturen och forskning säger om de yngre barnens 

lärande. Vi visste även att det var naturvetenskap som vi ville sätta fokus på. Vi valde att 

inspireras av analysmetoden textanalys, detta för att, som tidigare nämnts, kunna analysera 

både skrivna texter och samtalsintervjuer (jfr. Esaiasson m. fl., 2017, s. 212). När vi skulle 

börja läsa igenom de olika texterna vi hade funnit samt de transkriberade intervjuerna hade vi 

svårt att avgränsa oss till det som var relevant för vår studie och vilket innehåll från texterna 

som kunde hjälpa oss besvara våra frågeställningar. Vi valde då att begränsa oss till tre frågor 

för att skapa en förståelse för texten. Genom dessa tre frågor: Vilka barn är i fokus i studien 

och hur beskrivs de? Vilket naturvetenskapligt innehåll är i fokus? Hur beskrivs 

lärandesituationer?, kunde vi enklare arbeta oss igenom texterna. Detta är något som 

Bergström & Bornéus betonar; för att bli medveten om förståelsen kan man inte möta en text 

tomhänt (2012, s. 32). 

Inom både den pedagogiska litteraturen och forskning fann vi en del som handlade om barn och 

naturvetenskap, men inte särskilt mycket som inriktade sig på de yngre barnens lärande inom 

naturvetenskap. Därav valde vi, vid ett senare skeende i studiens gång, även att använda oss av 

pedagogisk litteratur och forskning som handlade om de äldre barnen på förskolan för att kunna 

jämföra om hur de äldre och yngre barnen beskrivs i de olika texterna. Att avgränsa oss till 

svensk forskning gjorde det svårare att finna studier om just de yngre barnen och 

naturvetenskap, men det gjorde oss även en aning säkrare att veta att vår syn på yngre barn var 

liknande forskningens syn på yngre barn, dvs barn inom åldrarna 1–3 år. Vid analysen av den 

pedagogiska litteraturen och forskning valde vi att använda oss av det normkritiska perspektivet 

för att kunna se om det går att finna normer inom förskolan, med särskild fokus på 

åldersnormer. Detta perspektiv gjorde att en kritisk syn på texten och vid aktivt läsande av 

texten besvaras de frågor som ställdes för litteraturen, vilket i detta fall var hur barn, särskild de 

allra yngsta, beskrivs i de olika texterna (jfr. Esaiasson m. fl., 2017, s. 212). 

För att få förskollärarnas syn på hur de arbetar med naturvetenskap med barnen på förskolan, 

valde vi, som sagt, att intervjua. Samtalsintervjuundersökningar skapar chanser att få fram 

oväntade svar. Genom intervjuer om människors vardagserfarenheter kan beskrivningarna om 

deras livsvärld tolkas (jfr. Esaiasson m. fl., 2017, s. 260 & 262). Hade vi observerat 
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förskollärarna på deras avdelningar hade vi snarare fått fram förskollärarnas sätt att arbeta med 

naturvetenskap. Det hade nog både uppfattats och upplevts svårare att analysera det materialet, 

då vi analyserar genom ett normkritiskt perspektiv skulle det lätt kunna upplevas som ett 

påhopp när vi då påtalat eventuella normer i deras faktiska handlande. 

Vi hade svårt att få respondenter som var villiga att delta i en intervju, mycket tid gick åt att 

leta efter förskollärare som ville ställa upp. Vi ville från början träffa alla vi skulle intervjua 

men då sjukdom och distans kom i vägen blev tre av fem intervjuer över telefon. Vi märkte 

dock att det inte var så stor skillnad på att intervjua personen direkt eller per telefon. Det blir 

personligare att kunna sitta och ha ögonkontakt, men via telefon går det fortfarande att läsa av 

en persons reaktioner och känslor via rösten, så intervjuerna kändes trygga och givande både 

direkt och per telefon. När man ska komma på intervjufrågor går man efter innehåll och form. 

Frågornas innehåll ska knyta an till undersökningen. Frågorna ska utformas så att samtalet blir 

levande och lättflytande. De som blir intervjuade ska bli inspirerade till att berätta (jfr. 

Esaiasson m. fl., 2017, s. 273–274). Vi var ute efter deras spontana tankar över hur de arbetar 

med naturvetenskap tillsammans med barnen på sina avdelningar, vi ville därför helst att de 

inte skulle ta del av frågorna innan. Hade någon känt sig obekväm med det hade vi skickat 

frågorna till dem i förväg, men då vi förklarade att vi ville ha så spontana svar som möjligt var 

alla med på att vara oförberedda. Vi tänkte igenom frågorna ordentligt för att se till att de inte 

på något sätt attackerade respondenterna, vi var inte ute efter att bedöma deras arbetssätt utan 

ville ha deras syn på hur de arbetar med naturvetenskap tillsammans med barnen.  

5.6.1 Studiens reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som oftast nämns inom forskning, för att diskutera 

studiers trovärdighet och giltighet (Bell, 2016, s.133). Med begreppet reliabilitet, eller 

trovärdighet, kan man se om en mätning är stabil och inte har utsatts exempelvis av en slump 

utan att alla som blir intervjuade ska bli det på samma sätt i samma typ av situation (Trost, 

2010, 131). I en kvalitativ intervju är man mer intresserad av de olika svaren och inte hur 

troligt det är att pedagogerna svarar lika. 

För att höja studiens reliabilitet har vi ställt samma frågor till alla som har deltagit i 

intervjuerna. Vilket skulle, om någon gjort om studien och använt våra intervjufrågor, 

resulterat i att de som blev intervjuade skulle behandla samma frågeområden som våra 

respondenter. 

Begreppet validitet, eller giltighet, är ett mått på om den data vi har samlat in ger svar på det 

vi undersöker i vår studie (Bell, 2016, s. 134). Vi ville, som tidigare nämnts, med hjälp av 

metoden kvalitativ intervju få fram förskollärares tankar kring ämnet naturvetenskap, vilket vi 

har fått. När vi valde forskning och litteratur till vår studie valde vi att fokusera på svensk 

forskning då barn i andra länder ofta börjar förskolan senare än barn i svenska förskolor. Då 

vårt fokus i studien ligger på just de yngsta barnen, 1–2 åringar, valde vi att utesluta 

internationell forskning. Den insamlade data har, enligt oss, varit relevant för att kunna 

besvara våra frågeställningar. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa våra resultat och analyser. Först kommer resultat och 

analys av den pedagogiska litteraturen och forskningen från delstudie 1 att presenteras. Därefter 

kommer resultat och analys av förskollärarnas beskrivningar från delstudie 2 att presenteras. 

Vid användningen av begreppen yngre och äldre barn menar vi då att de yngre barnen avser 

barn mellan åldrarna 1–3 år och de äldre barnen avser barnen mellan åldrarna 3–6 år.   

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger samt forskning och pedagogisk 

litteratur beskriver lärande för barn inom ämnet naturvetenskap, med särskilt fokus på de allra 

yngsta. 

Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

▪ Hur beskriver pedagogisk litteratur och forskningsstudier lärandeinnehåll samt 

lärandesituationer i relation till barns ålder? 

▪ Hur beskriver pedagoger lärandeinnehåll samt lärandesituationer i relation till barns ålder? 

6.1 Delstudie 1: Resultat och analys av pedagogisk litteratur och 

forskning   

Inför denna studie hade vi som intention att försöka finna pedagogisk litteratur och forskning 

som behandlar ämnet naturvetenskap i förskolan med fokus på de yngre barnen, vi valde 

därmed att ha ett normkritiskt perspektiv för att närmare analysera hur barnen nämns i de olika 

texterna samt hur naturvetenskap bearbetas. Syftet med denna del av studien grundades på att 

vi hade ett specifikt intresse kring varför de yngre barnen, som enligt vår erfarenhet, inte hade 

så stor plats i den pedagogiska litteraturen som de äldre barnen. Detta var även något vi märkte 

i forskningen om naturvetenskap för barn i förskolan när vi gick kursen Ämnesdidaktik med 

valbar fördjupning.   

6.1.1 Hur de äldre och yngre barnen på förskolan beskrivs gällande deras 

lärande inom naturvetenskap 

Vid analysen av pedagogisk litteratur samt forskning framkommer det att de äldre och de yngre 

barnens lärande beskrivs på olika sätt. De yngre barnens lärande inom naturvetenskap beskrivs 

som mer inriktad på att skapa fysiska erfarenheter och utforska ämnet med sina kroppar, istället 

för det verbala lärandet där de naturvetenskapliga begreppen är huvudpunkten (Elfström m. fl., 

2014; Klaar & Öhman, 2012) Ett exempel på detta tar Klaar & Öhman (2012, s.451) upp i 

beskrivningen av ett mindre barn som försöker ta sig upp för en kulle och därmed upptäcker 

olika ytor, då vissa delar var hala på olika sätt. Då de yngre barnen inte kan uttrycka sig verbalt 

om sina erfarenheter i vetenskapliga begrepp använder de istället kroppen för att visa och 

utforska naturvetenskapen. Detta kan tyda på två olika saker, dels att det föreligger normer om 

vilka barn som är kompetenta att ta till sig naturvetenskapligt språk och begrepp, såsom de 

äldre barnen. Det kan samtidigt ses som ett uttryck för att de yngsta barnen besitter kompetens, 

men att det visas på andra sätt, till exempel genom att utforska med kroppen. Jämfört med de 

ovanstående författarna nämner Dungy (2013) samt Sisk-Hilton (2013) de yngre barnens 
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lärande inom naturvetenskap på ett annorlunda sätt. De anser att samtal med barnen om 

naturvetenskap ger en chans att utveckla deras språk- och kommunikation. Sisk-Hilton (2013, 

s. 19) beskriver detta på följande sätt, genom att utvidga barnens ordförråd så orden får en 

mening kan det senare hjälpa barnen att ha en lärorik diskussion om de naturvetenskapliga 

fenomen de upplever. Detta skulle kunna uppfattas som en riktning som går emot normen om 

att små barn endast utforskar med kroppen, det vill säga att det kunna tolkas som att det inte 

bara är de äldre barnens språkutveckling som kan utvidgas med naturvetenskapen som redskap.  

Att barn använder sig av de mer verbala uttryck för att utforska naturvetenskap tar även Thulin 

(2009), Larsson (2016), Caiman (2015) och Gustavsson & Pramling (2014) upp, det som är 

skillnaden här är att dessa författare beskriver utifrån de äldre barnens lärande inom 

naturvetenskap. Gustavsson & Pramling (2013, s. 59) nämner att barnens lärande inom 

naturvetenskap uppstår via barns samtal med varandra om naturvetenskapliga fenomen. De 

lyfter även vikten av att låta barnen ha dessa samtal, dock på en nivå där barnets förståelse för 

ämnet kan utvecklas. Caiman (2015) och Larsson (2016) studerade både de äldre och yngre 

barnen. Detta skulle kunna vara varför de har en bredare syn på de yngsta barnens lärande. 

Båda forskarna nämner att naturvetenskap som lärandeinnehåll utforskas från de praktiska 

händelserna och går sedan till det mer verbala. I deras beskrivningar av sina empiriska material, 

gick utforskandet från att skapa till att diskutera och gemensamt med pedagoger samtala om 

ämnet. 

Vidare nämner Larsson (2016 s, 77) gällande de äldre barnens lärande att de begrepp som 

uppstår under lärandesituationer där naturvetenskap är i fokus kan ses som en god väg där 

barnens kommunikationsförmåga utvidgar sig, vilket påminner om Dungy (2013) och Sisk-

Hiltons (2013) sätt att se på de yngre barnens lärande inom naturvetenskap. Likt Caiman (2015) 

och Larsson (2016) skriver även Persson Gode (2008) både om de äldre och de yngre barnen på 

förskolan och nämner även en skillnad på barns lärande om naturvetenskap utifrån åldrarna. De 

äldre barnens lärande var enligt Persson Gode (2008, s. 13) ett fortsatt lärande från sina egna 

tidigare erfarenheter medan de yngsta barnens lärande handlade mer om utforskandet av de 

praktiska materialen samt observation av de äldre barnens aktivitet. Ur ett normkritiskt 

perspektiv uppfattar vi även här att det förekommer en norm gällande barnens kompetens 

utefter ålder. Där de äldre barnen anses bygga på en redan påbörjad kunskap om 

naturvetenskap då de kan, som tidigare nämnts, uttrycka sig verbalt och de yngre barnen anses 

inte ha lika hög kunskap om naturvetenskap då de utforskar den mer fysiskt. Det skulle kunna 

uppfattas som att den fysiska kunskapen inte tillskrivs ett lika högt värde som den verbala 

kunskapen, vilket skulle kunna vara ett tecken på att en åldershierarki råder. 

6.1.2 Vuxna och barn  

Att den vuxna ofta sätter sig i en form av maktposition är ingen ovanlig föreställning inom det 

normkritiska perspektivet (Salmson & Ivarsson 2016, s. 91), Dungy (2013) beskriver en 

händelse som förtydligar att vuxna är den dominerande åldersnormen inom 

förskoleverksamheten. Författaren och ett barn var på ett akvarium för att utforska de olika 

djuren som bor under vatten. Det lilla barnets självbestämmande markerades här genom att 

barnet drog sig mot något, först insåg inte Dungy att barnet försökte dra sig till något speciellt 
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utan bara tittat runt på omgivningen men sen insåg hen att barnet ville utforska något som hen 

tyckte var spännande. Detta fick då författaren att ändra sin barnsyn och inse vikten av att låta 

de yngsta barnen få visa vad de är intresserade av och ge chansen för barnen ta egna initiativ 

kring vad som ska undersökas, och inte endast gå efter det som man själv anses vara spännande 

eller intressant. Författaren understryker även att det pedagoger och vuxna bör göra när de 

yngsta barnen tydligt visar att de vill något som den vuxna inte hade räknat med är att lämna 

sin idé bakom sig och följa barnets väg (2013, s. 53–57). Detta är även något som Klaar och 

Öhman nämner i sin forskning, de menar att det är en utmaning för pedagogerna att förstå de 

yngsta barnens meningsskapande då de inte kan uttrycka sig verbalt om sina naturvetenskapliga 

upptäckter. Författarna tar då upp vikten av att pedagoger bör finna en metod där de kan 

undersöka barnens meningsskapande (Klaar & Öhman, 2012, s. 441). Den barnsyn som den 

vuxna har, influeras av samhällets åldersnormer. Genom att pedagogen kan släppa taget från 

sin ursprungliga idé och låta barnen påverka vad som ska undersökas visar att den vuxna börjar 

ta barn mer på allvar. Inom det normkritiska perspektivet beskrivs detta som att den vuxna har 

skapat en medvetenhet i sitt förhållningssätt och kritiskt ifrågasätter sitt sätt att bemöta barnens 

medverkan av lärandeinnehåll (jfr. Salmson & Ivarsson 2015, s. 9). 

Att pedagogernas syn på naturvetenskap och dess fenomen har en betydelse för barns lärande 

inom naturvetenskap beskriver Larsson (2016) i sin avhandling. Vid två tillfällen kunde 

pedagoger fångat upp friktion som lärandeinnehåll, när tre barn lekte med en pulka på en delvis 

snöfylld förskolegård och när ett barn lekte med en tomat på bordet. Vid dessa två tillfällen 

kunde det naturvetenskapliga begreppet friktion synliggöras. Dock valde pedagogen istället att 

ha fokus på omsorg och fostran vilket kan tolkas som att pedagogen använda sig av sin 

maktposition för att bestämma över barnen. De som drog pulkan över gården fick genast sluta 

upp med det då pulkan kunde ha gått sönder när den drogs över gruset och barnet som 

utforskade tomatskivan som så lätt gled över bordet fick sluta då man inte ska leka med 

tomaten. Ur ett normkritiskt perspektiv kan detta kopplas till begreppet ålderism då pedagogen 

hade en förutfattad mening över vad barnen i en viss ålder har för beteende. Därav sågs först 

barnens lek som bara lek och inte som ett lärande (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005, s. 84). 

I linje med detta beskriver Elfström m. fl. (2014, s. 92) att det är vanligt hos vuxna att se de 

yngsta barnens agerande som oplanerat och att det uppstår av en slump. Ur ett normkritiskt 

perspektiv kan det även ses som ålderism, då vi uppfattar det som att de kanske bedömer de 

yngre barnens handlande som slumpmässigt och utan mening. Men, de nämner även att genom 

observationer och tålamod bör pedagoger kunna se barnens lek med nya ögon och se när 

barnen utforskar naturvetenskap genom lek. 

6.1.3 Naturvetenskap som lärandeinnehåll på förskolan   

Naturvetenskap som ämne beskrivs i den pedagogiska litteraturen och forskningen som en 

självklarhet inom förskolans verksamhet. Halvorsen & Tveit (1993, s. 12) tar upp att barnen 

måste få uppleva naturen för att kunna få en förståelse för att vara rädd om den och bevara den 

på bästa sätt. Caiman (2015, s.74) säger att alla människor har en viktig del i hållbarhetsarbetet 

och det är därför de yngre barnen även bör vara mer inkluderade i frågan om hur jordens 

befolkning ska leva ett hållbart levnadssätt. I analysen av naturvetenskap som lärandeinnehåll i 

förskoleverksamheten har inte åldern på barnen någon betydelse för om naturvetenskap ska 
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finnas tillgänglig för dem eller inte. I texterna uppstår det att alla barn, oavsett ålder, har 

tillgång till lärandet inom naturvetenskap. Larsson (2016, s. 90) säger att pedagogernas 

skicklighet i att använda naturvetenskapliga ämnen i samverkan med barnen, har en stor 

betydelse för hur naturvetenskap ska bli ett lärandeinnehåll i verksamheten.   

Resultatet från genomläsningen visar att en del av forskarna anser att det behövs mer forskning 

kring de yngsta barnen inom naturvetenskap. Både Caiman (2015) och Klaar & Öhman (2012) 

efterfrågar mer forskning kring de yngre barnens lärande inom naturvetenskap. Caiman (2015, 

s. 18) menar att det inte finns tillräckligt med forskning som har uppmärksammat de yngre 

barnens lärande inom naturvetenskap, med särskild fokus på hållbar utveckling. Klaar & 

Öhman (2012, s. 441) anser att det inte finns tillräckligt med studier om hur de yngre barnen 

kan bredda sin kunskap om naturen. Ur ett normkritiskt perspektiv kan dessa kommentarer 

uppfattas som att forskarna har uppmärksammat en norm inom forskningen angående barn och 

naturvetenskap, att det helt enkelt forskas mer om de äldre barnen i förskolan. Med andra ord 

kan detta betyda att det pekar på en norm inom forskningsfältet rörande de äldre barnen i 

förskolan som mer benägna att lära om naturvetenskap då de kan uttrycka sig verbalt, eller att 

de är viktigare/enklare att forska om. 

6.2 Delstudie 2: Resultat och analys av förskollärarnas 

beskrivningar 

Nedan kommer presentationer av de förskollärare som blivit intervjuade inför denna studie 

samt sammanfattningar av varje intervju med fokus på hur barn beskrivs, naturvetenskap som 

lärandeinnehåll samt lärandesituationer med naturvetenskap i fokus. Vi kommer i texten att 

referera till de olika förskollärarna som FA, FB, FC, FD och FE. Sedan kommer vi att analysera 

de sammanfattade intervjuerna ur ett normkritiskt perspektiv. 

6.2.1 Resultat 

Förskollärare A 

FA har arbetat som förskollärare i 16 år, hen har arbetat i både större och mindre städer, hen 

arbetar just nu i en mindre stad. FA har arbetat med olika varianter av barngrupper, både 

åldersindelat, 1–4- samt 5 års-grupp. Idag arbetar hen i en barngrupp med 1–2 åringar. FA 

kommer inte följa med barnen när de går upp till en nästa åldersgrupp utan arbetar kvar med 1–

2 åringar. 

Hur barn beskrivs 

När FA fick frågan om det är skillnad på att lära ut naturvetenskap till de yngre barnen jämfört 

med de äldre barnen så antog FA att kommunikationen mellan barn och pedagog blir 

annorlunda då de äldre barnen kan kommunicera verbalt på en annan nivå än de yngre. FA 

fortsatte med att det verkar lättare vid teman, att kunna dramatisera en berättelse, med de yngre 

barnen måste det enligt FA vara mer konkret, så de kan förstå vad som händer. 

 

Naturvetenskap som lärandeinnehåll 
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Enligt FA är naturvetenskap något de arbetar mycket med på avdelningen. Barnen får 

sopsortera, kasta mat i komposten och tänka på att inte slänga skräp i naturen. De går ut i 

skogen och tittar på djur och natur, på hösten plockade de bär som de tar med till förskolan. De 

plockar med sig naturmaterial in till innemiljön, till exempel kottar, pinnar och träklossar. När 

de går promenader så pratar de om vad de ser på vägen, som djur och djurbajs. De använder sig 

av vattenbanor ute och gör även experiment där de fryser in saker i vatten och tittar på. De har 

även testat att göra en vulkan inomhus samt utomhus. Barnens intresse finns med i allt de gör 

på avdelningen. FA använder sig av viss litteratur för att få inspiration och idéer till sitt arbete 

med naturvetenskap, böcker som hen har läst förut och som handlar om de yngre barnen som 

hen vet är bra. FA nämner att det finns många böcker som riktar in sig på de äldre barnen, 

vilket enligt FA gör att de inte är användbara även om de är bra. 

Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 

FA nämner att arbetet med naturvetenskap kanske blir lättare när barnen blir äldre, hen nämner 

att gå till återvinningen som ett exempel på det, nu får barnen dock sopsortera på avdelningen. 

Hen tar även upp hur viktigt det är att de yngsta barnen får “körkort” på allt, de måste få testa 

allt från att tejpa till att experimentera med vulkaner. FA fortsätter; hur ska barnen veta vad de 

kan och inte kan samt vad de tycker är roligt att göra, om de inte fått testa? De tar in 

naturmaterial till innemiljön och låter barnen använda sig av den, det blev mycket kastande av 

kottar, men även skapande, de plockade med sig bär från skogen som de mosade med händerna 

och såg färgerna som blev på fingrarna. De fick även måla med bären på papper. 

Förskollärare B 

FB har arbetat som förskollärare sen 80-talet, hen arbetar just nu på en förskola i en större 

stad. FB har arbetat med många olika barngrupper, 1–5, 1–2, 3–4 samt 6-åringar, men arbetar 

just nu med 4–5 åringar. FB byter inte åldersgrupp utan arbetar alltid med samma åldersgrupp. 

Hur barn beskrivs 

FB pratar mycket om det kompetenta barnet, som kan vara så självgående som möjligt då 

förskollärarna ser på barnen som kapabla att till exempel måla utan en pedagogs hjälp, men 

även vikten av att pedagogen visar att hen ser alla barn, ser dem i ögonen och bekräftar dem. 

Naturvetenskap som lärandeinnehåll 

När FB fick frågan om hur de arbetar med naturvetenskap på avdelningen så kommer hen först 

in på matematik för att sen komma in på de naturvetenskapliga ämnena. De är mycket 

ute i skogen och tittar på djur och naturen, de gör experiment med vatten och benämner det de 

gör, att det är till exempel biologi de håller på med, vilket de gör under roliga förhållanden. När 

FB fick frågan om de använder någon litteratur för att få inspiration och idéer till arbetet med 

naturvetenskap så svarar hen att de går efter barnens intressen och frågor, om de vill veta mer 

om till exempel nyckelpigor så lånar de en bok från biblioteket, frågar en förälder eller googlar. 



 26 

Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 

När pedagogerna utför experiment tillsammans med barnen så ställer de frågor till barnen under 

tiden. De skriver upp barnens hypoteser och testar sedan om de stämmer. Vid frågan vad FB 

anser är skillnaden mellan att undervisa i naturvetenskap till de yngre barnen eller de äldre 

barnen var, svarade hen att när man ska lära ut till de yngre barnen så måste innehållet vara 

konkret, de måste få uppleva med både kroppen och sinnena. Till exempel gjorde de ett 

experiment med non-stop med de äldre barnen. Pedagogen lägger ut non-stop på ett fat och 

häller på vatten, barnen kan sen se hur det blir som en regnbåge i vattnet när färgen flyter ut. 

Med de yngre barnen fick barnen själva plocka non-stop, men bara kanske röd och gul. 

De fick lägga alla non-stop på tallriken och sen hällde pedagogen på vattnet, FB menar att de 

yngre måste få göra för att kunna förstå, de äldre måste också få uppleva, men behöver inte ha 

det lika konkret. 

Förskollärare C 

FC har arbetat som förskollärare sen 90-talet och arbetar just nu på en förskola i en större stad. 

FC har arbetat med många olika barngrupper, både yngre och äldre, men arbetar 

just nu med 2 åringar. FC kommer inte följa med barnen när de går upp till en nästa 

åldersgrupp utan arbetar kvar med 2 åringar. 

Hur barn beskrivs 

När FC fick frågan om skillnaden i att arbeta med naturvetenskap med de äldre eller yngre 

barnen svarar hen att som pedagog måste man vara närvarande och kunna sätta ord på deras 

känslor. De äldre barnen har enligt FC ett mer abstrakt tänkande så där behöver pedagogen inte 

vara deras språkrör, till skillnad mot de yngre barnen. FC ser en utmaning i att det krävs en god 

och hög tolkningsförmåga på det som barnens handlingar berättar. De små barnen ska 

fortfarande bli utmanade i samtal med pedagogen men FC anser att det är mer omvårdnad och 

fysisk närvaro som krävs med de yngre barnen. FC nämner i slutet av intervjun att barn är små 

människor som är på väg att formas och bli sina egna mer och mer, alla barn har ju olika 

personligheter. 

Naturvetenskap som lärandeinnehåll 

När FC får frågan om hur de arbetar med naturvetenskap på förskolan så kopplar hen 

naturvetenskap med matematik. FC fortsätter sen och berättar att de gör experiment 

tillsammans med barnen, ytspännningsexperiment, vattenbanor, snöexperiment samt att de 

sopsorterar tillsammans med barnen. Vid frågan om de använder någon form av litteratur för att 

få idéer och inspiration till arbetet kring naturvetenskap så svarar FC att hen använder sig av 

böcker som handlar om draken Berta, där man får följa Berta på äventyr och sen göra 

experiment. 

Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 
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FC tar upp att det är mycket omvårdnad med de yngre barnen men att lärandet går hand i hand 

med det, att lärandet sker i vardagen hela tiden. FC berättar att de gör experiment tillsammans 

med barnen där det viktiga är att barnen får använda sina sinnen, de ska få känna, smaka och 

prova, de får en upplevelseshow, som FC kallade det. 

Förskollärare D 

FD har arbetat som förskollärare i 4 år och arbetar just nu på en förskola i en större stad. FD har 

mest arbetat med äldre barn och arbetar just nu med åldersgruppen 5–6 åringar. FD går inte ner 

och arbetar med 1–2 åringar när hens nuvarande barngrupp ska börja skolan, utan arbetar kvar 

med 5–6 åringar. 

Hur barn beskrivs 

När FD fick frågan om vad hen anser är skillnaden mellan att arbeta med de yngre respektive 

de äldre barnen svarade FD att det var pedagogernas förmåga till analys, då de äldre barnens 

verbala uttryck är lättare att analysera än de yngre barnens kroppsliga uttryck. Med de yngre 

barnen analyserar och tolkar pedagogen barnens uttryck med sina egna förutfattade meningar, 

utmaningen för pedagogen blir då att tolka barnens görande och lärande både etiskt och rättvist. 

Naturvetenskap som lärandeinnehåll 

De arbetar med prioriterade mål från läroplanen på FD:s förskola, utifrån det målet sattes 

stationer upp där naturvetenskap blandades in i aktiviteter, till exempel skapande i relation 

med vatten samt att ha skogsmaterial i bygghörnan. När FD fick frågan om de använder någon 

form av litteratur för att få inspiration och idéer till sitt arbete kring naturvetenskap svarar hen 

att de var tredje vecka hade möte med pedagoger från andra skolor och inför dessa möten fick 

de artiklar eller böcker att läsa till exempel naturvetenskap, som de sen kunde diskutera och 

planera efter. 

Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 

FD berättar att när barnen får ett intresse för något, till exempel maskar så följer pedagogerna 

det. De erbjuder tillfällen att skapa maskar och har bilder på maskar i miljön för att hålla 

barnens intresse levande på förskolan. Hen nämner hur de utmanar barnen genom att duka upp 

material som till exempel pinnar och folie, men att svårigheten kan vara att få alla i arbetslaget 

att se på aktiviteten med samma ögon, att det är en utmaning för barnen som kanske ser på 

materialet som konstigt, att pedagogerna ska förstå görandet. 

Förskollärare E 

FE har arbetat som förskollärare sen 90-talet och har arbetat med både äldre och yngre barn, 

hen arbetar just nu på två avdelningar, en med 1–2 åringar och en med 3–4 åringar. FE följer 

inte med barnen när de byter avdelning utan stannar kvar.  

Hur barn beskrivs 
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När FE får frågan vad hen anser är skillnaden mellan arbetet med de yngre och de äldre barnen 

på förskolan är så svarar hen att det går att ha en dialog med de äldre barnen, de 

små lyssnar, tittar och är mottagare, de suger i sig kunskap men ger inte så mycket respons och 

svar. De små har enligt FE svårt att förstå syftet med att göra aktiviteter. De äldre barnen har ju 

språket och kan ge svar och ha en dialog med pedagogen. 

Naturvetenskap som lärandeinnehåll 

Barnen får rita, om de till exempel är intresserade av maskar får de skapa maskar av pinnar 

samt att de sen får ha en maskutställning av dessa. De tittar på naturen och vad som finns på 

förskolan, fjärilar, humlor samt träd och buskar. De gör experiment där de tar in snö och tittar 

på vad som händer, det smälter och de tar ut vatten och ser vad som händer, det fryser. De tittar 

på hur snöflingor ser ut och skapar snöflingor, de gör isbabblar och isskulpturer som de hänger 

i träden. De planterar frön och tittar på hur det växer. När FE fick frågan om de använder sig av 

någon form av litteratur för att få tips och idéer till arbetet kring naturvetenskap så svarar FE att 

hen får tips från Facebook, från olika grupper där det läggs ut instruktioner till experiment 

bland annat som FE plockar med sig till förskolan och gör tillsammans med barnen. 

Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 

FE berättar att barnens intresse går som en röd tråd i allt de gör, till exempel om barnen är 

intresserade av mask så läser de om maskar, var de bor, vad de äter och FE kopplar sen detta 

till sånger och ramsor. När FE pratar om utflykter berättar hen att de allra yngsta barnen inte 

gör utflykter utanför gården, hen anser att de är så små och har tillräckligt att upptäcka på 

gården, men menar även att det skapar en förväntan att få gå på utflykt när de väl är stora nog, 

FE tror att barnen kunde bli uttråkade att gå till samma skogsdunge från det att barnen är ett till 

att det fyller fyra. Men FE fortsätter sen att barnen fortfarande blir utmanade när de är på 

gården, det finns mycket att upptäcka där samt att pedagogen tar med material utifrån in på 

gården och utforskar med barnen. 

6.2.2 Analys 

Nedan kommer vi nu att analysera resultatet ur ett normkritiskt perspektiv, detta kommer vi att 

göra med fokus på hur barn beskrivs, naturvetenskap som lärandeinnehåll samt 

lärandesituationer med naturvetenskap i fokus.  

Hur barn beskrivs 

När förskollärarna berättade om de äldre barnen så benämndes de som kompetenta barn som 

kan, att de är hypotesskapande och abstrakt tänkande. De yngre barnen benämndes även de som 

kompetenta, men på sin nivå, att de kommunicerar och lär sig kroppsligt samt att de har ett mer 

konkret sätt att tänka. Det är en skillnad mellan de yngre och de äldre barnen, de yngre klarar 

inte allt som de äldre barnen klarar, men kanske ses de yngsta barnens kompetens som mer 

begränsad än vad den egentligen är. Detta skulle inom ett normkritiskt perspektiv kunna ses 

som en norm om de yngsta barnens kompetens på två olika sätt. Antingen ses deras kompetens 

som otillräcklig för att kunna bemästra naturvetenskapen då det inte sker genom ett verbalt 
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lärande, eller så ses deras kompetens som tillräcklig men då den verbala kommunikationen inte 

är fullt utvecklad så använder de en annan uttrycksform, den kroppsliga. 

Naturvetenskap som lärandeinnehåll 

När de förskollärare som hade en barngrupp med äldre barn fick frågan om hur de arbetar med 

naturvetenskap så svarade de att de går efter barnens intresse, genom frågor samt genom att 

vara lyhörda om vad barnen pratar om och gör i leken. Genom detta kommer de fram till vad de 

ska belysa och arbeta med tillsammans med barnen. De tittar på naturen både på gården på 

förskolan samt på utflykter. De utför även experiment tillsammans med barnen. 

När de förskollärare som hade en barngrupp med de yngsta barnen fick frågan om hur de 

arbetar med naturvetenskap, svarade även de att de går efter barnens intresse genom att 

observera och vara lyhörda på vad barnen gör och intresserar sig för i leken. De belyser sedan 

detta och arbetar med det tillsammans med barnen. De tittar på naturen både på gården på 

förskolan och på utflykter samt att de utför experiment tillsammans med barnen. 

Förskollärarnas syn på naturvetenskap framstår som relativt samstämmig; att alla barn ska få ta 

del av naturvetenskap oavsett ålder, dock anpassat efter vad de anses klara av. Ur ett 

normkritiskt perspektiv är det möjligt att pedagogerna anpassar aktiviteterna efter barnens ålder 

för att de har en förutfattad mening om hur barnen kommer att agera under aktiviteten. Detta 

skulle kunna vara på grund av en rådande ålderism, som Krekula, Närvänen och Näsman 

(2005, s. 84) förklarar, är att genom att koppla ett barns beteende med hens ålder så bildas ett 

antagande om hur alla inom den åldern beter sig, vilket beskrivs som ålderism. En förskollärare 

som hade en barngrupp med yngre barn tog upp avsaknaden av litteratur som riktar sig mot de 

yngre barnen. Hen menade att litteratur som riktar sig till de äldre barnen inte är 

funktionsduglig för de yngre barnen. Ur ett normkritiskt perspektiv visar detta uttalande att 

pedagogen har uppmärksammat en möjlig norm inom den pedagogiska litteraturen, att det finns 

för lite gällande de yngre barnen. Vilken, med andra ord, kan ses som att de äldre barnen i 

förskolan har en större plats, därav att det finns mer litteratur som behandlar den åldersgruppen. 

Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 

När vi sammanfattade intervjuerna så analyserades hur de beskrev lärandesituationer inom 

naturvetenskap. De förskollärare som har de äldsta barnen talade om att utmana barnen, ställa 

frågor till barnen och öppna upp så barnen kan utöka sin kunskap. De förskollärare som har de 

yngsta barnen talar mer om lärandet i vardagen, att låta dem kroppsligt upptäcka omvärlden för 

att utöka deras kunskap. En förskollärare berättade att de yngsta barnen fick upptäcka naturen 

på gården på förskolan först, för att sedan när de blir äldre få gå på utflykter utanför förskolan. 

Detta för att förskolläraren troligtvis ville skapa en förväntan med att få gå på utflykt när 

barnen blivit stora nog. Detta skulle ur ett normkritiskt perspektiv kunna vara tecken på en 

åldershierarki. Att få gå på utflykt verkar tillskrivas ett högre värde än att stanna kvar på 

förskolan, av både barn och pedagoger. Detta skulle kunna kopplas med att de stora barnen 

tillskrivs ett högre värde än de små barnen. Som Salmson & Ivarsson (2015, s. 92) nämner om 

åldershierarkier, så vet barnen hur gamla de är och vilken barngrupp de tillhör på förskolan. De 

är även medvetna om det är någon barngrupp som tillskrivs högre värde. Det är även möjligt att 

se pedagogens val som att hen ställer sig i en maktposition, då det inte är barnens val att stanna 
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på gården, det är pedagogens val. Som Dolk tar upp om maktpositioner, är ålder starkt knuten 

till makt (2013, s. 169). 
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7. Diskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger samt forskning och pedagogisk 

litteratur beskriver lärande inom ämnet naturvetenskap, med särskild fokus på de allra yngsta. 

Nedan kommer vi att sammanföra vår diskussion genom att tillsammans svara på våra 

frågeställningar. Våra frågeställningar är: 

▪ Hur beskriver pedagogisk litteratur och forskningsstudier lärandeinnehåll samt 

lärandesituationer i relation till barns ålder? 

▪ Hur beskriver pedagoger lärandeinnehåll samt lärandesituationer i relation till barns ålder? 

 

När vi började diskutera kring våra resultat och analysdelar, kunde vi se likheter mellan det 

som den pedagogiska litteraturen och forskningen påvisar och pedagogernas beskrivningar. Vi 

kunde uppfatta att det verkade råda vissa normer angående ålder. 

7.1 Makt 

I analyserna från båda delstudierna, kunde vi se utifrån pedagogernas val i olika situationer, hur 

de sätter sig i en maktposition. De situationer vi bland annat utgår från var ett par barn som 

drog en pulka över gruset samt en pedagogs val att de yngsta barnen inte skulle gå till skogen. 

De beslut som pedagogerna gjorde var utefter deras syn på lek och att den vuxna bestämde vad 

som var bäst för barnen. Detta tolkar vi, efter den förstnämnda situationen, att pedagogen 

ansågs besitta en maktposition då hen inte såg att barnens lek kunde innehålla något 

djupgående lärande inom naturvetenskap, utan såg barnens lek som just bara lek. Detta 

kopplade vi till ålderism, då den vuxna såg handlandet som ett åldersrelaterat beteende istället 

för en utforskande handling av fenomenet friktion. I den sistnämnda situationen kopplade vi 

pedagogens val till åldershierarki. Då pedagogen genom att befinna sig i en maktposition, valde 

att skapa en förväntan hos barnen att bli gammal nog att få lämna gården. Detta kan ses som att 

pedagogen tillskriver de äldre barnen ett högre värde då det bara är de barnen som får gå på 

utflykt. 

7.2 Lärandesituationer med naturvetenskap i fokus 

Vi upptäckte när vi jämförde resultaten av våra delstudier att barnen delas in på liknande sätt 

efter ålder utifrån pedagogernas olika undervisningsstrategier. 

När vi jämförde resultatet och analysen angående lärandesituationer inom naturvetenskap från 

den pedagogiska litteraturen och forskningen samt pedagogernas beskrivningar, såg vi liknande 

tendenser. Det vi kunde se var att de äldre barnen utmanades verbalt i sitt lärande genom 

diskussioner, de yngre barnens lärande inom naturvetenskap ansågs utvecklas genom 

kroppsliga erfarenheter då de inte kan uttrycka sig verbalt. Detta ses som en utmaning för 

pedagogerna. När vi vidare jämförde våra analyser så såg vi en likhet gällande hur man såg 

barnens kompetens efter ålder. I både den pedagogiska litteraturen och forskningen samt 

pedagogernas beskrivning uppfattade vi att det fanns en norm i att man såg de yngre barnens 

agerande, men de äldre barnens lärande. Med detta menar vi att just denna norm utgår från att 

de yngre barnens agerande ses som ett upptäckande av redskap som används under 
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lärandesituationer inom naturvetenskap samt hur de förhåller sig till den för att det ska bli en 

vidareutveckling av de naturvetenskapliga fenomenen. Medan hos de äldre barnen såg man på 

det som att de redan har fått upptäcka de olika material som används för att bearbeta 

naturvetenskapens fenomen. Detta är även en skillnad som Persson Gode (2008, s. 13) tog upp 

gällande de yngre och äldre barnens agerande utifrån samma lärandesituation. Dock är det två 

författare, Sisk-Hilton (2013) & Dungy (2013), som kan ses bryta mot en möjlig norm som 

skulle kunna finnas gällande att de yngre barnen endast utforskar med sina kroppar, de 

beskriver istället naturvetenskap som ett hjälpmedel för de yngsta barnens språkutveckling. 

7.3 Naturvetenskap som lärandeinnehåll 
Utifrån delstudie 1:s resultat och analys kunde vi uppfatta att naturvetenskap som 

lärandeinnehåll inte påverkas efter barnens ålder, alla barn har möjligheten till att lära sig om 

naturvetenskap på förskolan. Detta går i linje med resultaten och analysen från delstudie 2, som 

visar att de inte gör någon skillnad på de yngre och de äldre barnen gällande naturvetenskap 

som lärandeinnehåll. Pedagogerna beskriver hur de alla får ta del av ämnet, genom bland annat 

naturupplevelser och experiment, dock anpassat efter barnens ålder. 

Det vi kom fram till när vi jämförde våra resultat och analysdelar var att den pedagogiska 

litteraturen och forskningen inte tar upp om naturvetenskap som lärandeinnehåll mer än det 

som står ovan. Pedagogernas beskrivningar var mer utförliga om naturvetenskap som 

lärandeinnehåll, där kunde vi även uppfatta hur pedagogernas anpassningar av aktiviteterna 

grundades ur en enligt oss rådande ålderism. Detta då pedagogens val att anpassa aktiviteterna 

efter ålder baserades på pedagogernas uppfattning om vad barnen utifrån deras ålder klarade av. 

En intressant upptäckt vid analyserna var att två forskare och en pedagog hade liknande syn på 

bristen av pedagogisk litteratur och forskning som riktar sig till de yngre barnen och 

naturvetenskap. Vi uppfattade utifrån våra analyser att det kan finnas en möjlig norm gällande 

de yngre barnens plats inom dessa områden. Från analysen av de pedagogiska beskrivningarna 

nämns det att den pedagogiska litteraturen gällande de yngsta barnen och naturvetenskap är 

otillräcklig. I analysen av pedagogisk litteratur och forskning påtalas det även där att det finns 

en brist på forskning gällande de yngsta barnen. Detta ser vi som en möjlig norm, att de äldre 

barnen har en större plats då deras verbala uttryck inom naturvetenskap kan anses enklare att 

tyda än de yngre barnens kroppsliga uttryck. 
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8. Slutsats     

Vi har som tidigare nämnts under förskollärarutbildningens gång diskuterat med varandra om 

varför de yngsta barnen oftast inte nämns lika mycket som de äldre barnen på förskolan. När vi 

bestämde oss för att undersöka vad forskning och litteratur säger om lärandeinnehåll och 

lärandesituationer i relation till barn så väcktes en fundering över hur dagens förskollärare 

tänker kring naturvetenskap i verksamheten. När vi, som tidigare nämnt, gick kursen 

Ämnesdidaktik i förskolan med valbar fördjupning lade vi märke till att de yngre barnen ofta 

inte nämns inom forskningen lika mycket som de äldre barnen. 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att åldern inte påverkar om naturvetenskap ska 

finnas som lärandeinnehåll inom förskoleverksamheten, det framgår att alla barn ska få ta del 

av ämnet. Dock ser vi att de äldre barnen ses som kapabla att diskutera ämnet och kunna 

utveckla sin kunskap verbalt då de, sen tidigare, redan har byggt på sina tidigare erfarenheter 

inom naturvetenskap. De yngre barnen ses som att de först måste bygga på sina konkreta 

erfarenheter inom naturvetenskap innan de kan utvecklas verbalt, vilket även ska ske på deras 

nivå. Detta är en norm om de yngre barnens begränsning, då de inte kan uttrycka sig verbalt 

anses det vara svårare att tolka deras fysiska uttryck. Vilket tydliggörs av uppfattningen om att 

de äldre barnen har mer kunskap om naturvetenskap då de kan uttrycka sig verbalt. Vi tolkar 

detta som att det finns en tendens att se de äldre barnens möjligheter men de yngre barnens 

begränsningar. 

De två författarna som såg naturvetenskap som ett hjälpmedel för språkutveckling valde vi att 

ta upp då vi anser att det är viktigt att inte endast se naturvetenskap som ett tema, utan att 

naturvetenskap kan genomsyra hela verksamheten och därmed sammanflätas med andra 

ämnen, som i detta fall handlade om barnens språkutveckling. Detta skulle kunna vara ett sätt 

att bryta upp normen om att små barn inte går att resonera eller samtala med. 

Samhällets normer är något som påverkar oss alla, vare sig vi vill eller inte. Därför är det inte 

konstigt att åldersnormer existerar i förskoleverksamheten och påverkar barn och pedagoger 

dagligen. Den mest påtagliga åldersnormen vi såg i vår studie var uppdelningen av de äldre och 

yngre barnen, både i den pedagogiska litteraturen, forskningen och i pedagogernas 

beskrivningar. Att beskriva barnens lärande efter ålder eller att uppdela barnen inom små- och 

storbarnsgrupper är något som länge har funnits inom förskoleverksamheten. Vi tror dock inte 

att denna norm uppkommer medvetet, men det är viktigt som pedagog att alltid ifrågasätta 

varför man gör som man gör. 

8.1 Vidare forskning  

Som vi tidigare nämnde anser både pedagog och forskning att det finns en brist på litteratur och 

forskning gällande de yngsta barnens lärande inom naturvetenskap. Vi skulle vilja föreslå ett 

fortsatt utökande av forskningen kring barn och naturvetenskap, speciellt riktat till de yngre 

barnen på förskolan.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor 

• Om pedagogerna 

o Kan du berätta om dina erfarenheter inom att arbeta på förskola?  

▪ hur länge har du arbetat inom förskola? 

▪ med vilka barn har du mest arbetat med?  

▪ Med vilka barn arbetar du med idag?  

▪ Hur organiseras arbetslagen?  

▪ Följer du med barnen genom deras tid på förskolan eller blir det nya 

pedagoger när barnen blir äldre? 

• Med fokus på studien  

o Kan du berätta hur ni arbetar med naturvetenskap här på förskolan?  

▪ Kan du beskriva på vilket sätt barnen är med och formar innehållet? 

▪ Hur utformar ni miljön så den blir utmanande för barnen?  

• Följdfråga: konkret exempel  

▪ Dokumenterar ni tillsammans med barnen för att komma vidare?  

• Följdfråga: på vilket sätt?  

▪ Vilka material använder ni oftast med barnen?  

o Hur följer ni upp barnens frågor och intressen?  

o Tar du hjälp från någon litteratur för att få inspiration och idéer till arbetet med 

lärande med barnen? 

Följdfrågor: 

- Kan du beskriva vad du tycker är bra med litteraturen  

- Hur har den hjälpt dig i ditt arbete? 

o Slutfråga: Om du tänker tillbaka på när du började arbeta som förskollärare, 

har ditt sätt att planera och utföra aktiviteter förändrats? 

• Hur tror du att du skulle arbeta om barnen hade varit äldre/yngre?  

Vad är enligt dig den största skillnaden mellan arbetet med de yngre och äldre 

barnen?  
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10.2 Samtyckesblankett  

Till NAMN 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om naturvetenskap i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sylvia Cerna Corveleyn och Jessica 

Lundblad som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag som förskollärare 

ska bli intervjuad samt ljudinspelad på min arbetsplats, samt att innehållet av intervjun 

kommer att analyseras.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

Förskollärarens namn: …………………………………………….  

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

……………………………..  ………………………… 

Underskrift förskollärare    Underskrift studenter 
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10.3 Informationsbrev  

Till NAMN 

 

Information om en studie av naturvetenskap i förskolan 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vi är i vår studie intresserade av att undersöka om barns lärande inom naturvetenskap, i 

särskild fokus mot yngre barn. Därför är vi intresserade att få en inblick på hur pedagoger 

arbetar med naturvetenskap i dagens förskola samt vad forskning och pedagogisk litteratur 

lyfter om ämnet.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle. Vi kommer även 

att ljudinspela intervjun för att sedan kunna transkribera den.  

Datainsamlingen kommer att ske under mars/april månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Deltagaren kommer att 

förbli anonym, vilket innebär att varken deltagarens namn eller förskola kommer att nämnas i 

studien.  

Vid ytterligare frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss.  

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

Sylvia Cerna C och Jessica Lundblad 

 

Sylvia Cerna Corveleyn  

Epost:  cerna_corveleyn@hotmail.com 

 

Jessica Lundblad 

Epost: jessica.lundblad@hotmail.com  
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