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Sammanfattning 

I denna studie har vi valt att undersöka pedagogernas uppfattning om naturvetenskap i 

förskolan. Syftet är att ta reda på pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i 

förskolan ur ett didaktiskt perspektiv. Vi vill relatera dessa uppfattningar till de två 

teoretiska utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv samt konstruktionistiskt 

perspektiv. För att ta reda på detta har vi intervjuat sex förskollärare samt gjort fyra 

observationer av naturvetenskapliga aktiviteter i dessa förskolor. Vår studie visar att 

förskollärarna var aktiva med att vara med i barnens egna forskande och hjälpte till så 

att lärandeprocessen gick vidare. Respondenterna kopplar naturvetenskap i förskolan 

med saker som natur, hållbar utveckling, experiment, odling, kretslopp, kunskap om 

djur och hur allting hänger ihop. Alla intervjuande förskollärare utrycker sig positivt, 

och menar att det är viktigt och intressant att jobba med naturvetenskap i förskolan. 

Respondenterna ombads att beskriva en vanlig naturvetenskaplig aktivitet. Från deras 

svar går att utläsa två huvudsakliga grenar i den naturvetenskapliga pedagogiken, det 

är spontan aktivitet eller planerad aktivitet. Dessa går i sin tur att anknyta till 

begreppen lek, utforskande och projektorienterad i olika stor utsträckning. Det finns 

även ett övergripande barnperspektiv i deras svar. Samtliga respondenter lyfter fram 

barnens önskningar och intresse som en nyckel till barnens lärande och utveckling. 

Det viktiga är att fokus ligger på barnen, deras intressen och på deras frågeställningar. 

De betonar även hur viktigt det är att tidigt börja lära barn att det finns hot från 

människors sida mot miljön. 

Nyckelord: arbeta, förskola, konstruktionistisk, kunskapssyn, naturvetenskap, 
pedagog, sociokulturella perspektivet. 
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1 Inledning 
Vårt intresse för naturvetenskap och teknik i förskolan växte fram under kursen 

”naturvetenskap och teknik i förskolan”. Kursen gav oss mer kunskap om hur viktigt 

det är att utmana barns utforskande om deras omvärld genom naturvetenskap i 

förskolan. Under kursens gång fick vi göra naturvetenskapliga aktiviteter, laborationer 

och experiment med barnen. Exempelvis vattenhjul, vindsnurra, att göra papper med 

pappersmassa, friktion och hållfasthet för broar och andra konstruktioner. Barnens 

entusiasm väckte vårt intresse ytterligare för ämnet och pedagogiken kring detta. Vi 

fick vara i Gustavianum tillsammans med barn från flera förskolor i Uppsala 

kommun. Där gjorde vi aktiviteter med barnen i olika stationer. Då upptäckte vi hur 

lekfullt och vilken intressant upplevelse barnen tyckte att det var. De fick vara med 

och utforska flera fenomen och ställa nyfikna frågor om vad vi gjorde. 

Naturvetenskap ger barnen möjligheter att utforska, urskilja, uppleva samt fundera 

över och samtala om saker och ting i sin omvärld. Den gemensamma upplevelse som 

sker när vuxna och barn tillsammans utforskar olika fenomen, ger barnen utrymme att 

skapa nya erfarenheter och möjlighet att förstå det som händer vid genomförande av 

olika experimentet. Under VFU: n har vår erfarenhet varit att traditionella 

verksamheter som så som språkutveckling, matematik, lek och lärande osv dominerar 

i förskolan. Förskolan har en nyckelroll för barns livslånga lärande och många ser det 

som det viktigaste steget i utbildningssystemet. 

Vi anser att kunskap inom naturvetenskapliga ämnen är nyttiga att ha oavsett vilken 

del av världen man befinner sig i eller var i livet man är. Ju tidigare ett intresse eller 

en förståelse uppstår desto lättare blir det att dra nytta av de fördelar som 

naturvetenskaplig kunskap medför. På VFU har pedagogiska situationer flera gånger 

uppstått där det märktes att pedagogen inte riktigt vågat framhålla naturvetenskaplig 

kunskap för barnen. Istället har den pedagogiska situationen styrts bort från 

naturvetenskap av pedagogen. 

Forskningen visar också det finns förskolepedagoger som har bristande 

ämneskunskap inom naturvetenskap (Andersson, 2014, s. 276, Sandberg, Ottander, 

2013, s. 81). Det är flera forskare som anser att pedagoger behöver förbättra sina 

ämneskunskaper inom naturvetenskap. Det är dock sällan dessa forskare uttryckligen 

diskuterar vilka vetenskapliga fakta, idéer eller koncept som de anser att pedagogerna 

bör förbättra (Andersson, 2014, s. 283). En naturvetenskaplig attityd hos pedagogen 



! 5!

skapar ett meningsfullt vetenskapligt lärande för förskolebarnen (Fleer, Gomes, 

March , 2012, s. 38). Vi anser att barn som får chansen att utveckla sin 

naturvetenskapliga kunskap har lättare att förstå vardagliga fenomen. Även deras 

fortsatta skolgång underlättas vilket leder till ökade samhällsvinster. Som pedagog i 

förskolan är det viktigt att skapa möjligheter för barn att tillgodogöra sig 

naturvetenskapliga kunskaper och skapa en nyfikenhet hos barnen kring detta i en 

tidig ålder. 

Det finns en förhoppning om att grundlägga positiva attityder hos barn till 

kunskapsområdet genom att möta ett innehåll som rör naturvetenskap redan i 

förskolan (Thulin, 2006, s. 35-36). Thulin säger att naturvetenskap som skolämne inte 

är ett uppskattat ämne av nordiska elever. Det finns även skillnader mellan pojkars 

och flickors inställning där flickor är ännu mindre intresserade. Barnens nyfikenhet 

och motivation i förskoleåldern kring naturvetenskap och teknik behöver tas till vara 

på ett bättre sätt. I det sammanhanget behöver man börja med pedagogen (Thulin, 

2011, s. 35, 39). Denna uppsats undersöker pedagogerna uppfattning om 

naturvetenskap i förskolan mot bakgrund av ovanstående. 

I den här studien har vi arbetat tillsammans i samtliga delar. Vi har skrivit varsitt 

avsnitt och skickat till varandra för genomsyn och komplettering. Även bilagorna 

såsom intervjuguide och missivbrev har vi utformat tillsammans på samma sätt. 

Rokeya har intervjuat och har gjort observationer i Uppsala och Shahnaz har 

intervjuat och har gjort observationer i Stockholm. I resultatet har Shahnaz skrivit om 

förskollärare A1 – A3 och Rokeya har skrivit om förskollärare A4 – A6. I 

observationerna Rokeya har skrivit observation 1 och observation 2, Shahnaz har 

skrivit observation 3 och observation 4.  

1.1 Bakgrund 
PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som 

regelbundet studerar i vilken grad utbildningssystemet rustat femtonåriga studenter till 

att möta framtiden. Undersökningen genomförs var tredje år och innefattar 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Många oroar sig över att det finns en 

brist inom naturvetenskaplig kunskap i Sverige. Det visar sig i internationella studier 

där svenska elever har presterat ett lägre resultat 2012 än 2009. Denna brist beror 

delvis på ett sjunkande intresse hos studenter och på att PISA-provet inte är 
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betygsgrundande på samma sätt som nationella prov är i Sverige. Den senaste PISA-

rapporten visade att det svenska utbildningssystemet ännu inte har tagit igen förlorad 

mark. Speciellt när det kommer till naturvetenskapliga ämnesområden. Svenska 15-

åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap låg på en dålig nivå 

sedan innan, men har försämrats ytterligare (Skolverket, 2015, s. 95). Vi anser att en 

ökad medvetenhet inom naturvetenskap är något som alla i hela samhället kan få nytta 

av och tjäna på. Grunden för detta arbete behöver läggas tidigt och frukterna går att 

skörda efter några decennier, tålamod behövs alltså för att nå ända fram. Nyfikenhet, 

spänning och intresse för denna typ av ämne går att skapa om man börjar i tidig ålder 

(Thulin, 2011, s. 39). Som blivande pedagog i förskolan är det viktigt att förmedla 

naturvetenskapliga kunskaper och skapa en nyfikenhet hos barnen kring detta i en 

tidig ålder. Barn ska känna att ämnet är spännande och vara nyfikna, de ska vilja veta 

mer om naturvetenskap och om hur saker fungerar (Lpfö 98/2010, s. 10).  

Forskningen visar att de första åren i människas liv är viktiga för hur man fortsätter att 

lära sig vidare genom livet och hur man förhåller sig till sin omvärld och andra 

människor (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2010, s. 10). Harlen anser att man 

genom naturvetenskapen kan förbättra barns förmåga att förstå omvärlden och 

förbereda dem till att kunna fatta beslut och lösa problem på ett mer effektivt sätt i sin 

egen tillvaro (Harlen, 2009, s. 10).  

Enligt Elfström, (2014, s. 11) har antalet studenter som väljer naturvetenskaplig 

inriktning minskat inom lärarutbildningen, vilket är en avspegling av i ett vikande 

intresse för skolämnena fysik, kemi och biologi i grund – och gymnasieskolan. 

Läroplanen betonar att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse 

för naturvetenskap och natur liksom sitt kunnande om växter, djur, enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen samt att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska 

och ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö 98, s. 10). 

Att lära naturvetenskap leder till att lära sig att använda ett vetenskapligt språk. För att 

göra detta behöver man våga diskutera ofärdiga idéer inom gruppen. Pedagogen 

behöver vara tillmötesgående och lyhörd för att möjliggöra sådan typ av undervisning 

(Löfgren, Schoultz, Johansson, Østergaard, 2014, s. 133). Inom de naturvetenskapliga 

kunskapsområdena betonas ett utforskande och undersökande arbetssätt som passar 

väldigt bra i pedagogiska situationer med yngre barn i förskoleåldern (Elm, 2012, s. 
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35). Personalgruppen utan samsyn i det pedagogiska arbetet har sämre möjligheter att 

bedriva ett utvecklande arbete med lärandet. Det är viktigt att tydliggöra syftet kring 

de aktiviteter och tematiska projekt som genomförs. De förskolor som lyckas bättre än 

andra arbetar medvetet med naturvetenskapliga experiment som en del av lärandet där 

det finns en tydlig röd tråd med uppföljning (Skolverket, 2012, s. 25, 36). 

1.2 Syfte 
Syftet är att ta reda på pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i förskolan ur 

ett didaktiskt perspektiv. Vi vill relatera dessa uppfattningar till de två teoretiska 

utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv samt konstruktionistiskt perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka uppfattningar om naturvetenskap i förskolan går att identifiera (med 

avseende på de didaktiska frågorna vad, hur och varför) hos pedagoger? 

2. Hur kan dessa uppfattningar relateras till ett sociokulturellt respektive ett 

konstruktionistiskt perspektiv? 

2 Litteraturöversikt 
Denna litteraturgenomgång fokuserar på vad naturvetenskap i förskolan är. Den 

redogör för frågan med avstamp i de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför? 

Utgångspunkter är förskolans läroplan, teoretiska perspektiv på lärande samt litteratur 

och forskning kring naturvetenskap i förskola. 

2.1 Styrdokument och naturvetenskap 
Enligt läroplanen skall lärande och utveckling innefatta alla barn. Förskolan ska vara 

öppen för olika uppfattningar och se till att dessa kommer till tals. Barnen ska ha 

möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och ha valfrihet att fatta beslut utifrån sina 

egna förutsättningar. Pedagogerna ska se till att barnen stimuleras och utmanas i sitt 

intresse för teknik och naturvetenskap (Lpfö 98, 2010, s. 5, 11). Genom att barnen ges 

möjlighet att stiga in i naturvetenskapens värld kommer de att utmanas till att tolka 

omgivningen och utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Läroplanen är tydlig med vilka krav som finns kring naturvetenskapens roll i 

förskolan. Barnen ska utveckla förmågor och kunskaper om: 

1. Naturens olika kretslopp, hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 
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och samband i naturen. 

2. Växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

3. Att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap. 

4. Att urskilja teknik i vardagen samt utforska hur enkel teknik fungerar. 

5. Att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap. 

(Lpfö 98, 2010, s.10) 

Genom att följa läroplanen som statligt styrdokument för lärande i förskolan lägger vi 

som förskollärare grunden till resten av utbildningssystemet i Sverige. Genom olika 

strävansmål belyser läroplanen barns lärande och utveckling i förskolan. Läroplanen 

vilar på de sociokulturella teorier som innebär att barn lär genom att kommunicera 

och samspela med andra människor och med sin omgivning. Det betyder att kunskap 

och lärande relateras till erfarenheter och färdigheter som barn har fått från den 

sociala och kulturella praktiken som barn ingår i. Till skillnad mot tidigare riktlinjer 

och styrdokument ska lärarrollen förändras enligt ett interaktivt och relationellt 

synsätt på kunskap och lärande (Sheridan & Samuelsson, 2010, s. 9-10). 

2.2 Tidigare forskning om naturvetenskap i förskolan 
Sundbergs och Ottanders artikel handlar föreställningar om lärarrollen och attityder 

till naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning. De beskriver hur dessa 

föreställningar och attityder har förändrats, utvecklats och förts in i förskollärar-

utbildningen. De beskriver även hur denna utveckling påverkar beteendet när eleverna 

är engagerade i den naturvetenskapliga undervisningen. De menar att tidig 

undervisning ger barnen grundläggande förståelse av naturfenomen samt den 

omgivande miljön. Detta kan i sin tur stärka deras anknytning med naturen, vilket sår 

ett frö till hållbarhet. Resultaten visar att det finns en betydelse för lärarutbildning och 

förskola i samhället. Det finns också ett behov av att problematisera syftet med 

naturvetenskaplig undervisning i förskolan samt innebörden av det pedagogiska 

kunskapsinnehållet. (2013, s. 80). 

Fleer, Gomes och March har undersökt vilka möjligheter till naturvetenskapligt 

lärande som ges till tre- och fyraåringar i förskolan (2012, s. 40). Forskarna hävdar att 

medan tidigare forskning har identifierat naturvetenskapligt lärande i förskolemiljöer, 
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går de inte tillräckligt långt i att visa sambandet mellan förskolemiljön och den 

vetenskapliga attityden hos läraren. Med attityd menas pedagogens trygghet i sin egna 

yrkesroll med anknytning till naturvetenskapliga undervisningssituationer. Författarna 

undersökte specifikt pedagogiskt tänkande i relation till förskolemiljö. Författarna 

menar att det finns många unika möjligheter till vetenskapligt lärande i förskolans 

struktur, dess rutiner, och genom en vetenskaplig attityd hos pedagogen (Fleer, 

Gomes, March s. 38). Författarnas fallstudie undersökte sambandet mellan miljön och 

pedagogens övertygelser för att förverkliga de vetenskaps-utbildnings-möjligheter 

som finns tillgängliga för barn i förskolans sammanhang. De kom fram till att 

pedagogens naturvetenskapliga kunskaper och intresse är avgörande för 

naturvetenskapliga inslag i förskolepedagogiken. Resultaten från studien visar att en 

vetenskaplig attityd ger en större benägenhet att tänka medvetet om den vetenskap 

som redan är möjlig i förskolemiljön. Det gäller exempelvis att balansera en planerad 

och en spontan pedagogik på ett strukturerat och genomtänkt sätt för att skapa ett 

givande engagemang hos barnen. Pedagoger med en vetenskaplig attityd är mindre 

benägna att lämna lärandet på en vardaglig nivå, de är mer benägna att tänka medvetet 

om hur man använder de vetenskapliga möjligheterna i förskolemiljön (Fleer, Gomes, 

March, 2012, s. 46, 47). 

Andersson beskriver hur andra forskare ser ett samband mellan pedagogernas 

ämneskunskap inom naturvetenskap och pedagogernas självförtroende vad gäller 

undervisning i naturvetenskap. Syftet med Anderssons forskning är att undersöka 

naturvetenskap i förskolan och vilka ämnesdidaktiska kompetenser förskolläraren 

behöver för att kunna genomföra den naturvetenskapliga verksamheten. Resultaten 

visar att det finns andra kompetenser än ämneskunskaper som är relevanta för 

pedagogerna i förskolan för att bedriva meningsfull naturvetenskaplig verksamhet 

(2014, s. 276). Genom ett processorienterat arbete med pedagoger identifierade 

författaren fyra kompetenser i det pedagogiska kunskapsinnehållet. Dessa är viktiga 

för förskollärare att utveckla och dra nytta av när de undervisar i naturvetenskap. Den 

första kompetensen var att uppmärksamma och använda barnens tidigare erfarenheter. 

Den andra kompetensen var att fånga oväntade saker som händer i det ögonblick de 

inträffar. Den tredje kompetensen var att ställa frågor som utmanar barnen och som 

stimulerar till ytterligare utredning. Den fjärde innebär ”vara kvar” i en situation och 

lyssna på barnen och deras förklaringar (Andersson, 2014, s. 287).  
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2.3 Didaktikens frågor (vad? hur? varför?) 
Didaktikens frågor handlar om vilka val läraren gör när det gäller motiv, innehåll och 

undervisningsform. 

Vad: handlar om val av innehåll. Vad står som det viktigaste och mest centrala som 

styrdokumenten tar upp kring undervisningen. 

Hur: hanterar frågan om val av arbetsformer och arbetssätt. Hur beskriver också 

elevernas väg att nå uppsatta mål på bästa sätt. Konkretisering av demokrati i 

undervisningen är en viktig del av frågan hur, t.ex. elevens inflytande i planering och 

genomförande. 

Varför: utgår från vilken uppgift och roll skolan har för samhället. Utifrån detta 

formas olika uppfattningar om skolans roll i samhället, olika skolämnen och vilka mål 

eleverna bör uppnå (Östman, Sandell, Öhman & 2003, s.130 -131). 

Didaktik är konsten att undervisa (Bronäs, Runebou, 2010, s. 39). Läroplansteori är 

sökande av svar på hur man väljer ut ett innehåll som ska läras ut. Hur lärandet ska 

organiseras innesluter alltså även andra didaktiska frågor, det som undervisas och hur 

det undervisas hänger således tätt ihop (Lundgren, 2014, s.141). 

2.4 Vad är naturvetenskap i förskolan? 
Förskolan kan introducera naturvetenskapligt lärande i tidig ålder och dessa tankar 

kräver att barnen utvecklar en systematik (Lundgren, 2014, s.146). Det kan handla om 

att urskilja, sortera och benämna. Dessa och liknande övningar hjälper till att lägga 

barnens grund för ett naturvetenskapligt förhållningssätt (Åkerblom, 2008, s. 85-86). 

Naturvetenskap handlar om teorier och uppfattningar som används för att tolka och 

förstå världen. Det är ett samlingsbegrepp som innefattar områden såsom kemi, 

biologi, teknik, fysik, matematik (Larsson, 2013, s.165-166). 

Vikström (2011) undrar, vid en föreläsning i Luleå tekniska universitetet, ”Vad är 

naturvetenskap i förskolan? Är det fysik, kemi, biologi i ”lightversion”? Eller allt som 

sker när barn nyfiket utforskar sin omvärld? Eller kanske något som ännu inte funnit 

sin form och definition i förskolans verksamhet?” Hennes svar var att förskollärarna 

har ofta negativa minne från undervisning i fysik, kemi och biologi samt en attityd 

som handlar om att naturvetenskap är ”svårt”. Naturvetenskap i förskolan är ofta 

”Småkryp”, ”Blommor”, ”Löv” och ”Snö, is och vatten” eller ”Flyta-sjunka” 

experiment. 
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Naturvetenskap enligt Jacobsson, Persson, Ekblad m.fl (2014, s.18, 19) är läran om 

den fysiska världen. I vår vardag kommer vi i kontakt med naturvetenskapliga 

fenomen. Alla människor har erfarenheter om detta oavsett ålder. När det gäller barn, 

handlar det inte om att barnen ska förstå alla naturvetenskapliga fenomen som de 

kommer i kontakt med. För barn är det viktigt att samla erfarenheter, uppleva, 

ifrågasätta, konstatera, klura och skapa. 

Barnen börjar forska redan när de inser att de själva kan räkna ut saker och ting 

genom att göra något på egen hand. Till exempel att hälla salt i vatten, genom att sila 

en näve sand och genom att blåsa såpbubblor. De enkla undersökningarna av föremål 

och material i barnens närmare omgivning är en sorts vetenskap (Harlen, 2009, s. 12- 

13). Elfström pekar på att små barn utforskar, undersöker och experimenterar för att 

veta hur världen fungerar (2014, s. 11).  

Naturvetenskapliga begrepp är allmänna slutsatser som dras utifrån de mönster som 

framträder i naturfenomenen och i andra naturföreteelser och hjälper oss att förstå 

naturens ordning. Naturvetenskaplig verksamhet bygger på de tankar och idéer som 

barnen utvecklar. Vid sina undersökningar med hjälp av vetenskapliga metoder som 

präglas av respekt för bevis och kritisk inställning till de metoder som man använder 

när man tester sina idéer. 

Barnens undersökningar och vetenskapliga träning för med sig: 

1. Testa idéer som ger vetenskaplig träning genom att undersöka och experimentera. 

2. Prövning och utveckling av vetenskapliga idéer. 

3. Kritisk granskning av sättet att samla och pröva bevis för idéerna. (Harlen, 2009, 

s. 16). 

Barnens utforskandeprocess blir ett naturvetenskapligt arbete när de fortsätter att 

samla, sortera, pröva och benämna. Det är även betydelsefullt att formulera frågor och 

hypoteser. Det är en viktig förutsättning för att man ska komma vidare i processen, 

anser Elfström (2014, s. 20). 

2.5 Hur arbetar pedagogerna med naturvetenskap? 
Förskolepedagogen behöver kunna kombinera naturvetenskaplig ämneskunskap med 

didaktisk kunskap om hur barn lär och strategier för lärande. Att organisera 
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verksamheten så att det bidrar till barns undersökande och utforskande i vardagen, 

t.ex. tillräckliga material samt att det skapar en god miljö som utmanar barns 

utforskande. Att låta barnen dokumentera skeendet med pedagogerna följa upp 

lärprocessen (Skolverket, 2013, s. 1). Genom att koppla naturvetenskapen till barnens 

vardag kan pedagogen öka intresset och förståelsen kring ämnet. Exempel på detta är 

att ställa frågor om dag och natt, ljud och hörsel samt vattnets kretslopp. Genom att 

låta barnen samspela och interagera med varandra och reflektera kring 

naturvetenskapliga fenomen och dess förklaringar övar de upp sin 

problemlösningsförmåga och bygger vidare på sin kunskap från tidigare erfarenheter 

(Larsson, 2013, s.165-166).  

Intresse är en central didaktisk princip som ofta lyfts fram. Det är viktigt att 

pedagogen riktar detta intresse mot ett relevant ämnesinnehåll. Berättelser är en väl 

beprövad metod att få elever intresserade i ett ämne där deras tidigare erfarenheter är 

begränsade. Två faktorer som påverkar lärarens val av handling är principer och 

omständigheter. Principen handlar om att skapa ett intresse och den påverkas av 

omständigheten att eleverna kan vara ointresserade av naturvetenskap (Bronäs och 

Runebou, 2010, s.14). 

En naturvetenskaplig arbetsgång handlar om att först ha en frågeställning och sedan 

ställa en hypotes, och därpå göra ett försök och reflektera över resultaten. Denna 

naturvetenskapliga metod används av avancerade forskare, men den fungerar bra även 

för förskolebarn (Lättman, Wejdmark, Jacobsson, Persson & Ekblad, 2014, s. 26). 

Thulin beskriver pedagogens roll i att väcka barns intresse inom naturvetenskaplig 

förståelse i förskolan utifrån tre aspekter. (I) Skapa meningsfulla sammanhang där 

barn konfronteras med undersökningar och med olika material som synliggör 

naturvetenskapliga fenomen och samband. (II) Sätta ord på det som händer i samtal 

med barn, ta barns frågor på allvar och dela upplevelser. (III) Rikta barnens 

uppmärksamhet mot vardagliga händelser som har anknytning till naturvetenskap 

(2010, s. 28). Pedagogen styr kommunikationen med sitt språkbruk. Genom lek går 

det att tvinna samman naturvetenskapliga begrepp med vardagliga begrepp. 

Pedagogen bör vara alert på den kunskap som barn riktar sin uppmärksamhet mot och 

stödja deras intresse på ett sådant sätt som synliggör naturvetenskapen i 

sammanhanget (Thulin, 2010, s. 48). 
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Thulin beskriver flera framträdande faktorer som kan vara av betydelse för barns 

lärande och för undervisningen inom det naturvetenskapliga kunskapsområdet. Frågor 

hos barn och hos pedagoger anses bjuda in barn till dialog och är därför viktiga för att 

få en uppfattning om enskilda barns förståelse. Barnens frågor visar hur de tänker. 

Själva frågeställandet är en viktig del av pedagogens förståelse av naturvetenskapliga 

ämnen. Detta är av vikt vid planering och utveckling av undervisningssituationer. 

Thulin skriver även att det är viktigt att systematiskt samla information om barns 

lärande för att kunna bygga bra lärsituationer. Detta kan göras genom utvärderingar. 

Pedagogen behöver även skapa ett öppet klimat i lärsituationen så att barn vågar ta 

plats och presentera sina tankar och synpunkter så att de diskuteras och prövas med 

respekt (Thulin, 2010, s. 45). 

Flera forskare belyser samma pedagogiska ansats. Fristorp lyfter fram att vissa 

faktorer är mer meningsbärande än andra. Även här avser det pedagogens förmåga att 

ta vara på barns erfarenheter och kunnande, att lyssna till barnens frågor och ge barn 

handlingsutrymme och på så sätt bereda möjligheter för att resonera gemensamt kring 

barns upptäckter. Fristorp lyfter fram vikten av ett öppet, utforskande och 

undersökande arbetssätt, en naturvetenskapligt rik lärmiljö som skapar möjlighet till 

att följa kretslopp samt behovet av kunniga pedagoger med ämneskunskap (Fristorp, 

2013, s. 35). 

Harlen, (2009, s. 14) pekar på att barns förmåga att förstå är olika i olika ålder, därför 

är det viktigt att man tar hänsyn till barnen själva och inte bara till de idéer och 

färdigheter som ska läras in. Hur barn lär sig är viktigare än vad de lär sig vilket 

innebär att man låter färdigheter, attityder och begrepp utvecklas sida vid sida. 

Möte, samspel och dialog är tre nyckelord som kan skapa utrymme för pedagogerna 

att uppnå deras mål med lektioner i naturvetenskap (Elstgeest, 2009, s. 20, 21, 23).  

För att uppmuntra barnens tänkande och handlande det är viktigt att undvika ” det 

rätta svaret” i form av korrekta fakta och riktiga slutsatser (Jelly, 2009, s. 32). 

2.6 Varför naturvetenskap i förskolan? 
Det är viktigt att väcka intresse för naturvetenskap redan i förskolan hos barn. För 

detta måste se till att intresse och ämneskunskap finns hos pedagogerna. Forskning 

pekar på svaga ämneskunskaper hos en stor del av lärare i förskolans och 

grundskolans tidigare år (Lättman, Wejdmark, Jacobsson, Persson, & Ekblad, 2014, s. 
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16). 

Thulin redogör för två olika perspektiv om varför man ska jobba med naturvetenskap 

i förskolan. Den första är samhällsperspektivet som anser att om barnen redan i 

förskoleålder bemöter naturvetenskap hjälper det dem att kunna grundlägga positiva 

attityder till kunskapsområdet och därmed påverka barns och ungas självbilder och 

val som rör intresse, studier och yrke i livet. Sverige behöver yrkesverksamma inom 

det naturvetenskapliga kunskapsområdet för samhälles förändring och utveckling i en 

viss riktning (2011, s. 36). 

Det andra perspektivet är att hållbar utveckling är beroende av medvetenhet om hur 

saker och ting är positivt påverkbara. Natur och naturupplevelser har alltid sin egen 

plats i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att barn tidigt får möta och 

utveckla kunskap om sambandet mellan människors livsstil och miljön. 

Naturvetenskap i förskolan – ett barnperspektiv som handlar om att se på barn som en 

”beings” att lyssna på barn och tillvarata deras perspektiv och röster vid en analys i 

forskningssammanhang. Naturvetenskap finns omkring barnen och det är självklar att 

barn utforskar sin omvärld utifrån sin nyfikenhet och motivation att lära som 

drivkraften i människans natur (Thulin, 2011, s. 39). 

Harlen pekar på att naturvetenskap i förskolan ger barn förutsättningar för att utveckla 

sin förmåga att förstå sin omvärld. Vid naturvetenskapliga tillfällen lär sig barn att 

samla och organisera information på olika sätt samt pröva olika idéer som hjälper dem 

att förbereda sig för ett mer effektivt sätt att fatta beslut och lösa problem i sin egen 

tillvaro (2009, s.10). 

Naturvetenskap kan ge både tankeprocess och ett färdigt resultat, förse barnen med en 

metod att samla information, pröva idéer och söka förklaringar för att kunna 

tillgodogöra sig nya erfarenheter (Harlen, 2009, 10-11). 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Den här studien utgår från det sociokulturella perspektivet som innebär att pedagogisk 

utveckling sker genom aktiv delaktighet. Vi har även utgått från det 

konstruktionistiska perspektivet som bland annat innebär att barn ska uppmuntras till 

att utmana sina egna teorier och ställa dem i relation till andras. 
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturella perspektivet handlar om hur vi utvecklar förmågor som är kulturella 

till sin karaktär. Exempelvis såsom att läsa, skriva, räkna, resonera och lösa problem 

(Säljö, 2014, s. 298). Det utgår från att lärandet sker i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Att vi tillsammans konstruerar gemensamma förståelser, 

föreställningar, idéer och sanningar om oss själva och omvärlden. Vidare handlar det 

sociokulturella perspektiv om att kommunikationen är en individuell och en social 

handling samtidigt.(Lenz Taguchi, 2013, s.29, 32, 42- 43). 

Den sociokulturella traditionen har en pragmatisk syn på lärande och kunskap. 

Kunskaper och färdigheter hos människor är alltid både teoretiska och praktiska, vi 

både tänker och utför fysiska handlingar, och dessa aspekter beroende av varandra. 

Språket i den sociokulturella traditionen är en medierande redskap. Vi kan utrycka oss 

och kommunicera med andra människor med språket som hjälper oss att organisera 

vår omvärld.(Säljö, 2010, s. 187). 

Skolan den miljö där man ska bli bekant med kunskaper och där finns det möjligheter 

att låta barn möta och skaffa sig kunskaper som låter dem förstå världen utanför de 

egna erfarenheterna. Enligt Vygotskij är läraren och undervisningen nyckeln till 

kunskaper som ger förutsättningar för att förstå processer i natur och samhälle (Säljö, 

2010, s.190-191). 

Lärandet sker i ett socialt och kulturellt sammanhang och man som individ eller 

kollektiv alltid är delaktig i den förändringen. Inom det sociokulturella perspektivet 

finns tre centrala begrepp: kontext, mediering och kommunikation. Kontext är en 

viktig del av barns lek i förskolan. Inom kontextbegreppet är barngrupp och 

omgivning för barns lekande. Barn ses som sociala aktörer inom kulturella ramar 

skapade av deras omgivning samtidigt som barnen är med och skapar sin omgivning. 

Detta leder till att barnen skapar en ömsesidig förståelse för varandra för vad som 

sägs och görs (Löfdahl, 2004, s, 12). Det sociokulturella perspektivet går i grova drag 

att sammanfatta som samspelet mellan vuxna och barn (Philips & Soltis, 2010 s. 89). 

3.2 Konstruktionistiskt perspektiv 
Ett konstruktionistiskt arbetssätt innebär att pedagogerna inte ses som guider eller 

ledsagare som lotsar barnen mot ett speciellt mål, utan de är primärt medskapare av 

kunskap (Lagrell, 2014). Reggio Emilia har ett konstruktionistiskt förhållningssätt. 
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Lärandet ses som en kommunikativ och kooperativ aktivitet där barnen skapar 

kunskap och mening i tillvaron tillsammans med vuxna medkonstruktörer. Barnens 

kunskapsutveckling ses inte som något linjärt. Genom att systematiskt använda 

pedagogisk dokumentation kan man gå in läroprocesserna som gäller både barnets 

arbete och pedagogens eget arbete och titta på utvecklingen. Det är ett viktigt verktyg 

i en ständigt pågående process, ett utvecklingsarbete utan något bestämt slutmål (Lenz 

Taguchi, 2013, s. 33). I ett konstruktionistiskt perspektiv ses miljö och 

förhållningssätt som något som är föränderligt. Det betraktar barnens teorier och 

frågeställningar som en i raden av mänskliga förklaringar. Det innebär att barn bör 

uppmuntras att undersöka sina egna teorier och ställa dem i relation till andra barns 

och därmed blir de medkonstruktörer av kultur och kunskap. Beroende på tid, rum 

och plats, konstruerar man och skapar sig kontinuerligt, medvetet såväl som 

omedvetet (Lenz Taguchi, 2013, s. 29, 41). Som pedagog ska man vara öppen för 

förändrings- eller reformarbete och transformation av praktiken på förskolan, vara 

aktivt involverad i det som barnen gör och tänker. Barns behov ska styra 

verksamheten. 

4 Metod 
Metod är synonymt med tillvägagångssätt. För att få en bättre bild av verkligheten 

kan vi använda metod som redskap. Det finns i huvudsak två olika typer av metoder, 

den ena är kvantitativ och den andra är kvalitativ. Skillnaden mellan dessa två 

metoder är hur man förhåller sig till antal. I denna studie är vi intresserade av den 

kvalitativa metoden som handlar om att man analyserar en mindre datamängd men på 

ett djupare plan. Vi söker en djupare förståelse av det som studeras med ett mindre 

urval intervjuobjekt (Bjørndal, 2011, s. 22- 23). Som metod har vi valt kvalitativ 

intervju och kvalitativ observation. 

4.1 Intervju 
Vi har valt kvalitativa intervjuer som innebär att man ställer raka och enkla frågor för 

att söka komplexa och innehållsrika svar. Förhoppningen är att det skall skapa ett rikt 

material som i sin tur leder till kunskap om intressanta åsikter, mönster, skeenden och 

annat (Trost, 2010, s. 7). Syftet är att ta reda på pedagogernas uppfattningar om 

naturvetenskap i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv. Vi vill relatera dessa 

uppfattningar till de två teoretiska utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv samt 
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konstruktionistiskt perspektiv. Intervjun skall vara något mer än ett vanligt samtal 

(Bell, 2006, s. 161-162). Därför har vi valt kvalitativa samtalsintervjuer och utgått 

från en intervjuguide. Intervjuguiden fungerar som en relativt detaljerad översikt över 

teman och frågor som ska beröras under intervjun. På detta vis blir intervjun mer 

strukturerad än i en traditionell samtalsintervju. Denna intervjuform ger en hög 

flexibilitet eftersom att intervjuaren kan ändra frågornas ordningsföljd utifrån hur 

intervjun utvecklats (Bjørndal, 2011, s. 92). 

Fördel med en intervju är att man får möjlighet att upptäcka detaljer som man kunde 

ha förbisett. Det skapar även en förståelse för den intervjuades perspektiv. Man kan 

förstå en annan persons tankar och upplevelser genom samtalet. Intervju ger 

möjligheter till att kontrollera att man förstått något på rätt sätt och att klara ut 

missförstånd (Bjørndal, 2011, s. 90). 

Nackdelar är bland annat att metoden är tidskrävande och kräver förberedelser, 

genomförande och bearbetning på ett relativt omfattande sätt, ofta på bekostnad av 

urvalet, d.v.s. antal. En intervjusituation riskerar även att bli påverkad av deltagarna 

på bekostnad av objektiviteten (Bjørndal, 2011, s. 91).  

4.2 Observation 
I vår forskning har vi också valt observation som metod. Dess syfte är att komplettera 

hela eller delar av resultatet från intervjuerna för att skapa mer förståelse för 

innehållet och respondenternas kvalitativa svar. Observation är en aktiv iakttagelse, 

t.ex. att man är koncentrerad på att betrakta något som har en pedagogisk betydelse. 

Observation bygger på det som faktiskt händer. Det handlar alltså inte om vad 

människor säger att de gör och heller inte vad de säger att de tänker (Chiriac, 

Einarsson, 2013, s, 27). Vi har använt ett observationsprotokoll, se bilaga 2. Vi har 

observerat naturvetenskapliga aktiviteter i respektive förskola. 

4.3 Urval 
Vi har valt att intervjua och observera sex förskollärare från två orter. Tre av dessa är 

verksamma på förskolor i Uppsala och tre av dem är verksamma på förskolor i 

Stockholm. Barngrupperna består av ett till sexåringar. Vi har fokuserat på både 

kommunala och privata förskolor för att ta reda på deras arbetssätt. Se figur 1 nedan 

för en utförlig beskrivning av urvalsgruppen. 
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Figur 1: Urval 
Förskollärare Ålder Antal år 

inom yrket 

Relevant utbildning 

A1 47 år 28 år Lärarutbildning i naturvetenskap, teknik och matematik 

med inriktning mot förskolan. 

A2 45 år 14 år 

(De tio 

första åren i 

yrket som 

barnskötare.) 

Läste inte någon specifik kurs i naturvetenskap inom 

förskollärarutbildningen, läste naturvetenskapliga 

ämnen i gymnasiet. 

A3 55 år 34 år Har läst naturvetenskap i grundskolan och i barnskötar- 

och förskollärarutbildningen. 

A4 34 år 5 år Har specifikt läst Naturkunskap för nyfikna på 

lärarprogrammet. 

A5 40 år 18 år Har läst bland annat pedagogik C, handledning och 

mentorskap, tvåspråkig utveckling med mer. 

A6 57 år 34 år Har deltagit i en naturpilotutbildning med 

studiefrämjandet i kommunen samt genomgått enstaka 

kurser. 

 

4.4 Genomförande 
Vi har genomfört individuella intervjuer med sex förskollärare. De har fått veta att 

deltagandet sker anonymt och att materialet inte sparas efter examensarbetet. Tre av 

intervjuerna bandades. Tre intervjuer fick inte bandas varvid anteckningar istället 

gjordes. Varje intervju tog ca 40 minuter. Inför observationerna skickades 

informationsbrev och samtyckesformulär ut till vårdnadshavare. Det innehöll fråga 

om tillstånd att få observera barnen. I brevet framgick det att barnen varken skulle 

fotograferas eller spelas in. Observationerna dokumenteras genom att anteckna under 

arbetets gång. Varje observation tog 20-40 minuter. Äldre barn kunde observeras 

under längre sessioner än yngre barn eftersom de yngre sällan sysslas med samma sak 

i mer än 20 minuter. Vi har valt att observera pedagogiska situationer i verksamheter 

som har ett aktivt arbete inom naturvetenskap. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 
Det finns krav för de etiska aspekterna i forskning. I detta sammanhang har dessa lyfts 

fram: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

1. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet innebära att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. 

4. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) 

Innan intervjun skall respondenten vara införstådd i vad intervjun ska handla om, 

vilken sorts frågor som ska ställas, hur det insamlade materialet kommer att användas 

samt varför just denna respondent är intressant att intervjua (Bell, 2006, s. 157). 

Intervjupersonerna har informerats om… Intervjupersonerna är införstådda i att de är 

anonyma i denna studie utifrån det etiska kravet. Det inspelade materialet är endast 

till för genomförandet av denna studie och kommer att förstöras när det använts 

färdigt. Avseende observationsmetoden har vi skickat missivbrev till vårdnadshavare 

där vi har beskrivit att varken fotografering eller inspelning av barnen förekommer i 

studien. 

4.6 Databearbetning 
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi flera gånger på respektive inspelning för att 

sedan transkribera respondenternas svar på datorn. Texterna var oredigerad råtext 

Syftet var att ha ett bra källmaterial att falla tillbaka på vid behov. Intervjuerna är 

baserade på bilaga 1, Intervjuguide. De intervjuer som endast antecknades har 

sammanställts direkt i datorn, även dessa följer mallen i vår intervjuguide. 

Observationerna har följt bilaga 3, Observationsprotokoll. Efter observationerna har 

vi sammanställt observationsprotokollen och transkriberat dem till datorn. Även här 

finns oredigerad råtext tillgänglig att falla tillbaka på vid behov. Databearbetningen 

har utgått från vårt syfte och från våra frågeställningar. Vi har valt att använda det 
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som har relevans med vår frågeställning och vårt syfte. Vi har växelvis granskat 

varandras datasammanställning så att innehållet stämmer överens med det faktiska 

resultatet. 

4.7 Metoddiskussion 
I denna studie har vi tillämpat intervjuguiden på samma sätt till alla respondenter för 

ökad reliabilitet. Vi anser att vi har fått trovärdighet samt överensstämmelse med 

verkligheten. 

Validitet innebär att frågan mäter det den är avsedd att mäta. I kvalitativa intervjuer 

strävar man efter att just komma åt, att få veta, vad den intervjuade menar eller hur 

hon eller han uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost, 2010, s. 113). Syftet är att ta 

reda på pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i förskolan ur ett didaktiskt 

perspektiv. Vi vill relatera dessa uppfattningar till de två teoretiska utgångspunkterna 

sociokulturellt perspektiv samt konstruktionistiskt perspektiv. Genom intervjuer och 

observationer har vi fått mycket bra material och relevanta svar. Reliabilitet innebär 

att en mätning som upprepas flera gånger genererar samma resultat varje gång, att den 

inte är utsatt för slumpinflytelser (Trost, 2010, s. 111). Eftersom detta är en kvalitativ 

studie som i huvudsak är baserad på ett relativt fåtal intervjuer och observationer går 

det inte att dra några generella slutsatser. 

5 Resultat och analys 
Detta avsnitt innehåller en analys av undersökningen och dess resultat. 

Undersökningen består av sex intervjuer samt fyra observationer. Dessa fördelades 

över fem kommunala förskolor och en privat förskola. 

Utifrån pedagogernas respons under intervjuerna och utifrån deras uppfattningar om 

naturvetenskap i förskolan har vi kategoriserat svaren enligt de tre didaktiska 

frågorna, vad, hur, varför. Dessa kopplas till våra huvudfrågor, se avsnitt 1.3, och 

söker besvara dem genom att beskriva vad naturvetenskap är, hur den synliggörs och 

varför, d.v.s. syftet med den naturvetenskapliga pedagogiska aktiviteten, allt enligt 

respondenternas uppfattningar. 

5.1 Vad är naturvetenskap i förskolan? 
Naturvetenskap är ett stort och brett ämne som man kan jobba med i förskolan, det är 

en helhetssyn av hur människan och resten av världen skall samsas här på planeten. 
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Det är i stora drag pedagogernas uppfattning om naturvetenskap i förskolan utifrån de 

sex intervjuer som vi har genomfört. En av respondenterna säger att naturvetenskap är 

allt omkring barnen och vår roll är att hjälpa dem att uppleva det. Pedagogens insats 

för att underlätta för barnen beror på den kunskap och erfarenhet som han/hon bär 

med sig i sin ryggsäck. Nedanstående tre kommentarer är hämtade ur intervjuerna och 

visar hur pedagogerna A1-A3 ser på ämnet naturvetenskap i förskolan så som brett. 

Förskollärare A1: Naturvetenskap är grunden till allt. 

Förskollärare A2: Det innefattar allt ifrån att byta blöjor till alla saker som händer i 

förskolans vardag. 

Förskollärare A3: Begreppet innefattar mycket. 

Några pedagoger (A4-A5) vidareutvecklade resonemanget kring vad naturvetenskap 

är i förskolan. De anser att naturvetenskap i förskolan innebär att barnen ska få utlopp 

för sin nyfikenhet genom att upptäcka och utforska sin omgivning och allt som 

naturen innefattar. 

Förskollärare A4: Naturkunskap är att få upptäcka och vara nyfiken på naturen.  

Förskollärare A5: Att göra iakttagelser, undersöka och dra slutsatser om hur 

omvärlden fungerar. 

Två av pedagogerna (A4-A5) pekar på barns upplevelse av naturvetenskap och att ge 

barnen utrymme och förutsättningar för att kunna utforska och undersöka omvärlden.  

Pedagogernas samlade svar vittnar om ett brett perspektiv som innefattar 

naturvetenskap och definitionen av den i förskolan. De menar att det är svårt att 

särskilja eller lyfta ut naturvetenskap ur den dagliga verksamheten. Den pedagogiska 

utmaningen ligger i att hinna med att uppmärksamma barnen på det 

naturvetenskapliga när det flimrar förbi. De flesta väljer att avsätta tid eller att man tar 

barngruppen till planerade naturvetenskapliga aktiviteter. 

Flera av pedagogerna (A1-A3, A6) kopplar naturvetenskap i förskolan med natur, 

hållbar utveckling, experiment, odling, kretslopp, kunskap om djur och hur allting 

hänger ihop: 

Respondenterna menar att det innefattar fysiken med rörelse-fart, friktion, ljus, kemi, 
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olika laborationer, vad händer när jag blandar det ena med det andra, teknik med bygg 

och konstruktion, hur fungerar t.ex. en raket? En förskollärare säger till exempel kan 

man inte förklara en kemisk reaktion för barnen. Istället menar hon att man som 

pedagog låta barn se och delta i experimentet. Barn kan förslagsvis få uppleva hur is 

smälter när man värmer den. Vatten är en tacksam ansats när man som pedagog 

introducerar barn till naturvetenskapen. 

Det är intressant att se utbildningsbakgrunden för respondenterna. De som har läst till 

förskollärare och nyligen tagit examen har en tydligare profil mot det 

naturvetenskapliga ämnet. De som har tagit sin examen tidigare har tillgodogjort sig 

naturvetenskaplig kunskap före eller efter sin universitetsutbildning. Pedagogernas 

(A1-A6) svar sammanfattar naturvetenskap i förskolan som att skapa möjligheter för 

barn att skapa nya upplevelser och nya benämningar, att hjälpa barn att förstå och få 

svar på vad som händer omkring dem. 

Förskollärarna anser att miljö har en stor roll och påverkar sättet att jobba med 

naturvetenskap. Det är viktigt att barnen har tillgång till lek/skapandematerial som 

intresserar dem, att de t.ex. får tillgång till undersökande material (luppar) som 

tillgodoser deras nyfikenhet kring myrorna som dyker upp på våren. Det 

förhållningssättet gör miljön till en tredje pedagog vilket underlättar pedagogernas 

arbete och berikar barnens utveckling och lärande. 

5.2 Hur jobbar pedagoger med naturvetenskap i förskolan 
Alla intervjuande förskollärare utrycker sig positivt, att det är viktigt och intressant att 

jobba med naturvetenskap i förskolan. Förskollärare A1 säger att det inte bara finns 

ett sätt att genomföra det på. Att vi ger barnen olika infallsvinklar och 

tillvägagångssätt är bara utvecklande för barnen, vilket är det viktigaste. Pedagogerna 

säger att naturen och dess omgivningar ger rikligt med material att jobba med, att 

skogen ger barnen utrymme att upptäcka, lära sig hur viktigt är att ta hand om 

naturen, uppleva, se och förstå kretsloppet. 

Det anses lättare att kombinera naturvetenskaplig pedagogik med utomhusmiljö med 

tanke på flera faktorer. Exempelvis tillgång till material från naturen. Några anser att 

inomhusmiljön passar bra för olika experiment. Andra lyfter fram utomhusmiljöns 

möjligheter för experimenterande inom naturvetenskap. De anser att vissa experiment 

till och med är mest lämpliga att utföra utomhus. Exempelvis storskaliga experiment 
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med vatten. Det går också att inventera, sortera och klassificera utomhus på ett sätt 

som inte är begränsande på samma sätt. 

Respondenterna ombads att beskriva en vanlig naturvetenskaplig aktivitet. Från deras 

svar går att utläsa två huvudsakliga grenar i den naturvetenskapliga pedagogiken, det 

är spontan aktivitet eller planerad aktivitet. Dessa går i sin tur att anknyta till 

begreppen lek, utforskande och projektorienterad i olika stor utsträckning. Det finns 

även ett övergripande barnperspektiv i deras svar. Utforskande pedagogisk metod 

förekommer i bägge grenar. Lek återfinns också i bägge grenar men dominerar mer i 

den spontana grenen. Det projektorienterade arbetet faller i huvudsak inom de 

planerade aktiviteterna. Det finns inte någon klar gräns mellan dessa olika begrepp. I 

detta sammanhang är det viktigt att illustrera fenomenet, se figur 2 nedan. Vi menar 

att det finns gott om planerade naturvetenskapliga aktiviteter och att de har 

dokumenterats på ett utförligt sätt. Förskollärarna säger att de både jobbar med 

spontana och planerade aktiviteter. En av dem anser att det blir lättare med spontana 

aktiviteter eftersom man tar barnens nyfikenhet på allvar men att det är viktigt att 

jobba med planerade aktiviteter också. 

Figur 2: Illustration av respondenternas svar 
!

 

5.2.1 Lek 
Gällande den didaktiska hur-frågan var det flera förskollärare som bland annat 

återkom till begreppet lek. Barns lärande sker genom lek, det är de flesta pedagoger 
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överens om. Leken har en positiv roll för allt lärande, även inom naturvetenskap i 

förskolan. 

Förskollärare A5: Lek är alltid en naturlig del av lärandet i förskolan.  

Det är leken som ger barnen möjligheter att utforska och fundera över saker och ting 

och väcka barnens intresse att fråga mer och mer. Respondenternas svar om lekens 

betydelse för naturvetenskap varierar dock. 

Förskollärare A2: Leken är lek och lärande är lärande. Leken är annan sak.  

Förskollärare A2 säger att hon inte säger till barngruppen, nu leker vi, utan snarare, nu 

arbetar vi. Övriga respondenter (A1, A3-A6) talar om att barnen genom lek kan lära 

av varandra samt bearbetar sina kunskaper. Förskollärare A4 anser att undervisning i 

förskolan sker genom lek. Att det gäller att hela tiden skanna av vad barnen är 

intresserade av och vilka lekar de leker som sedan planera undervisningen utifrån det. 

Förskollärare A5 anser att lek alltid är en naturlig del av lärande i förskolan. 

Förskollärare A6 menar att barn upptäcker den fysiska världen, skapar erfarenheter 

och ger mening genom lek. Att leken är grund för barns lärande och att lek skapar lust 

att lära. De spontana naturvetenskapliga aktiviteterna utgår till stor del från barnens 

lekar. Dessa lekar lägger även grunden till de planerade aktiviteterna i längden 

påverkar de även tema vid val av projekt som sträcker sig över hela terminer eller blir 

återkommande inslag i undervisningen. 

5.2.2 Utforskande 
Gällande den didaktiska hur-frågan var det flera förskollärare som bland annat 

återkom till begreppet utforska. Förskollärare A5 beskriver processen vid val av ett 

projekt. De har barnens utforskande i fokus, undersökningsfasen är viktig innan val av 

projekt. Exempelvis tänkte de först att fåglar var det stora intresset hos flera av barnen 

i gruppen vid det givna tillfället. När pedagogerna gick tillbaka till gruppen med 

bilder och filmer visade det sig att ljud verkade vara det som intresserade barnen mer. 

Förskollärare A1 anser att det är viktigt att förhållningssättet följer barnen istället för 

att barnen följer miljön. A1 frågar sig även om barnen kommer att bli nyfikna på 

insekter, växter och naturens växlingar om de aldrig får vara i naturen. 

Förskollärare A1: Att få följa ett frö till att bli en morot är ett enkelt sätt att ge 

barnen tillfälle att följa naturen och hur man kan påverka den.  
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Förskollärarna berättar att man kan arbeta med pinnar och löv, undersöka var kommer 

de ifrån, vilka sorter det är. Man kan ta reda på när och var tillhörande träd och 

blommor växer. Sortering, klassificering faller in i detta. Syftet är att barnen får vara 

delaktiga inom dessa läroplansmål, att undersöka, fundera och lära sig. Samtliga anser 

att man ska ha material som tillåter barn att utforska. Det kan innebära att utforska 

vatten med vispar, kärl, flaskor, silar och trattar. Syftet är att låta barnen få ta in 

begreppet elementet vatten med flera av sina sinnen. Barn ska få prova, undersöka 

och utforska i naturen. De ska få möjlighet är att upptäcka växter och djur i sin 

naturmiljö. Utifrån en händelse eller ett upptäck som barnen själva utforskar kan man 

som pedagog jobba med naturvetenskap. En av respondenterna beskriver vattentema i 

förskolan. Utifrån en spontan händelse ute i gården samlade de snö och is och värmde 

det för att visa barnen hur det smälter och omvandlas till vatten. Syftet med 

aktiviteten är att ta barnens nyfikenhet på allvar och att förklara saker som barnen 

själva upptäcker i sin omgivning på ett naturvetenskapligt sätt. Denna händelse tog 

sitt avstamp i lek och blev en spontan utforskande naturvetenskaplig aktivitet. 

5.2.3 Projektorienterat 
Gällande den didaktiska hur-frågan var det flera förskollärare som bland annat 

återkom till begreppet projekt eller tema. Genom att fråga hur pedagogerna arbetar 

med naturvetenskap i förskolan framgick det att de flesta arbetar med olika projekt 

initierade av barn eller pedagoger. Det innebär naturligtvis en del utmaning. 

Förskollärare A4: … att verkligen få med alla barn och hitta rätt projekt. 

Som tillämpning nämnde respondenterna bl.a. experimentet med att få följa ett frö till 

att bli en morot eller att plocka naturföremål i skogen t.ex. kottar, pinnar, ekollon, bär, 

löv, bark, små trädstubbar och använda dem i samlingen och barngruppen får ett 

diskussionsämne. Förskollärare A3 berättar om ett tittskåp där de samlar föremål som 

barnen tar med sig från skogen och använder i samlingen. Projektorienterade 

naturvetenskapliga aktiviteter innebär exempelvis att vara ute i naturen och undersöka 

fenomenet hållbarhet genom att bygga broar av pinnar, löv och stenar, säger 

förskollärare A4. Förskollärare A6 beskriver ett projekt de har just nu där ett barn 

ville plantera rosor. Det var i november så inga rosor fanns kvar ute. Barnen kom på 

att de kunde ta kastanjer istället. De lade dem på ett fat där de skulle växa. Det 

behövdes inget mer ansåg barnen. Det gick en tid och inget hände. De tog fram sin 



! 26!

glaskompost där de haft maskar, äpplen, papper, cornflakes, sand m.m. I den hade det 

nu blivit jord. Ett barn kom då på idén att de kunde plantera kastanjerna i jorden. 

Någon annan kom på att man brukar vattna. 

5.2.4 Barnperspektivet 
Förskollärare A5 beskriver olika ansatser i det naturvetenskapliga arbetet med barn 

beroende på deras ålder och mognad. Gemensamt för dessa ansatser är 

barnperspektivet. Äldre barn kan tillfrågas om vad de vet kring olika fenomen, dessa 

kan hålla en dialog på ett konstruktivt sätt. De yngre barnen observeras istället och 

genom deras handlingar går det att se vilka erfarenheter de besitter. Förskollärarna A4 

och A6 betonar vikten av att ha barns perspektiv, detta kan nås bland annat genom att 

vara aktivt närvarande, aktivt lyssna, reflektera och dokumentera. 

Samtliga respondenter lyfter fram barnens önskningar och intresse som en nyckel till 

barnens lärande och utveckling. Det viktiga är att fokusen ligger på barnen, deras 

intressen och på deras frågeställningar. Genom att pedagoger intresserar sig för vad 

barnen intresserar sig för blir det naturligt att skapa en lärandemiljö där barnen och 

deras intressen ligger till grund för hur det ser ut på förskolan. 

Respondenter ser att det finns variation och tycker i huvudsak att det är bra att 

pedagoger jobbar på olika sätt. Genom reflektion och i samspel med kollegor kan 

pedagogerna få syn på olika arbetssätt utifrån ämnet. Förskollärare A4 säger att hon 

presenterar nya aktiviteter på ett mer öppet sätt, att det inte i förväg är bestämt och 

kommunicerat till barnen hur det ”ska” bli. Det kan innebära att inte hjälpa barnen att 

forma något för att det ska bli ett fint resultat utan istället låta barnen arbeta utifrån 

sina kunskaper och förutsättningar. Samlar vi kottar och ska göra troll så låter hon 

dem skapa trollen som de vill. Det är inte så noga med att det först ska vara en kropp 

och sedan huvud osv. Det är processen till det färdiga trollet som är viktigt inte att 

trollet ser perfekt ut. Hon använder sig av dokumentationen för att planera vidare vad 

som ska göras med barngruppen. Det är svårt att säga vilket ”sätt” som är rätt val av 

undervisning.  

5.3 Varför naturvetenskap i förskolan  
Svaret på den didaktiska frågan ”varför?” varierar mellan olika förskollärare som vi 

intervjuade, men alla var överens om att det är viktigt att jobba med naturvetenskap i 

förskolan. 
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Förskollärare A5: Just att lära sig förstå sin omvärld och hur olika fenomen 

fungerar. Genom att erbjuda en miljö som ger möjligheter att laborera med 

naturvetenskapliga fenomen blir det naturliga val för barnen och lätt att tillgå. 

Två förskollärare (A1, A6) lämnade varsitt spontana och kärnfulla svar på frågan 

varför det är viktigt att jobba med naturvetenskap i förskolan. Dels att förskolan 

lägger grunden till Sveriges framtid, dels att det är en av grundbultarna i våra liv. 

Deras utryck handlar om samhällets syn och perspektiv om att naturvetenskap är 

viktigt för samhällets skull för att samhället går vidare med förändringar och 

utveckling. Förskolan är det första steget där man skapar möjligheter som väcker 

barns intresse till naturvetenskap. Förskollärarna har samsyn kring att det är viktigt att 

barnen får en grundläggande förståelse för naturens kretslopp, samt att det finns en 

miljökris i världen. De betonar även hur viktigt det är att tidigt börja lära barn att det 

finns hot från människors sida mot miljön. Förskollärare A3 menar att barn behöver 

veta och få information och kunskap om relationen mellan natur och människor, och 

att de är beroende av varandra. Våra handlingar påverkar planeten och människor 

samtidigt. Förskollärare A2 betonar även att barnen ska få möjligheter att uppleva 

naturvetenskap i förskolan. Det hjälper dem att gå vidare med naturvetenskapliga 

ämnen senare i skolan utan att vara rädda och uppleva det som ett svårt ämne. Det är 

bättre att barnen lär sig den här typen av kunskap i en tidig ålder. Förskollärare A4 

belyser förskolans uppdrag att lägga en grund för kunniga samhällsmedborgare som 

känner naturens kretslopp och ser sin egen roll i det stora sammanhanget. 

5.4 Observationer 
Intervjuer och observationer hänger ihop i vår studie. Båda metoderna används för att 

få en förståelse om hur de didaktiska frågorna vad, hur och varför påverkar 

pedagogernas uppfattningar kring naturvetenskap i förskolan. Nedan kommer 

observationsrapporter med syfte att komplettera hela eller delar av resultatet från 

intervjuerna för att skapa mer förståelse för innehållet och respondenternas kvalitativa 

svar. De 4 observationer som beskrivs här är strukturerade av våra iakttagelser om hur 

pedagogerna tillämpar dem didaktiska frågorna vad, hur och varför i sina aktiviteter 

för att utforska naturvetenskapliga fenomen i förskolan. 

5.4.1 Observation 1: 
Aktivitet flytförmåga, vad? 
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Pedagogen hade sex barn 1-3 år. Material var vatten, ett stort kärl, pappersbåtar och 

stenar. De provade flytförmåga. 

Aktivitet flytförmåga, hur? 

Barnen visade stort intresse för lek med vatten. Det som lockade dem främst var att 

hälla vatten. Pedagogen upprepade orden flyta och sjunka flera gånger under 

aktivitetens genomförande så att barnen lär sig att använda dessa ord i sitt 

sammanhang. Pedagogen bad barnen beskriva skeendet. Barnen pratade under hela 

aktiviteten. Ett barn sa att hon hade roligt när hon lekte med vatten. Ett annat sa att 

han lekte med en båt. Barnen visade ett stort engagemang under aktiviteten och det 

visade sig att vatten är ett bra material att använda sig av i lärmiljön. Hela aktiviteten 

tog 20 minuter att genomföra. 

Aktivitet flytförmåga, varför? 

Pedagogens främsta syfte för aktiviteten var att låta barnen ta in begreppet vatten med 

flera av sina sinnen. 

Under observationen framgick det att de yngsta inte kunde uttrycka sig verbalt men 

att de deltog aktivt genom hela processen och tydligt visade att de förstod vad som 

pågick. De äldre barnen var mer verbala och visade ett stort engagemang i aktiviteten. 

Genom att upprepa aktiviteten och låta den bli ett återkommande inslag i leken 

underlättar pedagogen för barnen att lära sig använda naturvetenskapliga ord och 

tillvägagångssätt. 

5.4.2 Observation 2: 
Aktivitet odling, vad? 

Pedagogen hade åtta barn, 1-2 år. Efter samlingen fick barnen äta frukt och spara 

kärnorna. Material var även krukor, blomjord och vattenkanna med vatten. 

Aktivitet odling, hur? 

När barnen ätit färdigt efter samlingen tog pedagogen fram krukorna, blomjorden och 

vattenkannan. De tog fram kärnorna från de äpplen och päron barnen precis hade ätit. 

Pedagogen erbjöd barnen att hälla jord i krukan genom att först visa hur man gör och 

sedan fråga barnen vem som vill prova. Pedagogen upprepade orden jord, kruka och 

kärna. Alla barn fick hälla jord i krukan och odla kärnor. Av de åtta barnen var fem 
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särskilt intresserade, tre av de åtta barnen var inte särskilt intresserade av aktiviteten. 

Aktiviteten tog 1 timme att genomföra, inklusive samling. 

Aktivitet odling, varför? 

Syftet med aktiviteten var att bekanta barnen med nya ord i sitt rätta sammanhang 

samt bekanta dem med vissa kemiska processer. Pedagogen har genomfört aktiviteten 

på ett föredömligt sätt. Det visade sig att aktiviteten upprepats under en månads tid, 

två gånger i veckan. Barnen var väl bekanta med rutinerna kring detta och lärde sig att 

använda ord såsom kärna och vattenkanna. Barnen lärde sig också att vattna och det 

blev till slut en liten grodd i den ena krukan vilket var till stor glädje. 

5.4.3 Observation 3: 
Aktivitet utflykt i naturen, vad? 

Pedagogen hade 8 barn, 4-5 år. Aktiviteten var en förmiddags-utflykt i naturen, 2,5 

timmar. Det besökta naturområdet har en rik variation av träd, fåglar och fenomen 

som stimulerar barnens tänkande. 

Aktivitet utflykt i naturen, hur? 

Inne i naturområdet samlade pedagogen barnen runt sig och påbörjade ett samtal med 

frågor som planerats i förväg. 

-Ser ni det här trädet? Medan hon frågade tog hon en hassel och fortsatte att fråga 

vad den heter. 

-Har ni glömt? Vi har sagt vad den kallas tidigare. Ingen kommentar från 

barngruppen. Efter en stund ropar ett av barnen: -Jag tänkte säga så här, hassel. 

Ingen kommentar från pedagogen, hon fortsätter att fråga barnen: -Kan ni hitta ett 

träd som lika långt som er? 

-Vad behöver ett granfrö för att växa? Ett barn lyfte hand och sa vatten. Pedagogen: -

Nej! Sol och regn. Barnet blev besviket och sa: -Jag tänkte säga regn. Ingen 

kommentar från pedagogen. Sedan var det fri lek. Pedagogen hade med sig en påse 

där alla barn fick lägga sina föremål. Därefter var det fruktstund. Under fruktstunden 

bad några av barnen att få leta efter en varg i skogen, vilket pedagogen tillät. På vägen 

sa tre barn att de inte haft en rolig dag, pedagogen tog deras åsikt på allvar och 

samtalade med dem. 
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Aktivitet utflykt i naturen, varför? 

Pedagogens förhållandesätt till barngruppen har stor roll för barnens lärande. Syftet 

med utflykten till skogen var främst att barnen lär sig benämna olika träd och fåglar. 

Under observationens gång framgick det att pedagogen hade bestämda frågor och 

ville ha bestämda svar. Pedagogen var inte uppmärksamma vad barnen sa och tog inte 

barngruppens kommunikation mellan varandra på allvar och höll sig fast på att barnen 

ska leta efter ett ”rätt” svar. Det som samlades in i påsen och varg-leken var inslag 

utifrån barnens intresse och deras perspektiv. Pedagogens interaktion med 

barngruppen var positiv på vägen till förskolan. Samtalet handlade om innehållet i 

barnens påse och vad de ska göra med föremålen och hur de ska visa dem för sina 

kamrater som var kvar i förskolan. 

5.4.4 Observation 4: 
Aktivitet måla med salt, vad? 

Privat förskola, fyra barn 5-6 år. Material var papper, vattenfärger, salt, penslar. En 

planerad aktivitet som ett avsnitt i ”Stora boken med experiment för nyfikna barn”. 

Aktivitet måla med salt, hur? 

Barnen ritade varsin drake som de senare målade vattenfärger. De använde mycket 

vatten och lite färg. Sedan hällde de salt på målningen som vilket gjorde att 

saltkristallerna drog till sig vattnet och färgen vilket skapade mönster. 

Aktivitet måla med salt, varför? 

Syftet var att ge barnen upplevelser inom skapande, teknik och naturvetenskap där de 

får reflektera kring aktiviteterna. Pedagogen ville på så sätt vidga deras 

erfarenhetsvärld och ger dem en större förmåga att förstå sin omvärld. 

5.5 Pedagogernas uppfattningar i relation till teoretiska utgångspunkter 
Genom att värdera pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i förskolan kan vi 

identifiera uppfattningens relation till ett sociokulturellt respektive konstruktionistiskt 

perspektiv. I det här avsnittet kopplas resultaten till fråga två, se nedan. Avsnittet är 

strukturerat efter de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

2. Hur kan dessa uppfattningar relateras till ett sociokulturellt respektive 
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konstruktionistiskt perspektiv? 

5.5.1 Pedagogernas uppfattning om vad naturvetenskap är i förskolan 
Respondenterna ansåg att naturvetenskap i förskolan är att ge barnen möjlighet att 

göra iakttagelser, undersöka och dra slutsatser om hur omvärlden fungerar. Barnen 

ska upptäcka och utforska sin omgivning och allt som naturen innefattar. Exempelvis 

djur, odling och kretslopp och att den pedagogiska utmaningen ligger i att hinna med 

att uppmärksamma barnen på det naturvetenskapliga när det flimrar förbi. 

Förskollärarnas förhållningsätt till den didaktiska frågan om vad, sammanfaller med 

det konstruktionistiskta synsättet på kunskap som ser barn som en medkonstruktör av 

kultur och kunskap (Lenz Taguchi, 2013, s. 94 ). Pedagogernas (A1-A6) svar 

sammanfattar naturvetenskap i förskolan som att skapa möjligheter för barn att skapa 

nya upplevelser och nya benämningar, att hjälpa barn att förstå och få svar på vad 

som händer omkring dem. Den uppfattningen faller inom det sociokulturella 

perspektivet. 

5.5.2 Pedagogernas uppfattning om hur naturvetenskap synliggörs i förskolan 
Observation 1 var en planerad naturvetenskaplig aktivitet som faller inom 

definitionen av det sociokulturella synsättet. Den innehöll upprepade 

naturvetenskapliga ord för barnen så att den bekanta sig med dem samt få ta in 

elementet vatten genom flera olika sinnen. Även observation 2 innehöll upprepade 

naturvetenskapliga ord för barnen så att den bekanta sig med dem. Barnen fick 

uppleva ett av de mest grundläggande fenomenen i naturen, hur en växt blir till. Att 

ett frö som läggs i jord och regelbundet vattnas blir en grodd. Barns lärande och 

utveckling sker genom kommunikation och samspel mellan barn och vuxna samt 

inom själva barngruppen. Enligt vårt resultat är förskolan en social mötesplats där 

samspel och interaktion pågår mellan barn och vuxna samt mellan barn och deras 

omgivning, vilken leder till barns lärande. Genom att skapa villkor för barns 

delaktighet och samarbete i förskolan sker den kognitiva utvecklingen. Pedagogerna 

var ofta uppmärksamma på barnens tidigare erfarenheter samt på barnens egna frågor 

under olika planerade aktiviteter. Vygotskij menar att den planerande undervisningen 

ger möjligheter att samspelet sker mellan lärarna, barn och deras kamrater (Thulin, 

2006, s. 26). Genom att, som lärare, utgå från barns erfarenhetsvärld och vara öppen 

för enskilda barns uppmärksamhetsriktning kan man få syn på barns potentiella 

utveckling (Thulin 2011, s. 56). Vygotskij använde begreppen ”Den proximala 
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utvecklingszonen” i den sociokulturella teorin för att beskriva lärandet. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är det av betydelse för barns lärande att en kompetent 

vuxen är med barngruppen och leder aktiviteter med kommunikation och dialog. Vi 

anser att det är viktigt att låta barn hitta egna teorier, få möjligheter att fundera över 

olika händelser och upptäcka i förskolan. Vidare menar hon att barnens utforskande 

blir värdefulla och lärande sker genom att pedagogerna tillsammans med barnen 

reflekterar över vad barnen kommer fram till. Vygotskij såg den kognitiva 

utvecklingen som ett resultat av individens delaktighet i och samarbete med andra 

kring målrelaterade aktiviteter (Thulin 2006, s. 26). Ett konstruktionistiskt 

förhållningsätt, som utmärks av en öppenhet till förändring, är ett sätt att barn lär och 

förstår sig själv och sin omvärld. Att barnen ges möjlighet att gå vidare i utforskandet 

av alternativa tankekonstruktioner och därmed formulera en egen teori (Lenz Taguchi, 

2013, s. 94 -97). Pedagogerna var aktiva att vara med i barnens egna forskande och 

hjälpte till så att lärandeprocessen gick vidare. De tog barnens intresse och önskningar 

på allvar i olika spontanta aktiviteter. Exempelvis utforskande av is och snö i en 

förskola eller solkatt-aktiviteten i en annan förskola. I observation 3 framgår en 

förskollärare som söker ”rätt” svar när hon ställer frågor till barnen. Det visar på ett 

annat förhållande till lärande i förskolan, delvis en ålderdomlig syn. Språkets 

betydelse lyfts fram i båda teoretiska utgångspunkter. Enligt konstruktionistisk 

kunskapssyn på lärandemiljön har språk och relationen mellan barn och vuxna en stor 

roll. Alla förskollärarna betonade miljöns betydelse för barns utveckling samt att ta 

barnens perspektiv på allvar, genom att se och lyssna på dem.  

5.5.3 Pedagogernas uppfattning om varför naturvetenskap i förskolan 
Förskollärarnas samlade utryck handlar om samhällets syn och ett perspektiv om att 

naturvetenskap är viktigt för samhällets skull. De är överens om att förskolan har en 

viktig roll att spela i barnens grundläggande undervisning kring naturvetenskap. Vi 

anser att barnen blir varse på vad deras roll i kretsloppet och hur de påverkar och 

påverkas av detta. Perspektivet är sociokulturellt och lärarlett i observationerna. I 

intervjuerna finns det ett par konstruktionistiska kommentarer. Delvis att barnen ska 

få möjligheter att själva laborera med naturvetenskapliga fenomen. 

6 Diskussion  
Vi har utfört intervjuer och observationer som redovisas under resultat-avsnittet. Våra 
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resultat diskuteras i det följande avsnittet i förhållande till tidigare forskning och 

litteratur där vi försöker få mer förståelse om vad naturvetenskap i förskolan är samt 

hur man synliggör det i verksamheten. Enligt Vygotskij är läraren och undervisningen 

nyckeln till kunskap och det som ger förutsättningar för att förstå processer i natur 

och samhälle (Säljö, 2010, s.190 -191). 

6.1 Vad uppfattar pedagogerna att naturvetenskap är i förskolan? 
Thulin anser att naturvetenskapen har en viktig roll att spela i förskolans 

värdegrundsarbete. Förskollärarna i våra intervjuer anser att naturvetenskap är ett stort 

och brett ämne och det finns överallt omkring barnen och kring vuxna i förskolan. De 

flesta av förskollärarna fokuserar brett på naturvetenskap i förskolan som innefattar 

natur, djur och kretslopp, men en av dem ser naturvetenskap från att byta blöja till alla 

saker som hände vardagen i förskolan. Inom förskolans verksamhet har 

naturvetenskap ofta begränsats till områden som rör biologi och miljö (Thulin, 2011 s. 

44). 

Pedagogerna nämnde även olika experiment som innehåller kemi och fysik. Enligt 

Vikström (2011) är naturvetenskap i förskolan ofta ”Småkryp”, ”Blommor”, ”Löv” 

och ”Snö, is och vatten” eller ”Flyta-sjunka” experiment. Dewey säger att 

naturvetenskap inte skall presenteras som ett helt nytt ämne för barnen. Istället skall 

naturvetenskap kopplas på barnens redan tidigare erfarenheter. Det skall vara ett 

redskap som hjälper dem att ordna tidigare erfarenheter på ett lättare och effektivare 

sätt (Dewey, 2004, s. 51-52). Att pedagoger ger uppmärksamhet till natur och djur är i 

samklang med läroplanen. Den har tydligt betonat att barn ska utveckla förmågor och 

kunskap om natur, djur och växter. Att begränsas sig till ett visst område kan bero på 

att läraren försummar barns teorier eller har dåliga kunskaper i ämnet. Ibland 

förekommer att barn har teorier som lärare med en axelryckning eller ett leende viftar 

bort på grund av att läraren har dåliga kunskaper i ämnet (Elfström, 2014, s. 143). 

Respondenternas utbildningsbakgrund hade inte någon märkbar betydelse för den 

naturvetenskapliga pedagogiken. Respondenternas naturvetenskapliga bakgrund har 

viss betydelse för deras val av specifika aktiviteter. 

En av förskollärarna anser att barnen får möjlighet att lär sig nya ord och begrepp när 

de utforskar. Barnen får lära sig nya ord, termer och begrepp och får utrett för sig 

skillnader i ordens betydelse. Att observera hur barnen namnger olika saker och 
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fenomen kan ge en fingervisning om hur de uppfattar och tänker om det de 

undersöker (Elfström, 2014, s. 105, 138). Pedagogerna lyfter fram lekens betydelse 

för lärande av ämnet naturvetenskap men de förklarar inte hur leken kan vara ett bra 

sätt att jobba med naturvetenskap. Det kan bero på vår frågeställning eller att en av 

pedagogerna skiljer på lärande och lek. Lärarens förståelse och kunskap om de 

innehållsaspekter som står i fokus tycks vara en viktig faktor vid barns lärande 

(Thulin, 2006, s. 40). 

6.2 Hur uppfattar pedagogerna att naturvetenskap synliggörs? 
Thulin anser att den naturvetenskapliga riktningen skyms när lärarens föreställning 

om hur barn lär blir det som får dominera situationen (Thulin, 2011, s. 49). 

Pedagogerna betonar vikten av att ta barnens nyfikenhet och intresse som 

utgångpunkt till ett utforskande arbetssätt. De menar att fokuseringen på barnens 

frågeställningar är en nyckel till barns lärande och att det är viktigt att jobba både med 

spontana och planerade aktiviteter. I förskolan ska barnens frågor, teorier och 

intressen vara det som de driver projektet (Elfström, fl.m, 2014 s. 55, 59). Överlag ser 

den spontana pedagogiken ut att vara dominerande i antal tillfällen. Däremot är den 

planerade aktiviteten mer kvalitativ och uppföljningsbar eftersom den dokumenteras 

och följs upp bättre. Flera av förskollärarna anser att det är av stor vikt att barnen är 

delaktiga i valet av naturvetenskapliga teman och planerade aktiviteter. En aktivitet 

som de själva varit med och format kommer de sannolikt att ha ett större engagemang 

i och därmed få ett större kunskapsutbyte från. De flesta respondenterna tog fasta på 

detta och gav barnen medbestämmande. För att ge barnen möjlighet att lära sig nya 

ord och begrepp är det viktigt att börja med en händelse eller en upptäckt som barnen 

själva utforskar på och benämner spontant, säger en av förskollärarna. Läraren måste 

försöka sätta sig in i hur barnet tänker om och funderar kring naturvetenskapliga 

fenomen (Elfström, 2014, s. 142). 

Elstgeest (2009, s. 20-23) anser att möte, samspel och dialog är tre nyckelord som kan 

öppna utrymme för pedagogerna för att uppnå deras mål med lektioner i 

naturvetenskap. Särskilt med tanke på de minsta barnen som man vill ”Utöva 

vetenskap” genom olika aktiviteter med. Miljön som man erbjuder spelar stor roll om 

man vill att barnen ska blir nyfikna på naturvetenskap, menar pedagogerna. Alla 

förskollärarna betonar miljöns betydelse för barnens lärande. Förskollärare A1 menar 

att miljön är en tredje pedagog som underlättar pedagogernas arbete. Pedagogerna 
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anser att en rik miljö väcker barns tänkande och hjälper dem att reflektera över hur 

saker och ting fungerar. Samtliga respondenter har varit noga med att tillhandahålla 

en miljö och den utrustning som behövs till barnens undervisning. Vare sig det 

handlar om trattar och silar för att undersöka vatten eller att spendera en dag i skogen. 

För att kunna utmana barns lärande anser flera forskare att lärarens kunskap om 

naturvetenskapliga fenomen är viktigt. De anser även att förskollärare skapar de 

förutsättningar som ger barn möjlighet att reflektera över det fenomen som de ska lära 

något om. Det kräver att förskollärare försöker se världen med barns ögon (Hagser, 

2008, s. 67, 69).  

Förskollärare A1 och A2 anser att leken har en positiv och viktig roll för att väcka 

barns frågor om saker och ge dem utrymme för att utforska omgivningen. 

Pedagogerna menar att interaktion och samspel mellan barn sker genom lek, som i sin 

tur leder till lärande. Pedagogerna talar om hur viktigt är det att ta barns perspektiv på 

allvar och att om man tar barns intresse som grund, då sker lärandet. Det är viktigt att 

utgå från barns upptäckande och utforskande, när man jobbar med naturvetenskap. 

Vid möte med barn kan man inte agera enbart utifrån ett teoretiskt pedagogiskt 

program. Man behöver möta barns frågor och undran samt integrera deras 

erfarenheter i undervisningen så att kunskaperna fördjupas (Säljö, 2010, s. 179). 

Vid aktiviteterna måla med salt och utflykt i naturen, anser vi att pedagogen hade 

bestämda frågor och ville ha bestämda svar. Vi upplevde det som att pedagogen inte 

var uppmärksam om vad barnen sa och tog inte barngruppens kommunikation mellan 

varandra på allvar utan höll sig fast vid att barnen ska leta efter ett ”rätt” svar. Om 

pedagogerna skapar goda villkor och låter barnens frågor och teorier ta plats, då sker 

interaktion och samspel mellan barngruppen samt mellan barnen och vuxna som leder 

till lärande. Det är inte fel med att försöka hjälpa barn att ta reda på fakta om det här 

experimentet, men frågan ”varför” som pedagogen använde för mycket begränsade 

barnens tänkande och gav dem mindre utrymme att diskutera. Respondenterna menar 

att det är svårt att lyfta ut naturvetenskap ur den dagliga verksamheten. Utmaningen 

ligger i att hinna med att uppmärksamma barnen på det naturvetenskapliga när det 

flimrar förbi. 

Man ska introducera själva undersökningsbegreppets innebörd och stödja det över tid, 

betonar Siraj Blatchford (2001). Begynnande naturvetenskap kan förstås som att 
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grundlägga intresse för problemlösning och undersökning och handlar i hög grad om 

attitydskapande (Thulin, 2011, s. 40).  I ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap ses 

barn som kunskapsskapande. Med en konstruktivistisk teori och metod kan barn hitta 

rätt sätt för att på ett naturligt sätt närma sig den vetenskapliga kunskapen. Men risken 

med det konstruktivistiska förhållandesättet är att barns inflytande, intresse och 

önskemål minskar (Lenz Taguchi, 2013, s. 94). 

6.2 Varför naturvetenskap i förskolan enligt pedagogerna? 
Vi anser att det råder få oklarheter kring varför pedagogerna uppfattar att 

naturvetenskapen har en självklar plats i förskolan. Människans roll i kretsloppet 

behöver lyftas fram tidigt så att barnen ser sina påverkansmöjligheter och inte känner 

att naturvetenskap är något främmande avlägset eller svårt. Två av respondenterna 

sammanfattade detta kort och koncist under intervjuerna, att naturvetenskapen är en 

grundbult i våra liv och att kännedom om den lägger grunden för landets framtid. För 

att nå ända fram med naturvetenskapen under förskoletiden är det dock viktigt att 

överbrygga svaga ämneskunskaper hos en del av pedagogerna (Lättman, Wejdmark, 

Jacobsson, Persson, & Ekblad, 2014, s. 16). Litteraturen visar på behovet av 

yrkesverksamma med naturvetenskaplig kunskap som är delaktiga i samhällets 

förändring och utveckling (Thulin, 2011,s. 36). En god naturvetenskaplig kunskap ger 

också verktyg för barnen att utveckla sin problemlösningsförmåga (Harlen, 2009, s. 

10). 

7 Avslutning 
En god förståelse inom naturvetenskap bidrar till att bygga en positiv framtidstro där 

barnen ser sin egen roll i samhället och förstår hur de kan bidra till samhällsnyttan. 

Naturvetenskap i förskolan är relevant av flera olika anledningar. Respondenterna 

betonar att förskolans uppdrag är att lägga en grund för kunniga samhällsmedborgare 

som känner naturens kretslopp och ser sin egen roll i det stora sammanhanget. De 

anser att förskolan lägger grunden för landets framtid och att naturvetenskap är en av 

grundbultarna för våra liv. 

Det finns en inbyggd konflikt mellan det konstruktionistiska och det sociokulturella 

perspektivet. Vi anser att det sociokulturella perspektivet är vida använt idag och lätt 

som pedagog att glida in i som pedagog. Det konstruktionistiska perspektivet vinner 

dock mer och mer mark. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Kategori Frågeställning 

Introduktion 1. Ålder? 

2. Hur länge har du jobbat i förskolan? 

3. Vilken utbildning har du läst?  

4. Vad är naturvetenskap i förskolan för dig? 

Naturvetenskap i 

förskolan 

5. Kan du beskriva en typisk naturvetenskaplig aktivitet? 

Vad var syftet i aktiviteten?  

6. Tycker du att det är viktigt att jobba med naturvetenskap i 

förskolan? Varför eller inte? 

7. Vad ser du som syfte med att ha naturvetenskap i 

förskolan? Ser du någon skillnad mellan skolan och 

förskolan? 

8. Hur genomför du en naturvetenskaplig aktivitet i 

förskolan?  

Didaktiska val (vad, 

hur, varför) 

9. Hur använder ni er av barnens perspektiv och erfarenheter 

i förskolans naturvetenskapliga arbete? 

10. Ser du skillnaden mellan ditt sätt att jobba eller 

genomförda aktiviteter om naturvetenskap och andra 

pedagogers sätt (kollegors sätt)? 

11. Är det vanligare med planerade eller spontana aktiviteter 

inom naturvetenskap? 

12. Hur arbetar ni med naturvetenskap? Vad har lek för 

betydelse att väcka barns intresse inom naturvetenskap? 

13. Vilken roll spelar miljö för barns lärande och utveckling 

inom naturvetenskap i förskolan? 

14. Hur viktigt är det att aktiviteten tar den väg som 

pedagogen har planerat? 

15. Vilka är de främsta svårigheterna med att jobba med 

naturvetenskap? 
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Bilaga 2: Medgivande till deltagande i en studie, Uppsala 
Universitet VT 2015 
 

Studien, som kommer att handla om naturvetenskap i förskolan, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Syftet är att se hur pedagogerna synliggör 

naturvetenskap för barnen. Studien ska också se hur barnen ges möjlighet till att 

utforska naturvetenskapliga fenomen och hur barnen utvecklar sitt intresse och sin 

förståelse för naturvetenskap i förskolan. Studien utförs av Rokeya och Shahnaz som 

går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

Vi kommer att observera barnen i deras dagliga aktiviteter och vi kommer inte att 

filma eller fotografera. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas 

när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår.  

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 (publikationer, 

seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 

kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

Rokeya Kamal 

Shahnaz Ali 

Uppsatshandledare är Anna Danielsson, docent vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Spara gärna denna information om ni vill komma i kontakt med någon av oss med 

anledning av denna studie. 

____________________________________________________________________ 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag är införstådd i att mitt barn kommer att observeras i sin förskolemiljö. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns 
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medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn 

deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

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 vet att insamlade data är avsedda 

för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för 

andra ändamål. 

 

Barnets namn  Födelsedatum  

1. Vårdnadshavares 

namn 

 2. Vårdnadshavares 

namn 

 

Adress  Adress  

Telefon  Telefon  

Ort och datum  Ort och datum  

Signatur  Signatur  

!
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bservationsprotokoll 
Datum&
&Tid&

Barnantal&och&ålder&
Aktivitet&

F/B*&
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&*F/B&Förskollärare&eller&Barnskötare&


