
 

 

 

 

EXAMENSARBETE 
                                         Hösten 2009 

Lärarutbildningen 
 
 

       
       Nyckeln till  

       naturvetenskap                
En studie av pedagogers arbete  

med naturvetenskap tillsammans med  
barn i förskolan  

  
 
 

 
               Författare 

Jeanette Mellblom 
Sandra Wallin 

 

Handledare 

Agneta Ljung-Djärf 
 

 

 

 

                
       www.hkr.se 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nyckeln till naturvetenskap 
           En studie av pedagogers arbete med  

 naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan. 

 

 

Jeanette Mellblom 
Sandra Wallin 
 

Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap tillsammans 
med barn i förskolan. Skolverket (2009) framhåller en problematik som är att målen i den 
nuvarande läroplanen anses vara otydliga och pedagogers kunskaper kan behöva utvecklas 
när det gäller naturvetenskap. Det nya läroplansförslaget ska förtydliga och lyfta fram 
naturvetenskap samt höja ambitionsnivån för pedagoger i förskolan. Litteraturgenomgången 
visar vikten av att pedagoger är medvetna om kunskaps-, lärande- och barnsyn för att kunna 
möta uppdraget och den pekar på vikten av material och miljö för att stimulera barns 
upptäckande. Den teoretiska utgångspunkten baseras på ett sociokulturellt perspektiv där 
samspel, kommunikation, språk och artefakter är viktiga delar. I studien används 
observationer och intervjuer som verktyg för att undersöka hur pedagoger arbetar med 
naturvetenskap samt hur de ser på sitt arbetssätt. Teori och praktik kan komplettera varandra 
i arbetet med naturvetenskap och resultatet av undersökningen visar att pedagogernas 
kunskaper inom ämnet har stor betydelse. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas 
kunskaper syns i arbetet genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och 
språkliga artefakter. I sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det 
naturvetenskapliga området är av stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers 
kunskaper blir nyckeln till naturvetenskap.  
 
 
  
Ämnesord: naturvetenskap, pedagoger, begrepp, öppna frågor, läroplan för förskolan 
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1. Inledning 

Detta arbete belyser och undersöker pedagogers arbete med naturvetenskap i förskolan. Det är 

väsentligt att studera vilka metoder pedagoger använder i arbetet inom det naturvetenskapliga 

området och därmed se hur de möter läroplanens mål för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Titeln på arbetet baseras på en undran om pedagogers 

kunskaper är nyckeln till naturvetenskap. 

  

1.1 Bakgrund och syfte 

Förskolans läroplan poängterar att idag ska förskolan sträva efter att ”omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). Det innebär att 

synen på arbetet i förskolan har förändrats sedan tidigare då omsorg och fostran var i fokus. 

Utifrån läroplanen förväntas pedagoger arbeta med barns aktiva deltagande i fokus vid allt 

lärande som sker i förskolans verksamhet. Pedagoger har en mängd olika områden som de ska 

fokusera på enligt uppdraget och inom det naturvetenskapliga området ska pedagoger ge barn 

möjlighet att utforska och experimentera på egen hand och tillsammans med andra barn och 

vuxna. Pedagoger ska även arbeta med innebörden i olika begrepp där barn kan se ett 

samband och sätta ord på de upptäckter som de gör i sin omvärld. Ett exempel kan vara att de 

ska förstå olika samband mellan växter, djur och kretslopp. I förhållande till pedagogers 

uppdrag visar Thulin (2006) i sin licentiatavhandling, att pedagoger i förskolan kan ha 

problem med avsaknad av kunskaper i naturvetenskap men även hur de ska arbeta med ämnet. 

Det kan leda till att det blir svårt för pedagoger att utföra uppdraget enligt läroplanen, 

eftersom de kan välja att bortse från naturvetenskap till förmån för andra ämnen som de har 

kunskaper om. Pedagogers problem med att uppnå målen enligt läroplanen kan förstärkas 

ytterligare om det nya förslaget från Skolverket (2009) träder i kraft, där naturvetenskapen får 

större utrymme än tidigare. I det nya förslaget är målen tydligare och det poängteras att 

naturvetenskap ska ha en större del i verksamheten. 

 

I en rapport om förändring lyfter Skolverket (2009) att i dagens förskola har naturvetenskap 

ett relativt litet utrymme och målen när det gäller naturvetenskap är otydliga, vilket innebär att 

den nya planen ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap och höja ambitionsnivån för 

pedagoger i förskolan. I den nuvarande läroplanen anges målen som något som förskolan 

skall sträva efter, vilket i det nya förslaget till läroplan uttrycks som ”Förskolan ska främja 
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varje barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att…” (Skolverket, 

2009, s. 27). Det nya förslaget anger en tydligare formulering på vad förskolan ska sträva 

efter till exempel att arbetslaget ska ”synliggöra matematik, naturvetenskap och teknik som en 

del av barnens vardag, positivt bemöta och utmana barns nyfikenhet på och intresse för 

matematik, naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2009, s. 57), vilket innebär att kraven på 

pedagogers målmedvetenhet ökar.  

 

Det är av stor vikt att studera ämnet eftersom pedagoger verksamma i förskolan kan behöva 

utvidga sin kunskap när det gäller hur barn ska få möta naturvetenskap. Ett av de nya 

förslagen från Skolverket är till exempel att: ”i samspel med andra barn och vuxna upptäcka 

och utforska naturvetenskap och teknik i vardagen” (Skolverket, 2009, s. 55). Studiens 

resultat kan ha betydelse för andra lärarstudenter och verksamma pedagoger eftersom det nya 

förslaget till läroplanen är aktuellt och kan komma att bli deras nya verktyg för hur 

verksamheten ska bedrivas. Enligt Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget kan utläsas 

en oro över att naturvetenskap inte har lika stor plats i förskolan som andra ämnen och det kan 

bero på brist på kunskap hos pedagoger. Enligt Skolverket är det angeläget med en 

kompetenshöjning avseende naturvetenskap för att kvalitén på förskolan ska höjas. Det känns 

därför betydelsefullt för oss att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap i 

praktiken. I en tidigare studie har Berglund och Jönsson (2008) undersökt hur läroplanens mål 

kring naturvetenskap uppfattas av förskollärare, där författarna visar i sitt resultat att 

pedagoger i undersökningen arbetar med målen utan att de är medvetna om det. Författarna 

framhåller även att deras undersökning skulle kunna utvecklas vidare genom observationer 

och på så vis ”få en bild av hur teori och praktik stämmer överens” (Berglund & Jönsson, 

2008, s. 33). Denna undersökning kommer snarare att inrikta sig på att visa hur teori och 

praktik kompletterar varandra genom att observation och intervju används som metoder.  

 

Enligt Skolverket (2009) ska pedagoger medvetandegöra och förklara naturvetenskapliga 

begrepp och fenomen som barn möter i sin vardag. Detta för att barn ska kunna lära sig och få 

en djupare förståelse för sin omvärld. Det innebär att pedagoger själva behöver ha kunskaper 

och veta var de kan söka kunskap för att bli medforskare tillsammans med barn. Inledning och 

bakgrund leder till valt syfte som är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap 

tillsammans med barn i förskolan. 
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1.2 Begreppsdefinition 

I uppsatsen kommer begreppen pedagog och naturvetenskap att användas och här definieras 

de för att underlätta för läsaren. Begreppet pedagog avser förskollärare och barnskötare. När 

pedagoger i allmänhet avses benämns de pedagoger och när det handlar om 

undersökningsgruppen benämns de som pedagogerna. Begreppet naturvetenskap avser här en 

vetenskap som innefattar djur, natur och teknik.  

 

1.3 Disposition 

Dispositionen beskriver uppsatsens upplägg för att underlätta för läsaren. I inledning, 

bakgrund och syfte åskådliggörs val av ämne och varför det är viktigt att undersöka 

pedagogers arbete med naturvetenskap i förskolan. Litteraturgenomgången innehåller olika 

avsnitt som beskriver hur forskare och författare ser på pedagogers arbete med 

naturvetenskap. Den teoretiska utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet där fokus är 

på begreppen samspel, kommunikation och artefakter, vilka även kommer att diskuteras i 

analys och resultatdiskussion. Den empiriska delen innehåller en beskrivning av de valda 

metoderna, observation och intervju, därefter redovisas undersökningens resultat, analys och 

slutsats. Diskussionsdelen ger svar på frågeställningar och ställer litteraturgenomgången mot 

undersökningens resultat och därefter ges förslag till fortsatt forskning. Slutligen görs en 

sammanfattningen av hela uppsatsen.     
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången innefattar en historisk tillbakablick för att kunna se hur synen på 

verksamhetens innehåll har förändrats från Fröbels tid och framåt. Den visar även på 

pedagogers roll i förhållande till kunskaps-, lärande- och barnsyn. Det är viktigt att miljö och 

material stämmer överens med arbetet som pedagogers avser att utföra eftersom det kan 

stimulera barn i sitt lärande. I valet av den teoretiska utgångspunkten speglas en tro på att 

sampel, kommunikation, språkliga och fysiska artefakter är viktiga delar för allt lärande, 

vilket stämmer överens med ett sociokulturellt perspektiv. Naturvetenskap benämns som 

vetenskap i vissa fall beroende på forskarnas ordval.  

 

2.1 Historisk tillbakablick 

I den historiska tillbakablicken läggs fokus på några teoretiker som har haft betydelse för 

pedagogers roll och barns lärande. Vallberg Roth (2002) lyfter fram hur läroplanen har 

förändrats genom tiderna beroende på rådande samhällsförändringar, från Guds läroplan, det 

goda hemmets och hembygdens läroplan, folkhemmets socialpsykologiska läroplan och till 

det situerade världsbarnets läroplan. Avsikten med den historiska tillbakablicken är att visa på 

vad pedagoger har fokuserat på i sitt arbete utifrån den rådande verksamheten i relation till 

barn och natur.     

 

2.1.1 Guds läroplan  

Vallberg Roth (2002) redogör för tiden som kallas Guds läroplan, från 1850 till slutet av 

1800-talet. Det var den kristna synen på innehållet som var angeläget i småbarnsskolan under 

denna period, men även synen på omsorg och fostran var viktigt. Det var ofta kvinnorna som 

ledde verksamheten i småbarnsskolorna/barnträdgårdarna och enligt Tallberg Broman (1995) 

berodde detta på de rådande samhällsförändringarna. Ledarinnornas roll var att leda barn mot 

utveckling genom observation, användandet av lekgåvor och en välfungerande omsorg. 

Vallberg Roth (2002) framhåller en annan roll som ledarinnorna hade och det var att vara en 

vägledare till modern när det gällde uppfostran utan att överta moderns roll. Vallberg Roth 

framhåller att de teoretiska influenserna kom från bland annat Friedrich Fröbel, skaparen av 

kindergarten. Tallberg Broman (1995) menar att den syn som Fröbel hade på barn var att de 

skulle skötas som plantor och med det menades att pedagoger skulle ge barn omsorg och 
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fostran. Viktiga inslag i den Fröbelinriktade pedagogiken var att barn skulle få uppleva 

naturen och integreras med den, eftersom Gud var naturens skapare och barn skulle närma sig 

honom. Fröbel kom med idén till lekgåvor och materialet hämtades från naturen. Dessa 

lekgåvor hade till avsikt att kopplas till matematik och naturvetenskap, men även till Gud i 

form av att de kallades just för gåvor, gåvor ifrån Gud. 

 

2.1.2 Det goda hemmets och hembygdens läroplan 

Av Vallberg Roth (2002) anges perioden mellan 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet 

det goda hemmets och hembygdens läroplan. Vallberg Roth konstaterar att nu var arbetet mer 

inriktat på husliga göromål och ämnen som låg nära hemmet än på den kristna delen. De som 

ledde barnträdgården benämndes ledarinnor, men inte förrän 1944 blev den riktiga titeln 

fastslagen, nämligen barnträdgårdsledarinnor. Synen på barnträdgårdsledarinnans uppgifter 

var att hon skulle leda mer än hon skulle fostra och den auktoritära bilden på ledarinnan 

försvann. Fortfarande användes Fröbels lekgåvor, men inte i samma utsträckning som 

tidigare, istället kom andra teoretiker och deras perspektiv i centrum till exempel Dewey som 

förespråkar barns aktiva lärande. (Vallberg Roth, 2002)  

 

2.1.3 Folkhemmets socialpsykologiska läroplan 

Perioden från mitten av 1900-talet till mitten av 1980-talet kallas folkhemmets 

socialpsykologiska läroplan. Vallberg Roth (2002) pekar på att nu förändrades yrkestiteln och 

1955 blev benämningen förskollärare den som var aktuell. Det vetenskapliga barnet var i 

fokus och förskollärarens uppgift var att se till individernas behov och verka för att alla skulle 

behandlas lika. De teoretiska influenserna kom enligt Vallberg Roth (2002) bland annat från 

Piaget. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) poängterar att pedagogers roll 

enligt Piaget var att ge barn tillfälle att konstruera sin egen kunskap och stötta vid behov. 

Samspel, kommunikation och språk var även viktiga delar i Piagets teori om hur barn lär.  

 

2.1.4 Det situerade världsbarnets läroplan 

Vallberg Roth (2002) avslutar med det situerade världsbarnets läroplan. Denna period började 

runt 1980 och sträcker sig fram till våra dagar. Under denna tid ändras ansvaret för 

barnomsorgsverksamheten från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet. Vallberg Roth 
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lyfter Lpfö 98, Läroplan för förskolan som innefattar mål att sträva mot. Pedagogen ses som 

en handledare till barn, men även som en del i ett arbetslag och som samarbetspartner till 

föräldrar. Det är pedagogers uppgift att skapa situationer där individer kan lära av varandra 

och som Valberg Roth påpekar så är det kommunikation och språk som är väsentliga delar i 

detta lärande. De teoretiska influenser som gör sig gällande under denna period är bland annat 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet.  

 

2.2 Pedagogers arbetssätt med naturvetenskap 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller att pedagogers synsätt på barn och deras lärande 

får betydelse för hur arbetet går till på förskolan. Pedagoger bör därför vara väl medvetna om 

sin syn på kunskap, lärande och barn för att kunna utföra sitt uppdrag i förskolan. Detta 

förutsätter även att pedagoger på förskolan har diskuterat kring hur de ser på olika saker i 

förhållningssättet gentemot barn.  

 

2.2.1 Kunskapssyn  

Elfström m.fl. (2008) framhåller att pedagogers teoretiska utgångspunkt och deras syn på 

kunskap påverkar arbetet med barn och de metoder de väljer att använda. Doverborg och 

Pramling (1995) menar att pedagoger kan uttala en kunskapssyn, men i praktiken agerar de på 

ett annat sätt, vilket kan bero på vilken situation som uppstår. Carlgren och Marton (2002) 

poängterar att ”Lärarnas professionella objekt är lärande, dvs. utvecklingen av olika förmågor 

och förhållningssätt hos eleverna” (Carlgren & Marton, 2002, s. 26). Pedagogers uppgift är att 

använda metoder som gynnar varje barn i deras utveckling. Carlgren och Marton menar 

vidare att det är viktigt att pedagoger har kunskap själva för att kunna lära ut något till barn, 

men även att omgivningen känner förtroende för att de har den kunskap som krävs för att 

utföra arbetet med barn på ett professionellt sätt. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

framhåller att när pedagoger arbetar med naturvetenskap bör de utgå från barns tidigare 

erfarenheter och se barns perspektiv. Detta innebär att pedagoger bör vara lyhörda för barns 

idéer.  

 

Björneloo (2003) har utfört ett projekt med ett antal pedagoger där syftet var att utveckla 

arbetssättet kring naturvetenskap i förskolans och skolans verksamhet. Resultatet visar att 

pedagogernas uppfattningar kring projektet var att de har blivit medvetna om att deras 
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arbetssätt inom naturvetenskap har förändrats. Förändringarna innebär att barn har blivit 

delaktiga i utformandet av arbetet samt att pedagoger fungerar som medforskare med barn, 

vilket skiljer sig från tidigare arbete då pedagoger endast arrangerade arbetet.  

 

Thulin (2006) visar i sin licentiatavhandling hur pedagoger och barn kommunicerar i 

naturvetenskapliga aktiviteter. Thulin lyfter en problematik och det är att pedagoger uttrycker 

sig antropomorfiskt, vilket betyder att de ger djur eller föremål mänskliga karaktärer istället 

för att använda naturvetenskapliga begrepp. Författaren menar att det kan bero på att 

pedagoger har bristfälliga naturvetenskapliga kunskaper och att de därmed inte vet vilket 

språk de ska använda i det naturvetenskapliga arbetet. Tsunghui (2006) menar att pedagoger 

har olika uppfattningar om vad naturvetenskap är, vilket kan innebära att de inte ser 

möjligheterna med att arbeta vetenskapligt med barn. En annan problematik som Siraj-

Blatchford och MacLeod-Brudenell (1999) visar på är att pedagogers arbete innefattar många 

delar. De ska se alla barn, möta barns frågor och hjälpa barnen med att ställa hypoteser men 

även vara ansvariga för anskaffandet av material. Detta kan vara krävande och medföra att de 

känner sig otillräckliga i arbetet med barn.  

 

2.2.2 Lärandesyn 

Harlen (1996) konstaterar att det är viktigt att pedagoger ger barn möjlighet att utforska olika 

saker som de upptäcker i sin omvärld. Pedagoger bör ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter 

kring fenomen som de ska utforska, ta tillvara på den kunskapen och låta barn utforska vidare. 

French (2004) menar att pedagoger ska skapa möjligheter och ansvara för struktur kring 

aktiviteter och använda ett förklarande språk, vilket kan leda barn till en förståelse för olika 

begrepp som de kan använda när de ställer egna hypoteser kring innehållet. Peterson och 

French (2008) poängterar vikten av att barnen kan sätta ord på och förklara sina upptäckter 

eftersom det kan leda till utveckling av vetenskapliga förmågor. Harlen (1996) framhåller att 

barn ska få kommunicera om sina upptäckter för att få tillgång till andras perspektiv kring 

olika fenomen som de upptäcker i sin omvärld. Peterson och French (2008) har i en studie 

gjort en undersökning med en grupp pedagoger som är särskilt utbildade inom 

naturvetenskap. Resultatet visar att de öppna frågorna och språket är av stor vikt där vad-

frågor, som till exempel Vad tror du kommer att hända? används i det naturvetenskapliga 

arbetet med barn. Däremot visar Björneloo (2003) i sin rapport, att ett sätt att arbeta med 

naturvetenskap är att använda problemlösningar där varför-frågan används för att utmana 
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barn. De öppna frågorna är även något som Dysthe (1996) poängterar vikten av eftersom barn 

får möjlighet att göra sina egna tolkningar av pedagogers frågor. Det finns mer än ett svar och 

barn ska inte känna att pedagoger är ute efter ett visst svar. Siraj-Blatchford och MacLeod-

Brudenell (1999) menar att det är genom att ställa utmanande frågor till barn och lyssna till de 

frågor som intresserar dem som lärande kan uppstå. Doverborg och Pramling (1995) 

konstaterar att pedagoger ibland förväntar sig ett visst svar eller en viss process när barn 

skaffar sig kunskap i en aktivitet. Det kan vara problematiskt eftersom barns synsätt kan skilja 

sig från pedagogers. Det blir pedagogens uppgift att ta tillvara på barnets perspektiv och vi 

menar att pedagog och barn kan lära av varandra. 

 

Peterson och French (2008) framhåller att språket är viktigt och genom att låta barn sätta ord 

på naturvetenskapliga begrepp och genom att pedagoger samtalar med barn, kan barn bli 

delaktiga i skapande av sina egna kunskaper. Harlen (1996) framhåller de naturvetenskapliga 

begreppen som viktiga eftersom de hjälper barn att förstå och beskriva sin omvärld. 

Begreppen kan innefatta olika sätt för barn att förklara naturvetenskapliga fenomen och barn 

kan se mönster i naturen, som till exempel kretslopp. Thulin (2006) poängterar att det är 

viktigt att naturvetenskapliga begrepp används i situationer där barn kan se ett sammanhang 

och lyfter pedagogens roll när det gäller att problematisera och nämna olika begrepp och 

därigenom utmana barn. Ett exempel kan vara att pedagoger visar på samband mellan olika 

djur och deras levnadsförhållanden, vilket kan medföra en förståelse för näringskedjan som 

innefattar naturvetenskapliga begrepp.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagoger ska låta barn samtala kring 

dokumentation som görs på förskolan både med pedagoger och tillsammans med andra barn. 

Dokumentation kan vara ett sätt för både pedagoger och barn att synliggöra lärandet. De kan 

även bli medvetna om sin roll och att reflektera kring detta är viktigt för att kunna utveckla sig 

själv. Elfström m.fl. (2008) framhåller att pedagogisk dokumentation är ett viktigt redskap för 

att få fram alla barns tankar i en barngrupp. Barn har möjlighet att bli delaktiga i kunskap 

utifrån olika perspektiv, eftersom alla barn och pedagoger arbetar tillsammans kring 

dokumentation. 
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2.2.3 Barnsyn 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) framhåller en syn på barn som innebär att 

barnet ses som en kompetent individ som själv kan vara delaktig och aktiv i skapandet av sin 

kunskap. French (2004) menar att barn är intresserade av sin omvärld och vill lära om den 

redan vid tidig ålder och den vuxnes stöd ses som en viktig del i allt lärande. Sommer (2005) 

poängterar vikten av den sociala kontakten med andra människor runt barnet för att barnets 

förmågor ska utvecklas på bästa sätt. Barn spenderar mycket tid på förskolan, vilket innebär 

att pedagoger till stor del står för barns socialisation och utveckling. Vidare konstaterar 

författaren att pedagoger ska se barn som en helhet, men även ha den insikten att förstå att 

synen på barn är något som kan ändras över tid, vilket kan bero på olika faktorer, som till 

exempel kulturella skillnader och social bakgrund. 

 

2.2.4 Miljö och material  

Tsunghui (2006) menar att det är pedagogers uppgift att se till att material och aktiviteter 

utmanar barn på flera sätt inom naturvetenskapen. Det är viktigt att pedagoger skapar 

möjligheter för barn att arbeta med och utforska olika material. Det kan leda till att barn får 

nya utmaningar, vilket kan innebära att de hittar nya vägar till kunskap. Författaren poängterar 

att arbete med naturvetenskap inte behöver vara svårt, utan pedagoger kan utföra experiment 

med enkla medel som finns tillgängliga på förskolan. Elfström m.fl. (2008) framhåller att 

miljö och material inte ska styra åt ett visst håll utan barn ska kunna utforska med alla sina 

sinnen för att inte begränsas i skapandet av sin kunskap. Elfström m.fl. poängterar vidare att 

pedagogers kunskap kring miljö och material inom naturvetenskap är väsentliga. Detta 

innebär att om pedagoger har brist på kunskap kan det vara svårt att inspirera barn till att 

utforska och det blir då oviktigt hur mycket material som finns runt barnen, om inte 

pedagoger initierar till aktiviteter eller följer upp barns tankar kring materialet. 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Säljö (2000) konstaterar att utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv är samspel och 

kommunikation. Det är i mötet med pedagoger och barn som individen blir delaktig i 

skapandet av sin kunskap och i dessa möten kan tankar, värderingar och kunskaper utbytas. 

Säljö beskriver att verktyg, artefakter kan vara både språkliga och fysiska. Begreppen innebär 

att de språkliga artefakterna är verktyg i kommunikation och samspel mellan barn och 
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pedagoger. De fysiska artefakterna avser materialet som pedagoger erbjuder barn. Thulin 

(2006) visar att pedagogens roll är viktig, eftersom pedagogen bör problematisera och 

använda naturvetenskapliga begrepp i samspel med barn. Detta är något som kan kopplas till 

Säljös (2000) tolkning av Vygotskij. Vygotskij konstaterar att samspelet mellan barn-pedagog 

och barn-barn är väsentligt. Vidare beskriver Vygotskij hur barn lär genom den närmaste 

utvecklingszonen, ZPD. Det innebär att det som ett barn inte klarar själv kan de utföra med 

handledning av en vuxen eller ett äldre barn. Vid ett annat tillfälle kan barnet klara sig själv 

eftersom barnet erhållit ny kunskap. Säljö redogör för Piagets tankar om barns lärande som i 

vissa delar skiljer sig från Vygotskijs tankar. Piaget framhåller att barn ska konstruera sin 

egen kunskap för att utvecklas. Piaget poängterar att pedagogers roll är att stötta barn i 

lärandet vid behov medan Vygotskij konstaterar att pedagoger ska finnas tillhands under hela 

processen.  

 

Tsunghui (2006) hänvisar till ett citat, “I hear and I forget. I see and I remember. I do and I 

understand” (Croft, 2000, p 219). Tsunghui framhåller att citatet innebär att barn ska vara 

aktiva i skapandet av sitt eget lärande. Detta kan kopplas till Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) som har liknande tankar och poängterar att barn ska ses som 

kompetenta individer av pedagoger. Begreppen samspel, kommunikation och artefakter 

kommer att diskuteras i den kommande analysen i förhållande till studiens resultat. 

 

2.4 Sammanfattning och problemformulering 

Naturvetenskapliga aktiviteter har ett begränsat utrymme i förskolan och flera forskare, till 

exempel Thulin (2006) uttrycker oro över att det kan bero på pedagogers bristande kunskaper. 

Skolverket (2009) framhåller att målen för naturvetenskap i förskolan är otydliga och det kan 

innebära att pedagogerna väljer att inte arbeta med det. I det nya förslaget till läroplan från 

Skolverket poängteras att naturvetenskapliga mål ska göras tydligare och om förslaget träder i 

kraft kan det innebära ökade krav på pedagogers naturvetenskapliga kunskaper. 

Litteraturdelen visar på vad pedagoger fokuserar på i sitt arbete utifrån den rådande 

verksamheten i relation till barn och natur. Från att förr ha sett barnet som en planta har synen 

på barnet utvecklats till att barnet idag bör ses som aktivt och kompetent. Det framgår att 

pedagoger behöver vara väl insatta i var de själva står när det gäller kunskap, lärande, barnsyn 

och hur de agerar i arbetet med barn och naturvetenskap i förskolan. Forskare och författare i 

litteraturgenomgången menar att språk, användandet av begrepp, samspel mellan pedagoger 
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och barn, kommunikation och öppna frågor är viktiga delar att fokusera på när pedagoger 

arbetar med naturvetenskap. Det är intressant att undersöka hur pedagoger med särskild 

utbildning inom naturvetenskap arbetar i förskolan, vilket leder till vald problemformulering.  

 

Problemformuleringen består av två frågeställningar:      

• Hur kommunicerar pedagogerna naturvetenskap med barnen? 

• Hur använder pedagogerna naturvetenskapliga kunskaper i arbetet med barnen? 
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3. Empirisk del 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers arbete med naturvetenskap i förskolan. Detta 

avsnitt belyser vilken metod som är relevant för studiens syfte, urval, etiska överväganden, 

genomförande och bearbetning.  

 

3.1 Metod 

Denscombe (2000) menar att det finns olika analysmetoder varav kvalitativ och kvantitativ 

benämns. Metoderna i en studie väljs beroende på vad som ska undersökas och de olika 

metoderna kan ge olika perspektiv på samma forskningsfråga. Författaren framhåller vidare 

att en kvalitativ metod används när forskaren vill kunna studera beteenden hos människor, 

men även kunna föra ett samtal med respondenten och omsätta undersökningen i skrivna ord.  

 

3.1.1 Metodval 

Valet av den kvalitativa metoden i studien syftar till att leda fram till svar på uppsatsens 

frågeställningar. Patel och Davidson (2003) beskriver begreppet triangulering, vilket innebär 

att forskaren kan använda flera metoder för att få tillgång till ett rikare material. Denscombe 

(2000) menar att ett rikare material kan öka kvalitén på undersökningen, samtidigt kan det 

vara tidskrävande att använda två metoder. I detta fall finns en medvetenhet om det, men 

observationer och intervjuer kan komplettera varandra genom att observationen blir en 

tolkning av pedagogers arbete och intervjun blir ett sätt för pedagogerna att uttrycka sig om 

sitt arbete med naturvetenskap. Undersökningens problemformulering delas upp i två 

frågeställningar. Den första frågeställningen handlar om hur pedagoger kommunicerar 

naturvetenskap med barn och kan undersökas genom observationer av praktiskt arbete, där 

relationen mellan pedagoger och barn syns. Den andra frågeställningen handlar om hur 

pedagoger använder naturvetenskapliga kunskaper i arbetet med barn och kan också 

undersökas genom observationerna eftersom vi kan se hur pedagogerna agerar, men även 

genom intervjuer där pedagogerna kan uttrycka sig om det naturvetenskapliga arbetet med 

barnen.   
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3.1.2 Observation 

Enligt Patel och Davidson (2003) är observationer en metod för att upptäcka beteende, men 

även för att kunna uppmärksamma hur språket används. Vidare menar Patel och Davidsson att 

en strukturerad observation är användbar när forskaren vet vilka områden som ska studeras 

och så är fallet i denna undersökning. Förberedelserna till observationerna görs genom samtal 

om vilka delar som är i fokus och genom att komma överens om att videoinspelning är ett sätt 

att dokumentera på. Vid videoinspelning kan bearbetning ske vid ett flertal tillfällen, vilket 

även stärker tillförlitligheten i observationen enligt författarna. Anteckningar kan vara ett sätt 

att komplettera observationens intressanta delar. Observationens områden är pedagogernas 

förhållningssätt till barnen och pedagogernas kunskaper, vilka kan ses i bilaga I. 

 

3.1.3 Intervju 

Patel och Davidson (2003) menar att genom en intervju kan respondenten redogöra för sina 

uppfattningar om hur de handlar i olika situationer. Detta är relevant för studien eftersom 

samtal kan leda till svar på problemformuleringarna genom att pedagogerna berättar om sitt 

arbetssätt. Säljö (2000) framhåller en problematik med intervjuer och det är att 

respondenterna ger de svar som de tror förväntas av dem, vilket vi tar tillvara på inför 

intervjuerna. Denscombe (2000) menar att en semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren använder öppna frågor för att intervjun ska få formen av ett samtal och därmed få 

med respondenternas egna uppfattningar. Patel och Davidson (2003) framhåller att det är 

viktigt att börja intervjun med några allmänna frågor för att få igång samtalet och sedan 

övergå till frågor som hör till själva undersökningen, vilket vi tar tillvara på i utformandet av 

intervjufrågorna. Patel och Davidson framhåller vikten av att svaren från respondenten kan 

registreras med hjälp av en diktafon eftersom det kan underlätta vid bearbetning av materialet. 

Denscombe (2000) konstaterar att en inspelning kan göra att respondenterna tystnar istället 

för att prata, vilket vi är medvetna om. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar vikten av att 

forskaren har goda ämneskunskaper för att kunna ställa följdfrågor till respondenternas svar 

och därmed leda samtalet vidare. Kunskaperna får vi genom bearbetning av litteraturen. 

Intervjufrågorna handlar om den naturvetenskapliga aktiviteten, hur pedagoger kommunicerar 

naturvetenskap med barnen och hur de använder sina kunskaper i verksamheten. Se bilaga II.  
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3.1.4 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2003) framhåller begrepp som reliabilitet och validitet som viktiga i en 

kvalitativ undersökning. Patel och Davidson menar att en god validitet bygger på att forskaren 

är medveten om vad det är som ska undersökas och utgår ifrån det. Reliabilitet beskriver 

”instrumentets tillförlitlighet” (Patel & Davidson, 2003, s. 100) och de menar de sätt som 

undersökningen utförs på. Det kan stärka reliabiliteten i en undersökning att använda till 

exempel en videokamera eller en diktafon för att kunna bearbeta materialet vid ett flertal 

tillfällen. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att reliabilitet innefattar en medvetenhet 

om att personer kan tolka samma text på olika sätt. Det kan bero på till exempel dålig kvalité 

på inspelningar, hur vi förhåller oss till det vi ska bearbeta och vilket förhållningssätt vi har 

som personer. Patel och Davidsson (2003) konstaterar att det är väsentligt att forskaren är 

medveten om att vid transkribering kan det vara en problematik att tolka talspråk till 

skriftspråk. Det är vanligt att forskaren sätter punkter och kommatecken på ställen där de 

passar för att texten ska bli läsvänlig. Detta var vi medvetna om när texterna bearbetas, men 

tillförlitligheten kan stärkas på så vis att intervjuerna avlyssnas vid ett flertal tillfällen.  

 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Denscombe (2000) poängterar att när forskare vet vilken grupp de vill undersöka använder de 

sig av subjektivt urval. Detta urval kan ge information som annars kan utebli om 

undersökningen rört personer utanför gruppen. När vi valde ämne för undersökningen 

upptäcktes tänkbara respondenter i sökning på Internet och artiklar. En ansvarig person i 

kommunen kontaktades och gav information som leder till pedagogerna i gruppen. 

Undersökningen inriktar sig på pedagoger med speciell inriktning mot naturvetenskap och två 

förskolor kontaktas via telefon.  

 

När vi planerade intervjuerna var avsikten att intervjua de personer som är med i 

observationerna. Två av pedagogerna framhöll i samtalet att de är vana vid att bli inspelade på 

olika vis och såg inte det som ett problem. Detta innebär att videokamera och diktafon blev 

tänkbara verktyg vid insamlingen av materialet. Vi besökte en av förskolorna för presentation 

och avstämning av tid och lokaler. Den andra förskolan låg långt iväg och kontakt med 

pedagogerna skedde via mail. Vid kontakten med pedagogerna överlämnades en presentation 

till föräldrarna, se bilaga III. Någon detaljerad beskrivning av de deltagande pedagogerna 
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kommer inte att göras på grund av att det är en liten grupp som deltagit i projektet och det ska 

inte kunna gå att identifiera deltagarna.  

 

Pedagogerna deltar för närvarande i ett projekt under ett års tid som innebär att de ska 

utveckla sina naturvetenskapliga kunskaper och använda dem i det praktiska arbetet med 

barnen. Pedagogerna i observationerna och intervjuerna är kvinnor och har lång erfarenhet av 

verksamheten, mellan 13 och 30 år. Pedagogerna A och B är utbildade förskollärare och det 

framgår i intervjuerna att båda pedagogerna har ett genuint intresse för naturvetenskap och att 

projektet var ett sätt att utveckla arbetssättet med naturvetenskap i verksamheten. 

Pedagogerna C och D är utbildade förskollärare och pedagog C beskriver i den andra 

intervjun att intresset för naturvetenskap har varierat från barndom till vuxen ålder. Pedagog 

C menar att nu är intresset stort och kursen kring naturvetenskap har väckt många nya idéer 

om hur de kan arbeta med barn. Pedagog D deltar ej i intervjun på grund av att pedagogen 

behövs i verksamheten. Barnen i observationerna är 3-5 år gamla.   

  

3.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) poängterar i Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning fyra krav som undersökningsdeltagare kan ställa och de är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen ska delges syftet 

eftersom de ska få en medvetenhet om i vilket sammanhang forskarna kommer att använda 

materialet och vem som kommer att läsa det. De ska även upplysas om att deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet betyder att deltagare när som helst kan avbryta sitt deltagande och 

att målsmans underskrift krävs för barn under 15 år. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna ska garanteras anonymitet och att allt material som rör studien och deltagarna ska 

förvaras på ett säkert sätt. Deltagarna ska inte beskrivas så utförligt att de kan identifieras av 

läsaren. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas till något 

annat än till undersökningen. De forskningsetiska principerna bemöts genom att redan vid 

bokande av tid för besök beskriva avsikten med att filma och spela in aktiviteterna och 

samtalen. Redan här hade deltagarna möjlighet att tacka nej till att delta. En presentation delas 

ut till föräldrar och pedagoger, dels för att få ett godkännande till att få filma barn och dels för 

att presentera syftet med undersökningen och vad materialet ska användas till. 



 22 

3.4 Genomförande 

Inför observationer och intervjuer lånades en videokamera och en diktafon. Förberedelser 

skedde genom att prova videokamera och diktafon samt avstämma med observation och 

intervjumanualer. Vi deltog båda två under observations och intervjutillfällena. Arbetet 

fördelades genom att en av oss filmade och en intervjuade och inför nästa tillfälle gjordes ett 

byte av arbetsuppgifter. Detta gjordes för att vi båda två skulle kunna uppleva de olika sätten 

att samla information. Innan observationer och intervjuer fick pedagogerna ta del av de etiska 

principerna samt syftet med undersökningen. Den första observationen utfördes i ett rum på 

en förskola under en samlingssituation där pedagogernas förhållningssätt var i fokus under en 

halvtimmes tid. Infallsvinklarna blev olika eftersom en av oss satt en bit bakom 

samlingsringen och antecknade, medan den andra videofilmade situationen vilket gav olika 

tolkningsmöjligheter. Intervjun utspelade sig i ett lugnt rum med pedagogerna som deltog i 

observationen. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon eftersom det är svårt att 

anteckna och lyssna samtidigt och det kan leda till att information uteblir. I den första 

observationen och intervjun deltog pedagog A och B. Den andra observationen utfördes i ett 

rum på förskolan under en halvtimmes tid och fokus var även här pedagogernas 

förhållningsätt. I den andra observationen deltog C och D, medan i intervjun deltog endast 

pedagog C för att verksamheten inte hade resurser så att båda pedagogerna kunde delta. Under 

båda intervjuerna användes ett antal följdfrågor utöver de frågor som förberetts för att 

respondenterna skulle utveckla sina svar.  

 

3.5 Bearbetning 

Observationerna bearbetades vid flera tillfällen genom att de studerades gemensamt och 

enskilt för att slutligen kunna sammanföras och skrivas ner till tolkningarna av filmerna. 

Områdena som var i fokus under observationen gav ett positivt stöd vid bearbetningen 

eftersom uppmärksamheten riktades till dem. Observationens områden var pedagogernas 

förhållningssätt till barnen och pedagogernas kunskaper. Intervjumaterialet avlyssnades 

gemensamt först, men eftersom det är viktigt att ha en djup koncentration vid avlyssning 

delades texterna upp mellan intervjuarna och intervjumaterialet transkriberades noggrant och 

sammanfördes till en text där svaren skrevs under respektive fråga. Intervjufrågorna handlade 

om den naturvetenskapliga aktiviteten, hur pedagogerna kommunicerade naturvetenskap till 

barn och hur de använde sina kunskaper i verksamheten. Detta gav en god struktur kring 
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respondenternas svar och kan visa på ett mönster mellan de olika intervjuerna. Vid den ena 

intervjun deltog två pedagoger, vilket försvårade avlyssningen av intervjun eftersom 

respondenterna i vissa fall pratade samtidigt. I observationerna och intervjuerna togs 

irrelevant information bort eftersom det inte var användbart för studien. Citaten skrevs ut i 

talspråk så som de uppfattades i intervjuerna.  
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4. Resultat och analys 

Patel och Davidsson (2003) framhåller att i en kvalitativ undersökning ”vävs 

resultatbeskrivning och tolkning ofta samman” (s. 133). Resultatet kommer att visa tolkningar 

följda av respondenternas svar i form av citat. I resultatet kommer respondenterna att 

benämnas som pedagog A, B, C och D för att läsaren ska kunna urskilja pedagogerna i 

citaten. Citaten har redigerats i den bemärkelsen att punkter och kommatecken är utsatta för 

att underlätta för läsaren. Vid citaten är även tecken utsatta i form av punkter, det vill säga … 

det betyder att respondenterna tar en paus eller att text har utelämnats. Den teoretiska 

utgångspunkten i detta stycke är det sociokulturella perspektivet, där begreppen samspel, 

kommunikation och artefakter är i fokus.  

 

4.1 Observationer 

Observationernas resultat sammanställs under varje område utifrån vår tolkning av 

pedagogernas arbete i aktiviteterna. Den första observationen utspelar sig på en förskola i en 

mindre kommun, där pedagog A, pedagog B och sex barn deltar under en halvtimmes tid i en 

samlingssituation, där de arbetar med begreppet friktion som innebär att de undersöker hur 

föremål rör sig på olika material. Teknik är ett övergripande tema under terminen och ses som 

en del inom naturvetenskapen. Pedagog A håller i samlingen medan pedagog B sitter 

tillsammans med barnen i ringen. Barnen får undersöka begreppet friktion genom att pedagog 

A ger dem instruktioner att de ska hitta en sak som de tror rullar och en sak som de tror kasar. 

Därefter får barnen undersöka om sakerna rullar eller kasar nerför en bräda som pedagog A 

sätter upp mot en soffa för att den ska luta. Pedagog A använder även en matta som läggs 

ovanpå brädan för att barnen ska kunna undersöka vidare om deras föremål kasar eller rullar 

på ett annat material. Den andra observationen utspelar sig också på en förskola i en mindre 

kommun, där pedagog C och pedagog D deltar tillsammans med fem barn under en 

halvtimmes tid i en aktivitet som handlar om vatten. Den naturvetenskapliga aktiviteten 

handlar om att barnen ska skapa vågor i en balja med vatten och förstå hur vågor kan uppstå. 

Vatten är något som pedagogerna och barnen utforskar under terminen. Pedagog D är 

huvudansvarig i aktiviteten och pedagog C finns med och stöttar. Pedagog C inleder 

aktiviteten med att barnen får berätta om sina erfarenheter kring havet. Barnen provar att göra 

vågor med händerna. Pedagog D provar att göra vågor med en skärbräda och med en fön. 

Barnen får också göra vågor med hjälp av sugrör.  
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4.1.1 Frågor som ställs av pedagogen under aktivite ten 

Pedagogerna använder både öppna och slutna frågor till barnen, exempel visar att 

pedagogerna använder hur-frågor och vad-frågor, för att utmana barnen i att ställa hypoteser. 

Barnen kan även koppla resultat till hypotesen genom att de får en fråga om det blev som de 

trodde. Frågorna kan leda till att barnen får nya idéer och tankar kring de fenomen som de 

undersöker. Pedagogerna använder frågor där barnen utmanas att se likheter och skillnader 

mellan olika fenomen och händelser. Ett exempel på detta är att pedagogerna frågar barnen, 

förra gången rullade den, är det någon skillnad nu. På så vis kan barnen sätta ord på sin 

upplevelse. I vissa fall finns det två svarsalternativ som till exempel när barnen får frågan om 

deras föremål kasar eller rullar. Barnen får först resonera kring vad de tror kommer att hända, 

sedan provar de sina föremål och efter det får de en sluten fråga om föremålet rullade eller 

kasade. En del frågor bygger på barnens tidigare erfarenheter som till exempel när en pedagog 

frågar barnen om de varit vid havet någon gång och hur det känns att bada när det är vågor. 

En pedagog frågar barnen om vattnet är varmt eller kallt och får svaret kallt-varmt, vilket får 

pedagogen att börja ljuda fram lj…ummet, det visar på att ett visst svar eftersträvas och 

samtidigt visar situationen att det är mänskligt att agera på det sättet.    

 

4.1.2 Barnens frågor 

Observationerna visar att barnen inte ställer så många frågor, det är endast en fråga som kan 

urskiljas. Barnet ställer en fråga om de kan använda sugrören som båtar och pedagogen tar 

tillvara på frågan och utvecklar den med att säga att de kan göra storm i baljan. Det framgår 

att barnen använder sig av påståenden och förslag under aktiviteten. Ett barn föreslår att 

pedagogen kan blåsa med en fön samtidigt som alla barnen blåser med sugrör. Pedagogen 

möter barnet genom att göra ”storm”, vilket ska spegla en storm i verkligheten.  

 

4.1.3 Begrepp som används när pedagogerna kommunice rar med barnen 

Observationerna visar att pedagogerna använder naturvetenskapliga begrepp som relaterar till 

aktiviteten och sammanhanget. Innebörden i begreppen får barnen genom konkreta 

upplevelser, som till exempel när föremålen rullar eller kasar på olika material. Konkreta 

upplevelser kan ge barnen en förståelse för innebörden i begreppet friktion. Det finns vissa 

begrepp som både kan vara naturvetenskapliga och vardagliga och vi menar att dessa kan vara 

svåra att skilja åt. De naturvetenskapliga begreppen som pedagogerna använder är virvlar, 
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skum, storm och bubblor. Det används även många vardagliga begrepp som till exempel 

apelsin, grytlock och tallrik. Barnen får möjlighet att koppla ord till föremål och pedagogerna 

bekräftar föremålens begrepp i frågorna som barnen får innan de undersöker. Ett av barnen 

ger förslag att de ska använda en spade för att göra vågor. Pedagogen bemöter det genom att 

hämta en skärbräda som hon säger att de kan använda som en spade. Detta visar att 

pedagogen använder sin fantasi samtidigt som pedagogen väljer bort att använda ordet 

skärbräda.  

   

4.1.4 Pedagogernas naturvetenskapliga kunskaper 

Pedagogernas naturvetenskapliga kunskaper är synliga i aktiviteterna genom att pedagogerna 

låter barnen få iaktta, utforska, ställa hypoteser och prova. Barnen får reflektera och berätta 

vad som händer i aktiviteterna. På så vis kan barnen få sätta ord på sin kunskap och 

pedagogen kan bekräfta barnen genom att ställa utmanande frågor. Pedagogerna är noga med 

att lyssna på barnen när de vill berätta om sina erfarenheter om till exempel vatten. 

Pedagogerna använder både öppna frågor och slutna frågor i kommunikationen med barnen 

när barnen undersöker. Barnens svar bekräftas av pedagogerna och följdfrågor ställs för att 

leda tankarna vidare. Pedagogerna visar att de har ett genomtänkt material som stämmer väl 

överens med de naturvetenskapliga aktiviteterna. Detta kan underlätta för barnens 

undersökande om de får rikt med material. I aktiviteterna visar pedagogerna på engagemang 

och entusiasm, på så vis fångar de barnens intresse och vilja att delta i undersökandet.  

 

4.1.5 Läroplan för förskolan Lpfö 98 

I observationerna syns att pedagogerna möter läroplanens mål på olika sätt. Lpfö 98 

poängterar att varje barn ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9). Detta syns i 

aktiviteterna genom att pedagogerna arbetar med till exempel begreppet friktion och vågor 

konkret, vilket kan leda till att barnen förstår, ser samband och upptäcker nya fenomen i sin 

omvärld. Pedagogerna samtalar med barnen under aktiviteterna och använder sig av olika 

begrepp vid flera tillfällen. Vidare poängterar läroplanen att barnen ”utvecklar sin förmåga att 

lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar” (Utbildningsdepartementet, 

1998, s. 9). Det är något som pedagogerna ger barnen möjlighet till, genom att barnen får 

berätta om sina hypoteser och reflektera tillsammans över resultatet och på så vis kan barnen 
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ge uttryck för sina uppfattningar. Enligt Lpfö 98 skall förskolan arbeta med ”att varje barn 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Utbildnings-

departementet 1998, s. 9). Pedagogerna visar intresse, motivation och väcker barnens 

nyfikenhet genom att tillhandahålla ett inspirerande material. Pedagogerna visar på ett öppet 

klimat genom att låta barnen utforska och leka med materialet, vilket kan leda till att de lär sig 

nya saker.  

 

4.2 Intervjuer  

Intervjuernas resultat sammanställs under varje frågeområde, se bilaga II. Den första intervjun 

äger rum i ett lugnt personalrum med pedagog A och pedagog B. Intervjun varar i ungefär 25 

minuter och inleds med en beskrivning av de forskningsetiska principerna. De första frågorna 

som ställs är till för att respondenterna ska få en mjukstart inför de frågor som är relevanta för 

studien. Den andra intervjun utspelar sig i ett rum på förskolan, där pedagog C deltar. 

Intervjun varar i ungefär 20 minuter och inleds på samma sätt som den första intervjun.  

 

4.2.1 Mål och syfte med aktiviteten 

Det framgår att pedagogerna har svårt för att skilja mellan mål och syfte, vilket kan bero på 

att de har svårt att definiera begreppen. Pedagogerna menar att det är viktigt att barnen ska få 

tänka till och pröva för att kunna förstå samband och begrepp som är relevanta för 

sammanhanget. Den första pedagogen beskriver att målet är att barnen ska uppleva hur olika 

föremål rör sig. 

Det var att man skulle se skillnaden … visa skillnaden på vad som kasar och rullar. Få 
det begreppet liksom. (A) 

 
Nästa pedagog fokuserar på vad barnen har för erfarenheter av vågor. 

 
Ja, dels var det att de skulle tänka efter att det finns vågor. Och lite fundera över hur 
de kommer till… och de gjorde de ju här. (C) 
 

Pedagogen utvecklar sitt svar och framhåller att det är viktigt att ha en tanke med aktiviteten 

samtidigt som de bör vara flexibla, eftersom barnens tankar kan ändra målet. 

 
För det är ju lite så att även om jag har tänker hur jag… nu så vill jag detta… nu ska 
de förstå hur en våg fungerar att den rör sig upp och ner och inte framåt. Men 
någonstans så ska man ju lyssna också på vad det är barnen snappar upp och hur dom 
tänker och då kanske inte mitt mål egentligen nås, alltså det jag vill, men det är 
egentligen inte det som är det viktigaste utan det viktigaste är ju att man snappar upp 
deras funderingar. (C)  
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4.2.2 Barns lärande i aktiviteten  

Pedagogerna beskriver att de är fokuserade på att arbeta på ett sätt med begreppet friktion i 

aktiviteten, vilket kan utvecklas till andra metoder vid ett senare tillfälle. Pedagogerna menar 

att kunskaperna behöver utvecklas över tid och är något som barnen kan arbeta med både 

hemma och på förskolan med föräldrar och pedagogers stöttning. 

 

De me mattan. Det var friktionen det skulle i nästa steg. Man kan inte ta allt på 
samma gång. Påvisa att när man la på mattan att det stoppar upp det och blir högre 
friktion med mattan på. Sen skulle man fortsätta där utifrån det sen. (A) 
  
Ja, det var ju det här med vågorna var vågorna kommer ifrån så att säga och hur… att 
man kan själv experimentera fram det i badkaret sen hemma, kanske. (C) 
  

4.2.3 Pedagoger och barn kommunicerar naturvetenska p 

Pedagogerna poängterar några aspekter som är viktiga att tänka på när de kommunicerar 

naturvetenskap med barnen. En pedagog framhåller vikten av att ställa öppna frågor till 

barnen, eftersom det kan leda till nya tankegångar. Vidare anser pedagogen att det är lätt att 

använda sig av varför-frågan, men menar att frågan bör undvikas för att barnen ska kunna ge 

flera svar. Det framgår att det är något som pedagogerna bör öva sig på, vilket syns i citat 

nedan. 

 

Ja alltså det som har varit viktigast för mig eller för oss som vi har tänkt på är att inte 
ställa frågan varför… Det har varit jätteviktigt för just oss som personal att jobba med 
att inte få fram den frågan för det är jättelätt alltså. Den sitter där långt ute på tungan 
vi säger det säkert många gånger men att man ändå försöker tänka att ställa frågor 
som leder vidare istället. Varför då får du oftast bara ett svar. (C) 

 
Följande pedagoger framhåller att det är viktigt att använda nya begrepp i olika situationer för 

att det kan lägga en grund till förståelsen vid ett senare tillfälle och berika barnens ordförråd. 

   
Nya ord och nya begrepp. Det är jätteviktigt att man använder dom för att det har man 
inte tänkt på så mycket innan. (B) 
 
Jag tror det handlar om att man lägger in ordet i aktiviteten och använder begreppet. 
Barnen får hör det och det är inte säkert att de behöver veta just idag vad friktion är. 
Det är viktigt att de har hört ordet och sen växer de och blir större och kommer till 
skolan. De får höra begreppet och kan koppla det till situationen. (A) 
 

4.2.4 Naturvetenskapliga begrepp 

Pedagogerna menar att det är viktigt att de använder begrepp som stämmer överens med 

aktiviteten för att barnen ska kunna se ett sammanhang och ger exempel på begrepp de använt 
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i arbetet tidigare. En pedagog poängterar att begreppen inte ska grupperas specifikt som 

naturvetenskapliga utan de är begrepp helt enkelt.  

  

Det kan jag inte svara på… inte att det finns några specifika mer än att man benämner 
saker vad de egentligen heter, att man inte är rädd för det. (C) 
 
Alla olika maskiner som vi har jobbat med till exempel flismaskin, dumpers och 
vägvältar. Där har vi fått med många nya ord. (A) 

 

4.2.5 Pedagogerna möter barnens frågor 

Pedagogerna anser att det är viktigt att besvara barnens frågor, medan en pedagog upplever att 

barnen har fler påståenden än frågor.  

 

… Svarar på det här och nu. Om man inte kan får man säga att man inte kan men man 
ska ta reda på det. (A) 
 

Nästkommande pedagog utvecklar det första svaret genom att poängtera vikten av att ställa 

motfrågor om det är passande för situationen och det barn som det berör. 

 

Eller med motfrågor. Hur tänker du? Hur menar du? Barnen får då förklara och 
utveckla sitt språk. Det gör vi ofta men ännu mera nu när vi har blivit medvetna än vi 
gjort tidigare. (B) 
 
Vissa barn vill ha ett konkret svar och då fungerar inte frågorna. Man får se till varje 
barn och vissa kräver svaret. (B) 

 
Nedanstående pedagog menar att påståenden kan leda vidare till nya frågor ställda av 

pedagogen. 

 
Jo, ja fast frågor har de nog inte sådär jättemycket egentligen utan det är nog mest 
påståenden, bara att man spinner vidare på det. Det är nog vi som ställer mest frågor. 
(C) 
 

Under denna fråga uppkommer en följdfråga som innefattar hur pedagoger möter barnens svar 

om svaret anses vara något annat än det som pedagogen har tänkt sig. Pedagogerna anser att 

det är viktigt att bortse från ett rätt- och feltänk när barnen uttrycker något som inte 

pedagogen har tänkt sig. Det finns olika sätt och vägar att se saker på och det framhåller 

pedagogerna att de har i sina tankar. 

 

Vi reagerar inte på det. Man får inte vara dömande på något vis. (B) 
 
Jag tänker för mig själv att barnet är på fel spår men frågar, Hur tänkte du nu? Du 
tänkte på ett annat sätt som också var logiskt som jag inte tänkte på. Ofta kommer 
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man på att barnen har en logisk lösning som man inte själv har tänkt på. Häftigt att 
upptäcka. (A) 
 

Man säger och gör fel saker ibland och man är inte mer än människa. Ibland kanske 
man skulle väntat på barnets svar fastän att man säger svaret, som vuxen säger det 
rätta svaret. Jag tror att barnen accepterar att ha båda sätten. Bara man inte använder 
för många nej och att det är fel. (B) 
 

4.2.6 Barns tankar om innehållet 

Pedagogerna är överens om att de kan följa upp aktiviteterna vid andra tillfällen tillsammans 

med barnen. På så vis kan barnen få möjlighet att fundera över aktiviteten och det kan leda till 

att de får nya frågor. Pedagogerna anser att dokumentationen är viktig för att få fram barnens 

tankar och de får även sätta ord på vad de har varit med om.  

 
Dels genom dokumentationen, att man skriver ner eller så tar man foto om man har 
möjlighet till det. Vi försöker följa upp dagen efter eller någon annan dag. (B) 

 
Följande pedagog utvecklar det första svaret genom att beskriva att samspel och reflektion är 

viktiga delar i arbetet med naturvetenskap. 

 
Sen så pratar vi mycket och barnen får reflektera och något vi har lärt oss som är 
väldigt viktigt är att barn få reflektera tillsammans med varandra. De lär genom att 
lyssna på varandra. De får sätta ord på hur de själva tänker medan ett annat barn 
tänker på ett annat sätt. Vi märker att barnens reflektion med varandra är minst lika 
viktig som att vi vuxna reflekterar med varandra. (A)  

 
Den sista respondenten menar att det är väsentligt att lyssna på barnen eftersom pedagogen 

inte kan veta vad barnen tänker. 

 
Vad dom tänker vet jag ju inte, mer än det dom säger. Men det dom säger tar man 
tillvara på det sättet att man spånar vidare på det dom har sagt och sen att vi fortsätter 
att prata om det, alltså vid andra tillfällen sen. (C) 
 

4.2.7 Pedagogernas särskilda kunskaper inom naturve tenskap 

Det framgår inte tydligt vilka särskilda kunskaper inom naturvetenskap pedagogerna anser sig 

ha och vi menar även att det kan vara svårt att uttrycka i en intervjusituation. Istället framgår 

vilka olika ämnen de arbetat med. De framhåller att de har fått kunskaper om själva ämnet 

genom att läsa böcker.  Vi menar att det är av stor vikt att läsa in sig på ämnet, att ha egna 

kunskaper för att kunna lära ut till barnen.  

  

Vi har fått mycket kunskaper om hur maskiner är uppbyggda. Det hade jag ingen 
aning om innan. Det beror på fyra faktorer hävstången, hjulet, lutande planet och 
skruven. Namnen på maskinerna är också något som vi har lärt oss. (A) 
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Nästkommande pedagog beskriver att vidareutbildningen har gett nya kunskaper men har 

svårt att sätta ord på vilka kunskaperna är. 

 
Alltså, ja det har man ju fått rätt så mycket (C) 

 
Följande pedagog poängterar sinnenas betydelse, vilket de inte har reflekterat över på djupet 

tidigare. Pedagogen framhåller att objektet har blivit viktigare, det vill säga innehållet.  

 
Sinnenas betydelse för barns lärande. Kanske hade vi hoppat över pepparkaksbaket 
om det inte hade haft en så stark betydelse. Att få känna doften är viktigt för barnen. 
(B) 
  
Barnens lärande och hur de tar in kunskap kunde de mycket om innan. Vi har läst 
mycket böcker både jag och A. Utbildningen har gett oss en ny syn på det. Vi har lärt 
oss mycket om objektet som ska få ta plats. (B) 
 

4.2.8 Pedagogers kunskaper i praktiken 

Pedagogerna beskriver hur de använder sina naturvetenskapliga kunskaper i arbetet med 

barnen och tar upp några viktiga aspekter av detta. Pedagogerna framhåller att materialet är av 

stor vikt när de arbetar naturvetenskapligt och att de utgår från barnens idéer och tankar. De 

beskriver även att den vuxnes roll är att fungera som en handledare i leken. De poängterar 

också att barnen visar sina kunskaper i leken och vad de har varit med om.  

 

Leken är viktig. Barnen ska få leka och vi ska finnas där till hands och stötta när det 
behövs. (B) 
  
Det är viktigt och att det finns en tanke bakom när man presenterar materialet och 
miljön. Man gör miljön efter barnens lek och tankar. (A) 
 
Som när de fällde träd och byggde. Barnen kom tillbaka till förskolan och byggde 
med kaplastavar, till exempel saker de hade varit med om. De rev varandras byggen 
och då kom det till exempel dumpers som hämtade materialet. De lekte det som de 
hade varit med om. (A) 
 

4.2.9 Lpfö 98 och det nya läroplansförslaget från S kolverket 

Förslaget till ny läroplan har pedagogerna bara viss kunskap om, samtidigt som de är 

medvetna om att läroplanen kommer att innefatta en mer utförlig del vad det gäller 

naturvetenskap. Det uppstår även en följdfråga där intervjuaren frågar om pedagogen 

använder läroplanen vid planering. Pedagogen framhåller att de oftast inte använder 

läroplanen när de planerar, utan läroplanen finns alltid i bakhuvudet. 
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…Ja, det kan jag inte riktigt svara på faktiskt, för den här alltså, den som kom -98 den 
är ju så allmängiltig, där kan man få in allting i den (C) 
  
Vi kommer väl att ha det när den nya kommer för då får vi väl jobba ganska mycket 
med den så då sätter den ju sig… i ryggraden hoppas man. (C) 

 

4.3 Sammanfattande analys och slutsats 

Utifrån det insamlade materialet kan det utläsas att pedagogerna har svårt att uttala skillnaden 

mellan mål och syfte. Målet beskrivs men det finns ingen tydlig koppling till varför de har 

målet. Samtidigt visar de i sitt arbete med barnen att det finns en avsikt med aktiviteten och 

både mål och syfte skymtar. En tolkning av detta är att pedagogerna har lång erfarenhet, vilket 

kan innebära att de har mål, syfte och läroplanen i bakhuvudet. De visar även att det tänkta 

målet kan ändras utifrån barnens agerande i aktiviteten. En pedagog framhåller att läroplanen 

är allmängiltig och alla aktiviteter kan hänvisas till den. Detta kan tolkas som att pedagogen 

menar att det är därför den inte behöver vara med vid planeringen. Samtidigt syns i 

observationen en koppling till läroplanen i pedagogernas arbete kring aktiviteten.  

 

De språkliga artefakterna används i form av frågor och blir pedagogernas verktyg i de 

naturvetenskapliga aktiviteterna. Pedagogerna använder hur- och vadfrågor för att utmana 

barnen under aktiviteterna. Resultaten visar att pedagogerna använder frågorna i praktiken 

och i intervjusvaren ges exempel på att de använder motfrågor för att utveckla barnen vidare. 

Det uppmärksammas i observationen att pedagogerna använder öppna frågor vid flera 

tillfällen, men ibland finns två valmöjligheter av svaren. En tolkning av detta är att 

pedagogerna har ett bestämt mål men samtidigt kan barnens undersökande i aktiviteterna 

kring föremålen ändra målet. En pedagog menar att varför-frågor bör undvikas för att det 

oftast leder till ett svar. När en varför-fråga ställs till ett barn kan den ses som att barnet leds 

mot ett svar medan hur och vad frågor kan utveckla barnens tankar och öppna för fler 

tänkbara förklaringar. Pedagogerna framhåller att de är förstående och tillåtande när barnen 

svarar fel och att de inte är ute efter ett rätt svar utan barnens perspektiv kan vara lika logiskt. 

Vid ett tillfälle syns en motsats till uttalandet när en pedagog söker en viss förklaring och 

hjälper barnet genom att ljuda fram ordet. En tolkning är att det kan bero på pedagogens 

förhållningssätt och att pedagogen inte är medveten om sitt arbetssätt. Det kan även bero på 

att pedagogen vill att barnen ska lära sig ett visst begrepp. Pedagogerna framhåller i intervjun 

att barnen ofta inte ställer frågor utan använder sig av påståenden i aktiviteterna, vilket även 

syns i observationen. Det syns till exempel genom att barnen påstår att vissa föremål kasar 
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eller rullar innan frågan är ställd. En tolkning av detta är att barnen inte är vana vid det 

utforskande arbetssättet och pedagogernas frågor tar ett stort utrymme. Det kan leda till att 

barnens frågor kommer i skymundan. Det framgår i observationerna att kommunikationen är 

viktig eftersom det förs samtal mellan deltagarna och de kan utbyta tankar och erfarenheter 

med varandra. Pedagogerna visar att det är viktigt att använda begrepp som är kopplade till 

sammanhanget, men i samtalet framkommer också en tro på att begrepp ska användas oavsett 

aktivitet. En pedagog framhåller även att begrepp inte behöver kategoriseras som 

naturvetenskapliga begrepp utan är begrepp helt enkelt. Tolkningen av detta är att begreppen 

bör användas oavsett vilken aktivitet det gäller. Pedagogerna har svårt för att uttrycka sina 

kunskaper inom naturvetenskap, samtidigt som de visar i aktiviteterna att barnen till exempel 

får ställa egna hypoteser och prova detta i praktiken. Samspelet syns tydligt under 

aktiviteterna genom att pedagogerna visar att de lyssnar aktivt och tar tillvara på barnens 

idéer. En tolkning av detta är att pedagogerna visar att samspel är väsentligt för barns lärande. 

Andra kunskaper som visar sig i praktiken är användandet av de öppna frågorna och att ett 

rikt material finns tillgängligt. De fysiska artefakterna som visar sig i aktiviteten är till 

exempel mattan, skärbrädan och baljan. En viktig aspekt i arbetet med naturvetenskap är att 

pedagogerna återkopplar till aktiviteterna genom en dokumentation för att barnen ska 

reflektera över vad de har varit med om. En pedagog beskriver att reflektion är något som de 

har satt i fokus utifrån sina nya kunskaper och reflektionen mellan barn och barn är lika viktig 

som pedagogernas reflektion. Detta kan tolkas som att kunskaperna har fått pedagogerna att 

gå på djupet med sitt arbete.  

 

Vår slutsats är att pedagogernas kunskaper inom naturvetenskap syns i arbetet genom 

kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I 

kommunikationen används språket som en artefakt i form av öppna frågor och begrepp som 

utmanar barnen och resultatet i undersökningen visar att pedagogerna använder svåra begrepp 

i förhållande till barnens ålder. De fysiska artefakterna visar sig genom att pedagogerna har ett 

genomtänkt material som hör till sammanhanget. Samspelet mellan pedagog och barn 

genomsyrar aktiviteterna eftersom det förs samtal mellan deltagarna och pedagogerna tar 

tillvara på barnens idéer. I intervjuerna framhålls reflektion mellan barn som en viktig del i 

samspel och lärande. En tolkning av observationerna är att pedagogerna arbetar med målen i 

läroplanen under aktiviteterna utan att kunna beskriva det i intervjun och det kan bero på att 

det naturvetenskapliga arbetssättet är nytt. 
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5. Diskussion 

Avsnittet innefattar en metoddiskussion och en resultatdiskussion med förslag på fortsatt 

forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion  

Valet av observationer och intervjuer för insamlandet av material kändes rimligt och i 

efterhand kan vi se både positiva och negativa aspekter med användandet av två metoder. Det 

positiva var att det blev ett rikt material och i observationerna visade pedagogerna hur de 

arbetade medan i intervjuerna uttryckte de sig om arbetet med naturvetenskap. Denscombe 

(2000) menar att ett rikare material kan öka kvalitén på undersökningen, samtidigt kan det 

vara tidskrävande att använda två metoder. Observationerna blev ett sätt att tolka 

pedagogernas arbete och ett sätt att uppleva kunskaper som de själva inte kunde sätt ord på, 

vilket var positivt eftersom det blev ett komplement till intervjun. Intervjun var en 

framgångsrik metod eftersom pedagogerna kunde uttrycka sig om arbetet med 

naturvetenskap, vilket gav kunskaper utifrån deras perspektiv. Säljö (2000) framhåller en 

problematik med intervjuer och det är att respondenterna ger de svar som de tror förväntas av 

dem. Samtidigt kan hela situationen och sammanhanget påverka respondenternas svar, vilket 

det fanns en medvetenhet om i tolkningen av resultatet. 

 

Observationerna bearbetades både enskilt och tillsammans och de valda 

observationsområdena var ett utmärkt hjälpmedel, eftersom det gjorde att fokus var på samma 

saker. Det var positivt att bearbeta materialet både enskilt och tillsammans eftersom olika 

saker upptäcktes som sammanfördes i det slutgiltiga resultatet på ett genomtänkt sätt. En 

konsekvens av arbetssättet var att det var tidskrävande, eftersom materialet bearbetades vid 

flera tillfällen. Under en av intervjuerna deltog två pedagoger och i vissa fall pratade de 

samtidigt när de svarade, vilket gjorde att det var svårt att koncentrera sig under intervju och 

vid utskrift av material. Möjligen hade detta kunnat undvikas om respondenterna i början fått 

information om att prata en i taget under intervjun, vilket hade gett intervjuaren större 

utrymme till att ställa följdfrågor. Detta är något som kunde funnits i bakhuvudet om en vana 

vid att intervjua hade funnits. Pedagogerna kunde även ha intervjuats enskilt eftersom 

respondenterna kan påverkas av varandras svar. Pilotintervju kunde även ha använts eftersom 

det kunde ha gett en trygghet i rollen som intervjuare och frågorna hade blivit provade. En 
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insikt i för- och nackdelar med frågor och förhållningssätt kunde erhållits. Vid bokning av 

besök kunde vi varit tydliga med att pedagogerna skulle intervjuas enskilt eftersom de kunde 

påverka varandras svar, men vid den ena intervjun var intrycket att båda pedagogerna ville 

delta samtidigt. Valet att variera arbetsuppgiften mellan att filma och intervjua gjordes för att 

båda intervjuarna skulle få prova på de olika delarna. Detta kan ha påverkat respondenternas 

svar, eftersom det fanns olika förhållningssätt vid samtal med respondenterna. I samtalet med 

en pedagog framkom det att de var vana vid olika inspelningar av deras arbetsätt. Detta 

ansågs vara positivt och inspelningar blev det valda dokumentationssätt men pedagogerna 

visade i undersökningen att de blev påverkade av både videokameran och diktafonen. Detta 

kan ha lett till att information uteblev eller att svar förändrades. Ett val kunde gjorts genom att 

stänga av diktafonen och videokameran, men det fanns en medvetenhet om svårigheterna att 

skriva ner respondenternas svar samtidigt som de pratade. Studien har inte haft för avsikt att 

bevisa någon ny upptäckt, snarare att undersöka metoder som pedagoger använder och om de 

stämmer överens med forskning och hur teori och praktik kompletterar varandra. 

Undersökningen baserar sig på fyra pedagoger vid två tillfällen och gäller inte pedagoger över 

lag i förskolan, utan pedagoger som har fått särskild utbildning inom naturvetenskap. 

   

5.2 Resultatdiskussion 

Skolverket (2009) framhåller att målen för naturvetenskap är otydliga i den nuvarande 

läroplanen, vilket innebär att den nya planen ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap och 

höja ambitionsnivån för pedagogerna i förskolan. Det kan kopplas till resultatet i 

undersökningen som visar att pedagogerna bortser från att använda läroplanen vid planering 

eftersom den anses vara allmängiltig och de flesta aktiviteter går att hänföra till den. En fråga 

är, beror det på att målen är otydliga i läroplanen? Berglund och Jönsson (2008) konstaterar i 

sin undersökning att pedagoger i förskolan arbetar med målen i läroplanen utan att de är 

medvetna om det. Detta är något som även kommer fram i undersökningen genom att 

pedagogerna har svårt att skilja och sätta ord på vad som är mål och syfte. En tolkning av 

observationen är att pedagogerna arbetar med målen under aktiviteterna utan att kunna 

beskriva det i intervjun. Det kan bero på flera faktorer som till exempel att pedagoger med 

lång erfarenhet av verksamheten anser sig ha läroplanen i huvudet, vilket kan ge 

konsekvenser i arbetet med barnen. Konsekvenserna kan bli att barnen blir omotiverade till att 

delta i aktiviteter om de inte ser mening och sammanhang. Det kan även innebära att 

pedagogerna agerar utan att reflektera över vad barnen ska lära sig och varför. I det här 
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sammanhanget är det viktigt att ha en avsikt, att ha mål och syfte med arbetet, vilket innebär 

att läroplanen blir en viktig utgångspunkt för att barnen ska utvecklas i sitt lärande. 

 

På frågeställningen om hur pedagogerna kommunicerar naturvetenskap med barnen har det 

framkommit att frågor av olika slag är väsentliga i arbetet eftersom det kan leda tanken vidare 

och utveckla nya tankar hos barn. Peterson och French (2008) framhåller att det är viktigt att 

pedagoger använder sig av frågan vad i arbetet med naturvetenskap, medan Björneloo m.fl. 

(2003) poängterar vikten av frågan varför. Detta är något som visar sig i undersökningen 

genom att pedagogerna använder hur- och vadfrågor i arbetet samt poängterar pedagogerna i 

intervjun att de undviker att använda frågan varför eftersom det kan leda till att barnen endast 

ger ett svar. En tolkning är att pedagogerna använder frågor som är öppna och slutna beroende 

på deras förhållningssätt till kunskapssyn, lärandesyn och barnsyn. Ett exempel kan vara en 

pedagog som använder slutna frågor för att undvika att få följdfrågor av barn som pedagogen 

inte kan besvara på grund avsaknad av kunskap. Säljö (2000) framhåller att i en sociokulturell 

teori ses kommunikation, samspel och användandet av artefakter som viktiga delar. En 

tolkning är att om en pedagog till exempel utgår ifrån en sociokulturell teori kan pedagogen 

använda de öppna frågorna som metod för att utmana barn att tänka vidare. En vidare tolkning 

är även att sammanhanget där frågorna ställs är väsentligt och att frågorna bör varieras 

beroende på vilken aktivitet som utförs med barnen. Observationerna visar att pedagogerna 

använder flera öppna frågor till barnen men något som vi uppmärksammar och även 

pedagogerna uttrycker är att barnen oftast inte ställer frågor utan ger påståenden. En tanke är 

att detta kan bero på att pedagogerna inte ger barnen utrymme till frågorna samtidigt som 

barnen kan vara ovana vid det naturvetenskapliga arbetssättet. Det kan tolkas som att 

pedagogerna och barnen behöver tid till att få rutin på ett nytt arbetssätt eftersom det ska bli 

en del av verksamheten. Resultatet visar att pedagogerna använder slutna frågor i form av att 

det finns två svarsalternativ, men vad händer om barnet kommer med ett annat förslag på 

lösning? Doverborg och Pramling (1995) poängterar att pedagoger ibland förväntar sig ett 

särskilt svar och då kan det vara svårt att använda öppna frågor eftersom pedagoger är ute 

efter att barn ska lära sig något på ett visst sätt. Det framgår i resultatet att en pedagog 

poängterar att flexibilitet är viktigt eftersom målet kan ändra riktning beroende på vad barnen 

intresserar sig för. Vi menar att en konsekvens kan vara att om pedagogerna bortser från 

barnens svar därför att de vill att barnen ska lära på ett visst sätt, kan detta leda till att barnens 

perspektiv inte blir synligt och lärandet uteblir.   
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Thulin (2006) poängterar att det är av stor vikt att naturvetenskapliga begrepp används i 

situationer där barn kan se ett sammanhang. Peterson och French (2008) har liknande tankar 

och konstaterar även att om barn får sätta ord på naturvetenskapliga begrepp kan de bli 

delaktiga i skapandet av sin egen kunskap. Resultatet visar att pedagogerna använder svåra 

begrepp i förhållande till barnens ålder och de anser att det är viktigt. Pedagogerna framhåller 

att barnen bör ha fått höra begreppen och de arbetar konkret med att visa begreppens 

innebörd. Samtidigt kan det vara utmanande för pedagogen att använda vetenskapliga begrepp 

eftersom de bör ha kunskap själva för att kunna arbeta med begreppen genom olika metoder.  

Thulin (2006) konstaterar att pedagoger uttrycker sig antropomorfiskt, vilket betyder att djur 

och föremål får mänskliga karaktärer. Detta visar inte resultatet i lärandesituationerna, 

däremot visar pedagogerna att de använder sin fantasi till exempel när ett barn ber om en 

spade. De har ingen spade, så pedagogen hämtar en skärbräda. Det positiva är att pedagogerna 

är kreativa genom att de löser problemet med att de inte har en spade genom att använda ett 

alternativ. 

 

På frågeställningen som handlar om hur pedagogerna använder naturvetenskapliga kunskaper 

i arbetet med barnen har det framkommit att pedagogernas vidareutbildning inom det 

naturvetenskapliga området är av stor vikt, samtidigt har de svårt att uttrycka vad deras 

särskilda kunskaper består av. Frågan blir då, räcker det med vidareutbildning eller beror 

pedagogernas svar på något annat? Det kan bero på att pedagogerna befinner sig i en speciell 

situation när de blir filmade och intervjuade, vilket kan påverka deras svar. Det kan också 

bero på att arbetssättet är nytt och de kan tro att intervjuaren har särskilda förväntningar på 

deras svar. Pedagogerna framhåller själva att de har gått på djupet med sina kunskaper och att 

de arbetade med sinnena tidigare, men nu har de fått en djupare förståelse för varför det är så 

väsentligt att barnen får använda sinnena på olika vis. En tolkning är att undersökningen visar 

hur viktigt det är att pedagogerna får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper genom 

fortbildning, eftersom pedagogerna beskriver att de har fått nya perspektiv och idéer på 

metoder som kan användas i arbetet. Enligt Säljö (2000) framhåller Vygotskij att pedagoger 

ska framstå som medforskare tillsammans med barn, vilket i studien visas genom samspel 

mellan deltagarna. Pedagogerna i undersökningen visar att de använder metoder, där barnen 

får utforska, ställa hypoteser och diskutera kring aktiviteten. En tolkning är att pedagogerna är 

medforskare genom att de är engagerade i barnens processer och ställer frågor som leder 

tanken vidare hos barnen när de undersöker. Det har även väckts tankar hos pedagogerna om 

att reflektionen mellan barn anses vara väsentligt eftersom barnen kan lära av varandra.  
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Harlen (1996) framhåller även att barn ska få kommunicera om sina upptäckter för att få 

tillgång till andras perspektiv kring olika fenomen som de upptäcker i sin omvärld. Detta kan 

tolkas som att tankarna är viktiga att ta tillvara på kring kommunikation och reflektion 

eftersom andras perspektiv kan utvidga och ge barn ny kunskap. Vidare är vår tolkning att 

reflektion kan leda till att pedagoger får se barns lärande utifrån barns perspektiv, till skillnad 

från om de bara skulle ha reflekterat pedagoger emellan. Detta visar att pedagogerna ser 

barnet som kompetent, vilket kan sammankopplas med Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) som framhåller att barn ska ses som en kompetent individ som själv kan vara 

delaktig och aktiv i skapandet av sin kunskap. En metod som pedagogerna i undersökningen 

arbetar med under de naturvetenskapliga aktiviteterna är dokumentation eftersom de 

framhåller att där kan barnens lärande bli synligt. Det kan tolkas som att pedagogerna får 

möjlighet att se sitt förhållningssätt till barnen genom dokumentation och på så vis är 

dokumentation ett viktigt verktyg i arbetet med naturvetenskap. Samtalet kring 

dokumentationen kan ses som en språklig artefakt genom att pedagoger och barn kan sätta ord 

på det som de har upplevt.  

 

Tsunghui (2006) konstaterar att det är pedagogers uppgift att se till att material och aktiviteter 

utmanar barn på flera sätt inom naturvetenskap. Det är viktigt att pedagoger skapar 

möjligheter för barn att arbeta och utforska olika material. Säljö (2000) framhåller att 

användandet av de fysiska artefakterna speglar tankarna i det sociokulturella perspektivet. Det 

framgår även i resultatet att pedagogerna poängterar hur viktigt det är att använda material 

som stämmer överens med vad barnen har upplevt för att de ska kunna utforska vidare på 

egen hand. Elfström m.fl. (2008) menar att pedagoger behöver naturvetenskapliga kunskaper 

om de ska kunna relatera material till aktivitet och barnens upplevelser. Det kan innebära att 

de får införskaffa material efter barnens idéer, vilket pedagogerna visar i aktiviteterna genom 

att vara flexibla.   

 

Utifrån resultatet av undersökningen har det framkommit tänkbara förslag, som skulle kunna 

leda till fortsatt forskning om arbetet med barnen inom det naturvetenskapliga området. En 

tanke är att undersöka vad det finns för utrymme och resurser för vidareutbildning i 

verksamheten. En annan sak som skulle vara intressant att undersöka, är hur stor del 

naturvetenskap har i förhållande till andra ämnen i förskolan i praktiken. En annan studie 

skulle kunna jämföra hur pedagoger utan naturvetenskaplig utbildning arbetar i förhållande 

till pedagoger som har fått vidareutbildning.   
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6. Sammanfattning 

Detta arbete belyser och undersöker pedagogers arbete med naturvetenskap i förskolan. Syfte 

och problemformuleringar baseras på ett intresse att undersöka pedagogernas metoder och 

arbetssätt inom naturvetenskap och på så vis få en inblick i om teori och praktik kompletterar 

varandra. Undersökningen riktar sig mot pedagoger som vidareutbildat sig inom ämnet 

naturvetenskap. Litteraturgenomgången visar hur synen på verksamheten har förändrats från 

att gälla fostran och omsorg till att omvårdnad, omsorg, fostran och lärande ska bilda en 

helhet. Idag ses barn som kompetenta och aktiva i sitt eget lärande och pedagogen ska framstå 

som en handledare i lärandeprocessen. Forskare och författare i litteraturegenomgången 

framhåller några arbetssätt och metoder som är väsentliga till exempel användandet av öppna 

frågor och begrepp kopplade till sammanhanget. Det är viktigt att pedagogerna är medvetna 

om sin egen kunskapssyn, lärandesyn och barnsyn för att kunna möta läroplanen och utföra 

sitt uppdrag i förskolan.  

 

Intervjuer och observationer är relevanta metoder som kan komplettera varandra genom att 

observationen blir en tolkning av pedagogernas arbete och intervjun blir ett sätt för 

pedagogerna att uttrycka sig om sitt arbete med naturvetenskap. Resultaten visar att 

pedagogernas kunskaper innefattar användandet av öppna frågor, begrepp och barns 

hypoteser. Skolverket (2009) betonar en problematik, att i dagens förskola har naturvetenskap 

ett relativt litet utrymme och målen när det gäller naturvetenskap i läroplanen är otydliga, 

vilket innebär att den nya planen ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap och höja 

ambitionsnivån för pedagogerna i förskolan. Resultatet i undersökningen visar att pedagoger 

kan ha svårt att tolka läroplanens mål, samtidigt framkommer det att pedagogerna har 

utvecklats genom att de har fått nya perspektiv i arbetet med naturvetenskap och de ger även 

ämnet större utrymme i förskolans verksamhet. Det sociokulturella perspektivet speglar 

pedagogernas arbete genom att kommunikation och samspel är fokus i de naturvetenskapliga 

aktiviteterna. Material och miljö anses också vara en väsentlig del i arbetet med 

naturvetenskap. Vår slutsats av undersökningen är att pedagogernas kunskaper syns i arbetet 

genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I 

sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det naturvetenskapliga området är av 

stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers kunskaper blir nyckeln till 

naturvetenskap.  
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Bilaga I 
 
Observation 

Vi kommer att ha fokus på några punkter under observationen.  

 

Pedagogen/pedagogernas förhållningssätt till barnen 

 

• Vilka frågor ställs 

 

• Hur besvarar de barnens frågor 

 

• Vilka begrepp används när de pratar med barnen 

 

Pedagogernas kunskaper 

 

• Vilka naturvetenskapliga kunskaper syns i aktiviteten 

 

• Kan vi se om arbetet är kopplat till målen i Läroplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga II 

Intervju 
 
Inledning 

Hur länge har du arbetat i verksamheten? 

Hur länge har du deltagit i projektet? 

Vad är bakgrunden till ditt intresse för naturvetenskap? 

 

Aktiviteten 

• Vad är mål och syfte med aktiviteten? 

• Vad vill du att barnen ska lära sig? 

 

Hur kommunicerar pedagogerna naturvetenskap till barnen 

• Vad är viktigt att tänka på när man kommunicerar naturvetenskap med barn? 

• Vilka naturvetenskapliga begrepp vill du att barnen ska förstå? 

• Hur möter du barnens frågor? 

• Hur tar du tillvara på barnens tankar kring innehållet i aktiviteten? 

 

Hur använder pedagogerna naturvetenskapliga kunskaper i arbetet med barnen 

• Kan du/ni beskriva era särskilda kunskaper inom naturvetenskap? 

• Hur använder du dina speciella kunskaper i naturvetenskap i arbetet med barnen? Ge 

gärna exempel 

• Hur kopplar du dina kunskaper till Lpfö 98 och det nya läroplansförslaget från 

Skolverket? 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga III 

 
Hej alla föräldrar och barn! 
 
Vi är två studenter som skriver en c-uppsats under vår sista termin på högskolan i 
Kristianstad. Uppsatsen handlar om det projekt kring naturvetenskap som era pedagoger på 
förskolan är involverade i. Vårt syfte är att studera arbetssättet på förskolan. Vi kommer att 
göra en observation med hjälp av videokamera den 16/11, där pedagogerna på er förskola 
utför en aktivitet tillsammans med era barn som handlar om naturvetenskap och deltagandet är 
frivilligt. Vi skickar ut en blankett till er som förälder för att få ett godkännande om det är ok 
att videofilma era barn under aktiviteten. Filmen kommer att granskas av oss studenter, samt 
handledare men efter avslutat kurs är det vårt ansvar att filmen tas bort. Dokumentet kommer 
inte att läggas ut på Internet. Alla deltagare är anonyma i undersökningen och materialet 
kommer att förvaras på ett säkert sätt.    

 
 
 
Tack för ert deltagande i vår uppsats! 
 
 
Med vänliga hälsningar!                  Plats för bild     Plats för bild 
 
Sandra Wallin 
Jeanette Mellblom 
__________________________ 
                                                                                                  Jeanette Mellblom        Sandra Wallin 
                   xxx-xxx xx xx               xxxx-xx xx xx 
 
Till förälder/målsman för 
 
 
Barn:……………………………… 
 
 
 
 
 
Tillåter Ni att Ert barn finns med på filminspelnin g?  □ □ 
     Ja Nej 
    
 
 
 
 
Datum________________________ 
 
 
Namn________________________________________ 
 

 
 


