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Abstract 
 
How do you see on natural science within preschool? Does education and interest play a role 
for how the educationalist works with natural science? And is the children’s interest for 
natural science affected by the educationalist, what does the educationalist think himself? 
These questions have I under my teachers training and under deputyship in preschool asked 
myself and these questions lies to behalf for my investigation. I interviewed five 
educationalists on different preschools for my investigation. 
   My investigation resulted in that I have been able to see a certain conjunction between how 
you work with natural science in preschool and the educationalist education or interest.  What 
also plays a role is that you often associate natural science with knowledge of nature. The 
educationalist seems overall positive to natural science, but depending of a lack of knowledge 
it feels strange and difficult. What I also received is that the educationalist thinks that their 
sight on natural science is infectious. 
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Sammanfattning 

 
Hur ser man inom förskolan på naturvetenskap? Spelar pedagogens utbildning och intresse en 
roll för hur man arbetar med naturvetenskap? Och påverkar pedagogen barns intresse för 
naturvetenskap, vad tror pedagogen själv? Dessa frågor har jag ställt mig under min 
lärarutbildning och under vikariat i förskoleverksamhet och de ligger till grund för min 
undersökning. Jag har i undersökningen intervjuat fem pedagoger på olika förskolor.  
   Resultatet i min undersökning blev att jag kunnat se ett visst samband mellan hur man inom 
förskolan arbetar med naturvetenskap och den utbildning eller intresse som pedagogen har. 
Att man ofta förknippar naturvetenskap med naturkunskap spelar också roll. Överlag tycks 
pedagoger vara positiv till naturvetenskap, den känns främmande och svår beroende på 
avsaknad av kunskaper. Vad jag också fått fram är att pedagoger tror att deras syn på 
naturvetenskap smittar av sig.  
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1 Inledning  
 
1.1 Syfte 
Under min lärarutbildning, där min inriktning varit naturkunskap i vardagen, men också under 
längre vikariat inom förskoleverksamhet (två olika förskolor) har jag kommit att fundera över 
naturvetenskapen i förskolan. Främst så är det min tid ute i verksamheten som kommit att 
påverka mitt val av undersökning och resultera i detta examensarbete. 
   Vad jag kunnat se på de förskolor jag vikarierat på, men också andra förskolor jag kommit i 
kontakt med så är det främst naturen i närmiljön man arbetar med. När jag frågat mina 
kollegor om vad de skulle tycka om att arbeta med andra delar inom naturvetenskapen så har 
det för dem känts främmande och svårt. Jag blev då nyfiken på att ta reda på mer om hur man 
inom förskolan ser på naturvetenskapen bl a med tanke på vad förskolans läroplan (Lpfö 98) 
säger om detta område. Vad jag också blev fundersam över var om pedagogens utbildning och 
intresse spelar roll för hur man arbetar med naturvetenskapen. Påverkar pedagogen barns 
intresse för naturvetenskap beroende på hur man arbetar och själv visar sig intresserad av 
naturvetenskap, vad tror pedagogen själv? 
   Det är dessa frågor jag med denna undersökning vill försöka få svar på. 
 
 

1.2 Bakgrund 
Allt sedan man startade upp barnomsorgsverksamheten på allvar i början 1900-talet har 
naturkunskapen varit en del av verksamheten. Främst har det varit naturen och dess djur som 
varit det man intresserat sig för (Björklund och Elm, 2003). Barnomsorgsverksamheten har 
med tiden utvecklats till den förskola vi har idag.  
   Förskolan har sedan 1998 en läroplan, Lpfö 98, vilken alla som arbetar inom förskolan ska 
följa och i denna hittar man ett antal strävansmål som har anknytning till naturvetenskap. Vad 
det i Lpfö 98 (Lärarförbundet, 2001) trycks extra mycket på är miljö- och naturvårdsfrågor: 
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. (Lärarförbundet, 2001, s 28) 
 

Förutom att arbeta med dessa frågor skall förskolan också sträva mot att varje barn: 
 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker  
               nya sätt att förstå sin omvärld 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 
       och tekniker 
• utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur (Lärarförbundet, 
2001, s 31) 

 

   Varför naturvetenskap? Den frågan besvarar Wynne Harlen i sin bok ”Våga språnget” med 
att barnen genom att studera naturvetenskap utvecklar sin förmåga att förstå sin omvärld. 
”Men för att nå detta mål måste de bygga upp ett förråd av begrepp, som kan hjälpa dem att 
knyta ihop sina erfarenheter. De måste lära sig olika sätt att samla och organisera all 
information och att tillämpa och pröva idéer.” (Harlen, 1996, s 10). Björklund och Elm (2003)
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tar också upp hur viktigt det är för barn att ”bli förtrogen med vardagens naturvetenskapliga 
skeenden” (Björklund och Elm, 2003, s 155) för att de ska utveckla en förmåga att förstå 
omvärlden.  
 
   Björklund och Elm (2003) menar vidare att man genom att arbeta med naturvetenskapen i 
förskolan också finner en fördel i den språkliga utvecklingen hos barn, ” barn fann strategier 
för att utveckla förståelse […] de ställde frågor till sig själva och till varandra, beskrev vad de 
såg, vidgade sina uttryck och upprepade ord och uttryck som andra sade.” (Björklund och 
Elm, 2003, s 143). Naturvetenskap handlar ofta om kommunikation och pedagogen har här 
enligt Björklund och Elm (2003) en viktig roll.   
   Harlen (1996) menar att redan som små börjar barn utforska och det när de upptäcker att de 
kan räkna ut saker och ting genom att göra något på egen hand som att t ex sila sand. Det är 
viktigt att hos barn ta tillvara på denna nyfikenhet att upptäcka och den viljan som finns att 
förändra sin föreställning om något.  
   Att börja med naturvetenskap tidigt har enligt Harlen (1996) visat sig påverka barnens 
inställning till naturvetenskap. ”Det är bevisat, att barns attityd till naturvetenskapen formas 
tidigt i förhållande till andra ämnen, och att barn i 11- eller 12-års ålder redan har ’bestämt sig 
för’ om de tänker gilla ämnet eller inte.” (Harlen, 1996, s 12). 
   I olika studier, bl a TIMSS: Third in International Mathematics and Science (Sjöberg, 2005, 
s 95) har man sett att kunskaperna hos elever i nionde klassen har minskat, att intresset för det 
naturvetenskapliga ämnet överhuvudtaget har minskat. Med dessa studier som bakgrund gav 
regeringen år 2004 Myndigheten för skolutveckling ett uppdrag att utarbeta en plan för hur 
man kan öka intresset för naturvetenskap. Myndigheten för skolutveckling vidarebefordrade 
uppdraget till en grupp inom ämnesdidaktiken vid Göteborgs universitet, denna grupp satte 
igång sitt arbete i mars 2005 och slutförde uppdraget i juni samma år. 
   I denna utredning som kommit att kallas NOTLYFTET (Skolutveckling, 2005) ingick en 
studie på hur förskolan arbetar med naturvetenskap. Det studien kom fram till var att barnen i 
förskolan har en stor nyfikenhet i detta ämne men att pedagogernas kompetens i 
naturvetenskapliga ämnen inte räcker till för att ta tillvara på barnens potential. Utredningen 
har sett att en kompetensutveckling behövs för att pedagogerna ska ta steget och arbeta mer 
med naturvetenskap och att intresset finns. 

 

 

1.3 Frågeställning 
• Vilka attityder finns det till naturvetenskap inom förskolan? 
• Spelar pedagogens utbildning och intresse roll för arbetet med naturvetenskap i 

förskolan? 
• Vad tror pedagogerna själva om den egna påverkan till barns intresse för 

naturvetenskap? 
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2 Metod 
 
2.1 Urval 
Jag har valt att i min undersökning göra intervjuer på olika förskolor i den kommun där jag 
haft min verksamhetsförlagda utbildning. I kommunen ingår två orter varav en är något 
mindre. De utvalda förskolorna är utspridda på båda orter och de har alla en närhet till 
naturen. Ofta är det så att förskolor är indelade i olika ålderskategorier där man har 
avdelningar som är för barn i 1 till 3 årsålder och för barn i 3 till 5 års ålder. Det finns också 
förskolor som valt att arbeta mer åldersintegrerat där barnen från 1 till 5 års ålder är på samma 
avdelning. För att få en bra bild över hur man arbetar med naturvetenskap under barns hela tid 
inom förskolan (under förutsättning att barnen vistas på förskolan från 1 års åder till 5 års 
ålder) valde jag att intervjua pedagoger från de tre olika typerna av indelningar.  
   Jag valde för min undersökning ut fyra olika förskolor varav två är uppdelade i två 
avdelningar med ålderskategorin 1 till 3 år och 3 till 5 år. En tredje förskola är uppdelad i två 
avdelningar med ålderskategorin 1 till 5 år och den fjärde har enbart barn i 3 till 5 års ålder. 
Den sistnämnda förskolan har en miljö - och ekologi - profilering vilket innebär att de arbetar 
mycket med den delen av naturvetenskapen. Jag tyckte det kunde vara intressant att se hur 
pedagogerna på den förskolan resonerade runt de andra delarna inom naturvetenskapen. 
 
 

2.2 Datainsamling  
För min undersökning har jag valt att göra intervjuer och det beroende på att jag tror att man 
med intervjuer får en annan kontakt med pedagogen än om man skulle använda sig av 
enkäter. Den typ av intervju jag valt att använda mig av är vad Johansson och Svedner (2004) 
kallar strukturerad intervju. Intervjufrågorna har varit fasta om än relativt öppna och dessa 
frågor har ställts till de pedagoger jag intervjuat utan att följdfrågor ställts. 
   Johansson och Svedner (2004) menar att den s.k. kvalitativa intervjun är den typen av 
intervjuteknik som ger de mest uttömmande svaren som möjligt, det beroende på att 
frågeområdet enbart är fast och att man kan variera frågorna efter hur den intervjuade svarar 
på frågan. Möjligen är det så, men jag har känt att jag för att få ut det jag vill med intervjun då 
bör ha mer erfarenhet av att intervjua än jag har. 
   De frågor jag ställer finns bifogade som en bilaga i rapporten. 
 
 

2.3 Procedur 
Jag kontaktade pedagoger på de förskolor jag valt ut för min undersökning och det genom att 
ringa. Jag presenterade mig och talade om att jag i min lärarutbildning tänkt göra mitt 
examensarbete inom förskoleverksamheten. Vidare berättade jag i stora drag vad jag med mitt 
examensarbete ville undersöka och det genom att intervjua pedagoger på olika förskolor. Jag 
talade också om att jag skulle banda intervjun men att intervjun skulle förstöras efter mitt 
examensarbete och att pedagogerna i arbetet skulle vara helt anonyma. 
   Fem pedagoger kände sig ha möjlighet att medverka på en intervju och tid, samt plats 
bestämdes. Av de fem pedagogerna arbetar två på avdelningar för 1 till 3 åringar, två på 
avdelningar för 3 till 5 år (varav en från förskolan med miljö- och ekologiprofilering) och en 
på en avdelning med 1 till 5 åringar. 
   Jag är medveten om att men för denna undersökning bör ha ett större antal pedagoger att 
intervjua för att få en bättre bild av de frågeställningar jag ställt mig men detta kan för mig 
senare ute i verksamhet vara något att forska vidare om.  
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3 Resultat 
 
Jag har valt att redovisa varje intervjuad pedagog för sig och det utan att vara allt för 
detaljerad. Som en sammanfattning i slutet av resultat-delen redovisar jag vad som för min 
undersökning är mest relevant i det pedagogerna svarat. 
   Redovisningen av intervjuerna sker i vilken ålderskategori pedagogen arbetar, 1 till 3 år 
först, därefter 3 till 5 år och sist 1 till 5 år. Varje pedagog har fått en bokstav som 
identifikation för att underlätta senare i arbetet med rapporten. 
 
  

3.1 Intervju med pedagog på avdelning för 1 till 3 åringar 
 

3.1.1 Intervju A 
Denna pedagog fick sin examen 2005 och hon gick den nya lärarutbildningen med ”Hinder 
och möjligheter” som sin inriktning, historia och svenska som specialiseringar. Hon fick ett 
vikariat på denna avdelning på en gång då hon tog examen. 
   Vad gäller naturvetenskapen så blir det inte så mycket av det beroende på att barnen är så 
små och mycket av deras tid på förskolan går åt till omsorg och att de ska lära sig socialt 
samspel. De äldsta barnen på avdelningen brukar följa med en grupp på förskolans avdelning 
för barn i 3 till 5 års ålder till skogen en gång i veckan. Den kontakten som de yngsta barnen 
får med naturen är som hon säger ”när vi kan gå ut och gå en längre promenad”. Det var då 
man spontant kunde prata och visa barnen på olika saker i naturen och göra barnen nyfikna. 
Hon hade hört att man på denna avdelning tidigare haft ett tema om vatten och det var ju klart 
att vatten höll barnen på att experimentera med även nu fast inte med någon pedagogisk tanke 
bakom. Att arbeta med naturvetenskap kände hon sig lite främmande för, ”jag kan ju inget om 
hur olika saker fungerar” men natur och djur tyckte hon skulle vara roligt att jobba mer med 
barnen och det i teman. 
   Vad läroplanen sa om naturvetenskapen var hon inte så väl insatt i för de hade valt att arbeta 
mer med den språkliga- och värdegrunds- delen i läroplanen, vilket de alla i hennes arbetslag 
kände var viktigast för de små.  
   Annars så trodde hon nog att barn funderar på saker som händer runtomkring dem även när 
de är så små, det märker man på hur nyfikna de är på olika saker. Hon trodde att den vuxnes 
nyfikenhet och intresse kunde spela roll för att barnen skulle fortsätta vara nyfikna på vad som 
händer runtomkring. Den sista frågan svarade hon med att ”jag tror att jag själv skulle våga 
mig på mer inom naturvetenskapen om jag hade mer kunskap i detta område, och det 

påverkar också barnen”. 

 

 

3.1.2 Intervju B 
Pedagogen i denna intervju har arbetat inom förskolan sedan början av 1990 och hon läste till 
förskollärare i två och ett halvt år. Efter det har hon läst en kurs i pedagogik men inget mer 
förutom någon kortare kurs på någon dag.  
På den småbarnsavdelning hon arbetar på blir det inte så mycket med naturvetenskap i den 
meningen att man medvetet går in och försöker lära dem om det. Vad man pratar med de små 
barnen om är lite om årstiderna man befinner sig i, att man i naturen ska vara försiktig och 
inte bryta grenar eller störa djuren för mycket. ”Vi pratar en del om att vi inte ska skräpa ner i 
naturen.”  

   De större barnen följer med förskolans andra avdelning till skogen och det brukar vara en 
gång i veckan. Vad hon visste om det, var att de då pratar mer om naturen än när de hade de
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minsta barnen med. Hon kunde tänka sig att arbeta mer planerat om naturen och dess djur än 
vad de idag gör med barnen. Att de idag inte arbetar så mycket med naturvetenskapen som det 
kanske är tänkt att man ska enligt läroplanen var hon medveten om men mycket av tiden går 
åt till omsorg med de små. 
   Det hon sett hos deras äldsta barn så fanns det allt funderingar kring naturvetenskapen, om 
än på barnens egna sätt att tänka och visa det på, som genom sin nyfikenhet att veta mer om 
något speciellt. Då får man som pedagog visa sig intresserad att vilja ta reda på detta med 
barnen. Det är tillsammans med barnen, att samtala tillsammans, man får reda på hur mycket 
de sedan tidigare kan om olika saker. Hon trodde på att man kunde få barnen mer intresserad 
om pedagogen visade sig riktigt intresserad av naturvetenskapen och visst var det viktigt med 
kompetensutveckling för att lyfta pedagogen.  
 

 

3.2 Intervju med pedagog på avdelning för 3 till 5 åringar 
 
3.2.1 Intervju C 
I över 30 år har denna pedagog arbetat som förskollärare och det främst med barn i ålder 3 till 
5 år. Hon började arbeta i januari 1974 då hon gick ur det som då kallades 
förskoleseminarium, utbildningen var då ingen högskoleutbildning. Innan hon började sin 
utbildning till förskollärare hade hon en ettårig praktik inom institution och småbarn vilket då 
var villkoret för att man skulle få läsa. Förutom sin grundutbildning har hon enbart gått 
kortare kurser inom olika områden för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i förskolan. 
   Förskolan hon arbetar på är fristående med enbart en avdelning för barn mellan 3 till 5 år 
och den är miljö- och ekologiskt inriktad. Förskolan har vad man kallar en ”grön flagg” vilket 
innebär att man i undervisningen pratar mycket om kretslopp och tänker mycket på miljön. 
”Vi miljöfostrar barnen” som hon säger. Varje år lämnar vi in en rapport där vi visar vad vi 
gjort med barnen i detta ämne och detta för att få behålla vår gröna flagga.  Förskolan har 
förutom denna gröna flagg också fått en miljöcertifiering som innebär att man har vissa krav 
som ska uppfyllas. Varje år ska man hitta två mål att arbeta mot och de ska ha att göra med 
energi (spara energi), men också att använda ekologiskt odlade varor som t ex ekologisk 
mjölk. 
   Hon tycker att de på förskolan lyckats ganska bra med sitt arbete att göra barnen mer 
medvetna och med detta sätt att arbeta kan man få in nästan vad man vill. Hon nämnde att de 
på förskolan också har flera komposter för att kunna visa olika skeenden i nedbrytningen i 
naturen. De har också en egen liten trädgård där de på våren sådde fröer och sedan studerade 
och pratade om hur det växte där. 
  Som det var nu kände pedagogen inte att det var något område hon skulle vilja arbeta mer 
med beroende på att det sättet de arbetade på var så skiftande. Barngruppen bestämmer ju 
också mycket av vad man arbetar med, ”det vi vuxna ser att barnen behöver lära sig mer om”. 
   Pedagogen trodde att de fick med relativt mycket av det som läroplanen säger om 
naturvetenskapen även om det säkert fanns brister, men som hon säger ”det är mycket som ska 
med från läroplanen, det gäller bara att försöka få det att ingå hela tiden”. 

   Hon hade inte så mycket av naturvetenskap i sin utbildning men hon tyckte att det inte var 
så svårt att ta reda på enklare saker även om man inte var naturvetare. Ta vara på barns 
nyfikenhet och då lär man sig själv också. Det är stimulerande tycker hon att ta reda på varför 
det är på ena eller andra sättet.  
I frågan till vad hon trodde att barn tänker om naturvetenskap svarar hon att de inte tänker på 
att det är det, det är deras lust och nyfikenhet som styr och som får dem att lära sig och 
utvecklas. Hon tror att man relativt tidigt kan börja använda sig av naturvetenskapliga 
begrepp om man bara gör det på ett enkelt sätt. Att man som pedagog kunde påverka barns
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intresse var som hon såg viktigt att tänka på. Man ska vara observant på när det är någonting 
man kan spinna vidare på för att lära barnen men också vara den som ger barnen chansen att 
lära sig. 
   Hon trodde på att en kompetensutveckling hos pedagogen kunde inspirera till att arbeta mer 
med naturvetenskap och det på andra områden än natur och djur. Hon berättar om att en 
kollega fått chansen att läsa en kurs på universitetet. Kursen hette ”Nyckelpigan” och den var 
tänkt att öka kunskapen och lusten för naturvetenskap och det märktes också sedan. Men hon 
tyckte att det var viktigt att kunna lägga sig på en nivå så att barnen kan greppa vad man tar 
upp och att utbildningen i sig inte blir ett självändamål. 
 

 

3.2.2 Intervju D 
Pedagogen i denna intervju gick ur förskollärarutbildningen 1991 men började inte arbeta som 
förskollärare förrän 1997 och det beroende på föräldraledighet. Någon vidareutbildning har 
hon inte förutom någon kortare kurs (då på högst några dagar). 
   På denna förskoleavdelning har de barn i 3 till 5 års ålder och vad gäller naturvetenskap så 
har de för tillfället inte så mycket av det. Mest är det att de går ut i skogen en gång i veckan, 
men det är oftast inte någon planerad verksamhet utan barnen får ”bara vara” i skogen och så 
pratar de om olika saker om barnen visar sig intresserade. Årstider är förstås något de pratar 
om t ex ”när det är höst pratar vi mycket om vad som händer med naturen då”. En kompost 
berättar hon att de har men de arbetar inte så mycket med den. Ambitionen har varit att de 
skulle jobba mer runt det men det har fått vänta för att annat i verksamheten känts viktigare 
med den gruppen de har nu.  
   Hon berättar att de tidigare haft ett tema som handlat om vatten och då gjorde de olika saker 
som att på våren t ex att under en tid mäta vattenhöjning i en bäck, smälta snö och is, färga 
vatten för att se vad som hände när det frös till is och mycket annat man kan göra med vatten. 
   Pedagogen skulle vilja arbeta mer med naturvetenskapen som att göra enkla experiment, 
sätta igång med komposten på allvar och arbeta mer med kretslopp. Något hon gärna skulle 
göra var att ha en egen trädgård för att se hur plantor växer. Naturvetenskap kände hon sig 
öppen och positiv till men hon kände att hon skulle behöva mer kunskap i detta och 
framförallt tips på hur man kan arbeta med det så barn i förskoleålder får ut något av det. 
   Vad gäller det som står i läroplanen om naturvetenskap så var hon osäker på vad den 
innehöll. När hon tittat igenom den kom hon fram till att de nog inte arbetade tillräckligt med 
det området. En del finns med omedvetet men det var inte mycket som var planerat. 
   Hon upplevde att barnen var nyfikna på att veta mer om olika fenomen så de hade nog några 
funderingar kring naturvetenskap. Det märktes när man pratade med barnen och det var så 
som hon att man kunde få reda på vad barnen kunde sedan tidigare genom samtal och genom 
att se vad barnen kan om man gör något. Att börja prata om naturvetenskapliga begrepp 
kunde man säkert börja med redan vid 4-5 års ålder, kanske tidigare. Hon menar att man 
kanske kan säga att is är vatten i fast form men inte gå in så mycket på det utan det får vara så 
att de bara hör ordet för att känna igen det senare. 
   Tidigare i intervjun pratade hon om att hon skulle vilja ha mer kunskap om naturvetenskap 
och det såg hon som viktigt för att känna sig mer säker, väcka sin entusiasm och smitta av sig 
till barnen för pedagogen spelar roll för att barns nyfikenhet ska väckas.  
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3.3 Intervju med pedagog på avdelning för 1 till 5 åringar 
 

3.3.1 Intervju E 
Sedan augusti 2005 har denna pedagog arbetat med barn inom förskolan men annars har hon 
ca fyra års erfarenhet från arbete i förskoleklass. Hennes utbildning är den två och ett halvt 
åriga förskollärarutbildningen och förutom den har hon också gått en 5-poängs kurs i 
naturvetenskap. 
   Den förskola hon arbetar på nu är en hopslagning av två avdelningar (hösten 2006) med 1 
till 5 åringar och pedagogerna bestämde sig på en gång att försöka arbeta som en gemensam 
förskoleverksamhet även om det skulle innebära att de tillsammans fick trettio barn. Hon 
berättade att de löst det på så sätt att de för samlingar men också viss utevistelse har delat upp 
barnen i tre åldersgrupper vilket fungerat riktigt bra. Det finns stora möjligheter med det hus 
de har sin verksamhet i och det har hjälpt till en hel del.  
   Hon har tillsammans med en annan pedagog ansvaret för barn i 3 till 4 årsålder och de har 
denna höst satt igång ett tema som handlar mycket om natur, naturvetenskap överhuvudtaget.  
De har naturen precis utanför stugknuten med både skog och öppen äng vilket är en fördel. 
Förskolan har också ett gemensamt växthus där de ska fröer och plantera växter för att barnen 
ska se hur det växer. 
   De ska försöka inrikta sig allt mer på naturvetenskap så småningom men det mesta har tills 
nu handlat om att tillsammans arbeta ihop de forna avdelningarna till en. Det här har inneburit 
att läroplanen inte följts allt för bra på en del områden, naturvetenskapen ett område, men hon 
tror att de kommer att uppnå strävansmålen rätt så bra när de kommit dit de vill. 
   Pedagogen tycker att naturvetenskap är intressant och spännande vilket också många av 
hennes kollegor tycker och det tror hon kommer att smitta av sig till barnen. Som hon ser det 
har barnen ända sedan de är små en naturlig nyfikenhet för naturvetenskap och det är viktigt 
att som pedagog hålla den levande. Man kan redan tidigt få barnen nyfikna på olika 
naturvetenskapliga fenomen och man ska inte vara rädd att tala om olika begrepp även om 
man får förenkla förklaringarna så att de passar barnen och den vardag barnen har.  
   Att man som pedagog får en kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för att hålla 
entusiasmen igång och att man inte ska stagnera i sin utveckling. Som pedagogen sa om den 
kurs hon fick chansen att gå i naturvetenskap, ”jag fick en helt annan lust och vågade mig på 
att göra experiment med barnen, just beroende på att jag fått en tro på min egen kunskap”.  
 
 
 

3.4 Sammanfattning av intervjuerna 
Samtliga intervjuade pedagoger menar att en entusiastisk och nyfiken pedagog också väcker 
barnens intresse för naturvetenskap. Vad som också anses viktigt är att man som pedagog får 
en kompetensutveckling i ämnet för att bl a känna sig säker och våga arbeta mer med 
naturvetenskap. 
   Gemensamt för pedagogerna var att de inte ansåg sig arbeta så mycket med naturvetenskap 
som läroplanen tar upp. Det finns som de menar så mycket i läroplanen som också ska med, 
pedagog A tar upp att de på hennes avdelning valt att arbeta mer med värdegrunden och 
språket vilket de såg som viktigt för de små. Pedagog C har en större tro på att de relativt bra 
når upp till läroplanens strävansmål än A, B och D. Pedagog E har en tro på att de så 
småningom ska nå dessa strävansmål. 
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   Pedagogerna C, D och E arbetar med äldre barn inom förskolan och gemensamt för dem är 
att de har mer planerad verksamhet vad gäller naturvetenskap än pedagogerna A och B som 
arbetar med de yngre barnen. Både pedagog A och B säger att avdelningens äldsta barn följer 
med avdelningen för 3 till 5 år när de ska ut i skogen. Alla intervjuade pedagoger hade en tro 
på att barn funderar en del på naturvetenskapliga fenomen och de trodde att man relativt tidigt 
kunde introducera de begrepp som kopplas till naturvetenskap.  
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4 Diskussion 
 
4.1 Kritisk granskning av undersökningen 
För att svaret till frågeställningen i min undersökning (vilket jag också tidigare påpekat under 
avsnitt 2.3) skulle träda fram klarare borde jag ha intervjuat ett antal pedagoger till. Med det 
få antalet intervjuade är det svårt att få fram en rättvis bild på hur man i förskolan arbetar med 
naturvetenskap och vilka attityder som där finns till densamme.  
   Vad jag så här i efterhand känner hade det varit bra för min undersökning om jag förutom 
intervjuer också kunnat observera i verksamheten. Jag hade då förmodligen fått en bättre bild 
av naturvetenskapen inom förskolan. 
   Vad gäller själva intervjuerna med pedagogerna kände jag att jag fick ut det mesta av vad 
jag behövde för min undersökning. 
 
  

4.2 Resultat kontra frågeställning 
I min frågeställning har jag tre frågor som jag med denna undersökning ville försöka få svar 
på. Jag har valt att redovisa dessa frågor var för sig med hjälp av de resultat jag redovisat. 
 
 

• Vilka attityder finns det till naturvetenskap inom förskolan? 
Den övergripande känslan jag har är att man ofta i förskolan förknippar naturvetenskap 
med naturkunskap, det handlar då om naturen (med träd och växter), dess djur och vad 
som finns i närmiljön. Vad det också trycks på som viktigt är miljöarbete och kretslopp. 
Andra delar av naturvetenskapen är inte så uppmärksammad. 
   Man kan genom intervjuerna se att naturvetenskapen med de yngre barnen ofta handlar 
om en spontanitet och inte planerad verksamhet. En skillnad kan man se i intervjuerna 
med pedagoger som arbetar med de äldre barnen, här finns mer av planerade arbeten med 
naturvetenskap. 
   Överlag är ändå attityden till naturvetenskapen positiv och de intervjuade pedagogerna 
kunde tänka sig att arbeta mer med den. 

 
 
 

• Spelar pedagogens utbildning och intresse roll för arbetet med naturvetenskap i 

förskolan? 

Det jag kommit fram till genom att studera de svar jag fått från pedagogerna så verkar 
detta spela roll. Jämför man pedagog C och E med de andra pedagogerna jag intervjuat 
kan man se detta. 
   Pedagog C arbetar på en förskola med miljö- och ekologi inriktning och hennes intresse 
för naturvetenskap visar sig bl a med att hon inte tycker att det är svårt att ta reda på 
sådant kan svara på när barnen frågar. Pedagog E har vidareutbildat sig med en 
naturvetenskaplig kurs på universitetet och hon tycktes ha en mer vilja till att arbeta inom 
olika områden vad gällde naturvetenskapen. 
   Ser man till pedagogerna A, B och D fanns en vilja hos dem att vidga arbetet med 
naturvetenskapen men de kände att kunskaperna inte räckte till.  
   Alla intervjuade pedagoger svarade på min fråga om kompetensutveckling med att de 
trodde den var viktig för bl a pedagogens utveckling och entusiasm. 
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• Vad tror pedagogerna själva om den egna påverkan till barns intresse för 

naturvetenskap? 

Det som framkom var att pedagogerna var överens om att de som pedagoger/vuxna 
spelade stor roll för att fånga barnens intresse.  
   Genom att frågan var ställd mer allmänt om pedagogens roll, fick jag inga direkta svar 
om deras tankar om den egna påverkan men man kan ändå se i svaren att det finns en tro 
på att de själva påverkar barnens syn på naturvetenskapen. 

 
 

4.3 Reflektion    
Syftet med min undersökning har varit att försöka få svar på de frågor jag kommit att ställa 
mig, dels under min utbildning och dels under den tid jag vikarierat i förskoleverksamhet. 
Vad jag funderat över är hur man inom förskolan ser på naturvetenskapen, om pedagogens 
utbildning och intresse någon roll och om pedagogen påverkar barns intresse för 
naturvetenskap. Har jag då fått svar på mina frågor? 
   Med tanke på det få antalet intervjuade pedagoger har jag ändå kunnat bilda mig en viss 
uppfattning om naturvetenskap i förskolan.  
   Vad gäller naturvetenskapen i förskolan, har jag genom mina intervjuer kommit fram till att 
pedagogerna i förskolan medvetet eller omedvetet mest arbetar med naturen. Ser man till 
läroplanen (Lärarförbundet, 2001) med de strävansmål som kan kopplas till naturvetenskapen, 
så uppnår inte förskolorna dessa på det sätt de arbetar med den idag. Vad man till viss del 
uppnår är de strävansmål som berör naturkunskap men inte de strävansmål vilka berör t ex 
enkla naturvetenskapliga fenomen, begrepp.  
   Naturkunskapen har enligt Björklund och Elm (2003), med intresset riktat mot djur och 
natur, varit en del av verksamheten inom barnomsorgen sedan den startade upp. Kanske spelar 
detta roll för att man också idag mest tycks rikta sitt intresse dit, att kunskap om naturen 
ansetts viktig. Om jag ser till det pedagogerna svarat om vilken attityd de har till 
naturvetenskap är inte det hela svaret. Pedagogerna har i intervjuerna visat att de har en 
positiv tanke om naturvetenskapen i stort och att de skulle kunna tänka sig att arbeta med fler 
delar av den. Det jag tror att det handlar om är att man som pedagog känner sig osäker på 
naturvetenskap, man tycker inte att man har nog med kunskaper.  
   Den studie i NOTLYFTET (skolverket, 2005) som gjorts i förskolan vad gäller 
naturvetenskapen visar att en kompetensutveckling hos pedagoger skulle behövas för att locka 
fler till att arbeta mer med naturvetenskap. Detta är också det jag kunnat se i min 
undersökning, pedagogerna tror att en kompetenshöjning skulle främja för naturvetenskapen. 
Att utbildning, men också intresse påverkar hur man arbetar med naturvetenskap eller kanske 
framförallt vilka områden man arbetar med. Vissa delar inom naturvetenskapen kan kännas 
främmande och svår om man inte får den förklarad för sig, det kan gälla t ex lufttryck och 
gravitationskraft. Lättare är det då att ta till sig naturen och dess djur vilket är något man kan 
”ta” på och ofta har en sorts relation till. Jag valde för min undersökning speciellt ut en 
förskola vilken har en miljö- och ekologiprofilering för att se en eventuell skillnad mellan 
förskolor. Vad jag sett här är att intresse men också utbildning hos pedagoger spelat roll för 
att föra arbetet framåt med naturvetenskapen om man jämför med andra förskolor i 
undersökningen.  
   Pedagogen är, som jag ser det, en viktig förebild för hur barnen ska uppfatta och tänka om 
naturvetenskapen. En nyfikenhet och lusta hos en pedagog smittar av sig på barnen och lyfter 
fram den naturliga nyfikenhet som barnen ändå har. Visar sig pedagogen positiv påverkar det 
också barnen till att fortsätta vara nyfikna och intresse kan väckas. Harlen (1996) menar att 
det är viktigt att ta tillvara på denna nyfikenhet och författaren menar vidare att det är bevisat
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att den inställning barnen har till naturvetenskap påverkas om man börjat med densamma 
tidigt, vilket jag också tror kan stämma.   
   Studier har enligt Sjöberg (2005) bl a då TIMSS, visat att både intresse och kunskaper har 
minskat om man ser till naturvetenskapen och frågan är om det är pedagogens påverkan som 
visas eller om det är något annat? 
   Varför är det då så viktigt med naturvetenskap? Jag kan bara hålla med Harlen i ”Våga 
språnget” att naturvetenskap behövs för att man ska förstå sin omvärld, vilket också 
Björklund och Elm (2003) tar upp. Björklund och Elm (2003) menar också att det finns en 
fördel med att arbeta med naturvetenskapen och det var att man kommunicerar, samtalar 
mycket och det bör om man visar detta för pedagoger vara en sporre. Den språkliga 
utvecklingen är ofta en viktig del inom förskolan och kan man finna fler sätt att samtala på 
borde det vara en fördel för språkutvecklingen tycker jag.     
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Bilaga 

 
Intervjufrågor 
1. Hur många år har du arbetat inom yrket? 
2. Vilken utbildning har du och har du någon vidareutbildning? Om vidareutbildning, 

inom vilket område? 
3. Hur ser verksamheten ut i stora drag vad gäller naturvetenskap? Vilka områden inom 

naturvetenskapen arbetar ni med? 
4. Finns det något område du skulle vilja arbeta mer med? 
5. Tycker du att ni i arbetslaget följer läroplanen vad gäller naturvetenskapen? 
6. Vilken attityd har du till naturvetenskap? 
7. Hur upplever du att dina kollegors attityd till naturvetenskapen är? 
8. Vad tror du barnen tänker om naturvetenskap? Har de några funderingar om detta 

område? 
9. Hur kan du som lärare få reda på barns tidigare erfarenheter inom naturvetenskapen? 
10. I vilken ålder tror du att man kan börja använda naturvetenskapliga begrepp, som då t 

ex vattnets aggregationsformer: fast, flytande, gas?  
11. Tror du att man på något sätt kan knyta samman begreppen med barnens vardag? 
12. Vilken roll spelar läraren för barns intresse av naturvetenskap? 
13. Tror du att kompetensutveckling hos pedagoger kan bidra till att öka intresse för 

naturvetenskapen hos barn? 
 


