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Förord 
 
Vi tackar de förskollärare som tog sig tid att svara på våra frågor och som delade med sig av 
tankar och erfarenheter. Utan deras medverkan hade inte uppsatsen varit möjlig att 
genomföra. 
 
Vi vill även tacka alla dem som läst vårt arbete, kommit med konstruktiv kritik, respons och 
på så sätt hjälpt oss att skriva denna uppsats. Vi vill även tacka varandra för ett gott och 
inspirerande samarbete. 
 
Att vara student kan vara krävande, inte bara för en själv utan även för dem runt omkring. 
Därför vill vi rikta ett stort tack till våra nära och kära för att ni förstått att detta har viktigt för 
oss.  
 
Slutligen vill vi tacka våra handledare Pernilla Nilsson och Fredrik Thornberg. 
 
 
 
 
Halmstad januari 2010 
 
Åsa Karlsson & Petra Runesson
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Abstrakt

Morgondagen har ett behov av fler naturvetare som har insikt om och kan ta ställning till 

de miljöfrågor som rör bland annat klimatpåverkan, samtidigt som barn och ungdomars 

intresse för naturvetenskap minskar. Detta har fått utbildningssektorn att reagera och 

rikta uppmärksamheten till att barn redan i förskoleåldern ska få undervisning i 

naturvetenskap. Att verksamheten i förskolan skall arbeta med naturvetenskap står 

skrivit i Lpfö 98, men hur och i vilket omfång är tolkningsbart. Det är alltså upp till varje 

pedagog på förskolan att bestämma. Syftet med vår studie har varit att studera hur 

naturvetenskap kan ingå i förskolors verksamhet samt synliggöra vilka faktorer som 

påverka förskollärarnas aktiva val gällande undervisning med naturvetenskap. I resultatet 

av vår studie som bygger på kvalitativa intervjuer från aktiva förskollärare framgår att 

yttre och inre faktorer påverkar hur stor plats naturvetenskaplig undervisning får i 

verksamheten. Förskollärarnas ämnes och ämnesdidaktiska kompetens i förhållande till 

deras personliga intresse för naturvetenskap har visat sig vara två viktiga faktorer som 

påverkar omfånget. Ekonomi och tidsbrist däremot är två komponenter som förekommer 

i samspel med de flesta faktorer som framkommit i studien. Trots detta har det 

framkommit att dessa endast indirekt påverkar den naturvetenskapliga undervisningens 

omfattning och handlar mer om bristen på samstämmighet mellan personal och arbetslag 

än som avgörande faktorer. 

 

Nyckelord: Förskollärare, naturvetenskap, Lpfö 98, kompetens, intresse 
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1 Inledning och bakgrund 
Vi, Åsa Karlsson och Petra Runesson, har valt att skriva en studie om hur förskollärare väljer 

att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Valet är baserat på Åsas brinnande intresse för 

naturvetenskap och Petras intresse för hur barn i förskolan lär sig naturvetenskap, men även 

eftersom det inte finns mycket forskat kring förskolan och dess undervisning inom 

naturvetenskap. Vi har båda läst lärarutbildningen för de yngre åldrarna med inriktning mot 

matematik och naturorienterande ämnen. Som examensarbete ville vi göra en studie som 

riktade sig mot förskollärares medvetna val och hur de resonerar kring naturvetenskap i 

förskolan. Anledningen till att fokus hamnade på förskollärarna istället för på barnen, var för 

att vi själva snart är färdiga lärare och ville se hur dagens förskollärare använder Lpfö 98 i sitt 

dagliga arbete med naturvetenskap. Såväl invävt i den löpande texten som specifikt i ett par 

av strävansmålen i Lpfö 98 står det skrivet om hur barn bör få stöd från förskolans personal 

till att utveckla ett förhållningssätt som främjar natur och miljö. Vidare specificerat i 

strävansmålen skall barn uppmuntras till att utforska sin omvärld och få en förståelse för 

enkla naturvetenskapliga fenomen, för att ta ett exempel.  

 

I dagsläget diskuteras klimatförändringarnas effekter såväl nationellt som globalt, vilket ger 

ett ökat behov av naturvetenskaplig kunskap. Skolverket (2009) visar på att för få elever 

väljer en naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet i förhållande till det behov som finns. Det 

framkommer även att kunskapsutvecklingen i Sverige inom naturvetenskap har försämrats 

(Ibid.). En väg till den förändring som krävs är att redan bland de yngsta barnen främja in en 

medvetenhet om naturvetenskap, som innefattas av kunskap om sin roll i naturens kretslopp. 

Förskollärarnas uppdrag är att väcka intresse och engagemang för naturvetenskapen och 

måste därför ses som en bidragande faktor, vilket kan resultera i att denna generation väljer att 

studera vidare inom naturvetenskapen senare i livet. I regeringens förslag till en ny läroplan 

som förväntas tas i bruk år 2010, kommer naturvetenskap få ett betydligt större utrymme än 

det gör i Lpfö 98. Eftersom det idag är stort fokus på klimat- och miljöförändringar och att det 

i framtiden kommer att finnas ett behov av naturvetare vill vi i denna studie visa på vilka 

omständigheter det är som påverkar om och hur naturvetenskap bedrivs i förskolan. Vår 

förståelse för hur förskollärarna påverkas av olika faktorer gällande arbete med 

naturvetenskap kan ge oss en riktlinje för hur förskolans verksamhet skall utvecklas för att 

möta de behov som finns. 
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1.1 Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

1998 fick förskolan sin första läroplan. Detta gav förskolan en plats i utbildningssystemet. 

Tanken med införandet av Lpfö 98 var att en röd tråd skulle löpa genom barnets utbildning. 

Utbildningsdepartementet var den myndighet som utarbetade Lpfö 98. 

 

Förskolans läroplan är uppdelad i flera delar där skilda delar lyfts så som värdegrund, normer 

och värden. Vi har i nedanstående text valt att lyfta de delar vi anser berör naturvetenskaplig 

undervisning. Då läroplanen kan tolkas kan skilda åsikter finnas, det vi tar upp ur läroplanen 

är vår tolkning. 

1.1.1 Förskolans värdegrund och uppdrag 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) finns mål och riktlinjer som förskolan skall 

arbeta mot. Huvudmannen har som ansvar att ge förskolan de förutsättningar som behövs för 

att arbete mot målen skall vara genomförbara. För att målen skall kunna uppnås anger 

läroplanen att välutbildad personal och kompetensutveckling är nödvändigt för ett 

professionellt arbete. 

 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2006) skall barnen inspireras till att utforska sin omvärld och få 

stöd i sin vilja att lära. Förmågan att kommunicera och samarbeta beskrivs som en 

nödvändighet i dagens samhälle, likaså förmågan att iaktta, reflektera och kunna lösa 

problem. Kunskap kan anta olika skepnader genom de fyra f:en; fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Språket har en stor betydelse i allt lärande. Genom att vuxna samspelar med 

barn likväl som när barnen tar lärdom av varandra kan kunskap uppnås.  
 

Begreppet hållbar utveckling nämns inte i läroplanen, men verksamheten skall präglas av de 

aktiviteter och det förhållningssätt som innefattas i begreppet hållbar utveckling. Barnet skall i 

förskolans verksamhet få möjlighet att utveckla ett gott förhållningssätt till natur, miljö och få 

en förståelse för sin roll i naturens kretslopp. Kultur och social utveckling skall likaväl 

införlivas, vilka är beståndsdelar i en hållbar utveckling. Den pedagogiska verksamheten skall 

genomsyras av ett ekologiskt förhållningssätt som bygger på en positiv framtidstro 

(Skolverket, 2006). 

 

7 
 



 
 

1.1.2 Mål och riktlinjer 

Vi har valt ut de mål och riktlinjer som vi anser beröra naturvetenskap inom förskolan. Inom 

förskolan skall arbetslaget skapa en miljö där lärandet är lustfyllt. Barnets nyfikenhet skall tas 

tillvara och dess tilltro till sig själv skall lyftas fram. Förskolan skall arbeta för att barnen skall 

få en förståelse för samhället och de demokratiska värderingarna. Detta innebär att barnet 

skall ges möjlighet att utveckla ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 

(Skolverket, 2006, s.8). 

 

I förskolans verksamhet skall barnet ges möjlighet att utveckla sitt intresse för lärande, 

färdigheter och en förståelse för sin omgivning. Denna utveckling skall utgå från barnens 

egna erfarenheter och intressen. Barnets åsikter ska tas tillvara. Även begreppsutveckling 

skall möjliggöras. Barnet skall vidare träna på att se samband. I detta ingår att de ser sig själva 

som en del omgivningen. Vidare skall barnen få en möjlighet att utforska naturvetenskapen, 

som innefattas av fenomen, fauna och flora (Skolverket, 2006). 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur naturvetenskapen ingår i förskolors verksamhet.  Vi vill 

undersöka vilka faktorer som påverkar förskollärarnas arbete med de naturvetenskapliga 

strävansmålen som finns i Lpfö 98.  

1.3 Frågeställning 

• Vilka faktorer påverkar förskollärarnas val gällande undervisningen med 

naturvetenskap? 
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2  Lärandeteoretiska perspektiv 
Skolverket (2002) beskriver Vygotskijs tankar om lärande i förhållande till skolans uppdrag. I 

texten lyfts fram att barn har med sig både sociala och kulturella erfarenheter som påverkar 

dess skolgång. Likväl framgår samspel och interaktion mellan elev och elev, lärare och elev 

som viktigt för lärandet, då det är i samspel med andra som lärandet sker. Vidare nämns att 

den undervisning som sker skall knyta an till barnets erfarenhet. Enligt Strandberg (2006) är 

ett arbetssätt som grundas på Vygotskijs tankar gynnsamt för barnets kunskapsutveckling. 

Han grundar det på erfarenheter från skolvärlden, dels som elev men även som skolpsykolog. 

Strandberg uttrycker fascination över Vygotskijs tankar kring barns utveckling, där tyngden 

ligger på vad barnet kan bli och att det är en aktiv progression. Barnets utveckling kan 

påverkas genom aktiviteter och interaktion samt de möjligheter som omgivningen ger, vilket 

Strandberg utifrån sina erfarenheter anser stämma. Piaget nämns i de båda skrifterna i 

förhållande till Vygotskij. Därför anser vi att bådas teorier bör omnämnas i studien då deras 

filosofi kring lärandet berör det svenska skolsystemet.  

 

Enligt Bråten (1998) är Vygotskijs teori ur ett socialt och kulturellt perspektiv, vilket innebär 

att människan utvecklas i en kulturell miljö tillsammans med andra individer. Vygotskijs 

teorier grundas i att barnet skapar sin kunskap tillsammans med andra. I den proximala 

utvecklingszonen samspelar barnet med en mer vetande individ och utmanas därmed i språk 

och kunskap. I samvaro med barnet är den vuxnes roll att väcka intresse och hålla det vid liv. 

Dock får inte informationen serveras till barnet, möjligheten att själv upptäcka är viktigt. Den 

vuxne skall inta rollen som stöd för barnet, så kallat scaffolding. Strandberg (2006) beskriver 

Vygotskijs teori om lärandet på följande sätt:  

 
Vygotskij menade att inre processer – det som finns inuti huvudet – har föregåtts av 

yttre aktiviteter tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika 

kulturella miljöer. Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar dig ett 

råmaterial för inre processer. Utan detta råmaterial sker det inget inuti huvudet.  

(s.10) 

 

Sjøberg (2000) skriver att Piaget hade en teori som byggde på det konstruktivistiska synsättet. 

Detta synsätt innebär att människan själv konstruerar sin kunskap efter egen förmåga som 

sätts i samband med individens biologiska ålder. När en utveckling av synen på verkligheten 

sker har det föregåtts av ett tvivel, som är en grundläggande drivkraft. Elkind (1985) tolkar 
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Piagets teori som att barnet utvecklar sin syn på världen genom förnuftet, vilket leder till 

resonemang vilket resulterar i att illusionen blir till den faktiska verkligheten. Barnet behöver 

den vuxne som vägvisare. Den vuxne bör även skapa relevanta aktiviteter som bearbetar 

frågor som tillstånd och förvandling. 

 

Enligt Piagets teori är barnet på förskolan i det preoperationella stadiet. I detta stadium är 

barnen i två till sex års ålder. Piaget menar att barnet fortfarande är en egocentrisk person, 

men är på väg att lära sig se saker ur andra perspektiv (Elkind, 1985; Hwang och Nilsson, 

2003). I detta stadium skall den vuxne enligt teorin inte svara på frågor med förklaringar som 

överskrider barnets mentala nivå. Svaret behöver inte vara av vetenskaplig natur utan kan 

likaväl vara filosofiskt. Enligt Piaget är inte barnen ute efter det rätta svaret utan frågorna som 

ställs är ”uttryck för utvecklingen av dess själsliv och för dess intellektuella nyfikenhet och 

undran inför alltings mångfald” (Elkind, 1985, s. 43). 

 

När Piagets och Vygotskijs teorier förs samman hamnar fokus på sambandet mellan 

vardagligt och vetenskapligt tänkande. För att ett vetenskapligt tänkande ska få fäste krävs det 

att barnet har en plattform skapad av egna vardagserfarenheter vilket ingår i Piagets teori om 

lärandet. Vygotskij framhåller att för att utveckla kunskap krävs språk och interaktion med 

andra enligt Björneloo, Landstöm, Pramling Samuelsson och Sträng (2003). 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt definierar vi de begreppet som regelbundet återkommer och är viktig för 

studiens validitet. Vi har i litteraturgenomgången valt att presentera de delar vi anser anknyta 

till vår frågeställning samt syftet.  

3.1 Naturvetenskap, vad är det? 

Det finns ingen entydig definition på begreppet naturvetenskap (Harlen, 1996). Enligt 

Helldén, Lindahl och Redfors (2005) har lärare, elever och forskare olika syn på vad 

begreppet innebär. En vanlig förekommande uppfattning är att teknik ingår i 

naturvetenskapen, vilket det inte gör, då teknik innebär att lösa praktiska och konkreta 

uppgifter (Sjøberg, 2000; Wolpert, 1992).  

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras naturvetenskap på följande sätt: 
 

Naturvetenskap: Sammanfattande benämning på vetenskaper som studerar naturen, 

bl.a. fysik, kemi, biologi, astronomi och geologi. Efter den vetenskapliga 

revolutionen på 1600-talet har naturvetenskaperna professionaliserats, specialiserats 

och delats in i en mängd underdiscipliner. Matematik räknas traditionellt inte till 

naturvetenskaperna utan ses som en självständig hjälpvetenskap.  

(Nationalencyklopedin, 091107) 

 

Sjøberg (2000) skiljer inte på naturvetenskapliga ämnen och begreppet naturvetenskap på ett 

övergripande plan, men på detaljnivå anser han att skillnader finns. Såväl ämnet som 

vetenskapen innefattar beskrivningar och förståelse för naturen som finns runt omkring oss. 

Naturvetenskapliga ämnen är enligt Sjøberg ett samlingsnamn för skolans beskrivning av 

kemi, fysik och biologi, som tar avstamp i naturvetenskapen. Naturvetenskapen kännetecknas 

av enkla förklaringar, där enkelheten innebär att hålla sig till det väsentliga och att onödiga 

gissningar inte är förekommande. 

 

Harlen (1996) beskriver naturvetenskapen som en situation där en viss sorts tankar och idéer 

används när ting studeras, även att dra slutsatser och se mönster i fenomen som framträder 

innefattas.  Enligt Sterner (Björkman, 2008) är ett naturvetenskapligt arbetssätt att ”observera, 

sortera, klassificera, ställa hypoteser, undersöka, dra slutsatser och kommunicera” (s. 36). 
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Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) är av samma åsikt som lägger till att 

såväl forskare som barn använder sig av samma strategier.   

 
I studien har vi valt att fortlöpande använda oss av begreppet naturvetenskap. Anledningen till 

det är att vi anser att detta begrepp passar bäst för förskoleverksamheten då undervisningen 

inte har några mål att uppnå inom olika ämnen. I förskolans läroplan används begreppet 

naturvetenskap (Skolverket, 2006, s. 9).  

3.2 Varför naturvetenskap i förskolan? 

I framtiden behövs människor som vill arbeta med miljöfrågor och naturvetenskap. Enligt 

Pramling Samuelsson (2008) behövs intresset för ämnet väckas tidigt, redan i förskolan. 

Thulin (2006) menar att naturen och miljön alltid utgjort en del i förskolans verksamhet och 

att det idag finns ett behov att lyfta fram naturvetenskapen då jorden påverkas negativt av vårt 

sätt att leva. Den läroplan som gäller idag har fokus på natur och miljö eftersom det 

uppmärksammats hur naturen påverkas av oss alla (Ibid.). För att få ett miljöengagemang, 

vilket är en aspekt för en hållbar utveckling, är det viktigt med positiva naturupplevelser och 

att det finns förebilder inom området (Almers, 2009). Detta stämmer överens med Persson 

och Wiklund (2007) som lyfter fram att vi ingår i ett kretslopp och att vi i med det kan 

påverka vår miljö. De anser att i ett konsumtionssamhälle behöver barn lära sig att vår 

inverkan och de val vi gör kan påverka miljön. För att få förståelse för detta behöver barnen 

tidigt lära sig hur vi ska bevara vår värld. Helldén, Lindahl och Redfors (2005) belyser att det 

är viktigt i ett samhälle att kunna göra ställningstagande och förstå fenomen som finns i 

vardagen. Därför anser de att naturvetenskap bör ingå i allmänbildningen. Enligt SOU 

1997:157 ska stor vikt läggas vid att lärande och kunskap läggs fram på ett positivt sätt för att 

visa på möjligheterna till att påverka sin omgivning, detta för att de ska få en tro på framtiden.  

 

Naturvetenskap är ett ämne som intresserar barn i tidig ålder men intresset har en tendens att 

avta med åldern. Om barnet i tidiga år får en möjlighet att skapa sig en positiv syn och 

erfarenhet av naturvetenskap kan det leda till att intresset bibehålls (Harlen, 1996). Denna 

åsikt kan sättas i samband med Lindahl (2003) som har gjort en longitudinell studie, en studie 

som pågått under en längre tid, om vägen till gymnasiet. Det har visat sig att många elever i 

grundskolan upplever naturvetenskapliga ämnen som svåra att förstå. De anser själva att de 

har för lite kunskap med sig från de tidigare åren. Orsaken till detta tror eleverna är att 

naturvetenskapen i skolan inte föregåtts av lek i de tidigare åren och att de därför har en 
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begränsad erfarenhet att bygga vidare på främst inom fysik och kemi. Biologin har de däremot 

en större erfarenhet av från tidigare år. 

 

Enligt Neiglick-Karlsson, C. Johansson, S. & Stenfors, E. (1990) har barn likt vuxna ett behov 

av att se hur världen hänger samman.  Naturvetenskapen kan väcka en nyfikenhet där barnet 

på ett enkelt sätt får en förståelse för ”hur naturen ser ut inuti” (s.5), hur den fungerar och 

vilken plats de själva har i naturens kretslopp. Naturvetenskap i förskolan är en enkel 

vetenskap där barnets omgivning och vardagsfenomen undersöks (Harlen, 1996). Vidare 

anser Harlen att naturvetenskap är viktig för att barnet skall förstå sin omvärld. Genom att 

använda sig av naturvetenskapliga arbetssätt lär sig barnet att strukturera, organisera och lösa 

problem. 

 

Det finns åsikter om att förskolans personal inte skall undervisa på för hög nivå. Wolpert 

(1993) anser att barnen har en i det närmaste magisk syn på sin omvärld. Han anser att de tror 

sig kunna påverka fenomen med sina tankar och önskningar. De förknippar molnen med 

vinden och att vågorna skapas av sig själv. Att då undervisa om hur det på ett rent 

vetenskapligt sätt fungerar är att skilja barnet från sin verklighet, abstraktionen blir för hög. 

Barn resonerar, anser Wolpert, på ett för dem naturligt sätt. Förmågan att resonera ökar med 

åldern och de resonemang barn får, speglar det behov de har för sin ålder. Att resonera för 

långt med ett barn kan innebära att tingets naturliga egenskaper inte längre upplevs. Det är 

med andra ord inte meningsfullt att ge en detaljerad förklaring, utan förklaring skall ges på en 

för barnet förstålig nivå. Även Elkind (1985) menar att det inte är viktigt att en vuxen går in 

och förklara ett fenomen i detalj utan att denne lägger sig på samma nivå som barnet. Vidare 

menar han att ett barn inte alla gånger är ute efter att förstå fenomenet/begreppets betydelse i 

minsta detalj utan hur begreppet används. 

3.3 Att arbeta med naturvetenskap 

För barn i förskoleålder handlar det först och främst om att på ett lustfyllt sätt upptäcka och 

möta olika fenomen i naturen och detta görs genom att utnyttja deras nyfikenhet (Strömdahl, 

2002). Lindahl (2003) har funnit att det är viktigt att undervisa om det som barnet finner 

intressant, vilket ofta är iögonfallande fenomen. Därför tycker Lindahl att lärare bör låta 

barnen göra det de finner intressant inom naturvetenskapen, för att de skall få en positiv grund 

att bygga vidare på. Av samma åsikt är Dimenäs (1996) som också lyfter meningsfullheten 

som en grund för naturvetenskapligt intresse. Han beskriver att pedagogen måste visa intresse 
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och ställa frågor som utmanar barnet. Det är dock viktigt att barnet känner sig tryggt i 

situationen och ärligt vågar uttala sina tankar. Barns olika tankar och erfarenhet skall ses som 

en tillgång och möjligheten att jämföra tankar med varandra ger en god grund för barnets 

begreppsutveckling inom naturvetenskapen. Även Persson och Wiklund (2007) anser att det 

är viktigt att utgå från barnens frågor och intresse. Det måste vara meningsfullt ur barnens 

perspektiv. Vidare menar de att barnet äger sina reflektioner, upptäckter, iakttagelser och 

slutsatser, då det är utifrån dessa barnet skapar sin kunskap. Pedagogernas uppgift är att vidga 

barnets erfarenhetsvärld, fånga situationer och ge utrymme för reflektioner och tolkande. Det 

stöds av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) som även de anser att detta är en 

del av pedagogernas roll. Men de belyser även att trots att det är viktigt att följa barnets tankar 

och reflektioner, är det inte tillräckligt för att skapa en utveckling. Förskollärarna måste arbeta 

målmedvetet mot Lpfö 98. Persson och Wiklund (2007) problematiserar pedagogens roll i 

förhållande till läroplaner och barnens fria intressen och nyfikenhet. Enligt dem finns inget 

givet svar på frågan om vad eller vem som ska styra verksamheten. Det viktigaste är att 

barnens utveckling står i fokus oavsett vem som styr aktiviteter och teman. 

 

Persson och Wiklund (2007) anser att barnet inte ska undervisas i ämneskunskaper. Vikten 

skall läggas på utveckling av förståelse samt det tankesätt som förknippas med 

naturvetenskap. Meningen är enligt Thulin (2006) att barnet skall få funderingar kring 

fenomen och gå ett steg längre i sina tankar. De rätta svaren är inte viktiga i detta 

sammanhang, menar Thulin. Vidare anser hon att om barnet skall kunna upptäcka de 

naturvetenskapliga fenomen som finns runt omkring oss måste förskolläraren skapa 

situationer där fenomen är synlig. Att då göra upptäckterna tillsammans med en vuxen ger 

barnet en förutsättning att skapa kunskap om de förhållanden som råder i naturen och se sin 

egen del i helheten. Detta kan sättas i samband med Wolpert (1993) som anser att det inte 

finns en entydig metod för att lära vetenskap. Det är kanske inte heller konkret fakta som är 

den bästa vägen till förståelse. Istället är undervisning i kreativitet inom vetenskap den väg 

som kan bygga bäst kunskap och förståelse, enligt Wolpert. 

 

Björneloo m.fl. (2003) har en åsikt om det att inte bör vara direkt komplicerat att introducera 

naturvetenskap för barn i förskoleålder. För att arbeta med naturvetenskap i förskolan behövs 

ingen avancerad utrustning på samma sätt som i skolan. Liknade åsikt har Elfström, Nilsson, 

Sterner och Wehner-Godée (2008) som uppger att barnen behöver material som väcker 

upptäckarglädje. Pedagogerna bör vara noga med valet av verktyg som barnen kan använda 
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sig av för att experimentera. Ett så enkelt redskap som en tratt kan varieras och ge fler 

möjligheter om de finns i varierande storlekar, olika höga, olika stora hål. Likväl som 

materialet kan gruppstorleken vara avgörande för upptäckarlusten. I vissa situationer kan 

gruppen fungera väl vid fem barn, i en annan situation bör barnen inte vara fler än två. 

Författarna är även av åsikten att barn inledningsvis i ett arbete själva bör få undersöka och 

experimentera för att skapa erfarenheter. Nästa skede är att delge sina erfarenheter till övriga i 

gruppen.  

 

Elfström m.fl. (2008) lyfter fram att kemi är den del av naturvetenskapen som mest sällan 

förekommer i förskolan. Detta trots att kemin finns runt oss i vardagen, exempelvis när vi 

bakar eller tvättar. De säger att det beror på att förskollärarna inte tänker på allt det material 

som finns i skafferiet! Mjöl, socker, bakpulver, jäst med mera är lätt att ställa fram och blir till 

en inspirationskälla och ger spännande utforskningsmöjligheter för barnen. En annan aspekt 

till förskolans fördel som Björneloo m.fl. (2003) åskådliggör är att förskolans barn har en 

naturlig del i vardagen där de vistas utomhus, vilket underlättar undervisning om naturen. 

Dessutom finns oftast kläder för utevistelse vilket underlättar spontana exkursioner.  

3.4 Ämneskompetens 

Enligt Lpfö 98 är det viktigt att förskolans personal är välutbildad och att de ska få stöttning i 

sitt arbete samt få kompetensutveckling. Kvaliteten i förskolan bibehålls om kommunen aktivt 

arbetar med kompetensutveckling allteftersom förändringar i förskolan sker. Forskning kring 

förskolan och att ta tillvara på erfarenheter är en del i kvalitetsarbetet (Skolverket, 2005). 

Gotvassli (2002) menar att tanken med kompetensutveckling måste ses som en bidragande 

faktor för hela arbetslaget men även för varje enskild pedagog. Kompetensutveckling kan ses 

och genomföras på olika sätt; genom ledarutbildning, handledning, nätbaserat och 

kvalitetssatsning för att nämna några. I kompetensutvecklingen bör en sträva efter att länka 

samman klyftan mellan de mål som finns och personalens bristande kunskap finnas. För att 

förskolan skall utvecklas behöver medarbetarna vara positivt inställda till sitt arbete och våga 

bjuda på sig själva. En kompetent personal är förutsättningen för att kvaliteten i förskolan 

skall bibehållas.  

 

Däremot menar Gotvassli (2002) att kompetenshöjning inte uteslutande innebär positiva 

effekter utan också innefattar en del svårigheter. Den förändring som sker i och med att 

personal skall genomgå kompetensutveckling medför förändringar av rutiner. Hänsyn behöver 
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tas till hur väl förskolan tidigare klarat av att hantera förändringsarbeten, förändringar upplevs 

olika för varje enskild personal. Ett nytt tankesätt kan skapa motsättningar bland personal, 

speciellt om de själva inte fått vara med och påverka de förändringar som ska ske utan det 

bara är ett direktiv från ledningen. Kaos kan upplevas bland personalen i verksamheten under 

ett tidigt skede men det kan vara först då som verksamheten och dess personal är öppen för 

förnyelsen och de goda idéer som kommer i och med den. Omställningar skapar en viss 

osäkerhet hos oss alla. För att ett förändringsarbete ska fortskrida okomplicerat krävs det ett 

gott samspel i arbetslaget. Bildning måste ses som en process för att pendlingen mellan kaos 

och tron på att framtiden ska bli bra och fortskrida på ett positivt sätt. Björneloo m.fl. (2003) 

lyfter fram, likt Gotvassli (2002), att det finns olika vägar att gå för en förskollärare att få mer 

kompetens. Det är av stor vikt att kompetensutveckling ses som en investering för förskolan. 

Ledningen har många gånger en avgörande roll för personalens kompetensutveckling. Detta 

genom att ledningen ger stöttning på olika sätt, till exempel genom att sätta in vikarier som 

täcker upp för den personal som är på utbildning.  

 

Elfström m.fl. (2008) poängterar att läraren behöver ”oerhört mycket ämneskunskaper” (s.13) 

för att upptäcka olika fenomen och på så vis kunna utmana barnen. På grund av bristande 

kunskaper inom naturvetenskap väljer många förskollärare bort att fånga upp de tankar och 

frågor som barn har om olika fenomen och spännande diskussioner dör på så vis ut (Ibid.). I 

Notlyftet (Andersson, Bach, Hagman, Svensson, Vedin, West, och Zetterqvist, 2005) 

redovisas en empirisk undersökning som berör förskollärares upplevda behov av att få 

förnyad kompetens. Intresset är stort över att få kunskap om barns vardagsföreställningar men 

också hur barn tänker om och resonerar kring naturvetenskapliga fenomen. Detta för att kunna 

gå vidare med det barnen har funderingar kring och visar intresse för. Förskollärare finner 

även ett stort behov av att få tillgång till konkret användbart material som är nedbrutet till en 

nivå som är begripligt för förskollärarna, som i förlängningen även blir åtkomligt för barnen. 

Förskollärarna har en positiv inställning till nya idéer om hur de kan arbeta med 

naturvetenskap. I dagsläget består den naturvetenskapliga delen av att svara på frågor samt av 

observationer. En önskan finns om att på ett mer djupgående sätt kunna bygga vidare på 

barnens intresse. De anser sig även behöva utveckla sin förmåga att tolka Lpfö 98 i 

anknytning till naturvetenskap då de aktiviteter som berör området oftast inte är relaterade till 

målen. Förskollärarna uppger att det beror på tidsbrist och frånvaro av ordinarie personal.   
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Likväl som kunskap är attityder en viktig del huruvida naturvetenskapen undervisas i 

förskolan (Thulin, 2006). Wolpert (1993) har en uppfattning om att människan idag har en 

acceptans för vetenskapen som baseras på en inlärd tro på den. Vetenskapen upplevs ofta som 

oåtkomlig och materialistisk då förklaringar ofta baseras på matematiska uträkningar. 

Förklaringsmetoden gör att det är svårt att översätta och förklara fenomen på ett vardagsspråk. 

Detta påverkar människans distansering till vetenskapen.  

3.5 Utomhusmiljö 

Enligt Nyhus Braute och Bang (1997) måste vi först ställa oss frågan vad vi associerar med 

begreppet natur. Många drar paralleller direkt till skogen, havet, stränder och så vidare men 

författarna menar att egentligen går det att härleda till allt som lever i naturen. Det handlar om 

att öppna ögonen och se vad som finns omkring oss. Det är viktigt att barn får tillgång till 

närliggande grönområden. Dessa platser är positiva för barns utveckling och ger dem 

inspiration till deras fantasi. De poängterar att i många planeringar av skapandet av nya 

förskolor glöms uteplatserna bort och de menar att detta är en stor förlust för barnen. Resurser 

som finns i närmiljön såsom bäckar, skogspartier, myrstackar och så vidare kan användas i 

förskolans pedagogiska verksamhet.  

 

I SOU 2003:127 framgår att förskolors utemiljöer skiftar stort från förskola till förskola. 

Vidare sägs det att utomhusmiljöers utformning är av stor betydelse för barnen. Barn behöver 

utrymme och inspirerande miljö för att utvecklas. Är förskolans gård för liten behöver barnen 

lämna förskolan för att bege sig ut i närområdet. Samtidigt som den egna förskolegården inte 

utvecklas dras det ner på personal i verksamheterna. Då mindre barn är oförmögna att ställa 

krav lämnas ansvaret över till förskollärarna att tillgodose barnens behov av att vistas i 

lustfyllda utomhusmiljöer. 
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4 Metod 

4.1 Urval 

Till grund för undersökningen har vi genomfört åtta intervjuer med förskollärare som har 

ansvar för pedagogiken på sin förskola. Enligt oss är antalet intervjuer rimligt för att få ett 

acceptabelt resultat, då den tid vi har att disponera är begränsad. Vi kan inte uppge den exakta 

åldern på barnen som förskollärarna har ansvar för, men åldersintervallerna är mellan två och 

fem år. Samtliga förskolor ligger i en medelstor kommun. Kommunen är uppdelad i tre 

skolområden. För att få ett bredare urval har vi valt att intervjua förskollärare från samtliga 

områden. Enligt Johansson och Svedner (2004) samt Patel och Davidsson (2003) finns det en 

risk att intervjun färgas av personliga relationer mellan intervjuaren och informanten. Vi har 

därför sökt förskolor som vi inte har en tidigare relation till. På grund av svag respons från 

tillfrågade förskolor samt den begränsade tid vi har att tillgå, har vi till viss del fått tillfråga 

för oss kända förskollärare. Två fristående förskolor blev även tillfrågade, då det finns ett 

flertal sådana i kommunen. Det förhållande som finns mellan kommunala förskolor och de 

fristående förskolor som deltagit i empirin står sig väl med det faktiska förhållandet. I 

kommunen är 73 % av förskolorna kommunala och 87 % av de inskrivna barnen går i en 

kommunal förskola. Då vi har förhållandet 7:1 i förskolornas regi i empirin kan vi anse att 

urvalet stämmer väl överens med verkligheten. 

 

För att skydda informanternas identitet samt för att de skall våga uttrycka sig friare så 

kommer informanterna i uppsatsen att vara konfidentiella. Det vill säga att de är för oss 

kända, men namn och förskola kommer ej redovisas. Vilket överensstämmer med Kvale och 

Brinkmanns (2009) åsikter om vikten av att ge informanterna en möjlighet att vara 

konfidentiell. Information om detta gavs till förskollärarna i det inledande samtalet, då de 

tillfrågades om medverkan samt innan intervju genomfördes. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att göra en empirisk studie bestående av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 

intervju har den fördelen att den kan ge information om informantens inställning och 

förhållningssätt till det aktuella ämnet (Johansson och Svedner, 2004). Genom denna metod 

får vi ett underlag som vi direkt kan använda i vår studie. Analysen bygger på de svar som 

informanterna ger. 
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4.3 Forskningsetik 

I vår studie har vi haft för avsikt att följa de forskningsetiska regler som finns. Vi har rättat 

oss efter lagen (2 003:406), vilken säger att forskning endast får fortskrida om berörda 

personer godkänner ett deltagande full ut. Godkännandet gäller endast då information getts 

innan forskningen påbörjats, vilket har gjorts. Likt det som står i lagen har de berörda 

personerna informerats om forskningens syfte och den metod som används. Vi har även 

informerat att medverkan är frivillig och de kan, om de så önskar, avböja när som helst under 

forskningens process (Codex, 2009). 

4.4 Procedur vid insamling av empiri 

Inledningsvis skickades e-post till de utvalda förskolorna. I meddelandet beskrevs studiens 

inriktning för att skapa en god relation från början. Vi fick inga svar på e-postutskicket och 

valde därför att ringa upp förskollärare på deras respektive förskolor.  I samtalet informerades 

om studien. För att ge dem som ville medverka en möjlighet att förbereda sig, skickade vi 

efter att de bekräftat sitt intresse, de huvudsakliga frågorna via e-post. 

 

För att de genomförda intervjuerna skulle ge ett bredare material till analysen valde vi en viss 

standardisering på frågorna, som enligt Patel och Davidsson (2003) ökar reliabiliteten. 

Fördjupningsfrågorna till en förutbestämd fråga skiljde sig åt beroende på det svar som vi 

fick. Vi har medvetet valt att använda oss av ett enkelt språk, vilket Kvale och Brinkman 

(2009) förespråkar. Frågorna hade såväl en öppen som sluten karaktär. 

 

Vi valde att åka ut till respektive förskollärares arbetsplats för intervju. Intervjuerna skedde i 

av förskollärarna utvalt rum. Under intervjuerna var vi båda studerande närvarande. En av oss 

ledde intervjun och den andre var bisittare. Samma person ledde samtliga intervjuer för att 

öka reliabiliteten (Johansson och Svedner, 2004). Under intervjun förekom inga diskussioner 

utan informanterna svarade fritt på de ställda frågorna. Intervjun spelades in på mp3-spelare 

för att en så exakt återgivning som möjligt skulle kunna transkriberas. För att en analys ska bli 

tillförlitlig bör hela intervjun finnas ordagrant nedskriven (Ibid.).  

4.5 Metodkritik 

 De genomförda intervjuerna har transkriberats. Patel och Davidsson (2003) anser att talspråk 

och skriftspråk inte är detsamma. I texten ses ej kroppsspråk samt betoningar som samverkar 

med det som sagts. Informanterna varierade i hur bekväma de var i situationen, som i sin tur 

20 
 



 
 

påverkade djupet och eventuellt även ärligheten i intervjuerna. Med bekvämlighet avser vi 

nervositet, tid som fanns till förfogande och engagemang. Detta har med stor sannolikhet 

påverkat de resultat vi fått och då även analysen. De svar som vi fått kan inte helt garanteras 

vara tillförlitliga, då det kan finnas en risk att informanten ville upplysa oss om sådant som 

faktiskt inte sker i verksamheten. Vi hade skickat intervjufrågorna till informanterna i förväg. 

Det uppenbarade sig att en del hade studerat och diskuterat med övrig personal på förskolan, 

andra var oförberedda. Även detta kan ha påverkat resultatet. Vi kunde ha fått ett annat 

resultat om vi inte skickat frågorna i förväg, då hade samtliga informanter varit oförberedda 

vilket då lett till mer spontana intervjuer. 

 

Det finns en risk att våra åsikter har färgats av sig på analysen och därmed även på resultatet. 

Det har därför varit viktigt att vi genomgående varit medvetna om denna risk. Åsikter baseras 

alltid på intresse samt erfarenheter (Lantz, 2007). 

4.6 Databearbetningsmetoder 

Transkriberingen delades upp mellan oss. Innan transkriberingen påbörjades studerade vi 

Kvale och Brinkmann (2009) för att få riktlinjer om hur vi på ett korrekt sätt skulle gå till 

väga i transkriberingsprocessen. Vi kom överens om att pauser, omtagningar, andra ljud och 

förändringar i röstvolym skulle tas med i texten. Detta för att det är en kvalitativ intervju och 

för att vi skulle kunna tolka det som informanterna uttrycker. Vi anser därför att vi fått med de 

eventuella tveksamheter som förekommer, men även då informanterna uttrycker sig med en 

säkerhet. Transkriberingarna har gjorts ordagrant och så väl väsentlig som för studien 

oväsentlig information är nedskriven. Analysen har sedan gjorts genom en inspiration av den 

teoretiska ansatsen hermeneutik. 

4.7 Analysens teoretiska ansats 

Hermeneutiken är ett stort begrepp som inte har en given förklaring (Alvesson och 

Sköldeberg, 1994). När en tolkning sker av empirin ur hermeneutiskt perspektiv ligger 

fokuseringen på att göra så verklighetsnära tolkningar som möjligt av empirin. Strävan är att 

tolkningarna skall utgå från den faktiska situationen då intervjun skedde. Alvesson och 

Sköldberg lyfter även fram att det är viktigt att insikten finns om att alla har sin egen 

verklighet. Det är även viktigt att tid, rum och situationer påverkar intervjun och att den som 

tolkar empirin tar hänsyn till detta (Lendahls Rosendahl, 1998). Medvetenheten om att vi alla 

har en förförståelse och att vi aldrig kan vara helt objektiva är en grundläggande insikt i 
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hermeneutiken. Vi är påverkade av vår historia och av vår förförståelse vilket visar sig i 

analysen (Alvesson och Sköldberg, 2008). Att tillägga är att subjektivitet kan vara till en 

fördel om det sker på rätt sätt, det vill säga att analysen byggs på tolkningar av texten från 

olika vinklar (Kvale och Brinkman, 2009). 

 

Metoden vi använt i studiens analys har inspirerats av det hermeneutiska synsättet. Då vi läste 

våra transkriberingar strävade vi efter att ta hänsyn till situationerna då empirin samlades in. 

En transkribering ser vi som ett återskapande av en intervju. Det är trots synen på 

återskapandet viktigt att inse att det är en text som tolkas (Ödman, 1997). Inledningsvis såg vi 

transkriberingarna som ett sjok av text, men efter vi läst dem ett flertal gånger upptäckte vi 

delar som överensstämde med varandra. Dessa delar valde vi att kalla för kategorier. Desto 

fler gånger som texterna lästes i sin helhet kunde vi få en allt djupare förståelse för det som 

sades och kategorierna utvecklades.  Detta kan liknas vid det som Ödman uttrycker som ett 

pussel (s.77 –78). Efter att sett texterna börjar läsaren kunna se mönster på bitarna som kan 

sorteras. Bitarna bygger efterhand upp större delar av ett pussel. I slutet kan ett fåtal bitar 

sakna en plats och genom en djupare tolkning binds pusslet ihop. 

 

Vidare är vi medvetna om att vi inte kan påstå oss vara helt objektiva då vi har förförståelse 

från tidigare studier, från litteraturgenomgångar men även från verksamhetsförlagda 

utbildningar. I förskolan idag finns en syn på lärandet som kan tolkas från Vygotskijs och 

Piagets teorier, vilket även påverkat oss. Vi kan därmed säga att den förförståelse vi har idag 

grundar sig på gårdagens förståelse. 

4.8 Tillförlitlighet 

Grunden för studien är åtta intervjuer som genomförts. Urvalet av informanter anser vi kunna 

vara representativa för populationen. Denscombe (2004) belyser förhållandet som viktigt i 

samband med generaliserbarheten. Informanterna representerar olika delar ur vårt samhälle. 

Så väl från utkanten av kommunen som i områden som tillhör de mer centrala delarna. Åldern 

på informanterna är varierande, likaså deras utbildning och examens  år. Den variation som vi 

anser oss ha i studiens empiri bör ge en relativt god generaliserbarhet. Möjligheten att 

generalisera kan vi anse stärkas av det tidigare nämnda förhållandet mellan antalet förskolor i 

kommunen.  
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Vi anser att vår studie är tidsbunden då människor utvecklas fortgående och påverkas av vår 

omgivning. En ny läroplan kommer att införas i förskolan 2010. I utkast från denna läroplan 

har vi sett att naturvetenskap och teknik fått ett större utrymme (Skolverket, 2008). Resultatet 

av införandet av den nya läroplanen kan medföra att vår studie inte ses som samtida. 

4.9 Arbetsgång 

Läsandet av litteratur delade vi upp efter hur vi fann böckerna. Vi har i stor sett läst samma 

mängd sidor. Efter varje bok som lästs har läsaren sammanfattat och berättat för den andre. 

Detta ledde till intressanta diskussioner och jämförelser. Texten i litteraturgenomgången är 

skriven tillsammans. En del av rättningar och tillägg i texten har gjorts enskilt, men därefter 

har ett godkännande av den andre gjorts innan ändringen lagts in i övrig text. 

 

Analysen har genomförts på så sätt att vi var och en för sig läst transkriberingarna och hittat 

delar som vi anser svara på frågeställningen. När vi sedan träffats har vi jämfört vad vi anser 

vara svar på frågeställningen. Därefter har vi under diskussioner sammanställt dem. 
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5 Resultat och analys 
För att underlätta läsandet av resultat och analys har vi valt att ge informanterna fingerade 

namn. Då namnvalen är i bokstavsordning vill vi klargöra att denna ordning ej följer 

intervjuernas ordningsföljd. De namn vi valt har ingen anknytning till varken förskolor eller 

personer.  Om likheter med andra upplevs beträffande namn och yrke vill vi belysa att det är 

en tillfällighet. De namn vi valt att använda är: Anna, Berit, Clara, Diana, Ellen, Fia, Greta 

och Helen. 

 

Valet att använda oss av olika fördjupningsfrågor som baserats på svar från huvudfrågorna har 

medfört att informanterna fördjupat sig på olika delar inom naturvetenskapen. Vi har valt att 

utgå från vår frågeställning; vilka faktorer påverkar förskollärarnas val gällande 

undervisningen med naturvetenskap. Med utgångspunkt från frågan skapades olika kategorier 

som kunde ge oss svar. Under analysen fann vi såväl yttre som inre faktorer. De yttre 

faktorerna är exempelvis hur utbildnings systemet påverkar förskollärarnas möjlighet till att 

bedriva naturvetenskap, alltså en process som pågår utanför förskollärarnas dagliga arbete. De 

inre faktorerna syftar mer på enskilda förskollärares uppfattning av sin delaktighet i hur de 

väljer att arbeta med naturvetenskap i förskolans verksamhet.  

 

5.1 Yttre faktorer  

Vi har funnit att olika yttre faktorer påverkar förskollärarnas upplevda möjlighet att arbeta 

med naturvetenskap.  

5.1.1 Utbildningssystemets påverkan 

I analysen framkommer hur verksamheten styrs uppifrån. I varierande grad upplever 

förskollärarna att undervisningen påverkas av Skolverket, kommunens prioriterade mål samt 

rektorer.  

 

Fem av förskollärarna nämner att den undervisning som bedrivs på förskolan styrs av beslut 

från högre distanser. Greta berättar att Skolverkets rapporter om barns bristande kunskaper i 

skolan förändrat förskolans verksamhet. I första hand tar hon upp hur rapporterna om 

matematik har påverkat henne. Hon säger sig även ha hört att naturvetenskap ska införas 

tidigare, redan i förskolan, vilket också nämns av Clara och Diana. 
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Kommunens utbud av fortbildning är en faktor som påverkar djupet på den undervisning som 

sker. Idag fokuseras denna fortbildning på matematik och språk, men tankar kring kommande 

fortbildning som hör ihop med den nya läroplanens utveckling av naturvetenskap 

förekommer. Som exempel kan följande citat ges: 
 

Det finns många fortbildningar om språket och matematik men väldigt svårt att hitta 

någonting om naturvetenskap, tycker jag. (Fia) 

 

Indirekt är det kommunen som därmed påverkar förskolans möjlighet att bedriva 

naturvetenskap i förskolan. 

 

I tre fall framkommer rektorn som viktig för förskolans verksamhet. Rektorn tycks ha en 

avgörande roll för vilken fortbildning som ska ges. Anna säger att rektorn visat på vilka 

ämnesområden fokus kommer att ligga under kommande år. Vi kan vidare se hur rektorns syn 

och inställning till naturvetenskap och kunskaper kring ämnet tydligt påverkar hur väl insatta 

förskolans personal i förlängningen blir.  

 

Sammanfattningsvis är information från Skolverket om barnens brisfälliga kunskaper i skolan 

en av anledningarna till den undervisning som skall prioriteras på förskolan. Troligen är det 

Skolverkets rapporter som påverkar kommunens prioriterade mål samt det utbud av 

fortbildning som finns. Detta tycks i förlängningen påverka rektorns beslut, vilket i sin tur 

påverkar förskolans undervisning. 

5.1.2 Ekonomi 

Möjligheten att utöka till den personalstyrka som förskollärarna önskar är en ekonomisk 

fråga. Även vid kompetensutveckling nämns ekonomin som en betydande faktor, då vikarier 

oftast inte sätts in om en personal är på utbildning. Däremot finns det ekonomi för den 

faktiska kompetensutvecklingen. Problemet tycks till viss del ligga i prioriteringen, men även 

i arbetslagets möjlighet till samarbete och arbetsfördelning. 

 

Enligt Anna får förskolan i dag inte samla in pengar från föräldrar för att utvidga möjligheter i 

verksamheten. Hon påpekar att förskolans verksamhet då inte kan samla in pengar för 

exempelvis mulleverksamhet. Personal har däremot möjlighet att välja sina inköp. På Claras 

förskola har de valt att köpa in utrustning som gynnar naturvetenskapliga aktiviteter. Inte på 

någon annan förskola har det framgått om material ses som viktigt eller om det är en 
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avgörande faktor. Medvetna val tycks påverka verksamhetens möjligheter. Detta medför att 

intresse är en faktor för att naturvetenskap ska få fäste i förskolans verksamhet. 

5.1.3 Personaltäthet 

Det Anna främst ser som problematiskt är att barn med särskilda behov idag ingår i 

barngruppen samtidigt som personalstyrkan inte har ökat. Detta tolkar vi som att det inte är 

kompetensen för att möta dessa barn som saknas, utan bristen ligger i antalet personal som 

finns att tillgå. Ytterligare en faktor är föräldrars idag skiftande arbetstider vilket innebär udda 

lämnings- och hämtningstider som i sin tur påverkar dagens helhet. I förlängningen har detta 

inneburit att möjligheterna att lämna gården för utflykter och exkursion har minskat.  
 

… som gruppen är nu så känner man att det går inte att lämna ensam hemma. Därför 

att det är… ja det beror dels på barngruppen och sen är det då tiderna… hur dom 

kommer. (Anna) 

 

Den faktiska tiden verkar spela roll för förskollärare. Såväl Berit som Fia och Ellen lyfter 

fram tidens betydelse ur olika aspekter. Ett spann av tid som inte räcker för naturvetenskap till 

avsatt tid för barnens möjlighet att utforska sin omvärld innefattas. Ekonomiska aspekter 

framgår även inom personalfrågor och användandet av olika resurser så som arbetslaget, övrig 

personal på förskolan och naturskolan. 

 

Barngruppens sammansättning och behov avspeglar sig i hur väl personalen kan disponera 

tiden till önskvärda aktiviteter, exempelvis utflykter och fördjupningar. Tid och 

personalstyrka kan utgå från både ledning och individnivå. Ledningen bestämmer storleken på 

barngrupperna samt vilka som ingår i den. De tar även de avgörande besluten om 

personalstyrkan.  

 

En skillnad har framkommit mellan de kommunala förskolorna och den friskola som vi 

besökt. Tidsbristen upplevdes större och mer problematiskt i de kommunala förskolorna än på 

friskolan. I friskolan tycks möjligheten att avsätta tid vara friare. I förlängningen kan detta 

påverka engagemanget hos personalen då de själva äger sin tid, vilket i sin tur påverkar den 

verksamhet och undervisning som bedrivs. 
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5.2 Inre faktorer 

Under analysen framkom att inre faktorerna har en inverkan på undervisningen i förskolan.  

5.2.1 Intresse och engagemang 

Genomgående har de flesta förskollärarna ett intresse för naturen och flera finner den 

avkopplande. Det finns dock inte någon som uttrycker ett intresse på ett djupare plan. 

Samtliga av dem som finner naturen vara en del av fritiden anser att det påverkar den 

undervisning inom fauna och flora som förekommer på förskolorna, vilket är den 

naturvetenskapliga undervisning som dominerar. Mot detta kan ställas den förskollärare som 

säger sig ha ett genuint intresse för naturvetenskap och då framförallt biologin, inte uppger sig 

undervisa på ett pedagogiskt planerat sätt. Däremot finns en kompetens för att möta barnens 

funderingar och frågor, främst inom biologin. Clara och Greta bryter mönstret genom att de 

inte uppger sig ha ett intresse för naturvetenskap. Vi kan däremot finna att de är nyfikna och 

engagerade för att barnen skall få uppleva och upptäcka naturvetenskapliga fenomen. Dessa 

förskollärare involverar såväl fysik som kemi i sin strävan att möta barnens nyfikenhet. 

 

Barnens intresse är något som samtliga förskollärare i studien uppger som en utgångspunkt i 

den naturvetenskapliga undervisning som de anser sig bedriva. Genomgående ser vi att de 

förskollärare som finner naturen intressant, får frågor och funderingar från barnen som rör 

insekter och växter.  Detta härleder vi till förskollärarnas intresse och engagemang för 

biologin, men även deras syn på vad de kopplar till naturvetenskap avspeglas i barnens 

funderingar. De förskollärare som inte uppger sig ha intresse för naturvetenskapen tycks 

däremot undervisa på ett bredare naturvetenskapligt plan, vilket avspeglas i barnens frågor 

och aktiviteter. Då vi ställde frågan om informanten ansåg att hon fick frågor som berörde 

fysik eller kemi var detta ett av de svar vi fick. Även flertalet av övriga förskollärare var 

osäkra på barnens intresse av fysik och kemi. 
 

Nej, det tror jag inte eller så kanske man inte förstår att det är det. (Helen) 

 

Anledningen till detta svar kan vara att det överlag är svårt att definiera begreppet 

naturvetenskap, vilket vi framkom från flera av förskollärarna. 
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5.2.2 Barnets intresse som utgångspunkt 

Förskolans verksamhet påverkas till viss del av barnen intresse och upptäckter, men inte en så 

stor del som Diana upplever att det borde göra. Enligt Diana är den svenska förskolan 

fokuserad på ”görandet” och pedagogerna tar ansvar för dessa aktiviteter. Hon vill ta tillvara 

på mer av barnens intresse och utveckla verksamheten efter det. Barnens spontana upptäckter 

kan leda till naturvetenskapliga upptäckter och reflektioner, uppger Diana.  

 
… för det är ju alltid kanske inte vid en samling utan det händer ju ofta saker tycker 

jag spontant och där ska ju vi va framme o liksom prata med dom o ge dom 

fortsättning… att de tänker vidare om olika saker… att då få olika alternativ… att 

inte alltid jag har det rätta svaret. (Diana) 

 
Överlag säger förskollärarna att de utgår från barnens intresse. Gården är för barnen en viktig 

inspirationskälla. Detta visar sig genom de beskrivningar som ges kring barnens upptäckter 

och intresse för småkryp, växter och vattenlek utomhus. Förskollärarna upplever att de tar 

tillvara barnens förundran över årstidernas påverkan på naturen.  Det är inte bara vad barnet 

upptäcker i förskolans miljö som påverkar dess intresse. Även det som upplevs hemma tas 

med till förskolan och påverkar därmed den undervisning som bedrivs, vilket tydligt 

framkommer genom Fia. Med andra ord kan barnets hela vardag ses som en inspirationskälla 

för den naturvetenskapliga verksamheten.  

5.2.3 Kompetens; att kunna eller våga? 

I tre fall upplever de intervjuade förskollärarna att de har den kompetens, ospecificerad, som 

behövs för att kunna undervisa barnen i naturvetenskap på förskolenivå. En av dessa, Berit, 

har en lärarexamen mot de tidigare åldrarna där inriktningen var matematik och 

naturorienterandeämnen. Detta innebär att hon har såväl en ämneskompetens som en 

ämnesdidaktisk kompetens. Trots denna kompetens undervisar hon enligt sig själv väldigt lite 

i förhållande till sin kunskap. Fia, Ellen och Helen anser sig besitta en ämneskunskap som de 

tycker räcker för att undervisa i naturvetenskap på förskolan. Gemensamt för dessa är även att 

ämneskompetensen ligger inom biologin och där inom växter och djur. Denna kunskap kan 

kopplas till deras intresse.  

 

Det förekommer även förskollärare som inte anser sig ha tillräckligt med ämneskunskaper för 

att undervisa naturvetenskap inom förskolan. Behovet av kompetensutveckling framkommer 

delvis genom sju av de åtta förskollärarna. Clara utmärker sig genom att inte koppla 
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kompetens med varken ämneskunskaper eller didaktik. I stället säger hon att kompetens är att 

våga, i detta fall våga forska. 
 

Jaa, ja alltså kompetens tycker jag egentligen ligger ju egentligen inte vad jag kan i 

detta ämnet utan ligger ju i att jag vågar och forskar med barnen, … att jag vågar 

liksom ta reda på vad jag allting jag menar det finns ju jättemycke olika sätt å lära 

sig naturkunskap.(Clara) 

 

Att våga menar hon kan innebära att ta i insekter, men även att kunna söka fakta efter behov. 

Likt Clara utmärker sig Diana då hon inte säger sig veta om hon har en kompetens som kan 

kopplas till naturvetenskap. Detta är intressant eftersom Clara och Diana är de som har flest 

naturvetenskapliga aktiviteter på förskolan. 

 

Genom intervjuerna framgår att kompetens inte tvunget innebär att de naturvetenskapliga 

ämnena får en större plats i förskolan. Det finns de förskollärare som anser sig ha en 

kompetens inom ämnet, men som inte använder sig av den. I studien har det framkommit att 

de som inte anser sig ha en ämneskompetens är de som har den bredaste naturvetenskapliga 

undervisningen. Med bredd i naturvetenskaplig undervisning menar vi att biologi, fysik och 

kemi ingår i verksamheten. Denna slutsats styrks av de två förskollärarna Clara och Greta, 

som säger sig inneha minst ämneskunskap, är de som bedriver flest naturvetenskapliga 

aktiviteter på sina förskolor. 

 

Sju av åtta önskar kompetensutveckling inom naturvetenskap, i första hand av didaktisk 

karaktär. I vissa fall framkommer önskemålen i direkt anslutning till omnämnandet av den 

nya läroplanen som ligger som förslag. Det finns goda erfarenheter av kompetensutveckling 

bland förskollärarna. Denna erfarenhet grundas på den matematik satsning som gjorts i 

kommunen. Förskollärarna upplever att de efter denna utbildning fick en ny syn på vad 

matematik är och hoppas att liknande utbildning kommer ges inom naturvetenskap.  

 

I kommunen finns tillgång till den så kallade Naturskolan. Naturskolan förekommer i tre av 

intervjuerna, men samarbetet skiljer sig åt i de tre fallen. Det framkommer att förskollärarna 

upplever Naturskolan som en viktig resurs och även som extra kompetens. Dels förekommer 

lån av material i form av håvar och luppar. De har även lånat metodmaterial samt fått tips och 

idéer hur de kan arbeta med små barn, uppger Diana. Detta är även något Ellen har erfarenhet 

av då de bland annat har byggt fågelholkar. Hon tycker att det är bra att naturskolans 
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pedagoger kommer ut till verksamheten och ses som en extra pedagog och inspirationskälla. 

Anna berättar, likt Ellen, att de ser Naturskolans pedagoger som en tillgänglig resurs direkt i 

förskolan. Samarbete uppges ske periodvis. Förskollärarna upplever att Naturskolan idag har 

minskande resurser som också påverkar möjligheten att ta del av deras kunskaper.  

5.2.4 Personalens samstämmighet 

Arbetslagets förmåga till samarbete, såväl inom som mellan avdelningar, nämns som viktig 

för att tiden skall bli tillgänglig. Ellen anser att arbetslagen på förskolan använder sig av 

varandra på ett positivt sätt. Anna däremot upplever att samarbetet mellan avdelningarna 

brister och värdefull tid kan gå till spillo. Ellen och Anna kan ställas mot varandra då de har 

olika erfarenheter angående samarbete mellan arbetslag som underlättar exkursioner och 

andra evenemang. Ellen ser det som mycket viktigt och har erfarenhet att det fungerar bra på 

hennes förskola. Anna upplever att det inte fungerar med personalutbyte inom förskolan och 

samkörning av grupper på sin förskola. Intressant är varför Ellen inte uppger personalbrister, 

medan Anna gör det.  

5.2.5 Tolkning av Lpfö 98 som faktor 

Förskollärare definierar begreppet naturvetenskap på ett sätt som inte överensstämmer med 

vad de faktiskt gör i verksamheten, vilket har visat sig vara en faktor i sig till att 

naturvetenskap inte uppmärksammas. Vi kan se att deras definitioner finns i Lpfö 98, men 

inte i de termer som de uttrycker. Deras strävan efter att uttrycka sig rätt tar överhand, vilket 

kan speglas i de skolämnen som tolkas in i naturvetenskapen. Det finns en uppfattning hos 

flertalet förskollärare att matematik ingår i naturvetenskapen. Vidare fann vi att det sker en 

mängd aktiviteter som ingår i den naturvetenskapliga genren. Förskollärarna berättade om 

olika aktiviteter, men ingen förankring till Lpfö 98 gavs.  De mest förekommande är 

ospecificerade experiment, laborerande med vatten och dess egenskaper, artkunskaper men 

även magnetism förekom. 

5.2.5.1 Att värna om miljön. 

Vi tolkar att hållbar utveckling är det som förskollärarna främst förankrar i styrdokumentet. 

 Ingen av informanterna nämner begreppet utan pratar kring ämnet, likt det görs i Lpfö 98. 

Fyra av informanterna nämner begrepp och aktiviteter som kan kopplas samman med 

begreppet hållbar utveckling. 
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Att värna om miljön är det som mest frekvent lyfts fram. Olika åsikter om dess innebörd 

förekommer. På Annas förskola kopplas miljöarbete till energibesparing. Här i ingår 

sopsortering, vilket omnämns av Anna och Berit. Det kan förenas med synen på delaktighet i 

naturens kretslopp som dock beskrivs som växternas kretslopp, från frö till frö och inte som 

den inverkan människan har på världen. Att värna om miljön innefattas även av att vara rädd 

om djuren och om naturen, enligt Berit och Fia. Men åsikten av att vad värna är går isär. Clara 

har ett annat förhållningssätt till att värna om miljön som visar sig genom att hon låter barnen 

få utforska på annat sätt.  
 

Får de inte riva röja i en myrstad så kommer vi aldrig få några naturvetare utan ska 

de får vara nyfikna på djuren och natur kan vi liksom inte va akta akta åh så får du 

inte göra (Clara). 

 

Hon låter barnen undersöka insekter ingående för att skapa ett intresse och kunskap som 

enligt henne krävs för att vi ska få naturvetare i framtiden, vilket i sin tur kan leda till att 

människor kommer att bli mer förstående för naturen och varför man ska värna om den, 

menar hon. 

 

Sammanfattningsvis är detta det som görs och kopplas till styrdokumentet på ett tydligt sätt.  

Miljöarbete tycks viktigt på förskolan och i samband med det nämns vikten av en positiv 

framtidstro. I Lpfö 98 står att miljö och naturvårdsarbete är viktigt att lyfta fram. 

Förskollärarna tycker att de har möjligheten att lägga en grund hos barnen för hur de aktivt 

kan påverka miljön. De visar genom detta att barnen kan påverka sin framtid och ge en positiv 

framtidstro. 

5.2.5.2 Förmågor kopplas till naturvetenskap 

Det framkommer från förskollärarna att det finns förmågor i Lpfö 98 som kan knytas an till 

naturvetenskapen i förskolan.  

 

Clara säger att hon inte arbetar efter en specifik del i Lpfö 98 när hon tänker på 

naturvetenskap, utan anser att hon ser ämnet som övergripande. Vi ser att hon nämner flera 

förmågor som barnen skall utveckla så som nyfikenhet, begreppsutveckling och förstå sin 

omvärld. Det framgår att förmågor kopplas direkt till naturvetenskap av vissa av 

förskollärarna.  Diana uppger ospecificerat att naturvetenskap utvecklar flera förmågor. Flera 

av förskollärarna tycker att barnet skall få se sin kunskapsutveckling, vilket görs genom 
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dokumentation. Det framgår att de ser naturvetenskap som en väg till utveckling av 

förståelsen för omvärlden. Det framkommer dessutom att reflektera och förmågan att lyssna 

på andra ses som betydelsefull inom naturvetenskapen. Flertalet av förskollärarna nämner att 

olika förmågor kan utvecklas i arbete med naturvetenskap. Några av förskollärarna uppger 

direkt att förmågorna är betydelsefulla, medan andra nämner dem i ett större sammanhang.  

Diana visar på hur förskollärarna aktivt kan arbeta med förmågor genom att stötta barnen i 

upptäckter som görs spontant.  
 

… det händer ofta saker tycker jag spontant och där ska ju vi va framme å liksom 

prata med dom å ge dom fortsättning… att de tänker vidare om olika saker… att då 

få olika alternativ. (Diana) 

 

Greta tycker att meningsfullheten för barnen är viktig. Att de i framtiden ska ha nytta av det 

de gör på förskolan. Vi kan se likheter med meningsfullheten genom den röda tråden som 

inledningsvis nämns i Lpfö 98. Det kan även liknas med Fias åsikt att det som de lär sig i 

förskolan ska de ha nytta av i skolan. 

 

Helen säger inte överhuvudtaget kunna nämna något mål eller del i Lpfö 98 som enligt henne 

innefattar naturvetenskap, detta för att hon inte har den med sig. 
 

Jag vet inte, jag kan inte den utantill! (skrattar) om jag ska vara ärlig! (Skrattar). Jag 

använder den väldigt mycket men jag kan inte så spontant, då får jag hämta den som 

sagt.(Helen) 

 

Att inte kunna Lpfö 98 utantill är inget ovanligt, om vi ser till de som ingått i studien. Flertalet 

hade med sig styrdokumentet till intervjun och en del bläddrade i den under intervjuns gång. 

Det förekom även de som läste innantill när de svarade på frågor. Det finns även de 

förskollärare som anser uttrycker att Lpfö 98 sitter i ryggmärgen. 
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6 Diskussion 
Syftet med denna studie var att hitta de faktorer som är avgörande för de medvetna val som 

görs när naturvetenskapliga aktiviteter skall bedrivas. Vidare har vi undersökt hur 

förskollärarna förankrar sina naturvetenskapliga aktiviteter i Lpfö 98. Vi har i analysen hittat 

åtta faktorer som påverkar verksamheten mer eller mindre, så väl inre som yttre. Faktorerna 

samverkar med varandra och det går därför inte att skilja dem åt i en diskussion där delar sätts 

samman till en helhet. 

 

Vi har funnit att utbildningssystemet påverkar de medvetna val som förskola, rektor och 

kommun gör. Det har framkommit att förskolans verksamhet påverkas av rapporter från bland 

annat Skolverket, främst de rapporter som visar på kunskapsbrister. Tanken som väcks är 

varför brister i kunskap får mer uppmärksamhet än god kunskap. Det måste uppenbarligen 

finnas en brist för att utveckling ska ske. Rapporterna tycks direkt påverka det utbud av 

fortbildning som finns i kommunen. Frågan är om det tas hänsyn till de brister i 

ämneskunskaper som visat sig och som resulterar i ointresse för bredden i naturvetenskap hos 

förskollärarna. Det är enligt oss därmed mycket viktigt att kurserna har ett inbjudande 

innehåll. Detta då vi funnit att förskollärarnas intresse är en betydelsefull faktor för barnens 

möjlighet till utveckling inom naturvetenskaplig förståelse och intresse. Intresset hos 

förskollärarna får inte vara för smalt har det visat sig, för då tycks fokus endast hamna på en 

del inom naturvetenskapen. Vårt resonemang är att om det finns ett allmänt ointresse för 

naturvetenskap lyfts inga specifika delar fram, utan endast bredden finns. Därmed borde ett 

allmänt intresse för naturvetenskapens hela bredd ge samma effekt, det vill säga alla delar får 

utrymme. Detta samstämmer med det som Elfström m.fl. (2008) poängterar angående den 

bredd av ämneskunskap som de anser behövs för att fånga upp tankar och frågor som barn 

kan ha. Förskollärarens kunskaper skall enligt Vygotskijs teori ligga över barnets tankar för 

att ett dynamiskt samtal skall kunna ske (Bråten, 1998). Detta styrker vårt resonemang kring 

vikten av ämneskunskaper, men inte intressets stora betydelse. Vi kan även genom 

intervjuerna se att handledning och arbetsmaterial som är lätt att förstå är något som behövs. 

Det visar sig att förskollärares behov överensstämmer med Gotvasslis (2002) och Björneloos 

(2003) tankar kring vikten av handledning som en del i kompetensutvecklingen. Även 

förskollärarna kan enligt oss likt barnen befinna sig i en utvecklingszon där en mervetande 

person bör finnas tillgänglig. Naturskolan erbjuder stöttning inom biologin, men det 

framkommer inte att annat stöd finns inom andra delar av naturvetenskapen. Förskollärarna 
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kan inte svara på barns frågor, som kan återkopplas till ämneskunskap. Vi får trots detta inte 

glömma att intresset har visat sig genom vår studie har en minst lika stor betydelse. 

 

Ett resultat som vi fått visar på att förskollärarnas intresse påverkar huruvida 

naturvetenskapens olika delar förekommer i verksamheten.  Det har visat sig att de som finner 

naturen som rogivande och intressant i huvudsak undervisar inom biologi och där främst inom 

fauna och flora. De som däremot inte har något personligt intresse för naturen har en bredare 

syn på förskolans naturvetenskap. Vi frågar oss om ett intresse istället för att ge näring åt 

undervisningen faktiskt begränsar förskollärarna. Detta kan leda till att barnens reflektioner 

och iakttagelser förbises om de innefattas av kemi eller fysik, vilket kan hämma barnens 

utveckling.  Persson och Wiklund (2007) likt Dimenäs (1996) och Lindahl (2003) menar att 

pedagogernas uppgift är att ta vara på barnens upptäckter kring olika fenomen och där igenom 

att hjälpa dem att få en förståelse för sin omvärld. Vi ser att förskollärarna har ett stort intresse 

för kompetensutveckling, vilket överrensstämmer med Notlyftets (Andersson, Bach, Hagman, 

Svensson, Vedin, West och Zetterqvist, 2005) empiriska undersökning. Detta intresse ser vi 

som positivt. Anledningen till detta kopplar vi till de positiva erfarenheter som vissa 

förskollärare upplevt inom matematikutvecklingen. Eftersom de har positiva erfarenheter 

såväl organisatoriskt som kunskapsmässigt bäddar det för en väl fungerande 

kompetensutveckling som kan komma att ges inom naturvetenskapen. Det kan i 

förlängningen gynna förskolans kvalitet, vilket kan jämföras med Gotvasslis (2002) studie. 

 

Det har framkommit att val gällande arbetsmaterial till viss del präglas vad som undervisas. 

Det vi funnit om Clara kan liknas med Björneloo med fleras (2003) åsikter som belyser att 

den naturvetenskap som bedrivs på förskolan inte behöver vara avancerad och dyr, utan enkla 

medel kan användas. Vi har funnit att förskollärarna inte använder sig av vardagligt material i 

utforskandet som kan härledas till bristande ämneskunskaper och ämnesdidaktik, vilka 

tidigare nämnts som viktiga. Likt tillgången till material är tillgången till personal något som 

tycks påverka främst möjligheter till utflykter men även tid för sökning av fakta tillsammans 

med barnen. Är det egentligen arbetslagets förmåga att samarbeta såväl inom arbetslaget, men 

även gränsöverskridande inom förskolan som är viktig? Enligt Gotvassli (2002) är samarbete i 

arbetslaget en faktor för att förändringar skall kunna ske på ett smidigt sätt. Vi är av åsikten 

att ett samarbete borde underlätta för samtliga inom förskolan för att skapa fler tillfällen där 

naturvetenskapliga aktiviteter sker. I detta avser vi främst utomhusaktiviteter i närmiljön, som 

är av stor vikt för centrala förskolor i linje med SOU 2003:127 och Nyhus Braute och Bang 
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(1997). Detta är inte den huvudsakliga orsaken till om naturvetenskaplig undervisning sker, 

när mycket kan göras inomhus. De förskolor som inte har en inbjudande gård med resurser 

som lämpar sig för naturvetenskapliga äventyr, kan bedriva naturvetenskapen i huvudsak 

inomhus, vilket antyds i studiens titel.  Det är därför viktigt att material köps in som 

uppmuntrar barn till att utforska. Ekonomin har då en viss betydelse, men vi upplever inte den 

som avgörande. Flera av de problem som vi upptäckt anser vi kunna lösas på ett 

organisatoriskt plan. Vi vill lyfta att det finns möjligheter att prioritera det material som köps 

in på förskolan och att personalen i det fallet har de avgörande besluten. Det har däremot 

framgått i litteraturen att det inte behövs specifikt material för naturvetenskapliga aktiviteter, 

men det förutsätter att såväl god ämneskompetens som ämnesdidaktisk kompetens finns hos 

förskollärarna. 

 

Våra intervjuer gav oss svaret att förankring i Lpfö 98 var svag gällande arbetet med 

naturvetenskap. Inledningsvis framkom den svaga definitionen av begreppet naturvetenskap 

som enligt flera inbegriper av matematik. En orsak kan vara att matematik och naturvetenskap 

ofta nämns tillsammans. En annan orsak kan vara att naturvetenskap upplevs som 

svåråtkomlig och att dess ramar är diffusa. Detta kan jämföras med Wolpert (1993) som anser 

att människans syn på naturvetenskap är inlärd och därför inte är naturlig för icke naturvetare 

på grund av abstraktionsnivån. En övervägande del av antalet informanter nämner 

huvudsakligen naturen i sin definition av begreppet. Då det i läroplanen talas om 

förhållningssätt till natur och miljö vid upprepade tillfällen, är det förståligt att naturen 

dominerar. Därför är det enligt oss inte konstigt att målet om naturvetenskapliga fenomen 

oftast glöms bort. En annan orsak kan vara att en stor del av tiden på förskolan spenderas 

utomhus och det är där naturen finns. Fysik och kemi undervisas huvudsakligen inomhus, 

vilket vi upplever kräver mer förberedelser och en större medvetenhet hos förskollärarna. Det 

spontana kan då försvinna till viss del när mycket annat drar till sig barnens uppmärksamhet. 

Det krävs då, enligt våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning, en mer gedigen 

planering från förskollärarna, vilket kan bidra till att Lpfö 98 ej levs upp till fullt ut. Hur ska 

förskollärarna ta till vara på barns upptäckter och arbeta medvetet mot styrdokumentet om de 

inte kan förankra sin verksamhet i Lpfö 98? Pramling och Asplund Karlsson (2003) 

omnämner denna företeelse, vilket överrensstämmer med resultatet i vår studie. Vi har även 

sett att en balans mellan såväl barnens som förskollärarnas intresse och Lpfö 98 är en svår 

kombination att uppnå.  Detta överensstämmer till viss del med Perssons och Wiklunds 
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(2007) problematisering av vad som ska styra verksamheten, barnens intresse eller 

pedagogernas förhållande till Lpfö 98. 

 

Förskollärarna nämner inte begreppet hållbar utveckling, trots att det är så aktuellt idag och att 

läroplanen tydligt genomsyras av förhållningssättet. Begreppet tycks inte ha fått fäste i 

verksamheten, vilket vi tror beror på att det inte omnämns i Lpfö 98. Detta kan förklaras med 

att begreppet hållbar utveckling togs i bruk först år 2000 (Myndigheten för skolutveckling, 

2004). På förskolorna är det trots detta ändå aktiviteter som kan förknippas med hållbar 

utveckling som till största del utgör den naturvetenskapliga verksamhet som sker. Arbetet sker 

aktivt då de visar på hur naturen påverkas av oss. Endast en förskollärare arbetar med 

energibesparing, trots att det är tämligen enkelt samt att det innefattas av ställningstagande, 

som Helldén, Lindahl och Redfors (2005) anser är en viktig del i allmänbildningen. Eftersom 

de flesta anser att naturvetenskap består av natur och matematik kan det vara för långt ifrån 

deras uppfattning att tänka energibesparing i naturvetenskap. Om begreppet hållbar 

utvecklings hela spektra; ekologisk, ekonomisk och sociala aspekter, diskuterades mer i 

förskolans verksamhet skulle exempelvis energibesparing lättare kunna tolkas in. Det kan i sin 

tur leda till att barnen får en uppfattning om vad energi är vilket ingår i fysiken. Vi tror att 

hållbar utveckling kan vara en väg till intresse för naturvetenskap då naturvetenskapen går att 

appliceras på en hållbar utvecklings samtliga aspekter. Hållbar utveckling kopplas samman 

med naturvetenskap och teknik i förslaget till den nya läroplanen (Skolverket, 2008), vilket 

överrensstämmer med vårt resonemang. 

 

Det har tydligt framkommit två övergripande orsaker som förskollärarna inte upplever sig 

kunna styra över, den ena är tid och den andra är ekonomi. Det vi funnit är att tid och 

ekonomi inte verkar var för sig utan finns hela tiden i ett samspel med andra faktorer. Tiden är 

det som förskollärarna eftersträvar för att naturvetenskapen skall kunna förekomma i 

förskolan. Frågan huruvida tiden är en faktor eller ej grundar sig på dess abstrakta existens 

samt att upplevelsen av tid är personlig. I studien har vi inte ansett att tiden är en faktor, men 

att den löper in i de övriga faktorerna och kan ses som en katalysator. Vi har funnit att tid kan 

frigöras genom samarbete och även genom kunskap om hur ett arbete med naturvetenskap kan 

se ut. Att söka fakta tillsammans med barnen ses i vissa fall som tidskrävande. Detta sökande 

upplevs som en del i naturvetenskapen, men är inte typiskt för den. Det ingår snarare i en 

allmänbildning och kan ses som en bit av den röda tråden som löper genom 

utbildningssystemet. Vi frågar oss varför naturvetenskap upplevs som tidsödande, vilket 
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framkommer i analysen. För att få fram tid är samstämmighet och planering ett sätt. Medvetet 

val att arbeta med naturvetenskap borde ta mindre tid i anspråk än att som idag utgå helt från 

barnens intresse. Genom att arbeta medvetet med naturvetenskap kan Lpfö 98 tydligare 

förankras i verksamheten. Vår studie har visat att ekonomin påverkar verksamheterna indirekt 

genom att förskolläraren upplever den som en viktig faktor, däremot kan vi inte se den som 

avgörande, vilket vi härleder till de spann av aktiviteter som förekommer som snarare beror 

på intresse och kreativitet. 

7 Slutdiskussion 
Vi har i vår studie funnit att ett flertal faktorer påverkar förskollärarna. Genom tolkning av 

informanternas svar har olika faktorer framkommit som betydelsefulla, vilket medför att vi 

inte kan uppge en faktor som avgörande. Vi har upptäckt att det finns samverkan mellan 

faktorer som tillsammans avgör verksamhetens förmåga att bedriva naturvetenskap. Denna 

samverkan ser olika ut för olika förskollärare. Det vi anser oss funnit är att varje individ på 

förskolan, såväl barn som vuxen, kan påverka med intresse, kompetens, funderingar och 

attityder om ett samspel finns. Det viktiga är att faktorer tas tillvara på och att dessa används i 

förhållande till Lpfö 98.  

 

Flera gånger framkommer att naturvetenskapligt arbete ses som miljöfrämjande. Vi tolkar det 

som ett förhållningssätt som kan liknas med hållbar utveckling. I inledningen av studien 

diskuterar vi om framtiden och den yngre generationens möjlighet och ansvar att påverka vår 

värld. Den positiva tendensen som upptäckts hoppas vi utvecklas vidare med stöd av den 

kommande läroplanen. Enligt oss krävs att såväl en kompetensutveckling inom 

ämneskunskaper som ämnesdidaktik och att intresse väcks då dessa två faktorer tycks verka 

starkt tillsammans. 

8 Didaktisk implikation 
Vår studie kan få en betydelse inom ämnet eftersom det finns väldigt lite forskat om 

naturvetenskap i förskolan. Detta anser vi då dels positiva resultat där faktiskt arbete lyfts, 

men även en viss kritik framkommer som kan leda till direkta förändringar i verksamheterna. 

Vi menar detta eftersom förskollärarna kan se vilka faktorer som kan påverkar 

undervisningen, men även genom de exempel på aktiviteter och resonemang som 

framkommer.  
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9 Förslag på vidare forskning 
Det är intressant att Lpfö 98 inte omnämns som betydelsefull oftare hos förskollärarna, då det 

är det styrdokument som verksamhetens skall vila på. År 2010 kommer med stor sannolikhet 

en ny läroplan att tas i bruk. Ett större utrymme för naturvetenskaplig verksamhet ges i 

förslaget till denna läroplan. Vidare forskning kring vilka faktorer som förskollärarna anser 

påverka undervisningen inom naturvetenskap efter införandet av en ny läroplan skulle kunna 

bedrivas. Det skulle även vara intressant att se om de naturvetenskapliga aktiviteterna har 

förändrats och getts större plats i verksamheten. Vi föreslår även en forskning kring hur 

intresse i förhållande till kompetensutveckling sammanfaller på bästa sätt. 
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      Bilaga 1 

E-post till förskolor 
 
Hej 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver vårt examensarbete. I detta har vi 
för avsikt att göra en kartläggning där vi av eget intresse vill se hur lärare i förskolan arbetar 
med naturvetenskap. Arbetet kommer att byggas på intervjuer av förskollärare. Vi har som 
önskemål att intervjua pedagoger från de olika områden som xxx är indelat i.  
 
Vi undrar om en förskollärare från er förskola vill medverka i vår undersökning. Inga namn 
på vare sig förskollärare, förskola eller område kommer att finnas med i uppsatsen vilket 
innebär absolut anonymitet.  
 
Om ni väljer att delta kommer huvudfrågorna att skickas till er via mail. Skicka gärna förslag 
på tider under vecka 44 och 45 då vi kan komma till er! 
 
Svar önskas inom en vecka 
Mail: petrun06@stud.hh.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Petra Runesson 
Åsa Karlsson 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad anser du att naturvetenskap är? 

 

• Är naturvetenskap viktigt för den pedagogiska verksamheten på förskolan? 

Varför? 

  

• Vilka delar inom naturvetenskap arbetar ni med? 

 

• Ingår naturvetenskap i era planeringar? 

 

• Hur stor del styrs av barnets eget intresse och spontana upptäckter i vardagen? 

 

• Vilka delar av Lpfö 98 som innefattar naturvetenskap tycker du att ni arbetar mot på er 

förskola? 

 

• Har du ett personligt intresse för naturvetenskap? Berätta! 

 

• Tycker du att du har kompetens för att möta barnets funderingar kring naturvetenskap? 

Berätta! 

 

• Vad gör du om du inte kan svara på frågor och funderingar som barnen har? 

 

• Ingick naturvetenskap i din utbildning? 

 

• Vilken utbildning har du? 

 

• Examensår? 
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