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  Abstract 
 
This report investigates the perception and knowledge of natural science amongst pre-school 
teachers and how natural science is currently incorporated into the pre-school curriculum. The 
aims of these investigations are in particular to:  (i) Establish what natural science means (and 
implicates) to pre-school teachers. (ii) Identify factors that influence planning and 
implementation of natural science in the pre-school curriculum.     
 
Material and data for the abovementioned investigations have been gathered through 
qualitative interviews with seven active pre-school teachers.  
 
The report finds that a majority of the interviewees only have a very basic understanding of 
natural science and therefore often fail to adequately incorporate natural science in the daily 
pre-school curriculum. The report furthermore finds that amongst the interviewees the factors 
that influence planning and implementation of natural science in the pre-school curriculum 
are: (i) competence, (ii) perception and knowledge of natural science and (iii) interpretation of 
the pre-school curriculum guidelines.  
 
Current pre-school curriculum guidelines stresses the importance of natural science and 
encourages pre-school teachers to increase the awareness of natural science by incorporating 
it in the daily curriculum. This report argues that in order to increase the awareness of natural 
science the knowledge and perception of natural science amongst pre-school teachers must 
first be improved. 
 
 
Keywords: Natural science, pre-school, pre-school curriculum guidelines  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

Sammanfattning   
 
Den här rapporten undersöker vilken uppfattning och kunskap lärarna i förskolan har om 
naturvetenskap och hur den införlivas i praktiken enligt förskolans läroplan och lokala 
styrdokument. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på: (i) Vad är naturvetenskap 
för lärarna i förskolan? (ii) Vilka mekanismer styr lärarnas planering och realisering av 
naturvetenskapen i det pedagogiska vardagsarbetet?  
 
Material och data till undersökningen har samlats ihop genom kvalitativa intervjuer med sju 
lärare i förskolan. 
 
Rapporten visar att övervägande delen av lärarna i förskolan ser naturvetenskapen som att 
vistas i skog och mark. Vad det gäller faktorer som påverkar planering och realisering av 
naturvetenskapen framkom det genom intervjumaterialet att det är: (i) Kompetens, (ii) 
förståelse av naturvetenskapen och dess innehåll och (iii) insikten av de styrdokument som 
förskolan lyder under.    
 
Utifrån gällanden styrdokument i förskolan är naturvetenskapen ett kunskapsområde som bör 
lyftas och synliggöras i den pedagogiska vardagen. För att uppfylla dessa krav bör lärarna i 
förskolan öka sin kunskap inom denna vetenskapsgren. 
 
Nyckelord: Förskolan, läroplanen för förskolan, naturvetenskap. 
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  1. Inledning.  
 
Naturvetenskap i förskolan väcker nyfikenhet, upptäckarglädje och inspirerar barn i alla 
åldrar. Att i förskolan få möta pedagoger med intresse och kunskap inom naturvetenskap 
möjliggör en ökad förståelse och kännedom redan i tidig ålder inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Det handlar om att tillgodose nyfikenheten och inspirera barnen i deras vardag vad 
det gäller detta ämne, då ofta barn ställer frågan - varför kan jag se eller varför ramlar alla 
löven av träden när det blir vinter? Andra motiv är att redan i förskolan skapa ett intresse, 
lägga grunden för kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena, vilket skulle förenkla 
barnets möjligheter i sitt livslånga lärande att klara målen i årskurs fem. 
 
Ytterligare skäl kan vara att allt färre barn och ungdomar visar intresse för ett naturveten – 
skapligt förhållningssätt. I dag har samhället så mycket att erbjuda barn och ungdomar att 
naturvetenskapen får stå tillbaka. Det blir tydligt då allt färre ungdomar söker till de 
naturvetenskapliga linjerna, både vad det gäller gymnasiet och högskolor. Om pedagoger i 
förskolan - i barnets livslånga lärande - lägger grunden för ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt ökar vi också intresset, kunskapen och förståelsen för hur naturens fenomen 
och samspelet mellan dessa olika faktorer påverkar oss alla i vår tillvaro i nutid och framtid. 
 
I förskolans läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) finns några mål med 
anknytning till naturvetenskap. Det framgår där att förskolan skall sträva för att varje barn:  

� utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla   
            naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 

� tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, samt se samband och upptäcka  
            nya sätt att förstå sin omvärld. (Lpfö, 98:9) 
 
Min uppfattning är, att om barn ska få förståelse för de naturvetenskapliga fenomenen, 
kunskap om växter och djur, naturens kretslopp samt olika begrepp för att förstå sin omvärld, 
är det viktigt att barn i förskolan får möta pedagoger med ett engagemang, intresse och 
kunskap inom naturvetenskapens områden. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Då jag själv efter arton år i förskolans verksamhet utbildar mig till lärare mot förskolan - med 
inriktning naturkunskap i vardagen – funderar jag alltmer över hur vi i förskolan planerar in 
naturvetenskapen i det pedagogiska vardagsarbetet. Av denna anledning har jag valt detta 
ämne som examensarbete. Min uppfattning är att förskolan gör en hel del med anknytning till 
naturvetenskap, men det saknas genomtänkta mål och aktiviteter som är kopplade till 
”strävans mål” i läroplanen för förskolan. (Lpfö, 98) 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på vilken kunskap och uppfattning lärarna i förskolan 
har om naturvetenskap och hur de inlemmar dessa kunskapsområden i sitt pedagogiska 
vardagsarbete. Är det spontan inlärning, här och nu när det händer, eller planerar de in olika 
situationer för lärande. Känner pedagogerna att de har den kompetens som behövs för att 
undervisa i naturvetenskap? Kan det vara så att pedagogernas kompetens och intresse 
påverkar barnets möjlighet till lärande inom området naturvetenskap.  
       



                                                                           - 2 - 

Jag har i min undersökning valt ut ett skolområde, där jag fokuserar mig kring hur 
pedagogerna i förskolan arbetar och realiserar naturvetenskapen i sitt vardagsarbete. Intressant 
är om de ser sitt lärande och barnens lärande i ett framåtsyftande perspektiv, vilket skulle 
betyda från förskola till årskurs fem, då eleven har uppnåendemål att nå. Urvalet har växt 
fram genom studier av litteratur och tidigare undersökningar av naturvetenskap i förskolan. 
Andra infallsvinklar i mitt urval är att jag under min studietid har upptäckt att förskolan har 
mycket att hämta från de naturvetenskapliga kunskapsområdena bara de synliggörs för 
pedagogen själv.        
       
I läroplanen för förskolan (Lpfö, 98) finns i uppdraget inskrivit flera kunskapsområden med 
anknytning till naturvetenskap. Förskolan ska främja vikten av miljö- och naturvårdsfrågor 
samt att den ska medverka till ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och öka barnens 
förståelse för deras delaktighet i naturens kretslopp. I skolområdets lokala arbetsplan och 
miljöstege finns ytterligare mål att sträva mot, t.ex. - vara i naturen med alla sinnen, 
allemansrätten i lämpliga delar, enkla kretslopp och sin egen kropp samt miljö och hälsa etc. 
 
Kursplanen för grundskolan (Skolverket, 2000) blir ett aktuellt dokument när fokus ligger på 
barn från förskoleåldern till årskurs fem i grundskolan. Kursplanen i de naturorienterande 
ämnena innehåller uppnående mål, som innebär att eleven i slutet av femte skolåret skall ha 
kunskap inom några naturvetenskapliga områden samt ha kännedom om berättelser om 
naturen, som återfinns i vår och andras kulturer. Eleven skall också känna till att människans 
nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till stora framsteg och utveckling i det 
samhälle vi lever i. Biologi, fysik och kemi bildar tillsammans det nationella uppdraget för 
utbildning i de naturorienterande ämnena. 
 
Hur definieras naturvetenskap, naturorienterande ämnen och naturkunskap? Sjöberg (2000) 
förklarar att det är ämnen eller vetenskaper som handlar om att beskriva och förstå naturen 
runt omkring oss - ämnen som biologi, fysik, kemi, geologi, geofysik och astronomi.  Sjöberg 
(2000) uttrycker också att det är endast de tre första som används i skolan, vilket ofta kallas 
för de naturorienterande ämnena. I skolverkets kursplaner (Skolverket, 2000) beskrivs ämnet 
naturkunskap, att det handlar om, att förklara omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv 
och att det utvecklar kunskap om naturvetenskapliga arbetsmetoder. Ämnet har många namn i 
”skolas värld” och i litteraturen. Fortsättningsvis i min rapport kommer jag att benämna ämnet 
för naturvetenskap då jag upplever att det är det mest förekommande. 
  
Det finns inte så många studier gjorda om naturvetenskap i förskolan. Björn Andersson 
professor i ämnesdidaktik och verksam vid Göteborgs universitet, har tillsammans med en 
grupp vid enheten gjort en studie av naturvetenskapen från förskola till vuxenutbildning. 
Detta har han gjort på uppdrag av regeringen genom myndigheten för skolutveckling. Studien 
ledda fram till en handlingsplan för att sätta fart på barns, ungdomars och vuxnas intresse för 
kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den poängterar också vikten av bättre kunskapsbygge 
för skickligare undervisning i naturvetenskap. (Red: Andersson, 2004)  
 
Andra intressanta studier som handlar om naturvetenskap i förskolan har gjorts av Sjöberg 
(2000), Granberg (2000) och Sträng & Persson (2003). Gemensamt för dessa studier är att de 
alla tar upp värdet av undervisning i naturvetenskap för allmänbildning samt vikten av 
kompetens hos pedagogen för att kunna förverkliga en bra undervisning.  
 
En av de mest omfattande studierna är Andersson (red.) (2004). Den studien mynnade ut i en 
handlingsplan för att säkra kunskapen i naturvetenskap i hela skolsystemet. Andersson (red.) 
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(2004) klargör att handlingsplanen kom till eftersom Sverige har gått tillbaka 
kunskapsmässigt internationellt inom naturvetenskapen. Studien visar att lärarna har för dålig 
kompetens inom området. Behovet av kompetens är stort i hela skolsystemet från förskola till 
vuxenutbildning. Andersson (red.) (2004) framför att kompetensen för undervisning måste 
förbättras både när det gäller innehåll och didaktik. Här framhåller även Sjöberg (2000) vikten 
av kompetenta lärare. Han menar att det inte räcker med en generell pedagogisk kunskap, om 
barn och lärande i allmänhet. Läraren måste behärska innehållet i ämnet så att det presenteras 
på ett meningsfullt sätt för eleverna och att läraren kan använda liknelser, associationer, bilder 
och exempel som gör att eleverna finner en mening i lärandet.  
 
Sjöberg (2000) och Andersson (red.) (2004) tar upp vikten av undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen, även om ett fåtal barn senare i livet blir naturvetare. Sjöberg 
(2000) nämner olika orsaker till varför dessa ämnen är viktiga i barns lärande. Han menar att 
det kan vara kvalificerande för näringslivet i framtiden, driva vetenskapen vidare och 
framförallt ett redskap i livet för alla. Det centrala i de naturvetenskapliga ämnena är 
allmänbildande kunskap påpekar han. Andersson (red.) (2004) framhåller vikten av ett 
utvecklingsarbete inom naturvetenskapen i skolsystemet. Detta ska på sikt generera olika 
guider för läraren att se helhetsbilden av ämnet, vilket beskriver progression från förskola till 
och med gymnasiet. Guiderna menar han ska hjälpa den enskilde läraren att se sin egen insats 
i förhållande till helheten.   
 
Granberg (2000) framhåller vikten av att barn i tidig ålder får möta naturvetenskapen. I sin 
litteratur har hon riktat in sig på de allra minsta barnen, - de under tre år. Hon menar att 
utemiljön är en levande lärobok, - ett pedagogiskt laboratorium med naturlig koppling till 
miljölära och kretsloppstänkande. Granberg (2000) anser att det är en investering för 
framtiden och de vuxnas skyldighet att överföra ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Vuxna 
i barnets närhet ska överföra engagemang och framtidstro till barnen, då detta på sikt 
genererar miljömedvetenhet och engagemang, som påverkar oss nu och i en framtid, menar 
författaren.  
 
Granberg (2000) i likhet med Andersson (red.) (2004) och Sjöberg (2000) betonar vikten av 
kompetenta lärare. Granberg (2000) menar att läraren ska vara barncentrerad och inneha god 
kompetens i ämnet samt vara barnets medforskare, förebild och inspiratör. Hon menar också 
att allt lärande och all form av attitydöverföring, när det gäller småbarn, måste vara lustfylld. 
Det är i leken småbarn lär och utvecklas. Det är där de tillägnar sig kunskaper, färdigheter, 
förhållningssätt och beteenden.  
 
När man studerar den pedagogiska verksamheten utifrån olika utvecklingsteorier, framgår det 
tydligt att pedagoger idag framförallt lutar sig mot två kunskapsteoretiker, Vygotskij och 
Piaget. Det finns såväl likheter som olikheter mellan dessa mäns teoretiska synsätt. Vygotskij 
lägger fokus på språkets betydelse, kommunikation och socialt samspel med andra människor, 
främst vuxna som kan ge barnen den draghjälp de behöver för att utvecklas vidare. Piaget 
riktar mer in sig på hur vi tillägnar oss kunskap ofta genom olika begreppsapparater - teoretisk 
beskrivning av vad som sker - när vi lär oss. Piaget satte fokus på ting, vilket har tolkats att 
undervisningen ska vara laborativ, och att undervisningen närmast ska likna en verkstad full 
av saker och ting, som barnen och eleverna kan arbeta med. Miljön utgör hela tiden en 
nödvändig förutsättning för utveckling (Sträng & Persson, 2003). 
 
Sträng & Persson (2003) menar att vi i vår västerländska kultur har ganska fasta definitioner 
på vad man gör tidsmässigt i utbildningssystemet och framförallt när det gäller de minsta 
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barnen. Att prata om naturvetenskap i förskolan får många att direkt koppla till en organiserad 
lektion i fysik på högstadiet säger författarna. 
 
Undervisning i naturvetenskap det vill säga hur människan lär sig om sin omgivning är enligt 
Vygotskij och Piagets teorier ett lärande som ständigt pågår i alla miljöer i ett sociokulturellt 
perspektiv. Genom att delta i sociala samspel blir vi delaktiga hur människor uppfattar, 
förklarar och agerar i olika situationer (Sträng & Persson, 2003). 
 
Sträng & Persson (2003) och Granberg (2000) påpekar att när barnet förflyttas från familjen 
till förskolan övergår den primära socialisationen till den sekundära. De framhåller den grund 
– läggande vetskapen att redan små barn lär sig uppfatta vad som är viktigt att 
uppmärksamma i sin omgivning. Författarna åsyftar hur barnet får hjälp socialt och språkligt 
att utrycka sig och sätta ord på vad de ser och gör.  
 
Lärandet om vår omvärld påbörjas redan vid födseln. Undervisning i naturvetenskap möter 
barnet direkt det kommer till förskolan. Författarna kan inte nog påpeka vikten av hur 
betydelsefullt det lilla barnets första möte med natur och miljö är för det fortsatta lärandet 
med tanke på förförståelsen av den naturvetenskapliga kunskapen (Sträng & Persson, 2003; 
Granberg, 2000).  
 
Granberg (2000), Sjöberg (2000) och Sträng & Persson (2003) framhåller vikten att barnen 
får möjlighet att experimentera och uppleva naturvetenskapen med alla sina sinnen, för att få 
en ökad förståelse och kunskap. Sträng & Persson (2003) säger att när det gäller små barn och 
naturvetenskapligt arbete handlar det om att ge upplevelser i kända vardagliga sammanhang i 
en miljö de är vana att vistas i.  
 
Sträng & Persson (2003) beskriver i sin studie ett utvecklingsprojekt om naturvetenskap i 
förskolan. Projektet handlade om pedagogens egna förhållningssätt till naturvetenskapen och 
dess innehåll. Synen på detta ämne i förskolan har betydelse för barnens lärande. Författarna 
påpekar att ingen av pedagogerna hade utökad kompetens utöver den som ingick i 
yrkesexamina. Resultatet av projektet visar att större delen av pedagogerna insåg att deras 
eget förhållningssätt hade betydelse för att väcka barnens intresse, lust att lära, och för att 
lyfta fram och synliggöra naturvetenskap för att lägga grunden till ett tankesätt inom detta 
kunskapsområde.  
 

”Vi är omgivna av vår värld, alltid från det att vi föds. Vi är omgiven av 
naturvetenskap, hur skulle vi kunna undgå att lära oss om den” 

Sträng & Persson, (2003: 136) 

 
Pedagogerna i projektet visar på olika uppfattningar vad naturvetenskap är. Många ser det 
som kunskap om naturen att vara ute i skog och mark. Ett fåtal ser naturvetenskap som ett 
ämnesövergripande kunskapsområde, där det går att få in allt man gör med barnen. 
Förutsättningen är att pedagogerna tänker i den riktningen (Sträng & Persson, 2003). 
 
Andersson (red.) (2004) redovisar också en studie i förskolan gällande naturvetenskap. Han 
kommer fram till liknade resultat som Sträng & Persson (2003), vilket är att pedagogernas 
förhållningssätt och kunskap har betydelse för hur mötet med naturvetenskapen kan se ut  
i förskolans verksamhet. 
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I Anderssons (red.) (2004) studie har han intervjuat förskollärare och lärarutbildare. Han har 
kommit fram till att i dagens läge räcker inte pedagogernas kompetens till att undervisa och 
arbeta med naturvetenskapen på ett systematiskt sätt. Han påpekar i sin studie att det finns 
verksamhet på förskolorna som har anknytning till naturvetenskap, men ofta med inriktning 
på fostran och hållbar utveckling - sopsortering, återvinning och kompostering. Andra 
områden i hans studie är att pedagogerna tar tillvara på spontana naturvetenskapliga 
situationer, det som händer här och nu. 
  
Andersson (red.) (2004) berättar att alla intervjuade förskollärare betonade själva vikten av  
kompetensutveckling inom naturvetenskapens områden. Alla insåg att de själva måste öka sin  
kompetens inom området för att öka och stimulera barnens intresse och kunskaper för ämnet. 
Författaren framför att flera av lärarutbildarna betonade att bristerna hos förskollärarna inte 
låg i ointresse utan snarare i osäkerhet inför naturvetenskap p.g.a. deras egna negativa 
skolerfarenheter av ämnet.  
 
Andersson (red.) (2004) berättar att de genomförde samtal med förskollärare för att få vetskap 
om vilken grad av kompetens som skulle uppnås. Synpunkter kom fram att innehållet ska 
uppfylla grundskolans uppnåendemål och strävansmål för utvalda områden inom fysik, 
biologi, kemi och teknik.  ”Förskollärarna ansåg att detta var ett viktigt innehåll i en 
kompetensutvecklingskurs det är ju grunden!, men betonade att det skulle vara en grundkurs 
som utgick och byggde på tidigare kunskaper” (Andersson red, 2004: 91). 
 
Forskningsresultatet påvisar att om barn ska ha möjlighet att kunna utveckla en 
naturvetenskaplig kunskap och förståelse, bör man som pedagog ha en fördjupad kunskap i 
ämnet för att anpassa och realisera naturvetenskapen i de lärande situationerna både vad det 
gäller spontan inlärning och planerade inlärningssituationer. Viktigt är också att pedagogen 
utmanar det vardagliga tänkandet, då barnet alltid tar utgångspunkt i sin personliga 
uppfattning av omvärlden. 
 
 

1.2 Frågeställning 
 

� Vad är naturvetenskap för lärarna i förskolan? 
 

� Vilka mekanismer styr lärarnas planering och realisering av naturvetenskapen i det 
pedagogiska vardagsarbetet? 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
Redan tidigt i min utbildning hade jag bestämt, att mitt kommande examensarbete skulle 
handla om ett kunskapsområde, som skulle kunna kopplas till ett skolutvecklingsprojekt. 
Rapporten kommer enligt min uppfattning att få en större betydelse, det känns mer 
meningsfullt, inte bara ett arbete som ska göras i slutet av lärarutbildningen för yrkesexamina.  
 
Därför var valet av skolområde viktigt. Jag skulle ha kontakt med ett skolområde som 
arbetade med skolutveckling. Mitt utvalda skolområde med skola och förskola i sitt 
verksamhetsområde fann jag i ett samhälle i Mellansverige, som hade ett aktivt 
utvecklingsarbete inom skola och förskola. Ytterligare skäl att välja just detta skolområde var 
att de hade tagit till sig det problembaserade lärandet - PBS. Min tanke och förhoppning var 
att rapporten skulle kunna ligga till grund för ett utvecklingsarbete enligt PBS problematiken. 
  
Problembaserad skolutveckling (PBS, 2006) är ett forskningsprojekt som leds av Hans Åke 
Scherp vid Karlstad Universitet. Utgångspunkten är att läraren förändrar undervisningen och 
arbetar med barnen som ett resultat av att de har fördjupat eller förändrat sin förståelse av 
uppdraget och därigenom byggt upp nya lärdomar hur man bäst bidrar till barns lärande och 
utveckling, (www.pbs.kau.se). 
 
Rapporten är baserad på intervjuer med förskollärare. I de centrala delarna av samhället fanns 
det tio förskoleavdelningar. I min undersökning hade jag inriktat mig på sju av dessa - de som 
har barn i åldern 1 – 5 år. Jag hade genomfört intervjuer med sju lärare, en från varje 
avdelning. Förskollärarna i undersökningen representerade två förskolor. Jag hade 
kontinuerlig kontakt med skolområdets förskolor och var förtrogen med personalen och deras 
arbetssätt och metoder.  
 
I mitt urval av intervjuobjekt var det intressant att ta del av intervjuer med pedagoger från ett 
förskoleområde med ett pågående utvecklingsarbete. I pedagogernas uppdrag på skolområdet 
fanns det tydliga direktiv att följa de styrdokument som fanns både vad det gäller de lokala 
arbetsplanerna och läroplanen för förskolan (Lpfö, 98). Varje avdelning hade sin egen 
verksamhetsplan som kunde relateras till styrdokumenten. Avdelningarnas verksamhetsplan 
låg till grund för pedagogernas yrkesutövning. Varje intervjuad pedagog representerade sin 
avdelning och deras verksamhetsplanering.  
 
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att få kunskap om hur lärarna i förskolan tänkte kring naturvetenskap, valde jag att 
använda mig av den kvalitativa intervjun, eftersom den var den metod som kan ge den mest 
djupgående informationen. Denna undersökningsform gav även möjlighet att kunna förklara 
och förtydliga frågorna så inga missförstånd uppstod (Kvale, 1997). 
 
Ytterligare fördelar med kvalitativa intervjuer är att jag som intervjuare hade möjlighet att 
sända tillbaka svar, för att omedelbart få en bekräftelse på om tolkningen var riktig eller ej.   
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Andra fördelar är att jag under den kvalitativa intervjun kunde utgå från intervjuarens svar för 
att ställa följdfrågor, om jag upplevde att intervjupersonen inte riktigt hade förstått frågan. Bra 
är också, att i den kvalitativa intervjun handlar det om ett visst ämne/tema och intervjun är 
inte hårt strukturerad med standardfrågor. En kvalitativ intervju är många gånger en berikande 
upplevelse för den intervjuade, som kan vinna nya insikter (Kvale, 1997). Detta fick jag själv 
uppleva flera gånger under mina intervjustunder.  
 
Nackdelarna med kvalitativa intervjuer kan vara att personen som blir intervjuad kommer till 
nya insikter och under pågående intervju och förändrar sin beskrivning av, eller uppfattning 
om, ett visst ämne (Kvale, 1997).  
 
Vid konstruktionen av intervjufrågorna, tolv stycken (se bilaga 2) utgick jag från reflektioner 
och funderingar jag hade haft under min studietid om naturvetenskapen i förskolan. Många 
frågor hade också formats under mina praktikperioder och under mina litteraturstudier. Jag 
ville ha övergripande frågor för att kunna ha möjlighet att ställa följfrågor och ibland kunna 
snäva in, eller precisera frågorna när detta behövdes. 
 
Under min studietid hade jag tänkt på, hur lite förskolan använder naturvetenskapen i 
meningsfulla sammanhang. Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98) hade i sitt uppdrag flera mål 
med anknytning till naturvetenskapen, vilket jag tydliggjort i min inledning av arbetet. Utifrån 
dessa tankar konstruerade jag mina frågor. Vad är naturvetenskap? Hur såg lärarens förståelse 
ut för kunskapsområdet? Var det ämnesövergripande? Ansåg lärarna kanske att 
naturvetenskap inte tillhör förskolan? Andra intressanta aspekter var att ta reda på om det 
fanns med i lärarnas verksamhetsplaner, och hur såg kompetensen ut i arbetslagen inom 
naturvetenskapen? 
 
Ytterligare synvinklar var om lärarna använde styrdokumenten som underlag vid planering 
och realisering av naturvetenskap i verksamheten. Det var också av intresse att ta reda på vad 
läraren ansåg vara naturvetenskap i sin verksamhet. Kunde läraren se framåtsyftande, se 
helheten, att jag som lärare i förskolan ska lägga grunden i ett livslångt lärande för att barnet 
ska ha möjlighet att nå målen i årskurs fem. Jag ville också ta reda på hur läraren möjliggjorde 
möten för barnen med naturvetenskapen. Till sist var det viktigt att få reda på hur lärarna 
tänkte kring sin egen kompetens inom ämnet och intresset av kompetensutbildning inom 
detsamma.  
 
 
2.3 Procedur 
 
Kontakt med förskolorna hade jag haft under många år och var förtrogen med personalen och 
deras arbetssätt och metoder. Redan under våren 2006 tog jag kontakt med skolområdets 
verksamhetschef och rektor för de utvalda förskolorna. Jag ville på ett tidigt stadium förvissa 
mig om befogenheten att göra denna undersökning gällande naturvetenskap i förskolan på 
deras verksamhetsområde. Jag nämnde också vid detta tillfälle att min rapport kunde ses i ett 
vidare perspektiv - som ett underlag för skolutveckling inom naturvetenskapen i förskolan på 
området.  
 
Två veckor innan jag började mina intervjuer med lärarna, skickade jag ut ett 
informationsbrev till berörda avdelningar, där jag informerade om min pågående rapport och 
kommande intervjuer samt frågeställningen - Hur arbetar lärarna i förskolan med 
naturvetenskapen i sitt pedagogiska vardagsarbete? – Jag försäkrade dem om att 
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intervjumaterialet kommer att användas i min rapport och därefter kommer det att förstöras. 
Vidare garanterades anonymitet och att endast jag har tillgång till deras svar. Pedagogernas 
namn, avdelning, förskola eller skolområde kommer inte att kunna identifieras i min skrift. 
Alla som medverkat kunde känna sig trygga och att deras svar förblir konfidentiella.  
(se bilaga 1). 
 
Jag intervjuade en pedagog från varje förskoleavdelning, totalt sju stycken. Varje intervjuad 
lärare var en representant för sin avdelning och deras verksamhet med verksamhetsplanen 
som underlag för arbetet på avdelningen.  
 
Mitt mål med utfrågningarna var att de skulle ha en karaktär av ett samtal så att lärarna inte 
upplevde det som ett förhör. Eftersom jag var känd för personalen var undersökningen inte 
svår att genomföra. För att få intervjun att vara likt ett samtal använde jag mig av diktafon, 
vilket möjliggjorde att jag som intervjuare kunde vara helt fokuserad på samtalet.  
 
Inför varje intervju informerades läraren att jag kommer att ställa följdfrågor och vara öppen 
för en vidare dialog under varje fråga, om situationen krävde det. Mina frågor (se bilaga 2) 
hade jag som ett underlag för att metodiskt kunna beta av alla de områden som skulle komma 
ifråga under samtalet.  
 
Läraren och jag hade kommit överens om tid och plats för intervju. Intervjuerna tog cirka 30 
minuter med var och en. Samtalen kom att se olika ut beroende på olikheter i lärarnas 
kunskap, intresse och förståelse av ämnet.  
 
 
2.4 Databearbetning  
 
Varje intervju skrevs rent ordagrant på datorn. Jag analyserade sedan lärarnas svar utifrån 
varje huvudfråga för att kunna se likheter och olikheter i deras uppfattning om naturvetenskap 
i förskolans verksamhet. Genom att analysera och bearbeta intervjuerna ville jag införskaffa 
ett allmänt intryck av råmaterialet. Jag ville uppmärksamma de olika attityder i yttranden som 
fanns i intervjuunderlaget. Intervjumaterialet låg sedan till grund för mina egna 
frågeställningar för att kunna visualisera och strukturera ett resultat. 
  
I ett fall där det handlade om pedagogernas eget skapande av lärande situationer som kunde 
knytas till naturvetenskap i avdelningens verksamhet, valde jag att presentera varje pedagogs 
uttalande var för sig.     
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3. Resultat 
 
För att få svar på lärarnas uppfattning om vad naturvetenskap är och vilka mekanismer som 
styr deras planering och realisering av naturvetenskapen i förskolan, sorterar, analyserar och 
strukturerar jag materialet utifrån huvudfrågorna i intervjun. Det finns såväl likheter som 
olikheter mellan lärarnas uppfattning om naturvetenskap allmänt och naturvetenskap i den 
pedagogiska verksamheten i förskolan.  
 
För läsaren hade det utan tvivel varit intressant att få ta del av hela intervjumaterialet. Men då 
detta är en tidskrävande process har lärarnas svar visualiserats genom att sammanfattas under 
varje intervjufråga (se bilaga 2) i olika kategorier. Resultatet från fråga 10 redovisas utifrån 
varje lärares yttrande. En lärarintervju finns med som bilaga (se bilaga 3). 
 
För att konkretisera och förtydliga innebörden i undersökningen väljer jag att lägga in citat 
från intervjumaterialet i resultatavsnittet. 
 

Fråga 1 
 
Vad är naturvetenskap för Dig/Er i arbetslaget? 
Fördelning av lärarens uppfattning/förståelse av ämnets innehåll. 
 
Naturen i skogen 5 
Läran om naturen i skogen, kretslopp och experiment. 1 
Naturen kring oss, allt vi gör kan vi koppla till naturvetenskap. 1 

 
Citat: 

- Hur man beter sig i skog och mark och så allemansrätten. 
- Skogen och så det där med kemi, fysik och biologi. 
 

 
Fråga 2 
 
A. Har Du eller någon i arbetslaget naturvetenskaplig inriktning i sin yrkesutbildning? 
     Fördelning av lärarnas svar utifrån deras inriktning i utbildningen. 
   
Naturvetenskaplig inriktning. 0 

 
B. Har Du/Ni ytterligare kompetens inom naturvetenskapen i arbetslaget utöver 
    yrkesexamina? Lärarnas kompetenshöjning – universitetspoäng - i naturvetenskap efter  
    yrkesexamina. 
 
Kompetenshöjning i naturvetenskap efter yrkesexamina. 0 
 
Citat: 

 - Jag har en jägarexamen och det handlade mycket om djur och natur. 
 - Nej inte mer än att vi har gått kurser i friluftsfrämjandets regi. 

       - En dag på universitetet som handlade om naturvetenskap. 
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Fråga 3 
 
Tänker Du/Ni i arbetslaget ämnesövergripande vad det gäller naturvetenskap, 
naturorienterande ämnen eller naturkunskap? Fördelning av lärarnas svar hur de ser 
ämnesinnehåll eller inte. 
 
Endast natur/skogen 4 
Det finns ämnen men inte i förskolan. 1 
Fysik och biologi. 2 
 
Citat: 

- Nej det vet jag inte om jag kan säga. Jag tänker natur. 
- Om jag ska tänka lite större än förskolan kommer det in lite andra grejer. Jag kommer    
    inte på något såhär direkt, men det blir större. 
- När du säger så där blir allt mycket mer annorlunda. 
 

 
Fråga 4 
 
A. Finns det intresse för lärande kring de naturvetenskapliga ämnena i er verksamhet 
     på avdelningen? Fördelning av lärarnas intresse för naturvetenskapen inom förskolans 
     verksamhet. 
 
Intresse finns hos alla lärare i arbetslaget. 6 
Intresse finns inte hos alla lärare i arbetslaget. 1 
 
Citat: 
      - Ett allmänt intresse, men ingen brinner, men den genomsyrar verksamheten. 

- Vi älskar att vara ute i naturen och en av oss är superexpert på fåglar.   
 
 
B. Är det viktigt att utveckla och möjliggöra ett naturvetenskapligt förhållningssätt för   
     barn i förskolan? Fördelning av lärarnas uppfattning att undervisa/skapa lärande   
     situationer inom de naturvetenskapliga ämnena i nutid och för framtiden. 
 
Viktigt 6 
Mindre viktigt 1 
 
Citat:         
       - Det är viktigt framförallt att vara ute i naturen. 

- Det är barnens funderingar som dyker upp i olika situationer. 
 

 
Fråga 5 
 
De lärande situationerna är de inplanerade eller är de spontana? Fördelning av lärarnas 
uppfattning om undervisningen sker spontant eller planerat, alternativt både ock. 
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Planerad undervisning. 2 
Oplanerad undervisning 3 
Planerad och oplanerad undervisning. 2 
 
Citat: 
        - Mycket spontant och en del planerade. Hälla, mäter och experimentera.  

- Vi fångar det vi ser i vardagen. Sist vi var i skogen såg vi flyttfåglarna. 
 

 
Fråga 6 
 
Finns naturvetenskapen med som ett kunskapsområde i avdelningens arbetsplan? 
Fördelning av lärarnas uppfattning om det finns planering av naturvetenskapen som ett 
kunskapsområde i avdelningens arbetsplan. 
 
Naturvetenskapen ingår inte i arbetsplanen. 6 
Naturvetenskapen ingår i arbetsplanen. 1 
 
Citat: 
        - Nej det finns den inte. Inte uttryckt på samma sätt som matten och språket. 

- Nej inte så tydligt att det framgår att det är naturvetenskap.  
 

 
Fråga 7 
 
A. Använder Du/Ni läroplanen för förskolan (Lpfö, 98) när ni planerar in de  
     naturvetenskapliga ämnesområdena i er verksamhet? Fördelning av lärarnas  
     användning av läroplanen som underlag vid verksamhetsplanering. 
 
Använder Lpfö, 98 som underlag vid verksamhetsplanering. 5 
Använder inte Lpfö, 98 som underlag vid verksamhetsplanering. 2 
 
Citat: 
        -  Nej det gör vi inte. 
        - Ja överlag gör vi det.    
        - Vi tittar ju på det där med miljön. Skräp och glas och sånt där. 
 
 
B. Använder Du/Ni de lokala styrdokumenten Miljöstegen och den Lokala arbetsplanen 
     när ni planerar in de naturvetenskapliga ämnesområdena i er verksamhet?   
     Fördelning av lärarnas användning av de lokala styrdokumenten som underlag vid  
     verksamhetsplanering. 
 
De lokala styrdokumenten ligger till grund i verksamhetsplaneringen. 2 
De lokala styrdokumenten finns inte med i verksamhetsplaneringen. 5 
 
 
 



                                                                           - 12 - 

Citat:  
        - Nej, men de borde tydliggöras mycket mer. 

- Ska jag vara ärlig så har vi glömt miljöstegen, men Lpfö är med. 
 
 
Fråga 8 
 
A. Tittar Du/Ni på skolans kursplan inom de naturvetenskapliga ämnena, för att  
     säkerställa förskolan uppdrag - att lägga grunden till ett naturvetenskapligt   
     förhållningssätt. Fördelning av lärarnas uppfattning om kontrollmöjlighet mot skolans    
     kursplan med uppnåendemålen i årskurs fem.    
       
 Kontrollerar inte kursplanen 7 
  
Citat: 
        - Jag känner naturligtvis att förskolan ska lägga grunden och ha det med i barnens 
           medvetande.  
        - Jag tycker att det brister åt båda håll. Samarbete och den röda tråden borde finnas. 
 
 
B. Fördelning av lärarnas uppfattning att vara en del av hela utbildningssystemet och i en  
     framtid se på uppnåendemålen i årskurs fem för att säkerställa förskolans uppdrag.  
 
 Helt möjligt 7 
    
 Citat:  
       – Jag tycker att det borde vara lämpligt att titta på deras mål. 
       - Det är inte en dum tanke men det beror på hur djupt det blir, leken måste vara   
          utgångspunkten. 
 
 
Fråga 9 
 
Tror Du/Ni att förskolans status och professionalism skulle öka om vi medvetet tittade 
på skolans kursplaner för att säkerställa att förskolan lägger grunden till ett 
naturvetenskapligt förhållningssätt? Fördelning av lärarnas uppfattning att förskolans 
professionalism och status skulle öka i samhället, om förskolan hade ett mera medvetet 
framåtsyftande perspektiv.  
 
Öka 4 
Tveksam till en ökning 3 
      
Citat:  
        - Ja det tror jag. Det skulle bli en helt annan syn på oss om vi tog del av kursplanerna..   
          Man stöter många gånger på det inte minst nu när det är många diskussioner om IUP. 
          (IUP = individuell utvecklingsplan)   
        - Det blir för högt. Jag tror att föräldrar har svårt att se så långt fram. 
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Fråga 10 
      
Om Du/Ni tittar på avdelningens verksamhet vad skulle Du/Ni då kunna säga att ni  
skapar för lärande situationer som har anknytning till naturvetenskap? 
Här redovisas varje lärares uttalande var för sig, vad de upplever att de gör i sin verksamhet 
med anknytning till naturvetenskap. 
 
 
 
Lärare 1. 
 
 

Under hösten har vi vävt in vårt sagotema i skogen och då har det varit 
olika figurer som har lämnat saker i skogen som vi har följt upp. 
Miljöfrågorna kommer alltid upp när vi är i skogen. När vi hittade 
ölburkar i skogen kom vi naturligt in på kretsloppet och vad som händer 
där. Vi pratade också om vad som händer med djuren om de trampar på 
gamla ölburkar. 

 
Lärare 2 
 

Det är väl det här vi gör med barnen i skogen och tar upp det vi ska göra 
och sådär. Vi tar också upp hur man ska uppföra sig i skog och natur och 
då konkreta saker. 

 
Lärare 3 
 

Vårt tema tänker jag på direkt som handlar om skogen. Det handlar om 
djur och vi har tänkt att få in årstiderna där också. Lite olika träd det kan 
jag knyta direkt. 

 
Lärare 4 
 
 

Vi hade varit ute i skogen när det hade blivit höst och plockat löv. Vi 
pratade om hur löven såg ut, hur de låg på marken och att de tidigare 
hade suttit på trädet. Hemma på förskolan gjorde vi sedan träd. Då 
mixtrade vi med färger för att få fram den rätta färgen. 

Lärare 5 
 

Temat som nu är årstider. Sedan tillkommer vardagliga episoder. 

 
Lärare 6 
 
 

Vi har många gånger samling i skogen om årstider och svamp. Alla de 
större barnen gör en årstidsbok. Biologin kommer in där. Men jag ser 
inte att vi gör någon fysik och kemi.  

Lärare 7 
 

Utflykter lite när som helst. Mäter, bakar och små experiment. 

 
 
Fråga 11 

 
  Anser Du/Ni att er kompetens räcker för att ge barnen de möjligheterna inom de  
  naturvetenskapliga ämnena som beskrivs i Lpfö 98 och skolområdets egen miljöstege? 
  Fördelning av lärarnas uppfattning om sin egen kompetens för att planera och realisera   
  naturvetenskapen i förskolan. 
 
Har tillräckligt med kompetens. 3 
Behov finns för att kunna planera och verkställa. 4 

 
Citat: 
        - Vissa delar skulle man behöva mer av. 
        - Jag ska inte säga att jag kan allt. Jag har hållit på så länge så mycket går på ren rutin. 

- Det som är svårt är att förenkla och göra det tydligt för de små barnen. 
 



                                                                           - 14 - 

Fråga 12 
 
Om möjligheten finns, skulle Du/Ni då vilja kompetensutveckla er inom de   
naturvetenskapliga ämnena? Fördelning av lärarnas vilja att höja sin kompetens inom de  
naturvetenskapliga ämnena. 
 
 Positiv till kompetenshöjning. 7 

   
  Citat: 
            – Ja det skulle vara intressant men det måste vara på förskolenivå. 
            – Mer fortbildning skulle vara bra att få. Nu förstår jag att det är så mycket mer och  
               mycket större än jag trodde från början. Jag behöver säkert fortbildning i detta ämne. 
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3.1 Sammanfattning resultat 
 
Övervägande delen av lärarna - fem stycken - har uppfattningen att naturvetenskap är naturen 
i skogen. En lärare har åsikten att det finns ämnen inom naturvetenskapen, men inte i 
förskolan. Två av lärarna kan se ämnesinnehåll t.ex. biologi och fysik.  
 
Vad det gäller lärarnas kompetens inom ämnet har ingen av dem ytterligare universitets poäng 
utöver det som ingår i yrkesexamina. Lärarnas intresse för naturvetenskapen i förskolan är 
stort både vad det gäller allmänt och att skapa lärande situationer för barnen. Resultatet visar 
att sex av sju lärare tycker att det är viktigt att utveckla och möjliggöra lärande situationer i 
förskolan inom detta ämne, för att barnen i nutid och i en framtid ska kunna utveckla ett 
naturvetenskapligt förhållningssätt. 
 
Verksamhetsplanering av naturvetenskap i förskolan förekommer, där styrdokument ligger 
som ett underlag för planering och realisering. Facit visar att fem av sju lärarlag använder 
läroplanen för förskolan (Lpfö, 1998) vid sin planering av naturvetenskap i verksamheten. 
När det gäller de lokala styrdokumenten är siffrorna annorlunda. Där visar resultatet att två av 
sju lärarlag använder de lokala styrdokumenten – lokal arbetsplan och miljöstege. 
 
Facit visar att ingen av lärarna idag tittar i skolans kursplaner för att säkerställa sitt uppdrag 
inom förskolan. Alla lärarna tycker att det ska vara möjligt i en framtid. Resultatet visar att 
lärarna då känner att de är en del av hela utbildningssystemet. Uppfattningen hos fyra av 
lärarna är att det höjer förskolans professionalism och statusen i samhället om lärarna i 
förskolan tog del av skolans kursplaner, vilket då blir ett framåtsyftande perspektiv på 
lärandet. Tre av lärarna var tveksamma till att det har någon betydelse för att höja 
professionalismen och statusen. 
 
När lärarna förklarade vad de kan knyta till naturvetenskap i sin verksamhet kom svaren att  
sticka ut. Termer som skogen, djur och årstider nämner nästan alla. Någon lärare berättar om  
hur de pratar om olika miljöfrågor. En lärare talar om hur de mäter, bakar och gör experiment.  

  
   På frågan om lärarna tyckte att de har tillräcklig kompetens för att ge barnen de möjligheter   
   inom de naturvetenskapliga ämnena som beskrivs i Lpfö (1998) och skolområdets egen  
   miljöstege visar svaren på skillnader. Tre pedagoger tycker att deras kompetens räcker  
   samtidigt som fyra pedagoger ansåg att de var i behov av kompetenshöjning inom  
   naturvetenskap för att ha möjlighet att planera och realisera ämnet i förskolans verksamhet   
   enligt gällande styrdokument. Alla de intervjuade lärarna är intresserade av en   
   kompetenshöjning inom de naturvetenskapliga ämnena om möjligheter ges. 
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4. Diskussion 
 
Utifrån mina frågeställningar - Vad är naturvetenskap för lärarna i förskolan samt vilka 
mekanismer styr lärarnas planering och realisering av naturvetenskapen i det pedagogiska 
vardagsarbetet? – fördjupar jag mig i ämnet. Jag vill införskaffa kunskap om området 
naturvetenskapen i förskolans verksamhet för att kunna se vilka faktorer som styr 
pedagogernas planering och förverkligande av ämnet i det pedagogiska vardagsarbetet i 
förskolan. 
 
Resultatet av undersökningen visar att fem av lärarna i förskolan på mitt utvalda skolområde 
uppfattar att naturvetenskap är naturen i skogen, - alltså att vistas i skog och mark En lärare 
uttrycker även kretslopp och experiment, - en annan lärare visar på ett vidare perspektiv, att 
det är naturen runt oss, dvs. allt vi gör kan vi koppla till naturvetenskap. Sträng & Persson 
(2003) kom fram till liknande resultat i sin undersökning. Det är ett fåtal pedagoger i 
förskolan som ser naturvetenskapen som ett ämnesövergripande kunskapsområde där det går 
att få in allt vi gör. Det vanligaste synsättet för lärarna är att det berör kunskap om naturen och 
att vistas i den.  
 
Vad det gäller mekanismer som styr lärarnas planering och realisering av detta 
kunskapsområde visar undersökningen att pedagogernas kompetens, förhållningssätt och 
förståelse av ämnet och dess innehåll påverkar hur lärarna genomför undervisningen/lärandet. 
Naturligtvis påverkas undervisningen också av lärarnas insikt och användning av de 
styrdokument som förskolan lyder under, vilket i den här undersökningen är Lpfö 98, lokal 
arbetsplan och miljöstegen.  
 
Förskolans läroplan är aktuell sedan åtta år men har inte 100 % genomslagskraft på mitt 
utvalda skolområde. Det är fem av sju arbetslag som använder den vid sin 
verksamhetsplanering av naturvetenskapen, vilket är överraskande, eftersom läroplanen ligger 
till grund för vårt uppdrag. I förskolans läroplan finns riktlinjer för dess personal, hur ansvaret 
vilar på alla som arbetar i förskolan. Det ansvar arbetslaget har, är arbetets inriktning mot 
målen i läroplanen. (Lpfö, 98:7) 
 
Miljöstegen och den lokala arbetsplanen vilka är skolområdets lokala styrdokument används 
av två av totalt sju arbetslag vid sin verksamhetsplanering. Detta bidrar ytterligare till hinder i 
planering och realiseringen av de naturvetenskapliga ämnena, då dessa dokument innehåller 
flera mål att sträva mot med naturvetenskapligt innehåll.  
 
Ytterligare resultat som framgår och som enligt min uppfattning påverkar undervisningen och 
utförandet av naturvetenskapen i förskolan är att ingen av lärarna med tillhörande arbetslag 
har någon specialkompetens inom de naturvetenskapliga ämnesområdena. De 
kompetenshöjningar som har skett efter yrkesexamina har inriktningen mot natur och djur.  
 
Min uppfattning är att det finns många mekanismer som styr lärarens val i planering och 
realisering av naturvetenskap i förskolan. Några har jag redan nämnt, men viktigast är lärarens 
förhållningssätt till ämnet och förståelsen av ämnets innehåll. Dessa två egenskaper har 
betydelse för hur läraren hanterar ämnet. Detta blir tydligt i resultatdelen. På min fråga om 
läraren tänker ämnesövergripande - när det gäller naturvetenskap, naturkunskap eller 
naturorienterande ämnen, - kom svaren mest att handla om naturen och skogen. En lärare 
säger att det finns ämnen men inte i förskolan. Två lärare framhåller att de kan tänka fysik och 
biologi. En lärare gör en intressant reflektion när hon hör frågan. ”När du säger så där blir 
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allt mycket mer annorlunda” Helt klart är att läraren i förskolan inte ser ”livet runt oss” som 
naturvetenskap. Om pedagogen i förskolan ser naturvetenskapen som ett kunskapsområde 
skulle denne enligt min mening kunna koppla allt den gör till denna vetenskapsgren.  
 
Naturvetenskapen finns inte med som ett kunskapsområde i avdelningarnas arbetsplaner utom 
i ett fall. Resultatet visar att sex av sju avdelningar har ett stort intresse för naturvetenskap på 
sina avdelningar. En lärare framhåller att hon inte får gensvar hos alla, vilket påverkar 
verksamheten. Sammanfattningsvis utifrån dessa två resultat är intresset stort men det finns 
inte dokumenterat i pedagogernas arbetsplaner. Kan det vara så som Sträng & Persson (2003) 
säger att vi i vår kultur har fasta definitioner på vad man gör tidsmässigt i utbildnings - 
systemet med barnen. Eller är det så att pedagoger i förskolan inte vill se ämnesövergripande 
t.ex. kemi, fysik och biologi utan de tycker att det kommer först i skolan. Utifrån resultatet på 
dessa två frågor är jag benägen att hålla med Sträng & Persson (2003), vilket är att vi har fasta 
avgränsningar i förskola och skola. Min uppfattning är också att pedagogerna i förskolan inte 
kopplar sin verksamhet till ämnen inom skolans ramar.  
 
Efter mina arton år i förskolans verksamhet ser jag att förskolan arbetar med många 
kunskapsområden som direkt kan kopplas till naturvetenskapen. Men pedagogen är inte 
medveten om det själv. Både under och efter mina intervjuer samt efter analyseringen av 
resultatet förstår jag att lärarna inte vet vad naturvetenskap är. De ser inte ämnets potential. 
Någon nämner hälla, mäta och experimentera. Andra säger kretslopp och fostran av hur vi 
uppför oss i skogen. Vanligaste svaret är att vara i skogen, någon nämner också att följa 
årstidsväxlingarna. Ingen påpekar kroppen, hälsan och maten för att relatera till några ämnen 
som jag är säker på att alla pratar om och arbetar kring i förskolan.  
 
Under intervjun upplever jag att några av lärarna får en ny förståelse för ämnet och tycker att 
naturvetenskapen borde lyftas och synliggöras för pedagogen själv. Det är flera av lärarna 
som drar paralleller med hur skolområdet har arbetat tidigare med att utveckla och synliggöra 
språket och matematiken i förskolan.  

Citat av lärare: 
När jag tittar tillbaka på vårt eget avdelningsarbete så är det ett område vi inte medvetet har 
plockat in i verksamheten. Det är som med matten när vi började se den i förskolan. Man 
måste börja titta och tänka på hur man mer naturligt kan jobba med det. 
 
Intresset för naturvetenskap är stort inom de berörda förskoleavdelningarna. Sex av sju 
avdelningar har ett stort intresse. Sex pedagoger uttrycker att det är viktigt att undervisa/skapa 
lärande situationer i naturvetenskap för att möjliggöra ett naturvetenskapligt förhållningssätt i 
nutid och framtid. Endast en pedagog anser att det är mindre viktigt.  
 
När jag fördjupar mig i förskolans arbete som i sitt uppdrag har inskrivit att förskolan ska 
lägga grunden till barns livslånga lärande, då borde också naturvetenskapen möjliggöras och 
synliggöras i den pedagogiska verksamheten på förskolan.  
 
Enligt mig ska inte lärandet enbart vara här och nu utan lärandet i förskolan handlar både om 
att lära sig värden, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för dagen och att utveckla en 
beredskap att lära för morgondagen. Jag ser det som att vara i fas med omvärlden, att möta 
olika krav på olika kompetenser. 
 
På mitt utvalda skolområde visar resultatet att lärarnas undervisning oftast är oplanerad. Två 
pedagoger tycker att de både har planerad och oplanerad undervisning. Planlagd undervisning 
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inom ämnet har två lärare i sin verksamhet. Visst ska jag som pedagog kunna fånga och vara i 
interaktion med barnen här och nu, men jag har också ett uppdrag, ett ansvar för en viss form 
och riktning i lärandet.  
 
Min uppfattning är att många omvärderingar har gjorts i förskolans inre arbete i synnerhet 
sedan den nya läroplanen kom. Vad det gäller naturvetenskapen och förskolans arbete tror jag 
att en resa i det förgångna – och att kunna jämföra med nuet – är en viktig process att göra för 
alla pedagoger, för att förstå den historiska utveckling och betydelse detta ämne har i dåtid, 
nutid och framtid. Det handlar också om att kunna se samhällsförändringar och ha förståelse 
för det kulturarv förskolan ska föra vidare. Det är av största vikt att förstå den värld vi lever i 
nu och samtidigt kunna dra riktlinjer framåt. 
 
Vi vet i dag att allt färre barn och ungdomar söker de naturvetenskapliga linjerna både vad det 
gäller gymnasiet och högskolor. Jag får det också bekräftat när jag tar del av Anderssons (red) 
(2004) studie, där han på uppdrag av regeringen genom myndigheten för skolutveckling fick 
ärendet att säkra kunskapen inom naturvetenskap och teknik. De ämnena visade på att Sverige 
kunskapsmässigt gått tillbaka internationellt. Studien ledde fram till konstruktion av en 
handlingsplan som skulle säkra naturvetenskapen i hela skolsystemet från förskola till vuxen -
utbildning. Studien visade på att lärarna hade för dålig kompetens inom naturvetenskapen i 
hela skolsystemet både vad det gällde ämnesinnehåll och didaktik. Andersson (red) (2004) 
framförde vikten av ett förbättrat kunskapsbygge inom ämnet i hela skolväsendet, vilket på 
sikt ska generera bättre undervisning/lärande situationer i naturvetenskap. Jag är övertygad 
om att lärandet måste börja redan bland de yngre barnen om samhället ska få fler intresserade 
i ämnet, därför är förskolans lärare viktiga som inspiratörer och kommunikatörer i barnets 
livslånga lärande. En annan konsekvens inom förskolans verksamhet gällande 
naturvetenskapen är att det först med den nya lärarutbildningen kom att finns val av inriktning 
mot naturvetenskap, vilket inte har varit möjligt tidigare. Jag tycker också att det kan märkas i 
aktuella yrkesskrifter att naturvetenskapen aktualiseras i olika artiklar. Inte minst i vår egen 
fackliga tidning ”Förskolan” som har publicerat en mängd artiklar och artikelserier om just 
naturvetenskap Temaserie för tidningen förskolan (Nr 4, 2002).                           
 
I min forskningsöversikt är det flera av författarna som just tar upp den problematiken. 
Granberg (2000), Andersson (red.) (2004) och Sjöberg (2000) tar alla upp vikten av 
kompetenta lärare. Granberg (2000) framhåller betydelsen av att läraren är barncentrerad, god 
kompetens i ämnet samt vara i interaktion med barnen. Hon säger också att när det gäller små 
barn och naturvetenskapligt arbete handlar det om att ge upplevelser i kända vardagliga 
sammanhang i en miljö de är vana att vistas i. Här skulle jag vilja framhålla betydelsen av 
vilket förhållningssätt pedagogen har och förmåga att skapa en miljö som stimulerar och 
utmanar varje barns lärande, som i min skrift handlar om det naturvetenskapliga området. Min 
utmaning som pedagog är att utgå från barns sätt att uppfatta och förstå samtidigt ska jag leda 
barnets lärande mot förskolans mål. Jag anser också att det handlar om att jag själv som 
pedagog har ett engagemang – ett besjälat lärande och själv har kvar min egen lust att ständigt 
lära mer. 
 
Vad det gäller lärarnas kompetens i ämnet naturvetenskap visar resultatet på att fyra lärare 
ansåg att deras kompetens inte räckte för att planera och verkställa enligt de styrdokument 
förskolan lyder under. Resultatet visade också att alla pedagogerna var positiva till möjlighet 
till kompetenshöjning inom naturvetenskapen om tillfälle ges. Det finns alltså inget ointresse 
för att fördjupa sig kring naturvetenskap i förskolans verksamhet på mitt utvalda skolområde.  
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Jag har skrivit tidigare att många lärare kom till nya insikter under intervjun, vilket blir tydligt 
flera gånger, naturvetenskapen fick en annan dimension hos pedagogen själv. 
Lärarna påpekade att en kompetenshöjning måste vara på förskolenivå, någon ville lära sig 
enkla förklaringar en lärare kom till insikt och uttalade följande omdöme.  
 

Citat av lärare:  
”Mer fortbildning skulle vara bra att få. Nu förstår jag att det är så mycket mer och mycket 
större än jag trodde från början. Jag behöver säkert fortbildning i detta ämne”. 

 
Förskolan är en del av hela utbildningssystemet och lyder under skolverket och 
utbildningsdepartementet. Den pedagogiska verksamheten vad det gäller omsorg och lärande 
ska utgå från de styrdokument som finns. Förskolan ska väcka intresse och nyfikenhet till 
lusten att lära och lära mer för all framtid. Om förskolan ska klara de målen måste läraren ha 
god kompetens i ämnet, som i denna skrift behandlar naturvetenskap.  
 
Jag anser också att förskolan i framtiden måste se framåtsyftande, att ta del av barn/elevers 
mål i årskurs fem inom ämnet naturvetenskap. Det är först då pedagogerna inom förskolans 
verksamhet känner att de tillhör hela skolväsendet och kan se progressionen från förskola till 
årskurs fem i skolan. Läraren i förskolan får en helhetsbild och den enskilde pedagogen ser 
sin egen insats i förhållande till helheten. Ett sådant förhållningssätt till ämnet skulle också 
stimulera barns/elevers chans att klara målen inom naturvetenskapen i årskurs fem. Det 
stärker också lärandet inom naturvetenskapen, ökar intresset, kunskapen och förståelsen för 
hur naturens fenomen och samspelet mellan dessa faktorer påverkar oss alla i vår tillvaro i 
nutid och framtid. 
 
Alla de intervjuade lärarna anser det möjligt att granska skolans kursplan, för att säkerställa 
sitt uppdrag inom förskolan och naturvetenskapen. Lärarna i förskolan vill se sig som en del i 
hela utbildningssystemet. Någon lärare uttrycker att den röda tråden måste finnas, det brister 
åt båda håll idag. Andra säger att tanken inte är så dum det beror på hur djupt det blir, leken 
måste vara utgångspunkten. En fråga är om förskolan i en framtid anses mer professionell och 
att statusen höjs om pedagogen ser en progression från förskola till årskurs fem i skolan. Här 
har lärarna olika uppfattningar. Fyra lärare anser att det skulle höja statusen och 
professionalismen, övriga är tveksamma att det har någon inverkan. Själv har jag 
uppfattningen att det påverkar både statusen, professionalismen och kvalitén på förskolans 
verksamhet. En pedagog ser det som ännu ett viktigt utvecklingssteg för skolområdet.  
 

Citat av lärare:  
Ja det tror jag för detta stöter man på många gånger i diskussioner, att vi på förskolan borde 
ta del av kursplanerna inte minst nu när det diskuteras IUP. Vi på förskolan blir mer 
professionella ytterligare igen på vad vårt uppdrag egentligen är. Det är också viktigt att nå 
föräldrar och människor högre upp. Fortfarande i dag finns det de som tror att vi bara leker. 
De känner inte till meningen bakom, att vi leker in kunskap. Men då krävs det en gemensam 
satsning på hela förskoleområdet precis som vi gjorde med språket och matematiken. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att naturvetenskapen måste synliggöras och möjliggöras i 
den pedagogiska vardagen i förskolan. Pedagogerna kan förväntas öka sin förståelse för 
ämnets potential och se naturvetenskapen i förskolan som allmänbildande och grundläggande 
i det livslånga lärandet. 

 

”Naturvetenskap finns runt oss hela tiden bara vi ser den.” 
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4.1 Tillförlitlighet  
 
Att göra kvalitativa intervjuer är ett konkret arbetssätt i intervjusammanhang. Det finns en 
fysisk närvaro, jag har möjlighet att kunna ställa följdfrågor och få svar bekräftat om jag inte 
riktigt förstår den svarande. I en kvalitativ intervju finns risken eller möjligheten att den 
intervjuade personen under samtalets gång kommer till nya insikter och ändrar sin ståndpunkt. 
Min uppfattning är att en kvalitativ intervju är berikande för båda parter, inte minst för den 
intervjuade.  
 
Mitt intervjumaterial är från sju olika förskoleavdelningar, vilket representeras av 21 lärare. 
Varje intervjuad pedagog är en representant för sin avdelning med dess verksamhet. Intressant 
hade varit att kunna intervjua alla 21 pedagoger. Trots det har jag uppfattningen att resultaten 
är generaliserbara.  
 
Vad det gäller reliabiliteten kan läraren under intervjuns gång ha påverkat den p.g.a. 
pedagogens nya insikter om intervjuämnet. Validiteten i undersökningen måste anses god. 
Svaren och svarsfrekvensen på intervjufrågorna har analyserats och bidragit till denna rapport 
och dess resultat. Jag har undersökt det jag avsett att ta reda på. 
 
 
4.2 Naturvetenskap i förskolan - ett skolutvecklingsprojekt enligt PBS metoden. 
 
Utifrån de resultat jag har presenterat framgår att lärarnas förhållningssätt och kunskap har 
betydelse för hur ämnet planeras och realiseras i förskolans verksamhet. Det framgår också att 
pedagogerna själva känner att de inte behärskar ämnet utifrån de målen i uppdraget de har att 
verkställa. Andra faktorer som jag vill tolka in är att förskolan på det utvalda skolområdet gör 
mycket med naturvetenskapligt innehåll, men pedagogen är inte medveten om det själv. 
 
Utifrån dessa faktorer står det helt klart att pedagogernas kompetens har betydelse för barns 
möte med naturvetenskap i förskolan. Sträng & Persson (2003) och Granberg (2000) 
framhåller innebörden av fortsatt lärandet om naturvetenskap med tanke på förståelsen. 
 
Ämnet naturvetenskap är ett kunskapsområde på mitt utvalda skolområde som har stor 
potential för att lyftas och arbetas med som ett problembaserat skolutvecklingsprojekt. 
Utgångspunkten för pedagogen/arbetslaget är att förändra undervisningen med barnen som ett 
resultat av att de har fördjupat eller förändrat sin förståelse av uppdraget och på detta sätt fått 
nya lärdomar hur de bäst kan bidra till barns lärande och utveckling. 
 
Resultaten i undersökningen kan ses som ett kartläggningsmaterial över skolområdets 
förskolor vad det gäller ämnet naturvetenskap. Min analys är att varje avdelning idag arbetar 
med naturvetenskapen utifrån sin egen förståelse, intresse och kunskap kring ämnet. 
 
I ett PBS perspektiv bör lärarna diskutera och analysera ämnet, gå på djupet av var och ens 
förståelse, för att dra riktlinjer framåt, som på sikt bidrar till bättre undervisning i barns 
utveckling och lärande, vilket också kommer att höja kvalitén på verksamheten och 
kompetensen hos var och en i arbetslaget. Här kan det vara lämpligt med lärande samtal för 
att på ett konstruktivt sätt kunna fördjupa sig i ämnet och de gällande styrdokumenten. 
Lärande samtal är ett verktyg för arbetslagets utveckling, (Lärande samtal, 2006) 
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Bilaga 1 
 
 
-------- den 17 oktober 2006 
Hjördis Jansson 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag har nu kommit så långt i min lärarutbildning att det är dags att skriva examensarbetet. Min 
uppsats ska utgå från min inriktning i utbildningen, vilket är Naturkunskap i vardagen. 
Efter samtal med verksamhetschefen ------ och rektor------har jag fått tillåtelse att undersöka 
hur pedagogerna i skolområde tänker kring ”Naturvetenskap i förskolan”.   
 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med sju avdelningar i centrala ------. Utgår ur 
undersökningen gör småbarnsavdelningar, ------ och --------på ------ förskola samt 
avdelningen, ----- på ------- förskola. 
  
Intervjumaterialet kommer att användas i min rapport därefter kommer det att förstöras. Jag 
garanterar anonymitet och endast jag har tillgång till era svar. Pedagogernas namn, avdelning, 
förskola eller skolområde kommer inte att kunna identifieras i min skrift. Alla som medverkar 
kan känna sig trygga och era svar är konfidentiella.   
 
Jag kommer att intervjua en pedagog från varje avdelning. Intervjuerna beräknas ta mellan  
20 – 30 minuter och kommer att utgå från frågan. 
 

� Hur arbetar lärarna i förskolan med naturvetenskap i sitt pedagogiska vardagsarbete? 
 
 
Jag kommer att ta kontakt med de avdelningar som berörs och göra upp om passande tid för 
intervjun.  
 
 
 
   Med vänliga hälsningar Hjördis Jansson 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                           

Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 
1.Vad är naturvetenskap för er i arbetslaget/för dig? 
 
2. Har någon i arbetslaget utvidgad kompetens i naturvetenskap?  
 
3. Tänker ni/du ämnesövergripande? 
 
4. Vilket intresse finns det för naturvetenskap i arbetslaget?  
 
5. De lärande situationerna är de inplanerade eller är de spontana? 
 
6. Finns naturvetenskapen med som ett kunskapsområde i avdelningens arbetsplan? 
 
7. I Lpfö, 98 finns det strävans mål med anknytning till naturvetenskap. Skolområdets 
miljöstege beskriver också mål att sträva mot för förskolan som har anknytning till 
naturvetenskapen. Ligger dessa två dokument till grund när ni planerar er pedagogiska 
verksamhet. 
 
8. En resonerande fråga: I förskolan ska vi pedagoger lägga grunden till barnets livslånga 
lärande. Vi vet att barn/elev har uppnående mål i årskurs fem. Om förskolan ska lägga grunden 
för ett naturvetenskapligt förhållningssätt i barnets livslånga lärandet och samtidigt öka barnet 
möjligheter att nå målen i årskurs fem borde förskolan titta på uppnående målen. Hur ser ni/du 
på detta påstående? Skulle det vara möjligt? Känner ni/du att skolan får göra sitt och vi gör 
vårat? 
 
9. Tror du att förskolans status och professionalism skulle öka om vi medvetet tittade på skolans 
kursplaner för att säkerställa att vi lägger grunden till ett naturvetenskapligt förhållningssätt . 
10. Om ni/du tittar på avdelningens verksamhet vad skulle du/ni då kunna säga att ni skapar för 
lärande situationer som har anknytning till naturvetenskap? 
 
11.Känner du någon gång att din kompetens inte räcker för att ge barnen de möjligheter till 
naturvetenskapliga ämnesområdena? lärande inom naturkunskapen som beskrivs i Lpfö 98 och 
skolområdets egen miljöstege.  
 
12. Om möjligheten fanns, skulle ni/du då vilja kompetensutveckla er inom de 
naturvetenskapliga ämnena. 

 
 

 

 

 

 
 



                                                                           

Bilaga 3 
 

Intervju med lärare. 

 
Vad är naturkunskap för er i arbetslaget/för dig? 

Första tanken som slår mig är naturen ute och lite kretslopp där, men så vet man att det är 

mycket annat man kan gå in på i en barngrupp. Experiment, mäta vatten, smälta snö och se 

hur mycket det blir. Det är mycket mer man kan göra runt detta. 

Tänker ni/du ämnesövergripande, om jag säger naturvetenskap, naturorienterande 

ämnen eller naturkunskap? 

Ja det gör jag nog  

Hur tänker du då? 

Då tänker jag nog så här som när man har tex. matte att det många gånger inte behöver vara 

en strukturerad verksamhet utan man tänker in det i vardagen mera övergripande i 

vardagsarbetet.  

Vilka ämnen skulle du då koppla till om du skulle tänka vad barnen i ett framtids 

perspektiv kommer att möta i skolan? 

Jag kopplar det matten och sedan är jag inte uppdaterad riktigt hur skolämnena ser ut idag. 

För mig hette det biologi och naturvetenskap. Men som man ser det i dagsläget och samhällets 

förändringar borde det ingå i mera samhällsorienterande ämnen. Då menar jag att människan 

har ett ansvar för miljön och livet kring oss alla. Det handlar mycket om samhällsbilden hur vi 

lever.  
Hur ser ni/du på naturvetenskap i förskolan? Är det viktigt? 

Ja det är det, men när jag tänker tillbaka på mig själv och vårt eget avdelningsarbete så är det 

ett område vi inte medvetet har plockat in i verksamheten. Det är som med matten när vi 

började med att se den i förskolan. Man måste börja att titta och tänka på hur man mer 

naturligt kan jobba med det 

Har någon i arbetslaget utvidgad kompetens i naturvetenskap?   

Ja en kollega har gått en heldag eller två på universitetet. Där fick de experimentera och tips 

på olika idéer inom naturvetenskapen som var anpassat till förskolan.          

Vilket intresse finns det för naturvetenskap i arbetslaget?  

Ja det måste jag säga att det gör. 

Finns naturvetenskapen med som ett kunskapsområde i avdelningens arbetsplan? 

Nej det finns den inte. Inte uttryckt på samma sätt som matten och språket. 



                                                                           

I Lpfö 98 finns det strävans mål med anknytning till naturvetenskap. Skolområdets 

miljöstege beskriver också mål att sträva mot för förskolan som har anknytning till 

naturvetenskap. Ligger dessa två dokument till grund när ni planerar er pedagogiska 

verksamhet? 

Ska jag vara jätte ärlig så har vi glömt bort miljöstegen men Lpfö 98 är med. 

Om ni/du tittar på avdelningens verksamhet vad skulle du/ni då kunna säga att ni 

skapar för lärande situationer som har anknytning till naturvetenskap?  

Menar du i vardagsarbetet? 

Ja det ni gör varje dag. 

Jag kan inte komma på något så här på en gång. Skogen går vi till varje vecka. 

Har ni någon planerad verksamhet i skogen? Jag menar vill ni lära barnen något 

speciellt i skogen som ni lyfter när ni när där.  

Under hösten har vi vävt in vårat sagotema i skogen och då har det varit olika figurer som har 

lämnat saker i skogen som vi har följt upp. Men annars när man är ute i skog och mark 

kommer det naturligt in miljöfrågor som uppstår naturligt. När vi gick en längre tur när vi 

gick in i skogen och hittade ölburkar kom vi naturligt in på kretsloppet och vad som händer 

där. Vi pratade också om vad det händer med djuren om de trampar på gamla ölburkar.  

Det är alltså inget ni planerar innan utan det är det som händer här och nu? 

Ja det är det. I dagsläget har vi inte haft en medveten planering. 

En resonerande fråga: I förskolan ska vi pedagoger lägga grunden till barnets livslånga 

lärande. Vi vet att barn/elev har uppnående mål i årskurs fem. Om förskolan ska lägga 

grunden för ett naturvetenskapligt förhållningssätt i barnets livslånga lärandet och 

samtidigt öka barnet möjligheter att nå målen i årskurs fem borde förskolan titta på 

uppnående målen. Hur ser ni/du på detta påstående? Skulle det vara möjligt? Känner 

ni/du att skolan får göra sitt och vi gör vårat? 

Nej jag känner naturligtvis att vi har ett ansvar att lägga grunden för att det ska finnas med 

barnen i deras medvetande, det känner jag som naturligt.  

Gör ni det idag? Tittar ni på hur uppnående målen ser ut i årskurs fem i skolverkets 

kursplan? 

Nej det måste jag ärligt säga att jag inte har gjort och inte avdelningen heller. 

Tycker du att det skulle vara möjligt att göra det? 

Ja det tycker jag. Men då måste man göra som vi gjorde med matten i förskolan. 

Naturvetenskapen måste lyftas en dimension till så att den blir synlig. 



                                                                           

Tror du att vårt yrke skulle bli mer proffsigt och få en högre status om vi sneglade på 

skolans kursplan för att vara säkra på att förskolan lägger grunden för kunskap inom 

naturvetenskapen?  

Ja det tror jag för detta stöter man faktiskt på många gånger i diskussioner att vi på förskolan 

borde ta del av kursplanerna inte minst nu när det diskuteras IUP. Vi på förskolan blir mer 

professionella ytterligare igen på vad vårt uppdrag egentligen är. Det är också viktigt att nå 

föräldrar och människor högre upp. För fortfarande idag finns det de som tror att vi bara leker, 

de känner inte till mening bakom, att vi leker in kunskapen. Men då krävs det en medvetenhet 

och en gemensam satsning på hela förskoleområdet precis som vi har gjort med språket och 

matematiken.  

De lärande situationerna är de inplanerade eller är de spontana? 

Som det har sett ut hittills så har de varit spontana. När kollegan gick den där kursen på 

universitetet gjorde hon experiment med barnen inom naturvetenskapen som var väldigt, 

väldigt uppskattade. Barnen tyckte att det var jättespännande, det var rena trolleriet. 

Nu i höst gjorde hon också några experiment med vatten och ljus.  

Känner du någon gång att din kompetens inte räcker för att ge barnen de möjligheter 

till lärande inom naturvetenskapen som beskrivs i Lpfö 98 och skolområdets egen 

miljösteg  

Nej det tycker jag inte. Jag måste faktiskt uppdatera mig. Jag kanske klarar det på egen hand 

om jag hittarrätt litteratur. Jag har också en bakgrund som mulle ledare så det har jag men 

mycket har också kommit i skymundan för andra saker. Man har mycket i bagaget fast det har 

kommit annat emellan.   

Om möjligheten fanns, skulle ni/du då vilja kompetensutveckla er inom de 

naturvetenskapliga ämnesområdena?  

Ja det skulle jag göra det inte är baserat på för mycket matte. 

Är det något du skulle vilja tillägga till denna intervju? 

Ämnet som sådant fascinerar barn absolut. Det här väl inte så mycket naturvetenskap men 

förra året gjorde barnen och vi på avdelningen egen fågelmat och det fascinerade barnen. Vi 

samlade ihop det vi hade i skåpen hemma och köpte till kokosfett. Barnen hackade nötter och 

katrinplommon som vi sedan blandade i det smälta kokosfettet. Sedan rullade vi bollar som vi 

la i gladpack i kylen för att stelna. Tidigare hade vi hängt upp två matbord, men haft jätte 

svårt för att få hit fåglar men nu när vi satte dit den hemgjorda fågelmaten har vi ett fågelliv 

utan dess like. Detta följer barnen varje dag, Vi har fått dit hackspetten, som kommer och 

besöker oss med jämna mellanrum. Barnen har här varit med i hela processen.  


