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Abstrakt 

Denna studies syfte är att undersöka förskollärares tankar kring naturvetenskapen i förskolan. 

Studien är kvalitativ och vi intervjuar förskollärare för att få fram hur deras erfarenhet och 

föreställningsvärld ser ut beträffande naturvetenskapen i förskolan. 

 

Ett av läroplanens mål för förskolan är att utveckla barns förståelse för sin omvärld och enkla 

naturvetenskapliga fenomen där arbetet ska ha sin utgångspunkt ur barnets perspektiv. Det är 

förskollärarens ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 

sitt intresse för naturvetenskap och teknik.  

 

Studien visar att majoriteten av förskollärarna tänker kring naturvetenskapen som något de finner i 

barns vardagliga aktiviteter utifrån deras intresse och nyfikenhet. Utifrån detta förhållningssätt hittar 

de tillfällen att synliggöra naturvetenskapliga fenomen. Förskollärarna anser att naturvetenskap 

synliggörs först och främst genom att vara ute i skogen.  Upplevelser i naturen engagerar alla sinnen 

där naturmaterial har stor betydelse för att fånga barnens intresse att undersöka och forska vidare.  

 

I undersökningen framgår att förskollärarna saknar en djupare kunskap i det naturvetenskapliga 

ämnet för att utnyttja fler situationer till naturvetenskapligt lärande. Samtidigt har de positiv 

inställning och en vilja till ämnet där majoriteten ser möjligheter framför hinder. 

 

Ämnesord: Förskollärare, naturvetenskap, förskolan.  
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till de förskollärare som varit hjälpsamma i studien genom att delta i 

intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare Ola Magntorn som bidragit med sin kunskap i detta 

arbete.  

 

Katarzyna Dahlström     Åsa Nyhlin-Karlsson 

 

Bromölla den 20 december 2010 
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1 Inledning 

Oroväckande larmrapporter från Europeiska kommissionen (EU, 2007) och Skolverket (2007) visar 

att ungdomars intresse för naturvetenskap minskar. Samtidigt är naturvetenskapligt kunnande av 

stor vikt eftersom vi lever i ett samhälle som är beroende av tekniska och vetenskapliga framsteg, 

samt för att kunna ta ställning i vardagsfrågor som vi möter i det moderna samhället. 

Naturvetenskaplig utbildning behövs för att stärka vår gemensamma kultur baserad på rationellt 

tänkande (EU, 2007). Rapporten belyser även att små barn har en naturlig nyfikenhet för 

naturvetenskapliga ämnen, men att den traditionella undervisningen kan kväva nyfikenheten och 

därför avtar intresset i senare skolår. Detta kräver en förstärkning av den naturvetenskapliga 

undervisningen där man genom en öppen miljö stimulerar nyfikenhet för naturvetenskap hos barn 

och ungdomar, där barnens frågor tas på stort allvar (a.a).  

 

I den nya läroplanen som träder kraft 1 juli 2011 framgår förskollärarens skyldighet tydligare. Det 

är förskollärarens ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 

sitt intresse för naturvetenskap och teknik (Utbildningsdepartementet, 2010). Därför menar vi att det 

är av stor vikt att stimulera barns intresse och lust att utforska naturvetenskapliga fenomen redan i 

förskolan.  

 

Detta har fått oss att undra vilket förhållningssätt förskollärarna har till naturvetenskap, hur lärarna 

synliggör ämnet för att barnen skall upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen.  Barns 

vardagsvärld med utgångspunkten i deras nyfikenhet, upptäckarlust och i arbete kring 

naturvetenskapliga fenomen bör vara naturliga inslag i förskolans verksamhet. Ett av förskolans mål 

är att utveckla barns förståelse för sin omvärld och enkla naturvetenskapliga fenomen där arbetet 

ska ha sin utgångspunkt ur barnets perspektiv (Skolverket, 2006).  

 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi både teoretiskt och praktiskt fått erfara en variation av 

uppfattningar och förhållningssätt kring det naturvetenskapliga ämnet.  För oss har detta medfört ett 

stort intresse till att undersöka detta mer grundligt. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna forskning är att få en inblick i hur förskollärare tänker kring naturvetenskapen i 

förskolan. Vi vill därmed undersöka hur naturvetenskapen framträder i förskoleverksamheten 

beroende på förskollärarnas tankar kring ämnet.  
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2 Litteraturgenomgång 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på förskollärares funderingar kring naturvetenskap i 

förskolan, följer en genomgång av först och främst en definition av naturvetenskap och därefter 

naturvetenskapens roll i förskolan. 

 

2.1 Definition av naturvetenskap 

Nationalencyklopedin (2010) benämner naturvetenskapen som en sammanfattning av natur, biologi, 

fysik, kemi, astronomi och geologi. Matematik räknas traditionellt inte till naturvetenskapen utan 

ses som en självständig hjälpvetenskap. I skolans läroplan ingår biologi, fysik och kemi som 

naturvetenskap men teknik står som ett eget ämne (Skolverket, 2006b).  

 

Elfström m.fl. (2008) säger att naturvetenskap är fascinerande eftersom det handlar om allt omkring 

oss och allt som berör människor går att härleda till naturvetenskap.  Vidare menar författarna att i 

ämnet ingår fysik, kemi och biologi. Naturvetenskap är när vi finner ut hur världen fungerar, och 

detta gör barn varje dag och alltid (Conezio & French, 2002).  

 

Naturvetenskap är en del av det dagliga livet, både för barn och för vuxna. Naturvetenskap för 

förskolebarn handlar om barns sinnesupplevelser i naturen och miljön.  Genom naturvetenskapen 

kan barnen tolka omvärlden och förstå händelser, det som händer omkring oss. Naturvetenskap 

handlar om idéer, uppfattningar och teorier som används för att tolka världen (Åkerblom, 2008). 

 

2.2 Naturvetenskap i förskolan 

Barn föds med en vilja att förstå och upptäcka världen. ”Barn är av naturen nyfikna, de är födda till 

naturvetare” (Helldén m.fl. 2010, s. 31). Conezio och French (2002) har utvecklat en 

naturvetenskaplig läroplan för förskolan känd som ScienceStart, vilken utvärderas på olika 

förskolor i New York. De menar att barn har samma tillvägagångssätt som vetenskapsmän när de 

vill undersöka världen. Små barn undersöker världen omkring sig med alla sina sinnen, genom att 

titta, lyssna, känna och smaka. De övar sina färdigheter i att förutsäga, observera, klassificera, ställa 

hypoteser, experimentera och kommunicera. Precis som en vetenskapsman kan ett barn genom egna 

undersökningar och iakttagelser lära sig hur saker fungerar (a.a). Ett undersökande arbetssätt i 

förskolan och en naturvetenskaplig verksamhet bör därför vara något självklart och naturligt 

(Helldén m.fl. 2010).  
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2.2.1 Miljö och material 

I förskolans pedagogiska verksamhet sänder dess miljö ett budskap om vad som ska äga rum. 

Därför bör miljön vara utformad på en sådan sätt att barnens utveckling stimuleras och gynnas 

genom ett lustfylld lärande, utforskande, kreativitet och lek (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). Det gäller att hitta intressant och undersökningsbart material och tillvarata vardagens 

tillfällen för att stimulera och utveckla barns idéer samt tala om skeenden i närmiljön (Helldén m.fl. 

2010). Elfström m.fl. (2008) anser att i förskolan skall den pedagogiska miljön inspirera barn till 

olika typer av utforskande aktiviteter. Exempelvis saker som förändras när man ”pillar” eller drar i 

dem, något att stoppa saker i, olika underlag att krypa igenom och över.  Det är även viktigt att 

förskolan har tillgängligt och lockande material som barnen kan experimentera och konstruera med 

såsom frigolit, trä, plast, kartonger, magneter och olika verktyg (a.a). När barn bygger sina 

lekmiljöer och konstruerar med hjälp av varierande konkret material, kan detta igångsätta deras vilja 

och lust att undersöka samt öka förståelse för grundläggande naturvetenskapliga fenomen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006.) Intresset för naturvetenskap kan utvecklas tidigt om barnen även 

har tillgång till olika leksaker, böcker, får besöka museum och djurparken men också om barnens 

föräldrar förklarar hur saker och ting fungerar (Lindahl, 2003). 

 

Miljön i förskolan gäller inte bara inomhus utan även utomhusmiljön, det vill säga förskolegården 

och dess kringliggande miljö. Helldén m.fl. (2010) hävdar att barns upplevelser och erfarenheter av 

naturmöten betyder mycket för deras förståelse av den naturvetenskapliga världen. De erfarenheter 

barnet gör i naturen kan plockas fram och användas i andra sammanhang för att öka förståelse för 

en viss naturvetenskaplig aspekt (a.a). Eftersom den yttre miljön erbjuder större möjlighet till 

rörelse och utforskande bör den ses som en resurs för lärande. Granberg (2000) menar att naturen är 

en oändlig källa till inspiration och upplevelser, fullt av spännande saker, det vill säga världens 

bästa lekrum. Promenader till skogen är inte bara en viktig social aktivitet utan även inspiration till 

upptäckarlust för olika fenomen. Under lek i skogen tillägnar barnen sig kunskaper via alla sinnen 

vilket kan ge barnen helhetsupplevelser om omvärlden. Således gäller det att hitta bra naturmaterial 

som barn kan undersöka och ställa frågor om. Inom det naturvetenskapliga området finns mycket 

som kan locka som exempelvis stenar, kottar, djurspillning, mossor samt småkryp (a.a). 

 

I förskolan skall barn utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang (Skolverket, 2006). Utomhusmiljön så som skogen erbjuder tillfällen att räkna och 

lära sig matematiska begrepp (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Matematik används som 

redskap för att kunna beskriva och synliggöra naturvetenskapliga fenomen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999). Det blir naturligt att barnen jämför, sorterar och räknar olika naturföremål.  Elm 
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(2008) menar att ett naturvetenskapligt förhållningssätt handlar om att observera, sortera, 

klassificera, ställa hypoteser, undersöka, dra slutsatser och kommunicera, och då menar Helldén 

m.fl (2010) att det är viktigt att barn får en möjlighet att lösa uppgifter och utforska naturen i eget 

tempo och efter egen förmåga. Elm (2008)  hävdar att barn behandlar naturvetenskapliga 

frågeställningar i alla miljöer. De erfar sin vardag genom upptäckande och utforskande av olika 

naturvetenskapliga företeelser.       

 

2.2.2 Barns lärande 

Läroplanen för förskolan betonar att verksamheten skall möjliggöra barns utveckling för ökad 

förståelse för sig själva och sin omvärld. Centralt är att arbeta utforskande och fokusera på barnens 

nyfikenhet och lust att lära. Barns erfarenheter, intressen, åsikter och behov skall utgöra grunden för 

aktiviteterna. Det är därför viktigt att ta del av barns olika tankar och idéer för att ha möjlighet att 

skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2006).  

 

Lika förberedda som barn är att lära sig gå, prata och integrera med andra människor, är de på att 

lära sig om världen omkring dem (Conezio & French, 2002). Det är barnen som erövrar omvärlden. 

Alltså är ett litet barn aktivt i sitt lärande när de söker kunskap om hur saker och ting förhåller sig. 

Siraj-Blatchford (2001) som forskar om hur småbarn lär sig naturvetenskap, menar att för att barnet 

skall förstå vetenskapliga fenomen senare i livet är det viktigt att de får utforska sin omvärld med 

alla sina sinnen och kroppen. Detta poängterar även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  och 

menar att vuxna kan skapa möjligheter för barns erövrande genom att möta, stödja och utmana dem 

i deras lustfyllda lärande.  

 

Barn lär utifrån sina egna erfarenheter. De tar med sig sina erfarenheter, gör om dem för att skapa 

nya meningsfulla innebörder kring saker de upptäckt (Elfström m.fl. 2008; Conezio & French, 

2002). Helldén m.fl. (2010) hävdar att de erfarenheter barnen får tidigt i livet är betydelsefulla för 

deras framtida lärande. Barn har mycket erfarenheter och kunskaper redan när de kommer till 

förskolan, till och med avancerade frågor och teorier om naturvetenskapliga fenomen. När vuxna 

talar med barn i förskoleåldern kan de bli förvånade över hur avancerade uppfattningar barn har om 

sin värld. Einstein lär ha sagt att en fysiker har lärt sig hälften av vad hon eller han bör veta om 

fysik redan vid tre års ålder (Åkerblom, 2008). Ibland är tyvärr barnens funderingar så avancerade 

att förskolläraren inte tar dem på allvar (Elfström m.fl. 2008). 
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2.2.3 Sociokulturellt lärande 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande utmynnar från den sovjetiska psykologen och pedagogen 

Lev S Vygotskijs tankar om hur barn lär. Vygotskijs teori är fortfarande nytänkande inom 

pedagogiken 50 år efter hans bortgång. Roger Säljö och Leif Strandberg är två författare som utgår 

från Vygotskij där de fokuserar på samspelet mellan lärande och omvärld (Säljö 2000; Strandberg 

2006). Inom det sociokulturella perspektivet sker lärande alltid. Vi hanterar vår omvärld med hjälp 

av fysiska och intellektuella artefakter som underlättar lärandet. Fysiska artefakter kan vara datorer, 

böcker, naturmaterial och intellektuella artefakter kan vara tänkande och kommunikationen. 

Kommunikationen är central i ett sociokulturellt perspektiv och utgör länken mellan barnet och 

omgivningen (Säljö, 2000). Således är samtalet viktigt i läroprocessen och kräver därmed att lärare 

synliggör samtalets betydelse. Vygotskij ansåg att skolans uppgift är bland annat att introducera 

vetenskapliga begrepp i barnets språk, vilka kan användas för att bättre förstå omvärlden 

(Strandberg, 2006).  

 

Språkets och språkutvecklingens betydelse för lärandet poängteras även i Läroplanen för förskolan 

där det går att läsa ”språk och lärande hänger oupplösligt samman” (Skolverket, 2006). Forskare har 

funnit att barn lär lättare språket om de har möjligheter att använda språket i autentiska situationer 

som exempelvis problemlösningar då naturvetenskap skapar praktiska och konkreta situationer att 

samtala kring. Läraren kan ge många rika tillfällen till bra språkutveckling genom att jobba med 

naturvetenskap redan i förskolan (Conezio & French, 2002).  

 

 2.2.4 Lekfullt lärande 

Att leka är ett naturligt uttryck för barn och vi blir aldrig för gamla för att leka. Läroplanen för 

förskolan poängterar att leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande (Skolverket, 

2006). Lek och lärande är oskiljbara i barnens värld, det vill säga att barn gör nya erfarenheter i 

leken som leder till deras lärande vilket Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) 

framhåller. I lekens och lärandets olika former stimuleras barns fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Skolverket, 2006). 

Vygotskij menar att leken är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla 

(Granberg, 2000). I leken utforskar, prövar och använder barnen fantasin på ett sådant sätt att deras 

verklighet blir begriplig för dem. Genom att ”leka forskare” kan barn lära sig de förmågor som 

behövs för att på ett vetenskapligt sätt utforska världen (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Detta bekräftar 

även Siraj- Blatchford (2001) som framhäver vikten av barns lek för att förstå naturvetenskapliga 

fenomen. Författaren ger exempel på hur man kan stödja barn i deras lärande om lufttrycket genom 

att låta barnen leka ”luftlekar” i förskolan; leka med bubblor och ballonger samt fånga vinden i 
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drakar och segel. Därför bör vi skapa möjligheter för barn att leka forskare och tekniker (a.a) 

 

2.2.5 Lärarens roll 

Förskolan ska sträva efter att barnen förstår naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. För att 

barnen skall utveckla förståelse för sin omvärld skall arbetet utgå ifrån barnens erfarenheter och 

intresse (Skolverket, 2006). Dock anser Elfström m.fl. (2008) att utgå från barnens intresse lätt kan 

missförstås som att barnen alltid själva skall föreslå vad de vill undersöka. Författarna menar i 

stället att man som lärare kan föreslå vilket område eller fenomen barngruppen skall jobba med, 

men när man kommit fram till vad som skall undersökas måste man som lärare lyssna in hur barnen 

intresserar sig för området. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att vi skall tänka på att 

barns engagemang uppstår i mötet med omvärlden och att lärarens viktigaste roll är att väcka 

förundran men även att stötta och utmana barnen.  

 

De flesta små barn bär med sig en nyfikenhet och förundran i den miljön som omger dem. Lärare 

behöver bara dra nytta av detta för att lära naturvetenskap varje dag (Conezio & French, 2002). En 

utmaning för läraren är hur hon eller han skall utnyttja barnens lek i lärandesammanhang för att 

hjälpa barn att erövra sin omvärld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Elfström m.fl. (2008) 

menar att barns egna frågor och teorier ses som värda att uppmuntras och undersökas vidare. 

Således är lärarens främsta uppgift är att lyssna på och tolka de funderingar som barnen ger uttryck 

för i den naturvetenskapliga verksamheten för att ge utrymme för deras hypoteser och 

föreställningar (Gallas, 1995). Att tänka och tala naturvetenskap bör ske utifrån barnens perspektiv, 

vilka läraren bör anta för att utmana dessa perspektiv vidare (Helldén m.fl. 2010).  

 

Läraren kan hjälpa barnen att upptäcka vägar till naturvetenskapens värld och erövra dess begrepp 

och teorier genom att han eller hon är medveten och stöttande (Helldén m.fl. 2010). Detta 

understryks av Björneloo m.fl. (2003) som betonar att barn kan ta steget från vardaglig till 

naturvetenskaplig förståelse med lärarens hjälp, vilket kräver att läraren har såväl goda 

ämneskunskaper som insikter i hur barn tänker, förstår och lär i olika sammanhang. Det är 

väsentligt att läraren skapar en utforskande miljö samt fokuserar och fånga ögonblicket på vad som  

händer här och nu för att utmana barn och stimulera deras lärande (Elfström m.fl, 2008). 

 

Förskollärarens attityder anses vara grunden för arbete med naturvetenskap. Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2006) menar att för att utmana och stimulera barns intresse för naturvetenskapliga 

fenomen är det viktigt att läraren förhåller sig positiv till detta och tycker att det är roligt att 

upptäcka tillsammans med barnen. Detta gör i sin tur att barnen känner sig kompetenta och 
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uppskattade.  

 

Några författare poängterar vikten av att jobba med naturvetenskapliga experiment i förskolan. 

Thoren (1999) anser att genom att arbeta med experiment där observationer utgör grunden för 

barnens slutsatser, utvecklas språket och de vetenskapliga begreppen. Således gäller det att läraren 

kan få barnen att reflektera över vissa händelser genom att ställa utmanande frågor och inte ge 

färdiga svar och lösningar (a.a). Dialogen barnen emellan i deras undersökningar gör att de blir 

involverade och intresserade. Genom detta läggs en god grund för barnens förståelse (Björneloo  

m.fl. 2003).  

 

Harlen (1996) menar att det är en fördel att börja redan i förskolan med naturvetenskap då barnens 

attityder formas tidigt i förhållande till andra ämnen. Även Ärlemalm-Hagsér (2008) belyser detta 

och menar att genom tidig introduktion av naturvetenskapliga metoder skapas förutsättningar att 

utveckla logisk och kreativ uppfinningsförmåga och kunskapsutveckling.  

 

Litteraturen belyser vikten av att introducera vetenskapliga begrepp. Lindahl (2003) menar att 

naturvetenskapliga begrepp kan av skolelever upplevas som främmande i jämförelse med 

vardagsspråket och endast riktade till specialister. Strandberg (2006) hänvisar till Vygotskij som 

ansåg att dessa vetenskapliga begrepp måste bygga på barns vardagliga begrepp och 

erfarenhetsvärld. Elfström m.fl. (2008) menar att när man kopplar ämnestermen till 

vardagsbegreppen lär sig barnen att de står för samma begrepp. Lärarens uppdrag är således att 

beskriva och förklara svåra och ofta abstrakta processer på ett enkelt sätt för att bilda en brygga 

mellan vår gemensamma vardagliga språkvärld och den naturvetenskapliga (Helldén, 1994).  

 

Dialogen i barngruppen är viktig för lärandet där barnens frågor bör tas på allvar. Gallas (1995) 

poängterar att barn har kompletta teorier och viktiga frågor lika värdefulla som vetenskapsmäns. 

Således bör lärare lyssna på deras funderingar. Elfström m.fl. (2008) anser att läraren bör utgå ifrån 

barnens frågor och påståenden och utmana dem vidare med nya intressanta frågor som kan föra 

deras utforskande vidare. Med hjälp av öppna frågor kan läraren stödja barnens utforskande och 

även bidra till en djupare förståelse för olika begreppsvärldar, samtidigt som det inte finns ett rätt 

svar utan flera som kan vara korrekta (a.a). Gallas (1995) betonar även vikten av att låta de 

vetenskapliga diskussionerna vara barnens, att det är barnen som äger frågorna och forumet. På så 

vis får barnen ge uttryck för sina tankar i interaktion med varandra där de kommunicerar sina 

erfarenheter och tar del av andra barns idéer.  
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För att synliggöra barns lärande är dokumentation värdefull då det är ett sätt att sammanfatta en 

process och att kunna vidareutveckla förståelse och kunskap (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). När 

läraren skaffar sig kunskaper om vad och hur barn gör, kan hon eller han utmana barnen vidare för 

att utveckla deras handlande och tänkande. Det är också ett förhållningssätt i vetenskapligt 

arbetssätt då man dokumenterar undersökningar och experiment (a.a). Dokumentation ger tillfälle 

att gå tillbaka, fråga på nytt och berätta för kamrater och föräldrar (Persson & Wiklund, 2009). 

 

Barnens lärande om naturvetenskap är beroende bland annat av vuxnas förhållningssätt och 

kompetens att upptäcka möjligheter till ett naturvetenskapligt lärande (Björneloo m.fl. 2003; 

Helldén m.fl. 2010). Med utgångspunkt ur barns nyfikenhet och vetgirighet kan kompetenta lärare 

utmana och utveckla deras förståelse inför naturvetenskapliga fenomen (Helldén m.fl. 2010). Lärare 

i förskolan bör också ha kunskap om det aktuella innehållsliga målet för att barn skall kunna 

utveckla förståelse för det grundläggande naturvetenskapliga fenomenet (Björneloo m.fl. 2003; 

Thulin, 2006).  Lärare måste få möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsförmedling i 

naturvetenskap för att kunna förbättra den (Dimenäs & Sträng, 2000). Men eftersom att lärare ofta 

saknar dessa kompetenser minskar intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar 

(Björneloo m.fl. 2003). Skolverket (2007)  betonar att större krav på insatser i kompetensutveckling 

inom naturvetenskap är nödvändig för framtidens lärare.  Lärare bör tillägna sig didaktisk och 

pedagogisk kompetens som skapar en länk till praktisk erfarenhet om man skall intressera fler barn 

för det naturvetenskapliga fältet (Björneloo m.fl. 2003). 

 

2.3 Problemprecisering 

Efter litteraturgenomgången där naturvetenskapen belyses i förskolan har problemfrågeställningen 

preciserats enligt följande: 

 

 - Hur beskrivs naturvetenskapen av förskollärare? 

 - Hur framträder enligt förskollärarna naturvetenskap i förskolans vardag? 
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3 Metod 

Följande kapitel beskriver vilken metod vi använt i undersökningen, vilka som deltagit och 

genomförandet.  

3.1 Val av metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår undersökning. I en kvalitativ studie är forskaren ett 

tolkande redskap om hur människor förstår världen, medan en kvantitativ studie inriktar sig på 

statistiska skillnader (Denscombe, 2009). Eftersom syftet med undersökningen är att få en ökad 

förståelse om förskollärares tankar kring naturvetenskap, anser vi att kvalitativ metod passar bäst. 

Vidare valde vi att intervjua förskollärarna för att belysa kvaliteter i det de säger för att förstå deras 

tankar och uppfattningar. Med kvalitativ intervju vill man få fram hur respondentens erfarenhet och 

föreställningsvärld ser ut, för att sedan tolka den ur intervjuarens syn och därmed få fram mönster, 

gemensamma drag och skillnader (Denscombe, 2009). Intervjuerna är av den strukturerade typen, 

vilket innebär att alla förskollärare erhöll samma frågor (Bilaga) i bestämd ordning. Däremot med 

semistrukturerade intervjuer kan man vara mer flexibel i frågornas ordningsföljd där även 

följdfrågor kan förekomma (Patel & Davidsson, 2003). Vid kvalitativ forskning riktas fokus inte i 

första hand på orsaker utan hellre söker beskriva de inblandades upplevelser (Denscombe, 2009). 

För att få tillgång till förskollärarnas tankar kring naturvetenskap anser vi därför att intervjuer 

möjliggör att deras åsikter och uppfattningar lyfts fram. 

 

3.2 Urval  

Forskningen har genomförts på sex förskolor i tre olika kommuner i södra Sverige. Sammantaget 

består respondenterna av 37 kvinnliga förskollärare i blandade åldrar mellan 26 och 57 år. 

Yrkeserfarenheten varierar mellan ett år och 36 år där de arbetar på förskolor med barn i åldrarna  

1-5 år. Vi har medvetet valt förskolor som inte har någon uttalad inriktning mot naturvetenskaplig 

verksamhet, för att inte få förutsägbara svar.  

 

3.3 Genomförande 

Kontakt togs med personal i god tid via telefon till deras arbetsplatser, då vi presenterades oss själva 

och forskningsområdet. Därefter gav samtliga förskollärare sitt godkännande och bestämde plats 

samt tid för intervjun. Vid intervjutillfället valde vi att använda bandspelare eftersom den erbjuder 

en permanent och fullständigt dokumentation av det som sägs under intervju (Denscombe, 2009).  

Intervjuerna skedde i en lugn, avslappnad och ostörd miljö. Denna stämning tror vi kan bibringa 

förtroende mellan forskare och respondenter.  Det är av stor betydelse vid en kvalitativ intervju om 
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respondenten känner ett förtroende för de som intervjuar vilket även kan ge trovärdiga svar 

(Denscombe, 2009). Patel och Davidsson (2003) menar att vid en kvalitativ intervju är det en fördel 

om forskaren har förkunskaper inom det område som ska studeras. Således valde vi att fördjupa oss 

i relevant litteratur för studien innan intervjuerna genomfördes.  

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Innan vi påbörjade intervjuerna tog vi del av etiska ställningstaganden enligt Vetenskapsrådets 

(2007) forskningsetiska principer, vilka innebär att vi gav förskollärarna tydlig information om 

forskningens syfte och att deltagande är frivilligt. Således hade förskollärarna rätt att avbryta 

intervjun när som helst. Vi informerade om att intervjuerna behandlas konfidentiellt eftersom 

deltagarna är kodade med bokstäver och nummer i rapporten. Följaktligen är det enbart vi som vet 

vem som deltagit i studien. Anonymiteten är högt prioriterad där varken förskollärare, förskola eller 

kommuner kommer att kunna spåras.  
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4 Resultat och analys 

Bandinspelningar av intervjuer är material som ligger till grund för analysen. Intervjuerna är 

transkriberade till datorn där vi skrivit ner allt som sägs. Därefter har vi noga läst och analyserat 

varje svar utifrån respektive frågeområde för att kunna se skillnader och likheter i förskollärarnas 

uppfattningar om naturvetenskapen. Utifrån gemensamma drag och skillnader har vi kategoriserat 

materialet vilket bildar olika teman. Detta visar också att en person under samma kategori kan ha 

flera uttalanden, det vill säga finnas med under flera av kategorierna. Vi kommer att låta en del av 

förskollärarnas egna ord i form av citat, vävas in med våra tolkningar av svaren för att göra det 

tydligt för läsaren. Vi kommer även att benämna förskollärarna som respondenter i resultatdelen. 

Respondenterna är även kodade med siffror och bokstäver F1-F37 där F står för förskollärare och 

siffran för ordningen i intervjun. I slutet av avsnittet kommer en resultatsammanfattning. 

 

4.1 Begreppsförklaring av naturvetenskap 

Respondenterna fick frågan om hur de definierar begreppet naturvetenskap och resultatet visar på 

tre olika synsätt. Dessa kategoriseras i följande teman: Naturvetenskap som allt omkring oss, 

Naturvetenskap som natur och Naturvetenskap som experiment. 

 

Naturvetenskap som allt omkring oss 

20 respondenter som svarar att naturvetenskap är allt som finns omkring oss nämner även att 

biologi, fysik, kemi, teknik och matematik ingår i naturvetenskapen. Så här uttrycker några 

respondenter sig: 

 

Jag tror man kan använda olika begrepp inom naturvetenskap för att barnen skall bli medvetna om 

att det är naturvetenskap det handlar om, allt från när man är ute och gungar – som att det är 

kraften i pendel, det kan vara när man är ute i skogen… biologi med alla djur, växter, alla arter. 

Vad som händer i tekniska sammanhang, datorer., i ateljén med färglära o ljus och det är ju fysik 

där. (F8) 

 

Jag blandar ihop det med teknik, matematik, men naturvetenskapen är det mycket djur, natur, skog, 

bladen, nedbrytningen, hela processen, hela förloppet, det lilla i det stora. (F4) 

 

Jag tänker på alla No -ämnen som man själv hade i skolan... biologi, fysik. kemi, teknik och så 

vidare, alla de bitarna. Det kan spreta på många olika håll. (F9) 
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Naturvetenskap som natur 

28 respondenter definierar även naturvetenskap som allt som finns i vår närmiljö, vilket benämns 

som natur och skogen. Således lades den största vikten vid att vistas i naturen där bland annat 

kretsloppet, grenar, pinnar, växter och småkryp nämns: 

 

Naturen, allt som man gör ute med grenar och pinnar, räknar, kategoriserar, matte... språket 

kommer in där. (F8) 

 

Allt som har med naturen att göra och kretslopp och allt. Men det är kanske mycket mer men det 

vet inte jag men det är så jag tolkar naturvetenskap. (F18) 

 

Naturvetenskap som experiment 

Definitionen av naturvetenskap som experiment är också genomgående i intervjuerna. Tolv 

respondenter talar om experiment där barnen genom undersökningar lär sig hur saker och ting 

fungerar. Följande citat ger exempel:  

 

Experimentera, får reda, undersöka svaret själv och inte ge det färdiga svaret. (F27) 

 

Experimentera, att prova sig fram till olika lösningar. (F6) 

 

4.2 Att synliggöra naturvetenskap 

Denna kategori svarar på frågan hur förskollärare kan synliggöra naturvetenskapen i förskolan. Det 

råder delade meningar angående hur naturvetenskap synliggörs i förskolan därför framkommer 

några tydliga teman som respondenterna diskuterar. Dessa teman är följande: Introducera begrepp, 

Medforskande pedagoger, Fysiska redskap, Behovet av att vistas utomhus, Att vara lyhörd, 

Dokumentation. 

 

Introducera begrepp 

14 av respondenterna framhåller vikten av att använda naturvetenskapliga begrepp i barnets vardag. 

Om man benämner fenomenen med dess rätta namn redan från tidig ålder blir barnen bekanta med 

de naturvetenskapliga begreppen. Följande citat visar på några exempel: 

 

Genom att man pratar, och benämner det man ser och gör med barnen.  (F11) 

 

Att vi lyfter fram det, att vi benämner det, till exempel när barnen diskar, när vi bakar, 

ingredienser, vad  som händer i ugnen, varför blir det som blir, att vi pratar naturvetenskap, att vi 

vågar benämna det. (F23) 
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Det är genom att använda sig av de situationer som är vardagliga. Som är nära. Man kan 

synliggöra genom att man är själv medveten om det vad naturvetenskap är och använder mycket 

ord, begrepp inom naturvetenskap. (F9) 

 

Medforskande pedagoger 

I mötet med barnens upplevelser anser sex respondenter att förskollärare skall vara nyfikna och 

delaktiga medforskare där alla upptäckter är värdefulla. Man ska inte ge barnen färdiga svar utan 

utmana och tillsammans utforska med barnen. Så här uttrycker sig några av respondenterna: 

 

Barn har många frågor, och varför, ifrågasätter, man kan ta reda på det tillsammans, man behöver 

inte ge svar. (F13) 

 

Att man ska vara närvarande lärare och tillsammans hitta på lösningar, att man upptäcker det 

tillsammans är viktig. (F6) 

 

När barnen frågar, så uppmuntrar man, till att söka svaret och tillsamman hitta svaret. (F11) 

 

Naturen, de är ute på gården, man ska ta barnen med sig, man tar fram saker, man ska undersöka 

tillsammans. (F31) 

  

Fysiska redskap 

20 stycken, det vill säga majoriteten av respondenterna nämner även de fysiska artefakternas 

betydelse för att kunna synliggöra naturvetenskapen och menar att det bör finnas material som 

lockar till utforskande. Här nedan ges några exempel: 

 

Kanske allra mest tänker jag när de små barnen bygger med klossar och så rasar det hela tiden och 

så vill de ha hjälp och så säger man att vi kanske kan ta de stora klossarna först och de lite mindre 

över, så kanske det inte rasar lika lätt. (F6) 

 

Att man tar tillvara allt som finns runt omkring, att använda naturmaterial gör mycket. (F36) 

 

De möter mycket i naturen, känner på naturmaterial, pratar om årstider, mycket experiment, ut i 

skogen, leken. (F37) 

 

Plocka upp naturmaterial hem, så barnen kan utforska vidare. Man kan ta skogen med sig hem. 

(F2)    

 
Jag ser den plankan på gården. De kan undersöka, gå på den, de kan rulla, krossa. Erbjuda material 

som de undersöker. (F1) 
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Behovet av att vistas utomhus 

20 av respondenterna betonar även att synliggörandet av naturvetenskapen oftast sker utomhus i 

närmiljön eller i skogen.  Ute i naturen kan barnen på ett naturligt sätt undersöka naturmaterial och 

utforska naturen. Lärandet blir konkret och meningsfullt då barnen upplever världen med sina 

sinnen. Tre respondenter uttrycker det så här: 

 

Små barn är fantastiska på att upptäcka (…) de upplever med hela kroppen. De har alla sinnen (…) 

de upptäcker själva och vi är med på deras resa (...) härligt att jobba med små barn. (F32) 

 

Jag tycker att det är viktigt, man ska vistas i skogen, i naturen, att upptäcka känna med alla sina 

sinnen, lukta, höra. (F2) 

 

De möter mycket i naturen, känner på naturmaterial, pratar om årstider, ut i skogen där de leker. 

Det är närmiljö som vi har omkring oss, eller det som vi inte kan se, t ex kretslopp, vad händer 

med lövet, att det ruttnar och blir till gas. (F5) 

 

Att vara lyhörd   

Elva respondenter svarar för vikten av lyhördhet för barnens tankar och frågor, vilket är av stor 

betydelse för att kunna utgå från barnens intresse och att uppmuntra och utmana deras utforskande. 

Så här uttrycker en respondent det: 

 

Genom att bemöta alla frågor som barnen har angående naturen med allt från maskar och blommor 

och blad eller vad maten tar vägen, eller allt som handlar om liv.  Man får vara lyhörd och höra vad 

barnen frågar efter.  (F21) 

 

Majoriteten av respondenterna anser att naturvetenskap genomsyrar dagarna och de synliggör den i 

vardagssituationer genom att fånga tillfälle som uppkommer. Dessa tillfällen utgår ofta ur barnens 

lekar.  

  

Man kan ta det spontant med barnen i deras lek, eller både inne och ute, att man är med och lyssnar 

på barnen. (F17) 

 

Det kommer in i leken och i vardagen genom vattenlek, både inne och ute – plaskar. (F28) 

 

Det kan man väl göra i alla vardagliga situationer egentligen. När de bygger med klossar, så rasar 

det hela tiden, vi som vuxna ska visa och hjälpa dem, stimulera dem (…) När de leker med sand, 

man häller den (…) man erbjuder större behållare. (F6) 
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Dokumentation 

Sju respondenter menar att de synliggör barns utforskande genom att dokumentera för att barnen 

skall få syn på sitt eget lärande samt att föräldrarna får insyn i verksamheten, där några uttrycker sig 

följande: 

 

Man plockar material och dokumentera. Vi skapar små pärmar, för att kunna synliggöra vad som 

händer när vi experimenterar. (F32) 

 

Genom bilder, att vi skriver i pärmen, även i barnens pärmar kan man synliggöra det. För föräldrar 

kan se det, och när barnen bli äldre kan de kommentera det själva. Kollage, både barnen och 

föräldrar kan titta på det.  (F29) 

  

Genom dokumentationen. Synliggöras och stötta barnen för naturvetenskap (…) visa barnen att det 

händer saker, vad som händer, att vi hjälper de att se. (F4) 

 

4.3 Att introducera naturvetenskap 

Denna kategori svarar på frågan hur tidigt förskollärarna anser att naturvetenskap kan introduceras i 

förskolan. 35 av 37 respondenter anser att naturvetenskap kan introduceras direkt när barnen börjar i 

förskolan, det vill säga småbarnsavdelningen. Respondenterna nämner att det handlar om att utgå 

från barnens egen nivå, intresse och nyfikenhet:   

 

När de börjar, när de är små. Vi ska ta tillvara på deras egen nyfikenhet kring detta, sätta ord på det 

de ser eller upptäcker. (F17) 

 

Från första dagen de kommer, det är inte för tidigt. Även om barnet inte har något språk så kan 

man se var de riktar sin fokus på och då kan man absolut jobba med det. (F5) 

 

Endast två respondenter benämner tre årsåldern som lämplig att börja med naturvetenskap och ger 

en antydan till en viss mognad. 

 

Om man skall ha en styrd aktivitet så kanske det är lämpligt sådär i tre årsåldern. Då blir de mer 

nyfikna på världen runt omkring.  De är färdiga med att lära sig gå och sånt. (F21) 

 

4.4 Problematik 

Denna kategori svarar på frågan om förskollärarna anser att det finns någon problematik kring att 

arbeta med naturvetenskap i förskolan. Det råder delade meningar angående om det finns 

problematik och vad det innebär, likaså om det inte finns någon problematik. Kategorin är således 
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uppdelad i olika teman vilka diskuteras av respondenterna. Dessa teman är följande: Behov av 

kunskap, För stora grupper och Ingen problematik 

 

Behov av kunskap 

18 respondenter anser att de saknar tillräckliga kunskaper inom naturvetenskapliga ämnet för att 

kunna använda och arbeta medvetet med det. Respondenterna menar att de behöver öka sin 

kompetens inom området för att bli säkrare, kunna benämna olika naturvetenskapliga fenomen för 

att kunna utnyttja fler situationer till naturvetenskapligt lärande.   

 

Nej egentligen inte… sen kan jag känna så att vi skulle behöva lite mer ”kött på benen”, vi som 

jobbar som förskollärare så att vi använder oss av rätt benämningar i rätt sammanhang. Om 

lärare har  utbildning i naturvetenskap blir man säker och vet och tar tillvara på de tillfällen som 

ges. (F23) 

 

Jag skulle vilja ha mer kunskap för att arbeta mer medvetet med det. Det är för mig lite för diffus 

och jag känner att jag saknar det. (F14) 

 

Om man inte ta upp de ögonen för naturvetenskap så ser man ingenting. Man måste bli medveten 

hela tiden och se den möjlighet. (F1) 

 

Arbetet bör bottna i förskollärarens intresse och vilja att kunna se möjligheter framför hinder. Det 

finns en viss osäkerhet eftersom många upplever ämnet som svårt och främmande:   

 

Ja, det är vi pedagoger som kan vara hinder om vi inte har intresse för naturvetenskap, det är 

intresset som styr, men man kan också utgå från barnens intresse. (F30) 

 

Det är många som känner sig främmande för vad det är, man är rädd för teknik. (F32) 

 

Ja, känsla av otillräckligt, om man inte är intresserad, vågande, inspirerande pedagog. (F11) 

  

För stora grupper 

Enligt fem respondenter kan för stora barngrupper vara ett problem då det blir svårt att fokusera på 

varje enskild individ. Således blir det svårare att utgå från barnens frågor: 

 

Ja, det finns alltid problematik, inte för stora grupper, vi ska ha små grupper för att jobba praktisk. 

(F8) 

 
Det är svårt att synliggöra, att man inte ser alla barn, man är inte med när det händer, där man kan 

lyfta frågor till deras upptäckter. (F17) 
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Ingen problematik 

14 respondenter ansåg att det inte alls fanns någon problematik att arbeta med naturvetenskap och 

förklarar att de är ute varje dag på gården eller i skogen samt att man inte behöver göra det svårt för 

sig. Tre respondenter uttrycker sig så här: 

  

Absolut inte. Naturvetenskapen finns runt omkring oss hela tiden. Vi måste jobba med det. Vi är 

skyldiga att ge barnen dessa upplevelser. (F1) 

 

Nej, för att förskolan ligger så nära skogen. Vi skall se vad de är intresserade av, på vilken nivå de 

är och anpassa efter barnens intresse.  (F2) 

  

Att inte krångla till det för mycket, att titta på barnen, vad de gör och testar, att vi är närvarande 

lärare och tillsammans hitta på lösningar. Det är inte så krångligt som man tror. (F6) 

 

4.5 Hur ofta  

Respondenterna fick frågan om hur mycket naturvetenskap det ingår under en vecka i 

verksamheten. Det går att utläsa två teman som framkom i denna fråga, vilka är Oplanerad 

naturvetenskap och Planerad naturvetenskap 

 

Oplanerad naturvetenskap 

27 stycken av respondenterna, det vill säga majoriteten svarar att det är svårt att säga exakt hur 

mycket naturvetenskap som ingår under en vecka. Däremot ingår någon form av naturvetenskap 

varje dag men att detta inte var i den planerade verksamheten utan i lek och när barnen frågar. 

Respondenterna menar att de utgår från situationer som uppstår i vardagen. Här nämns även att det 

ingår mer naturvetenskap än vad respondenterna själva är medvetna om:  

 

Mer än vad man tror. Jag kände det nu när jag satt o stämde gitarren inför sångsamling. O barnen 

blev så nyfikna på stämapparaten. Det lyser rött när inte stängarna är stämda och grönt när de är 

stämda. Bara det är ju verkligen naturvetenskap. Vad är det som gör att strängarna blir stämda o 

varför lyser det grönt. Det är ju en typisk grej som man kanske inte tänker på. Det är ju faktiskt 

naturvetenskap och finns hela tiden i vardagen. (F3)  

 

Varje dag, hela tiden, i skogen, i vattenrummet, i leken, i matsituationer, i teman, ute när barnen 

frågar. Inte så mycket planerat. (F28) 

 

Mycket mer än vad vi tror idag. Men tar vi på oss naturvetenskapsglasögonen så kommer vi att 

upptäcka hur mycket som finns. (F23) 
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Planerad naturvetenskap 

Tio respondenter menar att naturvetenskap knyts även till verksamhetens tema och de mål som 

eftersträvas. Här nedan följer tre citat: 

 

Det är väldig olika, just nu när vi arbetar med tema konsumtion, så är det mycket. Vi jobbar med 

Böckerna Bruse, naturmaterial, kartonger, glaspinnar, miljö och natur, experiment, vatten, 

miljötänkande. (F33) 

 

Ja just nu jobbar vi ju med ett mindre kretslopp, nedbrytarna. Så vi håller på med gråsuggor och 

maskar och det håller vi på med varje dag. Det är ju inte en dag i veckan utan det håller vi på med 

varje dag. (F5) 

 

Väldigt mycket, de jobbar med nedbrytningsprocesser, det kommer hela tiden. Vi har saker 

framme, dokumentationen, vi pratar dagligen, både de planerande situationer och (…) de 

återkommer till det som hände i skogen. (F4) 
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5 Resultatsammanfattning 

Kärnan i resultatet talar för att naturvetenskap synliggörs i vardagliga situationer utifrån barnens 

intresse och nyfikenhet då respondenterna anser att det är viktigt att vara lyhörd för barnens tankar. 

Dokumentationen visar sig ha en väsentlig roll då respondenterna menar att det synliggör lärandet 

både för barnen själva och föräldrar.  

 

Respondenterna är överens om att man redan från tidig ålder kan introducera naturvetenskapen när 

barnen visar intresse och nyfikenhet. Enligt majoriteten av respondenterna upplevs 

naturvetenskapen oftast utomhus i naturen med alla sinnen, där förskollärarna är medupptäckare 

med barnen. Naturmaterial har stor betydelse för att fånga barnens intresse att undersöka och forska 

vidare. Flertalet respondenter definierar naturvetenskap som natur och vår närmiljö, och genom att 

vara ute i skogen finns det ingen problematik att arbeta med naturvetenskap.  

 

Däremot anser flertalet av respondenterna att de saknar tillräckliga kunskaper i ämnet för att kunna 

benämna naturvetenskapliga fenomen och därmed synliggöra det osynliga. Med behovet av 

kunskap minskar även intresset för ämnet vilket leder till att de inte är målmedvetna i 

verksamheten. Samtidigt har förskollärarna positivt inställning och en vilja till ämnet där 

majoriteten ser möjligheter framför hinder. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt vill vi belysa hur metodvalet kan ha påverkat denna undersökning. Därefter diskuteras 

vårt resultat utifrån litteraturgenomgången och våra egna funderingar samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Till undersökningen använde vi oss av kvalitativ metod med strukturerade intervjuer för att få fram 

förskollärarnas uppfattningar om naturvetenskapen i förskolans verksamhet. Fördelen med 

kvalitativ metod är att vi anser att vi fick djupare svar på våra frågor än vad vi tror hade 

framkommit vid en enkätundersökning. Denscombe (2009) stödjer oss i vårt val då författaren 

menar att forskaren vid en kvalitativ intervju söker olika uppfattningar och möjliggör att belysa dess 

kvaliteter, där gemensamma drag och skillnader kan framträda.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna som vi sedan transkriberade. Nackdelen med kvalitativ data kan 

innebära ett tidskrävande arbete (Denscombe 2009), vilket vi anser stämmer väl överens med våra 

upplevelser. För att få fram 37 respondenters tankar och uppfattningar om naturvetenskap krävde en 

hel del tid och tålamod. Vi lyssnade igenom materialet om och om igen för att försäkra oss om att 

vår tolkning av svaren skulle ge en så tillförlitlig bild som möjligt. Urvalet av ett stort antal 

respondenter menar vi har givit en relativt bred och djup bild utifrån vår undersökning. Däremot 

kan vi inte bortse ifrån att våra egna värderingar i förhållande till bakgrund och erfarenheter kan ha 

påverkat tolkningen av resultatet. Denscombe (2009) menar att forskarens jag spelar en viktig roll i 

tolkningen av kvalitativa data och kan därför inte helt elimineras från analysprocessen. Således kan 

vi inte med säkerhet säga att resultatet hade blivit detsamma om någon annan utfört intervjuerna. 

 

Vi menar att 37 förskollärare från sex olika förskolor i tre kommuner kan anses vara en relativt god 

representation för svenska förskolor, dock inte alla förskolor i hela Sverige. Vi tror oss också ha fått 

tillförlitliga svar då ingen av förskollärarna har tagit del av våra frågor innan intervjun. Vi menar att 

om de hade fått se frågorna innan hade de varit förberedda och kanske gett oss svar som de trodde 

vi var ute efter och inte utifrån sina egna tankar.  

 

När det gäller urvalet av intervjufrågorna anser vi att en komplettering hade behövts för att få reda 

på hur viktigt förskollärarna anser naturvetenskapen är för framtiden, det vill säga varför skall barn 

lära sig naturvetenskap. Detta för att litteraturdelen visar på en del aspekter som vi fann intressanta 

vilket var, att naturvetenskapligt förhållningssätt kan leda till ett rationellt tänkande i viktiga frågor 
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som konfronterar det framtida samhället. Således skulle det vara intressant att forska i hur viktigt 

förskollärarna anser att det naturvetenskapliga ämnet är för att klara att leva i framtida samhället. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna forskning har varit att få en inblick i hur förskollärare tänker kring 

naturvetenskapen i förskolan. Även att genom förskollärarnas beskrivningar få insikt i hur 

naturvetenskapen framträder i förskolans vardag.  

 

Studien visar att en stor del av förskollärarna anser att de synliggör naturvetenskapen i vardagliga 

situationer, att de fångar tillfällen som uppkommer utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Elfström 

m.fl. (2008) anser att det är viktigt att läraren fångar ögonblick på vad som händer här och nu för att 

utmana och stimulera barns lärande. Kunskapen blir således meningsfull då den används i 

vardagliga sammanhang. Att lärandet i förskolan skall ta sin utgångspunkt genom att lyssna på 

barnen poängterar förskollärarna vilket understryks av Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

som även anser att lärare bör utveckla barns funderingar och förståelse kring olika 

naturvetenskapliga företeelser i deras dagliga tillvaro. Genom att lyssna på och tolka de funderingar 

som barnen ger uttryck för kan läraren ställa relevanta frågor som ger utrymme för barns hypoteser 

och föreställningar (Gallas, 1995). Förskollärare i studien ger dock uttryck för att det kan vara 

problematiskt att bemöta varje enskild individ om det är för stora grupper. Mindre grupper kan 

främja barnens delaktighet vid lärandesituationer, men fördelen med större grupper anser vi kan 

synliggöra fler perspektiv, tankar och åsikter. Således skapas en mångfald i lärandet vilket 

understryks av Skolverket (2006).  

 

Det är tydligt att miljön är en stor inspirationskälla för förståelsen kring naturvetenskapliga 

fenomen. Studien visar att majoriteten av förskollärarna anser att upplevelser i naturen ses som en 

förutsättning för barns lust att lära där de undersöker omgivningen med alla sina sinnen. Detta 

styrker Granberg (2000) som menar att upplevelser i naturen engagerar alla sinnen vilket ger barnen 

helhetsupplevelser om omvärlden. Förskollärarna anser att naturvetenskap synliggörs genom att 

vara ute i skogen och naturen. Enligt vår mening räcker det inte att bara uppleva naturen, utan lärare 

bör vara medforskare, utmana och ställa frågor för att utveckla en grundläggande förståelse för 

naturvetenskap. Därför krävs det goda ämneskunskaper och insikter i hur barn tänker och lär i olika 

sammanhang. Björneloo m.fl. (2003) hävdar att kompetensutveckling inom naturvetenskap bland 

lärarna har positivt påverkat och skapat intresse bland barnen. Brist på ämneskunskaper framgår i 

undersökningen där förskollärarna anser att med kompetens ökar säkerheten och medvetenheten för 

att utnyttja fler situationer till naturvetenskapligt lärande. Större krav på insatser i 
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kompetensutveckling inom naturvetenskap är nödvändig för framtidens lärare för att kunna öka 

intresset hos barn och ungdomar (Skolverket, 2007). Således är det en fördel att redan i förskolan 

börja med naturvetenskap då barnens inställning formas tidigt i förhållande till andra ämnen 

(Harlen, 1996). Detta anser även vi är viktigt eftersom i naturvetenskapen lär sig barnen ställa 

hypoteser, kritiskt granska och ta ställning, vilket både är viktigt i andra ämnen och sammanhang i 

senare skolår samt hela livet. Ärlemalm-Hagsér (2008) stödjer detta och menar att genom tidig 

introduktion av naturvetenskapliga metoder skapas förutsättningar att utveckla logisk och kreativ 

uppfinningsförmåga och kunskapsutveckling.  

 

Enligt förskollärarna i studien spelar material en viktig roll i förskolan för att väcka barns 

nyfikenhet. Detta styrker Säljö (2000) som menar att fysiska redskap är betydelsefulla för att 

underlätta barns lärande. Barns intresse för naturvetenskap kan utvecklas om de har tillgång till 

fysiska redskap så som leksaker, böcker och genom olika besök i vår närmiljö (Lindahl, 2003).  När 

förskollärarna i studien pratar om material i inomhusmiljön nämner de bland annat klossar, vilket 

spontant leder till ett lustfyllt lärande. Barnen prövar sig fram till olika lösningar där läraren på ett 

naturligt sätt stödjer barnen i lärandet genom att utmana dem vidare. Även naturmaterial har stor 

betydelse för att synliggöra naturvetenskapen. Förskollärarna menar att barnen möter mycket i 

naturen som de undersöker. De tar med sig material hem när de varit på utflykter i skogen för att 

dokumentera och utforska vidare om. Vi kan dock inte se några konkreta exempel på hur 

förskollärarna utmanar barnen förutom att räkna och sortera.  

 

I litteraturen kan vi skönja att en förståelse för olika naturvetenskapliga begrepp och benämningar 

medvetandegör läraren på ett djupare plan, så att hon eller han lättare kan ställa utmanande frågor 

till barnen. Helldén m.fl. (2010) anser att lärarens uppdrag är att beskriva och förklara svåra 

fenomen på ett enkelt sätt för att sammanbinda vår vardagliga språkvärld med den 

naturvetenskapliga. Vi menar att genom experiment kan naturvetenskapliga fenomen synliggöras på 

ett enkelt sätt, exempelvis som Siraj-Blatchford (2001) menar när han beskriver ”luftlekarna” med 

bubblor och ballonger. Det skulle även kunna vara när förskollärarna bakar tillsammans med barnen 

eller undersöker vad som händer med maten som slängs i komposten, vilket ges exempel på i 

studien. Vi menar att detta kan vara exempel på de vardagliga situationer som Strandberg (2006) 

hävdar är viktiga för att introducera och bygga vidare på med naturvetenskapliga begrepp. Barnen 

kan förstå världen redan i tidig ålder med hjälp av naturvetenskapliga begrepp. Elfström m.fl. 

(2008)  menar att när man kopplar ämnestermen till vardagsbegreppen lär sig barnen att de står för 

samma begrepp. I studien påtalar förskollärarna att det är viktigt att introducera naturvetenskap när 

barnen är små och att sätta ord på det de ser eller upptäcker. Dessutom menar förskollärarna att även 
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om barnen inte har språket ännu, kan de uppmärksamma var barnen riktar sitt fokus och därmed 

utmana dem vidare. Således behöver läraren möjliggöra ett utforskande på vad barnen gör, det vill 

säga vad som händer här och nu (Elfström m.fl, 2008). 

 

Hellden m.fl (2010) belyser att tänka och tala naturvetenskap bör ske utifrån barnens perspektiv, 

vilka läraren bör anta för att utmana dessa perspektiv vidare. Detta kan vi se i studien då 

förskollärarna påtalar att de bör se världen med barnens ögon genom att utforska tillsammans med 

dem. Det är viktigt att utgå ifrån barnens funderingar och frågor och ta dem på allvar även om de 

tillsynes är ”tokiga”. Gallas (1995) menar att barnens frågor bör tas på allvar då de är lika värdefulla 

som vetenskapsmäns och påvisar även att dialogen i barngruppen är viktig för lärandet. Däremot 

framkommer inte dialogen barnen emellan som en viktig faktor i vår studie, vilket litteraturen 

påvisar. Säljö (2000) och Strandberg (2006)  menar att för att få förståelse och djup kunskap är 

samspel och kommunikation nyckelord. Förskollärarna påtalar att genom att jobba med 

naturvetenskap redan i förskolan är väsentligt vilket vi menar kan erbjuda barnen många tillfällen 

till samtal. Att synliggöra samtalets betydelse menar vi handlar både om att bemöta barnens frågor 

och utgå ifrån deras intresse, men även att låta barnen ha sina egna forum där de bestämmer vad 

som skall diskuteras, det vill säga deras avancerade uppfattningar om sin omvärld.  

  

 As Einstein himself once said, he succeeded in good part because he kept asking himself 

 questions concerning space and time which only children wonder about  

(Holton i Gallas 1995 s. 13).     

 

I empiriska studien anser förskollärarna att leken är en viktig del i utforskandet av världen, vilket 

går i linje med Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) som menar att lek och lärande är 

oskiljbara i barnens värld. I enlighet med Siraj-Blatchford (2001)  menar vi att förskollärarna bör 

skapa möjligheter för barn att leka forskare för att förstå naturvetenskapliga fenomen. Så varför inte 

investera i forskarutrustning och kläder till en ”maskeradhörna”, såväl som Pippi Långstrump-

kläder, prinsesskläder, poliser och brandmän. Vi tror att detta kan leda till en attityd om att 

naturvetenskap kan vara både roligt och spännande. 
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7 Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att studera förskollärares tankar kring naturvetenskap och därmed få fram 

hur naturvetenskapen framträder i förskolan. Rapporter visar att ungdomars intresse för 

naturvetenskap minskar (EU, 2007; Skolverket, 2007). Därför är det av stor vikt att stimulera barn 

intresse och lust att utforska naturvetenskapliga fenomen redan i förskolan. Detta har fått oss att 

undra hur förskollärare tänker kring naturvetenskap och hur de menar att de synliggör ämnet för att 

barnen skall upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen.  

 

Forskningsresultatet har framkommit genom litteraturstudier såväl som empiriska studier. Den 

empiriska studien är utförd via strukturerade intervjuer vilka har genomförts på sex olika förskolor i 

södra Sverige, där 37 förskollärare deltog.  

 

Kärnan i vad tidigare forskning påvisar att förskollärarens förhållningssätt är av stor betydelse för 

barnens lust att utforska och lära naturvetenskap. Därför bör miljön vara utformad på ett sådant sätt 

att barnens utveckling stimuleras och gynnas genom ett lustfylld lärande, utforskande, kreativitet 

och lek (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Elm (2008)  menar att barn behandlar 

naturvetenskapliga frågeställningar i alla miljöer. Således är lärarens viktigaste roll att skapa 

tillfällen för att väcka nyfikenhet och förundran men även att stötta och utmana barnen. Det är 

väsentligt att förskolläraren utgår från barns intresse och fokuserar på vad som händer här och nu 

(Elfström m.fl. 2008).  För att utmana barns intresse vidare för naturvetenskapliga fenomen bör 

läraren ha en positiv attityd och kompetens inom ämnet (Björneloo m.fl. 2003). 

 

Vår tolkning av forskningsresultat visar att många av förskollärarna anser att de synliggör 

naturvetenskapen i de flesta vardagliga situationer. Således är förskollärares tankar kring 

naturvetenskapen som något som framträder med utgångspunkt ur barns intresse och nyfikenhet. 

Vistelse i naturen är en förutsättning för barns lust att lära naturvetenskap då upplevelserna blir 

konkreta och sinnliga. Förskollärarna menar att tidig introduktion av naturvetenskapliga begrepp är 

viktigt för förtrogenhet och därmed för fortsatt utveckling och intresse av ämnet. Samtidigt 

efterfrågas kompetensutveckling inom naturvetenskapen för att öka säkerheten, medvetenheten och 

därmed kunna utnyttja fler situationer till naturvetenskapligt lärande. Vi har känt ett stort intresse 

och engagemang i denna studie och anser att vi har fått trovärdiga svar på våra frågor. 
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Bilaga  

 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur kan förskollärare synliggöra naturvetenskap i förskolan? 

2. Hur tidigt anser du att man kan introducera naturvetenskap i förskolan? 

3. Anser du att det kan finnas en problematik med att arbeta med naturvetenskap? 

4. Hur definierar du naturvetenskap? 

5. Hur mycket naturvetenskap ingår under vecka? 

 

 

 


