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Sammanfattning 

 
Denna undersöknings syfte är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med naturvetenskap och 

teknik i förskolan, vad som påverkar om undervisningen inte sker och om det finns någon 

skillnad på arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan utifrån vilken utbildning 

personalen har. 

 

Fyra förskollärare och tre barnskötare på sex olika förskolor i en liten kommun har intervjuats 

med kvalitativa intervjuer. 

 

Resultatet visar att de intervjuade använde sig av aktiviteter, experiment, temaarbete och den fria 

leken för att lära barnen naturvetenskap och teknik. Biologi är det ämne inom naturvetenskapen 

som det arbetas mest med. Brist på kunskap, intresse, tid och personal är faktorer som ses som 

hinder för arbetet med naturvetenskap och teknik. 

 

Min slutsats är att alla pedagoger arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan men olika 

mycket. Man kan se skillnad mellan barnskötare och förskollärare på grund av deras kunskap om 

ämnet. Mer kunskap ger bättre undervisning. 

 

 

Nyckelord: barnskötare, förskola, förskollärare, naturvetenskap 

 

 

Abstract 

This surveys purpose is to find out how educators work with science and technology in 

preschool, what effects occur if the teaching does not take place and if there’s any difference 

with the science and technology class in preschool depending on what education the staff has. 

 

Four preschool teachers and three childcare workers in six preschools in a small municipality has 

been interviewed by qualitative interviews. 

 

The result shows that the interviewed used activities, experiments, theme work and the free game 

to teach the children science and technology. Biology is the topic in science that is being worked 

the most with. Lack of knowledge, interest, time and staff are factors that are seen as obstacles to 

the work of science and technology. 

 

My conclusion is that all educators working with science and technology in preschool but in 

different ways. One can see the difference between childcare workers and preschool teachers 

because of their knowledge of the subject. More knowledge results in better teaching. 
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Inledning 
 

 

Som springvikarie inom förskola och under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett 

pedagoger som arbetat med naturvetenskap och teknik, pedagoger som inte arbetar med 

naturvetenskap och teknik och pedagoger som inte vet att de arbetar med naturvetenskap och 

teknik. Naturvetenskap och teknik är ett svårt ämne i situationer där pedagoger inte har nog med 

kunskap, men ett väldigt roligt ämne om man har den kunskap som behövs. ”Naturvetenskap, 

sammanfattande benämning på vetenskaper som studerar naturen, bl.a. fysik, kemi, biologi, 

astronomi och geologi.” (Nationalencyklopedin, 2013)  
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska de som jobbar i förskolan vara en förebild för 

barnen, uppmuntra kreativitet och nyfikenhet för naturvetenskap. Naturvetenskap i förskolan 

handlar om att barnets vardagsfenomen och dess omgivning undersöks. Via leken får barnen en 

möjlighet att undersöka och upptäcka naturen och dess kretslopp och sin egen roll i det. Det är 

viktigt att vi pedagoger ser till att barnen blir intresserade av att lära sig och experimentera 

naturvetenskap och teknik redan i tidig ålder. För det är redan som barn de bestämmer sig för hur 

de ska tycka om naturvetenskap (Harlén, 1996). När barn iakttar, undersöker och frågar om det 

som händer runt omkring formas en uppfattning av världen. Barn undersöker, experimenterar 

och utforskar för att få en förståelse för hur världen fungerar (Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godée, 2011). 

 

Enligt Harlén (1996) och Elfström m.fl. (2011) kan barn mycket och likt oss vuxna ska de få dela 

sina erfarenheter och tankar med varandra. Barn lever inte i en avskild barndomsvärld utan bland 

oss vuxna och det är när barnen är små som de tar till sig mest ord och begrepp, alltså det är då 

deras språkutveckling är som störst (Elfström m.fl. 2011). Därför anser Karlefors, Helldén, 

Jonsson och Vikström (2010) att man ska börja använda sig av ett naturvetenskapligt och 

tekniskt språk redan när man arbetar med små barn. Inte för att de måste förstå vad det betyder, 

men att det är bra om de har hört begreppet och har det som en grund längre upp i skolan. Enligt 

Åberg och Lenz (2005) när det gäller pedagogers barnsyn är dessa väldigt olika. Vi brukar säga 

att barn är kompetenta, men hur gör vi för att låta barnen visa att de är kompetenta? Det beror 

helt på hur man bemöter barnen och vad man låter dem göra. Många är fast i den barnsyn där 

man följer det traditionella utvecklingspsykologiska perspektivet, där man omedvetet tänker efter 

förutbestämda mallar vad en två, fyra eller sexåring ska eller inte ska kunna. En bättre barnsyn är 

då när man omöjligt kan följa dessa mallar, istället kunna se att det beror på omgivningen och 

vem barnet lär sig av som bestämmer vilken kunskap som barnen ska ha vid en viss ålder. Att 

möta barn och tillsammans med dem skapa kunskap i samtal om allt som finns runt oss ger 

barnen mer kunskap (Åberg och Lenz, 2005). 

 

Precis som matematik, läs- och skrivundervisning är naturvetenskap också ett viktigt basämne att 

lära sig (Harlén 1996). Därför är det på tiden att detta lyfts upp i förskolan och får en högre 

status. Ju tidigare man börjar desto lättare är det sedan att lära sig naturvetenskap och teknik i 

högre åldrar och få en positivare attityd till ämnet. 
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I den gamla läroplanen för förskolan 1998 löd målen för naturvetenskap och teknik:  

 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur 

(Skolverket, 1998, s 9) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med hjälp av olika material och tekniker (Skolverket, 1998, s 9) 

 

 

Men Skolverket (2010) ville att naturvetenskap och teknik skulle ta mer plats i förskolan, därför 

reviderades den gamla läroplanen för förskolan 1998. Den reviderade läroplanen för förskolan 

fastställdes år 2010 och trädde i kraft 1 juli 2011. Den reviderade läroplanen har utökat 

naturvetenskapen och tekniken till fem mål: 

 
 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2010, s 10) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen (Skolverket, 2010, s 10) 

  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, 

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2010, s 10) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2010, s 10) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 2010, s 10) 

 

 

Ingenting säger hur man på bästa sätt undervisar naturvetenskap för yngre barn. Men däremot 

finns forskning som visar hur undervisningen kan förbättras. Enligt Zetterqvist och Kärrqvist 

(2007) forskningsöversikt ska pedagogerna bjuda in barnen att tala om hur de tänker, alltså 

stimulera barnens tankeförmåga. Få berätta om sina upptäckter och upplevelser genom att 

pedagogerna ska ställa frågor till barnen som de inte bara kan gissa svaret på. Att få barnen att 

fundera och ställa egna frågor redan som små har visat att de senare i skolan lyckas bättre på 

prov. Stödja och utveckla barnens intressen är som att få serverat på fat vad och hur man ska 

undervisa barnen. När man lyssnar till vad det är barnen är intresserade av och sedan samtalar 

om detta med dem vinner man deras uppmärksamhet och kan ge barnen mer och bättre kunskap 

(Zetterqvist och Kärrqvist, 2007). Ett exempel där man kan se att barnens intresse är i centrum är 

i den barngrupp som ingick i ett projekt som handlade om fantasifåglar, under projektet kom 

även barnen i kontakt med riktigt fåglar. Detta ledde till att barnen började samtala och intressera 

sig över de riktiga fåglarna och när de senare skulle återknyta till fantasifåglarna var det inget 

barn som var intresserat. Pedagogen bestämde sig för att lyssna till vad barnen diskuterade och 

ställde frågor utifrån detta. Barnen intresse fångades och plötsligt var de i full diskussion (Åberg 

och Lenz Taguchi, 2005). 
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Det är också viktigt att låta barnen upptäcka och undersöka med alla våra sinnen (Zetterqvist och 

Kärrqvist, 2007), att de får se, känna, höra, lukta och smaka för att få en bättre uppfattning, 

lättare förstå vad som händer eller hur saker fungerar. Att ha fri tillgång till naturmaterial och 

annat material som de kan ta till hjälp när de vill undersöka något, lockar barnen till att vilja 

undersöka naturvetenskap (Elfström m.fl. 2011). För att kunna ge en utvecklande undervisning 

och göra det mer begripligt för barnen är det bra om pedagoger har en så bra förståelse som 

möjligt inom ämnet de lär ut (Zetterqvist och Kärrqvist, 2007). På 1990-talet var det många 

undersökningar som visade att pedagoger i England inte hade tillräckligt med kunskaper och 

kände då inte att de kunde undervisa barnen. De gick inte så djupt in i naturvetenskapen och 

försökte snabbt komma undan diskussioner om ämnen de inte visste något om, de undvek 

barnens frågor som de inte kunde svara på. De använde sig bara utav arbetsböckerna, enkla 

arbetsblad och experiment som de själva klarade av (Zetterqvist och Kärrqvist, 2007). ”Naturen 

har alltid varit ett angeläget område att arbeta med i förskolan. Men begreppet naturvetenskap 

har inte varit lika självklart” (Björkman, 2008, s 17). 

 

Många pedagoger saknar utbildning i naturvetenskap och teknik. Antalet studenter inom 

lärarutbildningen med inriktning naturvetenskap och teknik har minskat, vilket kan vara ett 

tecken på ett fallande intresse för detta (Elfsöm m.fl. 2011). Enligt Elfström m.fl. (2011) borde 

fler ge naturvetenskap en chans, för pedagoger som studerat naturvetenskap har blivit förvånade 

över hur mycket i vardagen som faktiskt är kopplat till detta. Många pedagoger gör det svårare 

än det behöver vara att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan. Det räcker att arbeta 

med till exempel; bakpulver, såpbubblor, flytande båtar eller något så enkelt och roligt som 

vatten (Persson Gode, 2008). ”Det bästa med naturvetenskap på upptäckarnivå är att det inte 

finns något facit.” (Persson Gode, 2008, s 25). Enligt Person Gode (2008) blir det man upptäckt 

rätt även om det inte blev som det skulle bli. Att man lär sig något av det som faktiskt hände.  

 

Naturvetenskap och teknik är mycket viktigt redan i förskolan och eftersom jag snart avslutar 

min utbildning till förskollärare med inriktning naturvetenskap i vardagen som också innehöll 

teknik så är detta något jag tycker skulle vara intressant att studera. Jag ser det som en möjlighet 

att få mer inspiration och kunskap i mitt arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Inte 

bara för mig utan även för andra pedagoger och studenter. Kanske och förhoppningsvis kan detta 

också föra vidare diskussion eller forskning. 

Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka pedagogers arbete med de naturvetenskapliga och 

tekniska målen i Läroplanen för förskolan (1998, rev. 2010).  

Frågeställningar 
 

 Hur arbetar pedagogerna med naturvetenskap och teknik i förskolan? 

 

 Finns det någon skillnad på arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan utifrån 

vilken utbildning pedagogen har? 

 

 Vad påverkar om undervisning av naturvetenskap och teknik sker eller inte i förskolan? 
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Metod 

 

Urval 
 

Jag valde att intervjua både förskollärare och barnskötare. Jag valde att intervjua på olika 

förskolor och avdelningar i en kommun som består av två små samhällen. Jag bestämde mig för 

att jag ville intervjua cirka tio pedagoger, jag ringde runt till tio olika förskolor och berättade att 

jag utbildar mig till förskollärare och att jag nu skulle skriva mitt examensarbete och undrade om 

det fanns någon möjlighet att jag kunde få intervjua pedagoger på deras förskola, jag fick svar av 

sju olika förskolor. Ena förskolan ångrade sig på grund av tidsbrist och en annan barnskötare 

blev sjukskriven och valde att avstå intervjun. Jag har intervjuat sju kvinnliga pedagoger på sex 

olika förskolor i en kommun. Det var en pedagog per förskola, förutom på en förskola där två 

pedagoger intervjuades, en barnskötare och en förskollärare. Anledningen till att de alla var 

kvinnor var att det inte fanns någon manlig pedagog i denna kommun. För att uppfylla de 

forskningsetiska kraven berättar jag för de personer jag ska intervjua om undersökningens syfte 

och hur undersökningen kommer att gå till. Samt att det är frivilligt att delta och att de när som 

helst kan avbryta deltagandet om så önskas. Jag berättade även att intervjuerna kommer vara 

anonyma och att inga namn kommer nämnas i arbetet. 

 

Datainsamlingsmetoder 
 

Jag har valt metoden intervju för att få svar på mina frågeställningar. Johansson och Svedner 

(2010) skriver att intervjun ger bra och användbar kunskap för läraryrket. Innan jag satte i gång 

med intervjuerna förklarar jag syftet med mitt arbete och vad det var jag vill undersöka. 

Johansson och Svedners (2010) beskriver två olika intervjutyper, jag har valt att använda mig av 

den kvalitativa intervjun. De skriver att kvalitativa intervjuer går ut på att frågeområdena är 

bestämda, men att frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade 

svarar och vad personen börjar prata på. Jag valde den kvalitativa intervjun för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Jag kan även hjälpa pedagogerna att förstå vad det är jag vill ha 

reda på i de kvalitativa intervjuerna med hjälp av följdfrågor. Mina intervjufrågor (men ej 

följdfrågor) finns som bilaga 1.  

 

Procedur 
 

Jag ringde runt till tio olika förskolor som finns i den kommunen jag valt, det är förskolor från 

båda samhällena i kommunen. Jag ville försöka få ihop ca tio pedagoger att intervjua. Jag 

berättade om min studie och undrade om det fanns någon möjlighet för mig att komma och 

intervjua. Jag fick svar från sju av förskolorna direkt om vilka dagar och tider då jag kunde 

komma och intervjua dem. Ena förskolan ångrade sig på grund av tidsbrist. Jag hade då åtta 

pedagoger som jag skulle intervjua, tills en av dem blev sjukskriven och avstod intervjun, det 

slutade med att jag hade sju pedagoger från sex olika förskolor att intervjua. Jag sa till de 
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förskolor jag skulle intervjua på att jag gärna ville intervjua både förskollärare och barnskötare 

eftersom jag skulle jämföra och se om det fanns någon skillnad utifrån utbildning. Jag fick ihop 

fyra förskollärare och tre barnskötare. Alla intervjuer skedde inom en och en halv vecka. Sex av 

sju intervjuer skedde i förskolans lokaler, den sjunde ägde rum hemma hos pedagogen. 

Intervjuerna skedde i enskilda rum för att slippa bli störda och mista koncentrationen. Jag satte 

mig på en stol mitt emot pedagogen jag skulle intervjua eftersom det är viktigt att sitta mitt emot 

varandra och hålla ögonkontakt. Jag började med att förklara syftet med mitt arbete och de 

forskningsfrågor jag vill undersöka, jag gav dem möjlighet att läsa igenom mina intervjufrågor 

innan vi började intervjun. Flera av de pedagoger jag skulle intervjua var lite nervösa för att de 

inte kunde ge mig rätt svar. Jag förklarade då för dem att det var de svar de kunde ge mig som 

jag var intresserade av. Jag var uppmärksam på intervjupersonens uttryck av känslor och 

attityder annars är det lätt hänt att man utvecklar en försvarsattityd hos den intervjuade och inte 

får rätt svar (Patel och Davidsson, 2003). Jag sa att intervjun skulle ta ca 30 minuter. Innan jag 

började min intervju förklarade jag ännu en gång för pedagogerna att de var helt anonyma och att 

de när som helst kunde avbryta intervjun. Jag berättade att jag gärna spelade in intervjun för att 

kunna lyssna på den igen och skriva ner svaren då istället för att anteckna allt under intervjun. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det lätt att mista koncentration om man tar lång tid på sig 

och skriver ner allting istället för att spela in intervjun. Jag berättade att det bara skulle användas 

utav mig och sedan raderas. Bara hälften av pedagogerna gick med på att bli inspelade trots att 

jag förklarade att det skulle raderas efter att jag använt dem till studien. Vid de intervjuer där de 

accepterade att jag spela in antecknade jag bara de viktigaste punkterna, till skillnad mot de 

intervjuer där de inte accepterade att jag spelade in, då antecknade jag nästan allt de sa.  

 

Databearbetning 
 

Vid de intervjuer som jag inte fick spela in gick jag hem direkt och skrev ner allt jag kom ihåg 

och använde mig av det jag antecknat för att försöka minnas allting. När alla inspelade intervjuer 

var klara gick jag hem och lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner i punkt form vad som 

sades vid varje intervju och fråga, vissa inspelningar fick jag lyssna om flera gånger. Jag märkte 

att den sista intervjun av misstag inte hade blivit inspelad alls, då satte jag mig och skrev ner det 

jag kom ihåg från intervjun. Efter att jag gjort detta gjort detta delade jag in intervjuerna i 

barnskötare och förskollärare och jämförde, tittade på var de ansåg lika och olika. Sedan 

kategoriserade jag intervjuerna i två delar utifrån de forskningsfrågor jag har i mitt arbete. Jag 

har tre forskningsfrågor, som jag valt att svara under två huvudrubriker i mitt resultat: ”Hur 

arbetar pedagogerna med naturvetenskap och teknik i förskolan och finns det någon skillnad 

mellan förskollärare och barnskötare?” och ”Vad påverkar om naturvetenskap och teknik 

undervisas eller inte i förskolan?”. De svaren jag fått på mina intervjufrågor kategoriserade jag in 

under de två rubrikerna. Innan jag svarade på mina forskningsfrågor beskrev jag alla pedagoger 

jag intervjuat med ålder, utbildning, vilken ålder de arbetar med och hur länge de arbetat i 

förskolan.  
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Resultat 
 

Pedagogernas utbildning och arbetserfarenhet 
 

Pedagogerna är mellan 29 och 55 år, två av förskollärarna har den nya förskollärarutbildningen 

med inriktning naturvetenskap i vardagen där även teknik studeras. De andra två förskollärarna 

har den äldre förskollärarutbildningen på två år och har läst lite naturvetenskap och teknik. Alla 

barnskötarna har en tvåårig gymnasieutbildning, utan naturvetenskap och teknik. Ena 

barnskötaren har studerat naturvetenskap och teknik vid senare tillfälle. Pedagogerna arbetar med 

barn i åldrarna 1-6 år och har gjort mellan sex och 25 år.  

 

Förskollärare 1, 29 år, studerar fortfarande men är färdigutbildad förskollärare i januari, med 

inriktning naturvetenskap i vardagen där även teknik studeras. Har arbetat på en förskola i tio år 

med barn mellan 1-5.  

Förskollärare 2, 50 år, har en äldre förskollärareutbildning på två år, arbetar med barn mellan 1-2 

och har gjort det i 19 år. Naturvetenskap och teknik var inräknat i hennes utbildning på en 

mycket liten grad. 

Förskollärare 3, 55 år, har även hon den äldre förskollärarutbildningen på två år. Har i 25 år 

arbetat med barn 1-3 men arbetar nu i förskoleklass sen fyra år tillbaka. Naturvetenskap och 

teknik var inräknat i hennes utbildning också på en mycket liten grad. 

Förskollärare 4, 51 år, färdigutbildad förskollärare med inriktning naturvetenskap i vardagen sen 

sex år tillbaka, i utbildningen studeras även teknik. Arbetade tidigare med barn 3-5, provade 

även förskoleklass. Efter sin utbildning har hon arbetat i förskoleklass. 

Barnskötare 1, 54 år, gymnasieutbildning på två år, på senare år läst kurser inom naturvetenskap 

och teknik. Har arbetat i 19 år med barn 4-5 men seden två år tillbaka arbetat med barn 1-2.  

Barnskötare 2, 46 år, gymnasieutbildning på två år, inga mer lästa kurser. Har arbetat med barn 

1-2 i sex år, slutade för två år sedan.  

Barnskötare 3, 44 år, gymnasieutbildning på två år, inte heller några mer lästa kurser, arbetat 

som vikarie i 15 år, med barn 1-5 år, förskoleklass, fritids och skolan. Har de senaste två åren 

varit på samma förskola med barn 1-5.  

 

Hur arbetar pedagogerna med naturvetenskap och teknik i förskolan och finns det 

någon skillnad mellan förskollärare och barnskötare? 
 

Det var en tydlig skillnad mellan de två personalgrupperna i hur de arbetade med naturvetenskap 

och teknik i förskolan. Barnskötarna har inte studerat naturvetenskap till skillnad mot 

förskollärarna som gjort detta fast olika mycket. Trots detta så arbetar alla pedagoger med 

naturvetenskap i förskolan fast olika mycket, vissa pedagoger hade så lite kunskap om 

naturvetenskap att de inte ens visste att det var naturvetenskap de arbetade med i vissa vardagliga 

situationer. Alla pedagoger arbetar med teknik i förskolan men även i olika grad beroende på 

deras utbildning. De intervjuade pedagogerna använde sig av olika aktiviteter, experiment, 

temaarbete och den fria leken för att lära barnen naturvetenskap och teknik. Biologi är det ämne 

inom naturvetenskapen som det arbetas mest med i dessa förskolor. 
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Flera pedagoger vart osäkra och tysta när de fick frågan om vad naturvetenskap är och hur de 

arbetar med detta i förskolan. Alla pedagogerna började med att nämna naturen, alltså biologi, de 

ansåg att det mesta av naturvetenskapen handlar om skogen, vatten, svampar, djur, djurspår, 

växter, olika kretslopp, hur liv blir till och pollinering. Att barnen ska lära sig att ta hand om 

miljön nämner också alla pedagoger, inte plocka blommor med rötterna, inte dra av grenar eller 

bark från träd, låta mossa ligga kvar och inte skräpa ner i naturen. Lära barnen hållbar utveckling 

till exempel återvinning och sopsortering, spara på ström, papper, vatten och mat för kommande 

generationers skull. Men förskollärare 1 och 4 berättade att naturvetenskap är så mycket mer än 

bara biologi. ”Allt runt om kring oss är naturvetenskap, man kan upptäcka det i allt bara man har 

kunskap och vet vad naturvetenskap är” sa förskolläraren 4.  

 

Barnskötare 2 och förskollärare 2 svarade att de aldrig arbetade med naturvetenskap i förskolan 

eftersom de ansåg att barnen var för små. Men under intervjuernas gång kom det fram mer och 

mer att de i vissa situationer faktiskt arbetade med naturvetenskap i alla fall. Det var inte ofta det 

förekom men det kunde hända att de gjorde enkla experiment med till exempel såpbubblor eller 

bakade. Båda två sa att om naturvetenskap undervisades medvetet så var det i så fall ute i 

skogen, där de kollade på växter och djur, men att det mest är frilek som gäller även då. De 

svarade också att barnen inte har någon möjlighet att prova på naturvetenskap själva eftersom 

material inte finns tillgängligt på förskolan. Där barnskötare 1 och 3 arbetar undervisas 

naturvetenskap en gång i veckan. Förskollärare 3 och 4 berättar att det ligger schemalagt tre 

gånger i veckan och att material alltid finns tillgängligt för att öka barnens intresse. Men att det 

ändå arbetas med naturvetenskap på något sätt varje dag, medvetet eller omedvetet. Det material 

som finns framme är till exempel lupp, håv, fakta filmer och böcker, magneter, datorer, iPad, 

vatten, kikare och blandat material för experiment. 

 
Alla barnskötarna och hälften av förskollärarna hade svårt att skilja på vad som var fysik och 

kemi. De kom fram till att det gjordes experiment men inte vad som hörde till vilken del av 

naturvetenskapen. Endast förskollärare 1 och 4 kunde skillnaden och berättade vad de gjorde 

inom kemin respektive fysiken. Inom fysiken utförde de experiment med barnen, de gav exempel 

som att undersöka vad som flyter eller sjunker i vatten, undersköka hur snabbt man åker ner i 

rutschkanan med byxor av olika material. Se hur olika pappersplan flyger i luften och hur snabbt 

en boll rullar på olika underlag. Samt experiment med magneter eller ljus och ljud. 

 

 
”vi passar på att gör experiment med barnen då det hänt saker i verkligheten t.ex. om barnen sett 

att något flyter på vattnet, har sjunkit, att något har ändrat färg. Då tar vi fram material och låter 

barnen få experimentera och på så vis lära sig det vardagliga händelserna.” (Förskollärare 4) 

 

 

Alla pedagoger nämnde dock efter intervjuernas gång att de utförde kemi i köket genom att baka 

med barnen. Att barnen får blanda olika ingredienser och se den förvandling från smet eller deg 

till färdiga kakor, ”visa att man kan skapar något nytt av andra material” (Förskollärare 2). Mer 

aktiviteter inom kemin var vattenexperiment som alla pedagoger berättade om till exempel göra 

eller smälta is på olika sätt. Undersöka vad som händer med russin i kolsyrat vatten, hur olja 

beter sig i vatten eller om eld behöver luft för att klara brinna. Förskollärare 4 berättade att kemi 
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handlar om allt runt omkring oss och vilka ämnen saker består av, hon lär även barnen vad som 

händer i magen när man äter samt vad vi behöver för att överleva och hur syre bildas. 

 

När det gäller undervisning av teknik så berättade alla pedagogerna att det är något som de 

arbetar med. Alla pedagoger nämner att de till exempel bygger olika saker som raketer av 

toalettrullar, teleskop av pappkartonger, burktelefoner av muggar och snöre, båtar av olika 

material och så vidare. Förskollärare 1 nämner att de tillsammans med barnen har kollat hur 

avloppet fungerar. Förskollärare 3 och 4 berättat om olika studiebesök de har gjort på olika 

ställen, till exempel har de besökt bondgårdar och sett hur mjölken kommer till hemmets 

kylskåp. De berättar också att de tillsammans med de äldsta barnen brukar ha veckans 

uppfinning där de ger ledtrådar om en uppfinning och låter barnen får gissa vad det är. De har 

även pratat om och använt sig av de fem mäktiga uppfinningarna; lutande planet, hävstången, 

kilen, skruven och hjulet. Förskollärare 2 och barnskötare 2, 3 nämnde att barnen lärde sig teknik 

genom att bygga med olika byggmaterial, som byggklossar och tågbana. 

 

Flera pedagoger nämner att de använder sig av temaarbete för att göra det möjligt med ett 

mångsidigt lärande och kunna se sammanhang. Förskollärare 2 berättar om ett tema de hade med 

de yngsta barnen om djuren i skogen. De lärde känna skogens olika djur, utseende, föda, hur de 

bodde, de lärde sig samtidigt om skogen, vatten, växter, vad som hände om man inte 

sopsorterade och återvann utan istället kastade det i naturen. Förskollärare 3 och 4 berättade om 

ett tema de precis hade haft med de äldre barnen. Temat var om vatten, vattnets kretslopp, 

vattnets tre olika former, och vad vatten används till. De använde sig av en flanosaga om en 

vattenmolekyl för att få barnen, på ett lekfullt sätt, förstå hela processen. 

 

När det gäller målen som finns i läroplanen om naturvetenskap och teknik kunde förskollärare 1 

och 4 dessa nästan utantill och arbetar alltid efter dem. Förskollärare 3 berättar att hon inte 

brukat arbeta med naturvetenskap eller målen innan hon började arbeta tillsammans med 

förskollärare 4 som var mycket kunnig inom naturvetenskap och teknik och undervisade utifrån 

målen varje dag. Hon har lärt sig mycket utav henne och de arbetar tillsammans för att nå målen. 

Ingen av barnskötarna eller förskollärare 2 kan målen för naturvetenskap utantill och arbetar inte 

heller efter dessa. Barnskötare 3 säger att förskolläraren ser till att de når målen inom 

naturvetenskap. Målen om teknik i den nya läroplanen följer alla pedagoger oavsett utbildning.  

 

De flesta av pedagogerna, varav alla förskollärare såg det som viktigt att arbeta efter barnens 

intresse när man ska lära barn, till exempel naturvetenskap och teknik. ”Hänger man på det som 

fascinerar och intresserar barnen får man den bästa inlärningen hos dem. Och att låta barnen vara 

med och ta reda på kunskapen och att få uppleva med alla sina sinnen är viktigt för ett bra 

lärande” menar förskollärare 4. Förskollärare 3 menar också på att barnen ska uppleva 

naturvetenskap och teknik med alla sina sinnen, eftersom det till exempel är svårt för barn att 

kunna förstå saker som de inte kan se eller ta på. Förskollärare 1 och 4 pekar också på att det är 

viktigt att man inte enbart går efter barnens intressen, utan att man även visar barn sådant de 

behöver undersöka och upptäcka för att förstå vardagen. Flera utav pedagogerna ställer frågor till 

barnen för att får en diskussion och ett lärande med barnen. Till exempel om vad de gjorde, vad 

det var som hände och varför det hände? Det är blandade meningar från pedagogerna när det 

gäller att benämna händelser och material till deras rätta namn om dem är svåra som till exempel 

atomer och molekyler eller friktion och densitet. Barnskötare 2 berättar att de inte gör detta utan 
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pratar så barnen ska förstå. Förskollärare 1,3 och 4 använder de svåra orden och sedan förklarar 

dem för barnen. De tycker det är bra om barnen fått höra dessa redan i tidig ålder för att de inte 

ska vara helt främmande för dem längre fram i skolan. 

 

Vad påverkar om naturvetenskap och teknik undervisas eller inte i förskolan? 
 

Det var tydligt från de intervjuade vilka faktorer de ansåg fanns för att naturvetenskap och teknik 

inte undervisades eller undervisades så mycket som det krävs. Brist på kunskap, intresse, tid och 

personal är faktorer som ses som hinder för arbetet med naturvetenskap och teknik. Men alla 

pedagogerna var överrens om att kunskap är den största faktorn. 

 

Kunskap 
 

Alla pedagoger anser att det är kunskap som spelar den största rollen till att naturvetenskap och 

teknik undervisas i förskolan eller inte. Gällande kunskap så säger flera av de pedagoger som 

gått en bra utbildning om naturvetenskap och teknik att det är viktigt att ha så bra kunskap som 

möjligt om naturvetenskap och teknik för att förstå hur viktigt det är att arbeta med i förskolan. 

 

 
”Har man kunskap om naturvetenskapen så kommer även motivation på köpet. Jag tror det är 

många som inte riktigt vet vad naturvetenskap går ut på och då inte vågar arbeta med detta i 

förskolan för att de är rädda för att göra fel eller inte kan svara på barnens frågor. Kunskap behövs, 

men de vet inte hur lätt man kan göra undervisningen eller att man inte behöver komma fram till 

rätt resultat alltid utan att man lär sig av själva processen. Oftast tror jag att de skyller på att 

barnen är för små istället för att de inte kan.” (Förskollärare 4) 

 

 

Fem av de sju pedagoger som intervjuats har någon slags utbildning inom naturvetenskap och 

teknik, förskollärare 1 och 4 känner sig nöjda och säkra med sin utbildning. Förskollärare 2 

menar att hon skulle behöva mer kunskap för att kunna lära barnen naturvetenskap, men inte i 

dagens läge då hon anser att hon inte behöver arbeta med naturvetenskap eftersom barnen bara är 

1-2 år. Förskollärare 3 och barnskötare 1 däremot känner att den utbildningen de har är för lite 

och skulle behöva mer och nyare kunskap för att kunna veta vad och hur de ska undervisa bättre. 

De nämner bland annat att rädslan för att göra fel och misslyckas är en anledning till att de inte 

arbetar så mycket med naturvetenskap och teknik, och att de inte riktigt vet vad man kan göra 

inom naturvetenskap och teknik för att kunna arbeta med det. Barnskötare 2 säger att barnen 

kommer med så många frågor om de gör experiment eller om de är i skogen som hon inte kan 

svara på, och att hon omedvetet och ibland medvetet undviker deras frågor på grund av det. 

Förskollärare 4 säger att mycket av det lärande som sker mellan naturvetenskap och barn inte ses 

av pedagogerna för att de inte vet att det är naturvetenskap som sker, och utan kunskap kan man 

då inte fånga detta och vidareutveckla och ställa frågor till barnen så de lär sig mer. Hon sa även 

att ”man blir aldrig fullärd”, trots att man har utbildning inom ett ämne så kan man ändå inte 

allting, kan man inte svaret på barnens frågor kan man ta tillfället i akt att tillsammans med 

barnen söka svaret och då även få barnen delaktiga. De pedagoger som helt saknar utbildning om 
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naturvetenskap och teknik anser att den viktigaste faktorn för att de skulle arbeta mer med 

naturvetenskap och teknik i förskolan är kunskap och intresse.  

 

Intresse 

 

Intresset för naturvetenskap och teknik tog förskollärare 2 och barnskötare 1, 2 och 3 upp att det 

var en viktig faktor för att detta skulle undervisas. ”Det är intresset som bestämmer hur mycket 

ett visst ämne undervisas i förskolan” (Barnskötare 1). De menar att naturvetenskap och teknik 

inte undervisas så mycket som det borde göra där intresset för detta inte finns hos pedagogen. De 

pedagogerna som har studerat naturvetenskap och teknik menar att kunskap och intresse går 

hand i hand med varandra. Att man vinner intresset när man får kunskap. Förskollärare 4 

förklarar att man inte behöver ha ett större intresse för ett ämne för att vilja lära barnen detta fullt 

ut, det räcker med att man är intresserade av att vilja lära barnen allt man ska lära dem enligt 

läroplanen.  

 

Brist på tid och personal 

 

En annan faktor till förhinder av undervisning om naturvetenskap och teknik som kom upp bland 

de intervjuade var brist på tid och personal. Barnskötare 2 och 3 samt förskollärare 2 nämner att 

det nu för tiden är så stora barngrupper och för lite personal. Språkutvecklingen och framförallt 

rutiner tar för mycket tid, tid som skulle kunna använts till att undervisa naturvetenskap och 

teknik. Förskollärare 1 och 2 pratar på att det finns för lite tid till att planera undervisning samt 

för lite tid till att dokumentera och utvärdera det arbetet man gjort. Förskollärare 4 anser att tid 

inte borde vara ett hinder för att utföra själva undervisningen av naturvetenskap och teknik, även 

här menar hon att kunskapen spelar roll, har man kunskap om hur man kan arbeta med detta i 

förskolan så finner man alltid lösningar på tidsproblemet. Hon säger att det är många som 

förstorar upp och ska göra så tidskrävande experiment och aktiviteter, har man kunskapen nog 

vet man att arbetet med naturvetenskap kan vara enkelt och snabbt. Däremot anser hon att det 

krävs tid att utföra lyhört lärande. Att bristen på tid och personal kan bidra till att man inte hinner 

lyssna till och arbeta med allt som alla barnen intresserar sig för.  

 

Brist på tillgångar 

 

Förskollärare 2 samt barnskötare 2 och 3 pratar om att bristen på material och pengar till att köpa 

material kan vara en anledning till att naturvetenskap och teknik inte undervisas i vissa 

situationer. Medan förskollärare 1 och 4 pratade under sin intervju på att naturvetenskap och 

teknik är enkelt att undervisa. Att det inte behövs någon dyr utrustning utan att man med 

vardagliga material och material från naturen kan skapa en bra undervisning i naturvetenskap. 

Barnskötare 3 har arbetat på en förskola inne i Oslo där det inte fanns någon möjlighet att gå ut i 

skogen med barnen. Hon berättar att det gjorde det ganska svårt för dem att arbeta med skogen 

när barnen inte själva kunde få uppleva detta på det sätt som barnen får göra på den förskola hon 

arbetar nu som har skogen på gång avstånd.  
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Diskussion 
 

Utifrån mina intervjuer visar det sig att alla pedagoger, trots att några av dem först säger att de 

inte arbetar med naturvetenskap i förskolan, gör detta men olika mycket. Teknik undervisas av 

alla intervjuade pedagoger i förskolan. Men man kan se en skillnad av arbetet med 

naturvetenskap och teknik utifrån vilken utbildning pedagogen har. Det flesta anser att 

naturvetenskap till största del är biologi. Den största faktorn som kan påverka arbetet av 

naturvetenskap och tekniken är brist på kunskap. 

 

I min undersökning framkommer det flera olika faktorer som tros påverkar undervisningen av 

naturvetenskap och teknik i förskolan. Den största faktorn som alla pedagoger tar upp angående 

om det undervisas eller inte är kunskap. Enligt flera av pedagogerna, flest barnskötare men även 

någon förskollärare jag intervjuat undervisar de inte naturvetenskap och teknik alls eller på den 

nivå som behövs eftersom de är rädda att göra fel och för att de inte kan svara på barnens frågor 

inom detta område och att de då inte heller följer målen i läroplanen. Några berättar att de inte 

gör det av den anledningen att de saknar kunskap och någon för att de anser att barnen är för små 

när de är 1-3 år. Jag antar som förskollärare 4 sa i intervjun att de som säger att barnen är för små 

skyller på detta istället för att erkänna bristen på kunskap. Men under intervjuernas gång kommer 

det ändå fram att alla pedagoger i flera situationer arbetar efter läroplanens mål. I den tidigare 

forskning jag använt utav mig av kan man också läsa att kunskap är viktigt för att naturvetenskap 

ska undervisas på den nivå som krävs. Det behövs bra förståelse om ämnet för att kunna ge en 

utvecklande undervisning för barnen. Flera pedagoger vågar inte undervisa naturvetenskap 

eftersom de inte kan svara på barnens frågor (Zetterqvist och Kärrqvist, 2007). Förskollärare 4 

säger i sin intervju att pedagoger som saknar kunskap inte ser det lärande som sker mellan barn 

och naturvetenskap i vardagliga situationer och då inte kan ta tillvara på dessa tillfällen och lära 

barnen vad som händer och varför vissa saker händer. Enligt förskollärare 4 behöver alla 

pedagoger bra kunskap om naturvetenskap för att kunna lära barnen. Även enligt Elfström m.fl. 

(2011) borde fler pedagoger studera naturvetenskap och se hur mycket som egentligen är 

naturvetenskap. På detta vis kan man ta tillvara på de tillfällen som annars är lätta att missa som 

förskollärare 4 berättar om tidigare. Enligt alla pedagoger förutom barnskötare 2 och 

förskollärare 2 bör barnen redan i tidig ålder lära sig naturvetenskap för att detta ska vara lättare 

att lära sig längre fram, vilket överrensstämmer med Harléns (1996) tankar om att 

naturvetenskap ska ses som ett basämne likt matematik, läs och skriv. Även enligt Skolverket 

(2010) ska naturvetenskap och teknik undervisas mer i förskolan genom sina fem nya mål om 

detta den reviderade läroplanen för förskolan. Några utav de pedagoger som jag intervjuat och 

som har mycket kunskap inom naturvetenskap och teknik berättar att de benämner svåra ord 

inom detta ämne vid deras rätta namn för barnen. De pedagoger som saknar kunskap om 

naturvetenskap och teknik säger att de istället tycker att barnen ska förstå vad det är pedagogen 

menar och vad det är som händer, och då inte nämner eller försöker lära barnen de svåra orden. 

Möjligtvis kan det bero på att de pedagoger som inte har så mycket kunskap inom detta område 

själva inte riktigt vet vilka ord som betyder vad och då inte kan lära barnen dessa. Att man redan 

i tidig ålder ska lära barnen svåra ord överrensstämmer men min tidigare forskning om att barn 

som är små har den största språkutvecklingen och redan då kan ta till sig svåra ord (Elfström 

m.fl. 2011) (Karlefors m.fl. 2010).  
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Intresse är också en faktor som nämns av flera pedagoger, men bara utav de som saknar kunskap 

inom naturvetenskap och teknik. Utifrån de pedagoger som har kunskap får vi reda på i 

undersökningen att intresse är något man får på köpet när man lär sig naturvetenskap och teknik. 

Efter min utbildning i naturvetenskap och teknik känner jag ett ökat intresse inom 

naturvetenskap och teknik eftersom jag nu vet vad det handlar om och hur jag kan undervisa och 

arbeta detta med barnen. Intresset jag fick efter att ha studerat naturvetenskap och teknik gjorde 

mig intresserad av att göra denna undersökning. 

 

De pedagoger som inte har eller har väldigt lite utbildning inom naturvetenskap och teknik tror 

att brist på tid, personal, material och ekonomi också är anledningar till att naturvetenskap och 

teknik inte undervisas. Pedagogerna som har mer kunskap om naturvetenskap och teknik nämner 

inte dessa faktorer förutom när det gäller att utvärdera arbetet i förskolan, då anser de att tid och 

personal är en brist. Kanske att de pedagoger som inte har så mycket utbildning inom området 

inte vet hur enkelt det kan vara att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan, att det inte 

behöver vara tidskrävande eller dyrt. Förskollärare 4 som har bra kunskaper inom naturvetenskap 

och teknik anser att det räcker med vardagliga och naturmaterial för att kunna undervisa detta, 

något som överrensstämmer med det Persson Gode (2008) också anser, att många pedagoger ofta 

gör det svårare än det behövs. För att göra exempel med barn så de får upptäcka naturvetenskap 

räcker det att arbeta med bakpulver, såpbubblor eller vatten (Persson Gode, 2008).  

 

Utifrån denna undersökning kan man se att kunskap är den viktigaste faktorn på dessa förskolor 

för att pedagoger ska få intresse, våga eller kunna arbeta med naturvetenskap och teknik i 

förskolan. Likt min tidigare forskning som beskriver att det inte behöver vara svårt att utföra 

naturvetenskap i förskolan, att det finns inget facit när det gäller naturvetenskap på 

upptäckarnivå, utan det som händer är lärorikt (Persson Gode, 2008). Att tillgång till skog och 

annan natur kunde vara en faktor trodde jag att flera pedagoger skulle ta upp, och speciellt efter 

att jag i mina intervjuer sett att biologi och utevistelse är det som arbetas mest i förskolan. Det 

var bara en barnskötare som tog upp detta och denne som tog upp det hade arbetat i en förskola 

utan tillgång till skog och de andra pedagogerna har alltid arbetat i förskolor med gångavstånd 

till skog och annan natur. Så det kanske är av den anledningen att de inte saknar denna tillgång 

och inte heller har tänkt på att det skulle kunna fara en faktor. 

 

De flesta pedagogerna kom till en början inte på så mycket de gjorde i arbetet med 

naturvetenskap, alla nämnde till en början utevistelse. De flesta aktiviteter pedagogerna tog upp 

kan man kategorisera in under den biologiska delen. Genom detta kan man se att det är biologin 

som det arbetas mest med på förskolan inom naturvetenskapen och att vissa tycker att utevistelse 

och den fria leken är det enda som behövs. Detta överrensstämmer med det citat jag har med i 

tidigare forskning att ”Naturen har alltid varit ett angeläget område att arbeta med i förskolan. 

Men begreppet naturvetenskap har inte varit lika självklart.” (Björkman, 2008, s 17). Om man 

även tittar tillbaka på den tidigare forskning där jag skrivit om målen för naturvetenskap och där 

jämföra det gamla målet för naturvetenskap i förskolans läroplan med alla de nya målen i den 

nya läroplanen för förskolan kan man se att det gamla målet till exempel inte nämner något om 

fysikaliska fenomen och kemiska processer. Genom att ha jämfört detta verkar det som att 

pedagoger utan eller med en äldre utbildning fortfarande till stor del följer enbart det gamla 

målet för naturvetenskap i förskolan. De nya målen där pedagogerna ”ska sträva efter att varje 

barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 
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och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010, s 10) samt ”utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2010, s 10) kräver att det arbetas med alla delar 

inom naturvetenskapen och inte bara biologi. Genom mina följdfrågor till pedagogerna om hur 

de arbetade inom fysik och kemi kan man se att de flesta pedagoger har svårt att veta skillnad på 

dessa två. Det var bara förskollärare 1 och 4 som berättade flera vardagliga aktiviteter och flera 

experiment inom kemi respektive fysik. De andra pedagogerna nämna aktiviteter och experiment 

de brukade göra med barnen men inte under vilken del av naturvetenskap det hörde till. 

 

När jag frågade hur pedagogerna arbetade med teknik i förskolan fick jag svar om pedagogerna 

arbetar med teknik och i vilken grad. Alla pedagoger undervisade teknik i förskolan, men olika 

mycket beroende på vilken utbildning pedagogen har. Barnskötarna berättade att de låter barnen 

bygga och konstruera medan förskollärarna arbetar ännu lite extra med teknik genom 

studiebesök samt har planerad undervisning inom teknik. Det jag fått fram i intervjun 

överensstämmer med målen i min tidigare forskning som lyder: ”Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar” (Skolverket, 2010, s 10) samt ”… utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2010, s 10). 

 

Utifrån min undersökning påstod en barnskötare som saknar utbildning om naturvetenskap och 

en förskollärare med lite utbildning om naturvetenskap till en början att de inte arbetade alls med 

naturvetenskap. De pedagoger som arbetar mest med naturvetenskap och teknik i förskolan är de 

förskollärare som har den nyare och större utbildning inom naturvetenskap och teknik. Under 

intervjuernas gång och efter att jag sammanställt alla intervjuer kom jag fram till att alla 

pedagoger trots utbildning arbetar med både naturvetenskap och teknik i förskolan på något sätt 

och olika mycket, men endast några utifrån målen i läroplanen. Möjligtvis är det så att de som 

inte har så mycket kunskap inom naturvetenskap inte vet att de arbetar med just naturvetenskap 

när de gör vissa vardagliga aktiviteter i förskolan.  

 

Pedagogerna vill skapa förutsättningar för att barnen ska lära sig och få en förståelse för 

naturvetenskap och teknik, detta genom att det ska finns material tillgängligt för barnen som gör 

dem intresserade av att upptäcka och undersöka vilket överrensstämmer enligt Elfström m.fl. 

(2011) text i min tidigare forskning. Pedagogerna försöker också att arbeta efter barnens 

intressen så gott det går för att göra undervisningen intressant och rolig för dem, likt det Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) beskriver i projektet om fantasifåglarna där barnen istället för 

fantasifåglarna blir mer intresserade av riktigt fåglar och då lär sig mer av att prata om dessa. 

Samt att flera av de intervjuade pedagogerna arbetar för att barnen ska få uppleva naturvetenskap 

och teknik med alla sina sinnen för lättare förståelse, någon som enligt Zetterqvist och Kärrqvist 

(2007) också är viktigt eftersom att barn lättare förstår saker när de ser, hör, kan lukta eller ta på 

det. Pedagogerna ställer också frågor till barnen för att få dem att fundera på vad de gjort och att 

föda nya frågor, som enligt Zetterqvist och Kärrqvist (2007) också ger barnen en förståelse för 

vad som egentligen hände. Även här ser man att flera av pedagogerna jag intervjuat arbetar efter 

målen i läroplanen, genom att de ska ”sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket, 

2010, s 10). Pedagogerna använder sig utav en blandning av arbetssätt temaarbeten, experiment 

och aktiviteter för att stimulera barns förståelse och utveckling för naturvetenskap och teknik. 
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Detta visar att de har mycket kunskap om hur de ska lära barn, inte bara naturvetenskap och 

teknik, utan att de vet hur man ska arbeta för att lära barn i förskolan över huvud taget. 

  

Man kan på dessa förskolor se skillnad i arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan 

utifrån vilken utbildning pedagogen har. Barnskötarna arbetar inte lika ofta och mycket med 

naturvetenskap och teknik i förskolan som förskollärare gör. Barnskötarna har inte studerat 

naturvetenskap och teknik under sin utbildning som förskollärarna har. De som saknar utbildning 

eller har läst naturvetenskap och teknik för längesen känner inte att de har den kunskapen som 

behövs för att undervisa barnen fullt ut som de två pedagogerna med nyare utbildning. Utifrån 

denna undersökning drar jag en slutsats att alla pedagoger på dessa förskolor arbetar med 

naturvetenskap och teknik fast olika mycket beroende på vilken utbildning personalen har. Och 

att pedagogerna anser att den största faktorn till att naturvetenskap och teknik inte undervisas 

eller inte undervisas tillräckligt mycket är kunskap. 

 

Nytta av undersökningen och förslag till vidare forskning 
 

Utifrån denna undersökning hoppas jag att pedagoger ska förstå att kunskap krävs för att kunna 

undervisa naturvetenskap och teknik i förskolan. Då att man väljer att fortbilda sig inom 

naturvetenskap och teknik för att kunna ge barnen den förståelsen för naturvetenskap och teknik 

de behöver. Samt att tid inte behöver vara ett problem utan att naturvetenskap och teknik inte 

behöver vara svårt eller tidskrävande att arbeta med i förskolan. Detta tar jag med mig ut i 

arbetslivet, samt de resonemang jag lärt mig genom min utbildning och den litteratur jag läst till 

denna undersökning om att naturvetenskap och teknik är viktigt redan i tidig ålder för att man 

ska vinna barnens intresse för senare arbete med detta. 

 

Det hade varit intressant att vidare forska om det är någon skillnad på arbetet med 

naturvetenskap och teknik på förskolor i storstäder och små samhällen som detta. Eller om 

pedagoger erbjuds den möjlighet som finns att gå fortbilningskurser inom naturvetenskap och 

teknik. 

 

 

Tillförlitlighet 
 

Denna undersökning kan inte generaliseras eftersom jag bara intervjuat sju pedagoger på olika 

förskolor i en och samma kommun. Jag kan självklart inte dra en slutsats om att det är så här det 

ser ut i alla förskolor i Sverige, men det ger en liten syn på hur det kan se ut i små samhällen runt 

om i Sverige. Skulle någon annan utföra min undersökning kanske denne skulle få ett annorlunda 

resultat beroende hur på hur intervjufrågor och följdfrågor ställs till den intervjuade.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

 

 Vilket år är du född? 

 Vilken utbildning har du och när avslutade du dina studier?  

 Hur länge har du arbetat inom förskola? 

 Omfattade din utbildning någon form av naturvetenskap eller har du gått någon 

vidareutbildning inom naturvetenskap? 

 Vad menar du är naturvetenskap? 

 Vilka åldrar är barnen på den avdelning du arbetar på? 

 Arbetar ni med naturvetenskap efter de mål som finns i läroplanen? 

 Hur ofta arbetar ni med naturvetenskap i förskolan? 

  Vad gör ni när ni arbetar med naturvetenskap? Biologi, fysik, teknik och kemi? 

 Finns det möjlighet för barnen att själva arbeta med naturvetenskap? T.ex. material. 

 Hur upplever du att lära barnen naturvetenskap, är det någon som hindrar dig att arbeta 

med detta? 

 


