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Abstract 

The Swedish curriculum for preschool were revised in 2010. In the updated and developed 

version of the curriculum science has been given greater emphasis with new and improved 

course objectives. One reason for the revision was the decline in interest for science later in life 

and the drop in number of students who pursue a higher education in science. The preschool 

teachers now have the responsibility to include the subject in the daily routine. Thus, the 

management must see to that the teaching staff possesses the skillset necessary to complete the 

task at hand. The purpose of this study is to investigate which impact the revised curriculum 

has had regarding science in preschool. Further, the aim is to investigate what kind of support 

the teachers have had with the curriculum and if they, themselves, consider their skillset to be 

adequate to fulfill the course objectives. To answer the questions posed, a qualitative interview 

method was used. Nine interviews were conducted out of which six with preschool teachers 

and three with preschool managers. The results indicate that the teaching staff does not fully 

comprehend the curriculum or how to use it in regard to science and the use of science in the 

preschools. The study has also shown that the lack of support during the implementation of the 

revised curriculum may potentially have had a negative effect on the will and skillset of the 

teaching staff thus hampering the work with the course objectives. To be able to give science 

an equal part in the curriculum as other subjects and to expand the work with science in the 

preschools further education of the teaching staff is needed, as well as more support from the 

management. 
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Sammanfattning 

Förskolans läroplan reviderades 2010. I uppdateringen och utvecklingen av läroplanen är det 

bland annat naturvetenskapen som fått nya och kompletterade strävansmål. Det har kommit 

fram att intresse och kunskaper saknas hos majoriteten av eleverna senare i skolgången och allt 

färre söker till naturvetenskapliga program efter grundskolan. Förskolans personal har ett 

ansvar för att få in detta i arbetet och ledningen ett ansvar för att personalen har den kunskap 

och det stöd de behöver för att det ska vara möjligt. Denna studie syftar till att undersöka hur 

revideringen av läroplanen påverkat arbetet med naturvetenskap i förskolan. Vidare undersöks 

vilket stöd de haft i arbetet med Läroplanen samt om de själva upplever sig besitta en tillräcklig 

ämneskunskap för att följa dessa strävansmål till fullo. För att besvara studiens syfte och dess 

frågeställningar är en kvalitativ metod i form intervjuer använd. Nio intervjuer har utförts varav 

sex med förskollärare och tre med förskolechefer. Resultatet visar att personalen inte fullt ut 

har vetskap om läroplanens mål eller vad naturvetenskap är och kan vara i förskolan. Vidare 

framkommer att personalen fått varierande stöd i implementeringen av den reviderade 

Läroplanen vilket kan ha påverkat deras intresse för och kunskap om samt deras arbete med 

naturvetenskap och dess tillkomna strävansmål. För att utveckla arbetet med naturvetenskap i 

förskolan och ge det samma utrymme som övriga delar i läroplanen behövs vidareutbildning 

och mer stöd från ledningen.  

Nyckelord: Förskola, implementering, reviderad läroplan, stöd, ämneskunskaper 
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Inledning 

I denna studie har jag undersökt hur förskollärare upplever revideringen av målen kring 

naturvetenskap i förskolans läroplan. Jag har även undersökt vilket stöd de upplever att de fått 

i samband med introduceringen av den utvecklade läroplanen samt vilket stöd förskolechefer 

upplever att de erbjudit. Med naturvetenskap menas frågor som rör människor, djur, växter, 

klimat och miljö. Naturvetenskap är den sammanfattande termen på de vetenskaper som 

studerar naturen, dess delar och verkningar (Nationalencyklopedin, 2014). 

I PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) som utfördes 2012 

visar sig en kraftig försämring i resultaten och svenska elever ligger för första gången under 

OECD-genomsnittet (Organisation for Economic Co-operation and Development). I 

undersökningen mäts matematik, läsförståelse och naturvetenskap (OECD, 2013). Dessa 

resultat har diskuterats och analyserats i olika medier. Undersökningar visar att intresset för de 

naturvetenskapliga ämnena minskat och attityden till dessa skiljer sig från de övriga 

skolämnena. Ungdomar har idag sämre kunskaper inom ämnet än tidigare och allt färre söker 

till naturvetenskapliga program efter grundskolan. Barn och unga kommer inte i kontakt med 

naturvetenskapliga ämnen idag förrän i skolans senare år (Skolverket, 2012; Thulin, 2011; 

Sjøberg, 2009). Detta samtidigt som vårt samhälle behöver utbildade naturvetare för att öka den 

ekonomiska tillväxten och skapa ett konkurrenskraftigt samhälle. I EU:s arbetsprogram för att 

uppnå de gemensamma utbildningsmålen är ett av 13 delmål att öka antagningen till 

naturvetenskapliga och tekniska studier. Detta eftersom det ses som ett allvarligt hot mot 

framtidens socioekonomiska utveckling att naturvetenskapen ses som svår och undervisningen 

inom ämnesområdet som ointressant, vilket bidrar till det minskade intresset. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003).  

Sjøberg (2009), liksom Harlen (2006) menar att naturvetenskapen måste ingå i vår 

allmänbildning, den är något vi behöver för att ha en förståelse för hur vi människor och vårt 

samhälle fungerar. Sjøberg betonar också vikten av att barn och unga måste få samtala om och 

vara delaktiga i undersökningen av naturvetenskapliga fenomen, vilket de reviderade målen 

kring naturvetenskap i läroplanen också betonar att barnen ska få möjlighet till i förskolan 

(Skolverket, 2010). Nyfikenhet är en stor drivkraft till att vilja veta mer om naturvetenskap och 

inom förskolan handlar det om att undersöka barnens närmiljö och olika typer av 

vardagsfenomen (Utbildningsdepartementet, 2010b). 

Det råder många delade meningar kring naturvetenskapens plats i skolan bland både personal, 

barn och föräldrar. Sjøberg (2009) pekar på fyra vanliga huvudargument kring 

naturvetenskapens plats i skolan: ekonomi, nytta, demokrati och kultur. Unga som har goda 

grundläggande kunskaper inom naturvetenskap har lättare och är bättre rustade för att komma 

ut och bli attraktiva på en arbetsmarknad som efterfrågar allmän hög utbildningsnivå. Detta 

eftersom samhället är mer baserat på vetenskap idag än tidigare och har man en gedigen 

kännedom om naturvetenskap ger detta ekonomisk lönsamhet, både för individen och samhället 

i sin helhet. Sjøberg (2009) menar vidare att vi också måste kunna förstå den omvärld vi alla är 

en del av, dess funktioner och hur vi påverkar den. Samhället blir också mer teknikberoende 

och det är därför viktigt att vi har vetskap om den naturvetenskap denna teknik är byggd på. 

Med naturvetenskapliga kunskaper ges också barnen en chans att självständigt ta del av ett 

demokratiskt samhälle där de inte påtvingats sina åsikter. Naturvetenskap är inget nytt ämne 

och har varit med och format det samhälle vi lever i idag. Ges barnen chans att ta del av 

naturvetenskapens historia får de också en chans att förstå hur de kulturella och samhälleliga 

mönster vi ser idag har uppstått. Han nämner också att det finns kritiker som menar att fokus i 

skolan istället borde ligga på andra ämnen och att naturvetenskapen inte behöver ha så stor plats 

i verksamheterna. Kritikerna menar att man inte kan förutspå vad morgondagens arbetsgivare 
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kommer att efterfråga för utbildning och kunskaper eller att man inte behöver någon kännedom 

om naturvetenskap för att använda den teknik som finns idag (Sjøberg, 2009). 

Eshach och Fried (2005) menar att barn har ett naturligt sätt att observera och fundera kring 

olika naturvetenskapliga fenomen. De beskriver att naturvetenskap bör vara en del av skolan 

redan i så tidigt skede som förskolan för att ett tidigt möte med naturvetenskap skapar positiva 

attityder till det och de får bättre förståelse för naturvetenskapliga begrepp och sammanhang 

när de möter det senare i skolgången. Att utforska naturvetenskap med barn är ett effektivt sätt 

att skapa förståelse för vetenskapliga sammanhang och det har inflytande på barnen och 

uppmuntrar dem till att utveckla både språk, ordförråd och vetenskapligt tänkande (Eshach & 

Fried, 2005). 

I förskolan har det länge varit av tradition att fokusera på fostrans- och omsorgsuppdraget samt 

på språket och i senare delen av förskoleåldern även matematik. Naturvetenskapen inkluderas 

inte på samma sätt utan begränsas många gånger till enstaka skogspromenader. Förskollärare 

iscensätter aktiviteter, förbereder arbetsmaterial och ställer öppna frågor och fungerar  

mestadels som stödjare. Förhoppningen är ofta att barnen i deras lek och egna upptäckter även 

ska dra egna slutsatser. Barnen lämnas därför många gånger till ett eget sökande efter mening i 

dessa ämnen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008; Thulin, 2011).  

Med de nya och utvecklade målen i läroplanen räcker det inte med enstaka skogspromenader. 

Att introducera naturvetenskap som ämne och dess innehållande begrepp redan i förskolan ger 

barnen redskap som kan hjälpa dem att förstå sin omvärld. Detta i sin tur kan positivt påverka 

barnens självbilder och deras val som rör intresse, studier och yrke senare i livet. 

Kunskapsutvecklingen som detta innebär hjälper också i övergången från förskola till skola och 

kan bidra till ett ihållande intresse (Thulin, 2011; Sundberg & Ottander, 2013). 

Med den nya skollagen (SFS 2010:800) som kom 2010 blev förskolan en egen skolform. Det 

innebär att förskolan nu ännu tydligare bär rollen som det första steget i vårt utbildningssystem 

(Utbildningsdepartementet, 2010a). Med den nya skollagen omfattas även förskolan av begrepp 

som undervisning och utbildning. I samband med detta förstärks förskolans pedagogiska 

uppdrag ytterligare i en förtydligad och kompletterad läroplan där bland annat målen kring 

naturvetenskap specificerats och utvecklats (Utbildningsdepartementet, 2010b; 2011). Detta 

var också regeringens intentioner med förändringen, att förtydligandet framför allt skulle synas 

i avsnittet om barns utveckling och lärande, eftersom detta, enligt regeringen, inte hade 

tillvaratagits fullt ut. Alla barn som befinner sig i förskolan ska få möjlighet att utveckla olika 

förmågor och intressen i en verksamhet som bidrar till att utveckla deras förståelse för både sig 

själva och sin omvärld (Skolinspektionen, 2012).  

Samtidigt som den nya skollagen och den reviderade läroplanen precis trätt i kraft, i juni 2011, 

inledde Skolinspektionen (2012) en granskning av hur förskolan arbetat med det förstärkta 

pedagogiska uppdraget. Förskolorna stod i detta skede mitt uppe i implementeringsarbetet. 

Rapporten visar att personalen på en majoritet av verksamheterna behöver en utökad kunskap 

om hur man kan arbeta med naturvetenskap i förskolan på ett sätt som stimulerar och utmanar 

barnens nyfikenhet och lärande. Vidare visar Skolinspektionens (2012) rapport att personalens 

brist på kunskap gör att de ofta backar i arbetet med naturvetenskap på grund av osäkerhet och 

följer därför inte den delen av läroplanens uppdrag fullt ut. Naturvetenskap som ämne är bland 

många förskollärare negativt laddat och de drar sig för att både svara på och ställa frågor inom 

ämnet på grund av deras stora kunskapsbrister. Det behövs därför kompetensutveckling som 

inte bara handlar om att naturvetenskapen kommer in i verksamheterna som enstaka experiment 

utan också hur man kan skapa positiva bilder om vad naturvetenskap är. Förskolepersonalens 

kunskaper och förhållningssätt spelar en avgörande roll för barnens lärande och naturvetenskap 
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är ett område som barn möter som en självklar del av den dagliga omvärld de befinner sig i 

(Skolinspektionen 2012).  

En rapport från skolverket (2006) som tittat på lärarens betydelse, arbetssituation och 

förutsättningar visar att kunskap och utbildning inom det område man ska undervisa har en 

positiv effekt. Detta både på lärarens självförtroende som bidrar till en arbetsglädje som speglar 

sig i verksamheten och att de förmår i större utsträckning via sin attityd förmedla inspiration 

och en positiv inställning till ämnet hos barnen (Skolverket, 2006). Även Sundberg och 

Ottander (2013) beskriver att attityden till, kompetensen kring och beteendet inom ett ämne, 

hos förskollärare, är avgörande för hur barnens intresse och inlärning ser ut. Processen kring 

utvecklingen av detta är dock komplex och handlar om förskolornas förväntningar, 

förskollärarutbildningens upplägg och regeringens krav. 

Naturvetenskapen har, sedan revideringen av läroplanen 2010, fått en tydligare plats i 

förskolans läroplan. Den har varit en del av läroplanens strävansmål från det att den kom 1998 

och förskolan skulle börja planera och styra sin verksamhet utifrån det styrdokumentet. Det 

visade sig dock att naturvetenskapen behövde förtydligas och var därför en av delarna som 

utvecklades i den reviderade upplagan av läroplanen. I den har strävansmålen från -98 blivit 

mer specificerade och utvecklade. Två av målen, i den reviderade upplagan, gällande 

naturvetenskap och teknik är dock helt nya. Nu är de två målen förtydligade och utvecklade till 

tre och att barnen ska få möjlighet till att samtala om naturvetenskap, ställa frågor och utforska 

samt urskilja teknik i vardagen har tillkommit (Skolverket, 2010; 1998). 

 

Tabell 1: Jämförelse mellan den tidigare och den reviderade läroplanen. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98:  Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker och 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap 

 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) 

 Utvecklar intresse och förståelse för 

naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle 

påverkar varandra. 

 Utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap, 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen samt utforska hur 

enkel teknik fungerar. 

 

      (Skolverket, 2010, s.10) 
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Under de senare åren har förskolan och dess pedagogiska uppdrag fått en allt större betydelse i 

vårt samhälle. Förskolan ska finnas till för barnens egen skull och har, tillsammans med 

hemmets insatser, en bidragande roll till barnens livslånga lärande. Därför är också den 

reviderade läroplanen mer specificerad och omfattas av målstyrda processer som under ledning 

av förskollärare ska skapa utveckling och lärande genom inhämtande av olika kunskaper och 

värden (Utbildningsdepartementet, 2011). Förskolans uppdrag med en pedagogik där 

omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet skulle kvarstå även i den reviderade upplagan 

av läroplanen. Strävansmålen i revideringen borde också formuleras på ett sätt så att lärandet 

skulle kunna fortsätta i lekfulla former med hänsyn till barnens utveckling, erfarenheter, 

intressen och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2010c). 

Bakgrunden till att läroplanenen behövde utvecklas gällande naturvetenskap är att det i 

samhället krävs en förståelse för sambandet mellan människor och natur. Detta har inte alla fått 

med sig. Att ha kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen är av stor vikt för både människans 

och samhällets utveckling. Barn behöver, i dagens konsumtionssamhälle, ha kunskaper om vår 

inverkan på miljön och på vilket sätt olika val som görs i vår vardag påverkar den.  

Då forskningen visar hur viktig naturvetenskapen är för människan i samhället, samtidigt som 

intresse och kunskap i ämnet hos befolkningen i allmänhet är det viktigt att börja introducera 

barnen för detta ämne redan i förskolan. Dessa faktorer har väckt en nyfikenhet kring om det 

nu, tre år efter revideringen, upplevs skett någon utveckling i verksamheterna kring dessa 

strävansmål. Om de deltagande förskollärarna upplever att läroplanen nu är tydligare och målen 

mer möjliga att följa. Den här studien är tänkt att bidra till en medvetenhet om hur det förstärkta 

pedagogiska uppdraget och de utökade målen kring naturvetenskap upplevs ha skapat någon 

utveckling i verksamheterna, om någon förändring är upplevd. Detta kan hjälpa 

förskolepedagoger att se vikten av att arbeta medvetet med naturvetenskap i förskolan och vad 

som behövs för att läroplanens alla mål ska följas till fullo.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om implementeringen av den nya läroplanen upplevs ha 

bidragit till en utveckling av arbetet med naturvetenskap i förskolan utifrån regeringens 

intentioner med förtydligandena.  

 

Frågeställningar 

# Vilken kännedom har förskollärarna om de förändringar som gjorts i revideringen av 

   läroplanen? 
# Hur upplever förskollärare att den reviderade läroplanen har förändrat arbetet med 

   naturvetenskap i förskolan? 

# Vilket stöd har förskollärarna fått i samband med introduceringen av den nya läroplanen? 

 

Metod 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till att studien bygger på 

den typen av metod är för att få en djupare förståelse för förskollärarnas upplevelser kring 

implementeringen av den nya läroplanen och de förtydligade målen kring naturvetenskap. En 

kvalitativ metod i forskning har för avsikt att skapa förståelse för hur människor uppfattar och 

förhåller sig till sin omgivning (Dalen, 2008). Den typen av forskning är mer inriktad på ord än 

på siffror och eftersträvar ett djup istället för en bredd. (Bryman, 2011).  
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Urval 

I studien har det gjorts ett målinriktat urval vad gäller intervjupersoner. Med det menas att man 

väljer intervjupersoner efter antagandet att det är de som bäst kan besvara undersökningens 

forskningsfrågor och därmed är mest relevanta i studien (Bryman, 2011). Deltagarna har inte 

valts ut slumpmässigt utan har på ett strategiskt sätt valts utifrån att de är utbildade förskollärare 

och förskolechefer som arbetat inom förskolan i mer än 5 år och därför har erfarenhet av både 

den äldre läroplanen och den reviderade upplagan. Valet att endast intervjua utbildade 

förskollärare bygger på att det i läroplanen (Skolverket, 2010) finns en tydlig beskrivning av 

riktlinjer som förskolläraren är ansvarig för. De har även en likvärdig utbildning och ett 

gemensamt uppdrag vilket gör det mer möjligt att jämföra intervjusvaren. Förskolecheferna 

intervjuades för att även få deras syn på implementeringen av den reviderade läroplanen, arbetet 

med naturvetenskap i verksamheten samt stödet som erbjudits personalen. Detta för att kunna 

jämföra upplevelserna kring upplevt stöd av förskollärarna samt upplevt erbjudet stöd av 

förskolecheferna. 

Med hänsyn till tiden som bearbetningen av en intervju kräver bör inte antalet intervjupersoner 

vara för stort (Dalen, 2008). Jag valde därför att intervjua 6 stycken förskollärare på 5 olika 

förskolor i två av landets mellanstora kommuner. Jag intervjuade också 3 stycken 

förskolechefer från 3 av dessa förskolor. De deltagande är kvinnor och män mellan 27-51 år, 

och har varit verksamma inom förskolan 5-30 år. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Det är viktigt att ge deltagarna i undersökningen den information som behövs för att de ska 

kunna ge sitt informerade samtycke till att delta i studien (Löfdahl, 2014). Jag var därför tydlig 

med vad min undersökning hade för syfte, ungefär vilka frågeområden som skulle komma att 

beröras under intervjun samt att deltagandet är frivilligt och att man har möjlighet att ändra sitt 

samtycke och avbryta intervjun om man önskar. Detta gjordes både muntligt och i 

informationsbrevet som jag bifogade till både förskolechefer och förskollärare (Bilaga 1).  

Eftersom alla deltagare ska garanteras konfidentialitet, att ingen obehörig kan ta del av 

uppgifterna om dem eller se i studien vad det är som just de har sagt eller gjort, har alla personer 

avidentifierats (Löfdahl, 2014). Då en intervjuundersökning som denna består av direkta möten 

mellan intervjuare och deltagare är konfidentialitetskravet extra viktigt (Dalen, 2008). Det var 

enbart jag som skulle ha tillgång till inspelningarna och de används endast till min 

examensuppgift. När uppgiften blivit godkänd och därmed är färdig kommer allt insamlat 

material att förstöras. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att ta reda på vad förskollärarna tänker kring naturvetenskap som ämne och hur läroplanerna 

påverkat deras arbete med det är studiens data insamlat utifrån semistrukturerade intervjuer. 

Två av intervjuerna skedde via mail. Man är, i kvalitativa intervjuer, inte bara intresserad av 

vad deltagarna säger utan också hur de säger det. Därför låter man också intervjun utvecklas åt 

olika håll. För att kunna ha fokus på samtalet bör intervjun spelas in så att intervjuaren inte 

distraheras av att skriva anteckningar (Bryman, 2011). I denna studie användes en intervjuguide 

(Bilaga 2) för att hålla intervjuerna inom temat men samtidigt ha plats för följdfrågor och andra 

relevanta frågor utifrån intervjupersonernas svar. 
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På grund av tidsbrist hos förskolecheferna och för att minimera bortfallet gjordes två av dessa 

intervjuer via mail. Den ökade användningen av internet har gett forskare större möjlighet att 

få tillgång till och kontakt med människor som annars varit svåra att få kontakt med. I en 

intervju som sker online på detta vis måste intervjuaren ta ställning till om man ska skicka en 

fråga i taget och invänta svar innan nästa skickas eller om alla frågor ska skickas till mottagaren 

på en gång (Bryman, 2011). I denna studie fick mottagarna alla frågor på en gång för att minska 

intervjutiden och pressen på intervjupersonen att svara snabbt.  

I utformningen av en intervjuguide är det avgörande att det för intervjuaren är möjligt att få 

information om hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna har 

utrymme för flexibilitet. I en intervjuguide bör man undvika ledande frågor och skapa en viss 

struktur och ordningsföljd bland aktuella teman så att frågorna följer varandra på ett bra sätt, 

även om man ska vara beredd på att ändra ordningsföljden under intervjuernas gång. Det bör 

också vara ett språk i frågorna som gör dem förståeliga för intervjupersonerna. Det är också 

relevant att ha med specifik bakgrundsinformation som ålder, kön och antal år i en viss grupp 

(Bryman, 2011). I detta fall innefattar dessa grupper utbildade förskollärare och förskolechefer 

och intervjuguiden innehåller frågor som ger utrymme för många följdfrågor utifrån 

intervjupersonernas svar så att intervjuerna kan utvecklas åt olika håll.  

Den litteratur som används i denna studie är hämtad från OneSearch via Karlstads 

universitetsbibliotek samt från Google scholar med sökorden: Naturvetenskap, förskola, 

läroplan. Det har även sökts på Regeringens och Skolverkets hemsidor.  

 

Procedur 

Första kontakten togs via mail med förskolecheferna på 5 stycken förskolor där jag bifogade ett 

informationsbrev (Bilaga 1). I brevet beskrev jag mig själv, studiens syfte, önskemål att få spela 

in samtliga intervjuer, antalet intervjuer och dess beräknade tid. Jag informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att det bara var jag som skulle kunna lyssna på inspelningarna och 

alla intervjupersoner skulle avidentifieras i studien. Alla intervjuer som utfördes i möten med 

deltagarna skedde ostört i personalrummen på de aktuella förskolorna. Intervjuerna spelades in 

med diktafon. Under intervjuerna fanns läroplanen, Lpfö 98/10 tillgänglig och ändringarna 

visades i slutskedet av intervjun efter förfrågan om detta från hälften av intervjupersonerna.  

För att se om min intervjuguide fungerade på det sätt jag önskade i praktiken utfördes en 

pilotstudie med en testperson som arbetat som förskollärare under många år. Att göra en 

testintervju innan de verkliga intervjuerna ska genomföras kan vara av betydelse för att känna 

på ämnet och se om några frågor eventuellt kan behöva korrigeras. Det ger även intervjuaren 

rutin och trygghet i redskapen som används under intervjuerna (Bryman, 2011). Detta medförde 

att några frågor omformulerades, byttes ut och togs bort för att få ut så mycket material som 

möjligt av varje intervju. 

I de intervjuer som skedde via mail kom det svar på informationsbrevet där de beskrev en 

tidsbrist men att intervjun istället kunde ske skriftligt. Jag skickade då ett mail (Bilaga 3) där 

jag beskrev lite ytterligare, utöver informationsbrevet, och skrev därefter alla frågor.  

 

Databearbetning 

Efter utförda intervjuer avlyssnades materialet och transkriberades i sin helhet i ett 

textdokument på dator. Detta för att behålla intervjupersonernas ordalag och deras uttryckssätt. 

För att få med vad som sägs och hur det sägs under intervjun är det avgörande att man har en 
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fullständig redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun (Bryman, 2011). Under 

transkriberingsarbetet avidentifierades också deltagarna och empirin anonymiserades. Samtliga 

deltagare numrerades i samband med avidentifieringen i den ordning intervjuerna skett. 

Databearbetningen utgick från studiens syfte och dess tre frågeställningar och materialet 

sorterades utifrån dessa.  

De transkriberade intervjuerna skrevs ut och lästes igenom för att få en översikt av det 

insamlade materialet. Att läsa igenom transkriberingarna synliggjorde likheter, skillnader och 

vilka mönster som fanns. Intervjusvaren kategoriserades efter studiens frågeställningar: 

 Vilken kännedom har förskollärarna om de förändringar som gjorts i revideringen av 

läroplanen? 

 Hur upplever förskollärare att den reviderade läroplanen har förändrat arbetet med 

naturvetenskap i förskolan? 

 Vilket stöd har förskollärarna fått i samband med introduceringen av den nya 

läroplanen? 

Jag använde mig av tre olika färger på pennor för att markera till vilken kategori svaren 

tillhörde. Utifrån dessa har svaren kategoriserats och likvärdiga svar grupperats för att därifrån 

föras in i citatform och löpande text i resultatdelen. 

Inom den kvalitativa metoden finns ingen klar regel för hur analysen ska gå till. Inom den 

kvalitativa forskningsmetoden sker insamling och analys av data ofta parallellt (Bryman, 2011). 

Analysen har därför bearbetats under hela arbetets gång.  

 

Reliabilitet 

Om en studie genomförs mer än en gång och resultatet blir detsamma innebär det att 

reliabiliteten är hög. Dock kan det vara svårt att upprepa en studie grundad på den kvalitativa 

metoden då de miljöer som studeras ofta ändras över tid (Bryman, 2011). Denna studie har 

undersökt förskollärares uppfattningar om den naturvetenskapliga delen i den reviderade 

läroplanen. Skulle någon göra om denna studie skulle förmodligen resultaten se annorlunda ut. 

Personer och platser som varit aktuella har avidentifierats och det sociala sammanhang studien 

utförts i utvecklas ständigt. En verksamhet som förskolan skapar ständigt förändring till syfte 

att förbättra verksamheten. De som deltagit i studien kan ändra uppfattning och ha en större 

erfarenhet inom forskningsområdet i ett senare skede. Det är endast en undersökare i studien, 

därav har den också endast en tolkare till empirin. Bryman (2011) menar att om studien har mer 

än en undersökare som tillsammans kommer överens om hur tolkningen av deras empiri ska se 

ut förhöjs reliabiliteten. Det krävs att man som undersökare i en studie är medveten om den 

förförståelse man bär med sig genom processen då den kan färga tolkningar och förhållningssätt 

(Dalen 2008). De tolkningar som gjorts grundar sig därför också enbart utifrån en persons 

förförståelse, erfarenheter och förhållningssätt.  

För att öka reliabiliteten utfördes en pilotintervju. Detta gjorde att frågorna förbättrades och 

därmed gavs också intervjupersonerna tillfälle att ge innehållsrika svar. Studien är utförd i två 

olika kommuner, på 5 olika förskolor och samtliga intervjuade förskollärare arbetar på olika 

avdelningar. Intervjuer utfördes också med ledningen, i form av förskolechefer, för att få svar 

på mina frågor från en annan synvinkel. Resultatet i denna studie stämmer också överens med 

resultat från annan forskning vilket jag tolkar stärker reliabiliteten, vilket i sin tur gör att man 

kan ge rekommendationer som grundar sig i studiens resultat. 
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Resultat 

Nedan presenteras och redovisas resultatet från intervjuerna. De delas in i underrubriker utifrån 

deras svar och studiens frågeställningar. Inledningsvis presenteras förskollärarnas kännedom 

om de förändringar som skett i den reviderade läroplanen. Vidare går studien in på hur dessa 

förändringar påverkat verksamheten och därefter presenteras det vilket stöd de fått kring detta. 

 

Förskollärarnas kännedom om förändringarna i den reviderade läroplanen 

Studien visar att samtliga intervjupersoner har kännedom om att läroplanen är reviderad. Dock 

har ingen av dem full vetskap om vad som har reviderats inom naturvetenskapens mål. I vid 

mening är de medvetna om dess plats i läroplanen, det de inte har kännedom om är vilka 

strävansmål de ska följa inom naturvetenskap. Förändringarna är inte heller, hos de flesta, 

förankrade vare sig i verksamheten eller i dem själva. Majoriteten vet i vilka avsnitt 

förändringarna skett men har inte insikt i vad förändringarna innebär eller vilka strävansmål de 

ska jobba efter. Hälften av de intervjuade förskollärarna har ingen kännedom om hur läroplanen 

är formulerad och ber att få se den och förändringarna under intervjun.  

Hur förskollärarna har fått vetskap om att läroplanen reviderats och hur den nya upplagan ser 

ut samt vad den innehåller har sett väldigt olika ut, vilket visar sig i hur olika förankrad den är 

på olika arbetsplatser och hos olika förskollärare. En intervjuperson fick reda på att 

förändringen kring naturvetenskap skett via TV och radio där de talade om att detta ämne 

behövde introduceras även i yngre åldrar.  

Det gjordes aldrig någon jätte, liksom, man gick inte så djupt in från den förra om vad 

som var skillnaden vad jag kommer ihåg /…/ Jag vet inte riktigt vad som har stått 

innan om naturvetenskap och förstår inte riktigt allt som står nu. (Förskollärare A) 

Men vi fick ju reda på det uppifrån, att nu ska det här gälla liksom. Men man hörde det 

ju på tv och radio att det var det som den svenska skolan saknade mer och mer och att 

man ska lägga vikt vid det även i yngre åldrar. (Förskollärare C) 

Samtidigt som samtliga förskollärare har lite eller ingen kännedom om vilka förändringarna är 

så anser inte någon av de intervjuade förskolecheferna att den reviderade läroplanen kan ses 

som ny utan nämner att den endast är en uppdaterad version av den första läroplanen från 1998. 

Samtliga trycker dock på att läroplanen ska sitta i ryggraden hos både dem och personalen. Den 

ska synliggöras och prägla hela verksamheten. De nämner också att läroplanen, förskolans 

styrdokument, är det viktigaste verksamheten har att grundas utifrån.  

Och något jag trycker på är att Läroplanen är vårt viktigaste verktyg i verksamheten /../ 

det tydligaste är ju strukturer och tydliga mål. Tydliggöra och synliggöra målen, jag 

pratar väldigt mycket om daglig styrning, att målen ska vara en del av verksamheten, 

inte vara gömda i någon pärm. Det ska sitta på väggen och man ska göra reflektioner och 

titta på hur vi ligger till. Sen göra smarta mål, mål med tydliga kriterier för hur man 

uppfyller dem. Det är en del i arbetet. (Förskolechef 2) 

Egentligen har det inte påverkat mig så mycket /.../ det är ju inga nyheter egentligen, den 

är ju bara lite uppdaterad. (Förskolechef 1) 

Samtidigt som förskolecheferna ser förändringarna i läroplanen som små beskriver majoriteten 

av de intervjuade förskollärarna strävansmålen i läroplanen som svårtolkade på grund av deras 

bristande kunskap i ämnet, vilket gör att de inte förstår, framför allt det som beskrivs under 

naturvetenskap och teknik.  
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Vissa grejer i läroplanen är ju luriga nu när jag läser igenom /…/ det är ganska svåra 

meningar, det skulle man gärna haft mer av som pedagog hur man kan få in det i 

verksamheten. Vad är en kemisk process? Enkla fysikaliska fenomen? Jag förstår inte 

riktigt vad de menar, det låter så fint. (Förskollärare A) 

 

Hur förskollärarna upplever att revideringen påverkat deras arbete 

Den otillräckliga kännedomen om revideringen av läroplanen de intervjuade förskollärarna 

beskriver, att de inte förstår begreppen kring den naturvetenskapliga delen eller hur de i 

verksamheten ska arbeta för att leva upp till målen fullt ut, begränsar dem i arbetet med 

naturvetenskap. Studien visar att den förändring som skett kring arbetet med naturvetenskap 

därför inte är helt tydlig.  

Ändå nämner samtliga förskollärare under intervjuerna att revideringen inom naturvetenskap i 

förskolan gjort dem, på ett generellt plan, mer medvetna i sitt arbete. Samtliga nämner att de 

idag har vetskap om att de jobbar med naturvetenskap och hälften nämner i samband med detta 

att de utgår mer utifrån barnens intressen och gruppens behov än tidigare. Det sker mer 

reflektioner kring detta ämne både hos var och en av förskollärarna men också under 

arbetsplatsträffar och i arbetslaget.  

Det är lite mer följa barnen och sen att vi vet lite mer. Alltså, att vi har vetskapen mer att 

det är naturvetenskap vi jobbar med. Mer så kan jag tycka, men det är ändå, vi jobbar 

mer medvetet med det. (Förskollärare B) 

Mer reflektioner kring barnens lärande och vad de är intresserade av är ju mer i fokus 

nu. Det är mer och mer barnens intressen som styr verksamheten idag. Vi ser också mer 

till vad hela barngruppen har för behov och formar verksamheten efter det.  

(Förskollärare D) 

Samtidigt som de beskriver att de blivit mer medvetna uttalar sig också hälften av dem om att 

de mest i utvärderingarna av teman, projekt och aktiviteter de arbetat med ser att 

naturvetenskapen varit med. Detta är inte med medvetet hos dem i planeringen av verksamheten 

och de identifierar i efterhand vilka strävansmål de fått med under aktiviteterna. 

Då tänker man ju i utvärderingen att det här är ju matematik, det här är ju naturvetenskap 

och så. /…/ Så där tänker man ju att man får in alla bitar. (Förskollärare E) 

Jag tror ju man har blivit mer medveten om att det faktiskt är naturvetenskap vi jobbar 

med. Sen kan ju jag känna att mycket, inte allt, men mycket gjorde man innan också men 

det har hjälpt en att faktiskt se att det här är ju naturvetenskap vi håller på med. Den har 

gjort en mer medveten, att man mer aktivt tänker kring de här ämnena. Sen kan ja inte 

säga att man gör det på så mycket annorlunda sätt, en ändå mer medvetet. Man utvärderar 

mer och ser till att få med alla bitar. (Förskollärare C) 

Det beskrivs att de först i utvärderingarna, efter de genomförda aktiviteterna, ser att 

naturvetenskapen varit en del av innehållet och först då kan koppla detta till målen i läroplanen. 

Samtidigt är det är ingen av deltagarna som nämner några stora förändringar som skett i arbetet 

med naturvetenskap rent praktiskt. Upplägg och aktiviteter är ungefär så som de var även innan 

men de nämner att de är mer medvetna i arbetet med naturvetenskap idag.  

När förskollärarna får frågan om hur de arbetar med naturvetenskap i förskolan idag visar det 

att samtliga delvis arbetar efter de strävansmål som finns, att de är ute mycket är ett 

återkommande svar hos 5 av 6 förskollärare. De ställer följdfrågor till barnen, ger inte färdiga 

lösningar utan låter barnen fundera på egen hand, finns med som stöd och uppmuntrar 

utforskningen. Detta beskrivs i samband med frågor om hur de arbetar med naturvetenskap och 
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utan att de kopplar det till läroplanens strävansmål då de under samma intervju nämner att de 

inte vet vad målen i den innebär.  

Ett par av de intervjuade förskollärarna nämner det utökade ansvaret de fått i och med 

revideringen av läroplanen. Detta kopplas till målen om naturvetenskap i förskolan. Det 

beskrivs att det skett en förändring inom detta område efter att läroplanen reviderats. 

Målen är ju tydligare och vilket ansvar man har blir ju tydligare i den reviderade 

läroplanen så det är ju mer piska så och det ser jag som positivt. Att det är bra att det är 

tydligt att det här ska ni göra, det här ska ni göra. Det blir lättare att se, nu har vi gjort 

det här och det här men det här måste vi också ha in i vår verksamhet. Att man får upp 

ögonen för det som är i vardagen. Nu ser jag mer om barnen sitter och konstruerar att nu 

har dom ett problem och såhär löser dom det. Då kan jag se, det här är naturvetenskap, 

och då kan vi tillsammans utveckla det. På det viset har jag fått upp ögonen för det, vad 

naturvetenskap är. Jag ger dem möjlighet att undersöka, på ett annat sätt. 

(Förskollärare E)  

Även förskolecheferna lyfter fram förskollärarnas förtydligade ansvar som något som 

förändrats efter förankringen av den reviderade läroplanen. Det visar sig i alla delar, så också i 

delen om naturvetenskap. Två av dem beskriver att det diskuteras, i arbetsgruppen och även i 

de grupper som de deltar i tillsammans med andra chefer inom samma område, kring hur de ska 

hantera den förändringen, vilka delar som är förskollärarens ansvar kontra arbetslagets i arbetet 

med läroplanens utvecklade strävansmål. 

Samtliga förskollärare säger sig vara mer medvetna i arbetet med naturvetenskap, de planerar 

mer utifrån ämnet och den ökade tydligheten i läroplanen gör också att de tänker efter mer t.ex. 

när de köper in material, att även det ska stimulera till undersökande.  

Man tänker lite annat när vi köper in material, att det ska stimulera lite mer till 

naturvetenskap, konstruktion och bygg och…(Förskollärare E) 

Samtidigt nämner ändå hälften att de först i utvärderingarna kan se att de fått in 

naturvetenskapen i verksamhetens aktiviteter trots att de i samma intervju nämner att de blivit 

mer medvetna.  

 

Förskollärarnas stöd i samband med introduceringen av läroplanen 

Studien visar att de flesta, i olika grad, fått stöd kring arbetet med den reviderade läroplanen i 

allmänhet. Två av de intervjuade förskollärarna nämner dock att de helt saknat stöd kring 

arbetet med introduceringen av den reviderade läroplanen. Stödet kring naturvetenskapens mål 

och naturvetenskap som ämne upplevs inte, av någon, vara tillräckligt för att detta ska kunna 

vara en del av verksamheten och ha lika stor plats som övriga delar.  

Majoriteten av förskollärarna säger sig ha bristande kompetens i ämnet naturvetenskap och 

många nämner ordet självlärd samt att det är deras egen nyfikenhet i ämnet som gjort att de har 

de kunskaper de har idag. På frågan ”Vad är naturvetenskap för dig?” svarar alla olika men de 

flesta nämner att det handlar om naturen på olika vis. Samtliga, både förskollärare och 

förskolechefer visar en tydlig osäkerhet till ämnet.  

Oj… naturvetenskap är ju ett ganska stort område. Allt från… eh... det här med blommor, 

med träd, med djur… och till allemansrätt och hur man ska vara i naturen. Även hur vi… 

med fortplantningssystem och sådant där. (Förskolechef 1) 

Ja, naturvetenskap för mig… jag tänker ju att det är mycket såhär när man är ute, saker 

och ting som händer. Det går ju ihop lite med… biologi är det väl också… eller så, lite, 

men naturen och vad som händer i den… och sen är det ju lite såhär med experiment och 
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sådana saker, som vatten och sådana saker… saker som lyser, vind och…  

(Förskollärare E) 

Samtliga intervjupersoner, både förskollärare och förskolechefer, svarar osäkert och tveksamt 

på frågor om vad naturvetenskap är för dem. Denna fråga, samt den förskollärarna får om de 

kan beskriva hur de arbetar med naturvetenskap, besvaras i varje intervju stakande och med 

återkommande utfyllnadsord som t.ex. kanske, väl, typ och liksom.  

Hälften av de intervjuade förskollärarna har haft tillgång till en specialpedagog som handlett 

arbetslaget och gett reflektionshjälp som de beskriver har hjälpt dem att förstå och förankra 

läroplanen i verksamheten. En intervjuperson förklarar att de under ett helt år innan den 

reviderade läroplanen skulle träda i kraft arbetat med detta. Majoriteten nämner också 

dagskurser på Naturskolan där de fått fortbildning inom utomhuspedagogik.  

Förskolorna som haft stöd i sitt pedagogiska arbete av en specialpedagog, där denne deltagit 

och hjälpt till under reflektionstiderna har haft nytta av det och har större förståelse för 

naturvetenskapens olika delar och hur de kan arbeta efter målen i läroplanen. Ämnet beskrivs 

som svårt vilket genomsyrar reflektionerna och planeringen kring det.  

Fyra stycken av förskollärarna beskriver att de varje vecka har, vad vissa kallar planeringstid, 

andra reflektionstid, som används till att planera aktiviteter och reflektera över det man arbetat 

och arbetar med i verksamheten. Detta gör de en och en. Här reflekteras det också kring 

naturvetenskapen men det sker inte i någon större utsträckning och den kommer ofta i 

skymundan.  

Sen önskar jag att det fanns mer tid att planera lite mer med experiment och sådant. Det 

är det jag tycker är svårt, jag skulle vilja ha tid att sitta och titta i en bok, vad finns det 

för olika grejor man kan göra, och hitta idéer, saknar tiden att planera. (Förskollärare E) 

Det har funnits ett stöd kring implementeringen av den reviderade läroplanen, som sett olika ut 

och varierat i olika grad, men naturvetenskapen har hamnat i skymundan i förhållande till 

matematik, språk och förskollärarens nya, tydligare ansvar.  

Samma hälft av de intervjuade som haft tillgång till specialpedagog har också i arbetet med 

implementeringen varit med i tvärgrupper där personal från 10 förskolor träffades och 

diskuterade förändringarna. Där menar de dock att naturvetenskapen inte fick något eller väldigt 

lite utrymme utan att fokus mer låg på matematik, teknik och förskollärarens ansvar. 

Informationen som förskollärarna fått i samband med revideringen har mest skett via 

information på olika arbetsplatsträffar och att de blivit manade av cheferna att läsa den 

reviderade upplagan.  

Förskolecheferna nämner att deras roll i det är att stötta förskollärarna till att inte tänka kring 

ämnet som så stort utan bryta ner det i en mer förståelig nivå. De beskriver också att personalen 

ska ta hjälp av varandra, de som har en kunskap och ett intresse ska dela med sig av detta. 

Fortbildning och utökad kunskap är inget som prioriteras inom naturvetenskap. 

Det är inget som vi prioriterat. Däremot handlar det väl om att ta hjälp av varandra, att 

utnyttja varandras kunskaper och styrkor. Är det dom som har detta med sig måste de 

också få visa framfötterna och stötta sina kollegor, man kan inte vara bra på allt. Även 

om vi är bra på mycket har vi olika intressen och det måste vi också få ha.  

(Förskolechef 3) 

Sen handlar det väl om att från min sida lyfta det, att det är en viktig del i arbetet. Både 

med de yngre och de äldre barnen och börja i det lilla. Inte tänka för stort, för det tror jag 

många gör. Att man tänker naturvetenskap – Oj! Man får ta ner det på små bitar istället. 

(Förskolechef 1) 
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Genomgående visar studien att stöd funnits kring introduceringen och implementeringen av 

läroplanen i olika utsträckning och olika grad. Samtliga saknar dock stöd kring 

ämneskompetensen som krävs för att de som förskollärare och arbetslag ska kunna få in de 

strävansmål som läroplanen kräver i verksamheten.  

 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att ta reda på om implementeringen av den nya läroplanen upplevs 

ha bidragit till en utveckling av arbetet med naturvetenskap i förskolan utifrån regeringens 

intentioner med förtydligandena. Det studien visar är att de intervjuade förskollärarna beskriver 

en utveckling i form av att de idag är mer medvetna om att de arbetar med naturvetenskap, den 

diskuteras mer på arbetsplatserna, de följer mer barnens intressen och intentioner och de anser 

att naturvetenskapen är viktigare idag än vad de tidigare tyckt. Resultatet är dock 

motsägelsefullt då samtliga förskollärare nämner en medvetenhet samtidigt som hälften av 

dessa nämner att de först i utvärderingarna av aktiviteter ser vilka av läroplanens mål de fått 

med. Detta tolkar jag som att det beror på osäkerheten de känner till naturvetenskap som ämne 

då samtliga förskollärare uttrycker en rädsla för naturvetenskap som jag tänker beror på den 

brist av stöd de fått i arbetet.   

Sedan juni 2011 går förskolan under samma skollag som grundskolan och den reviderade 

upplagan av läroplanen ska gälla. I den fick naturvetenskapen en tydligare plats för att alla barn 

ska få en möjlighet till att få tillägna sig den förståelse för sambandet mellan människor och 

natur som krävs för individens och samhällets fortsatta utveckling. Snart tre år senare är det 

enligt denna studie få av förskollärarna som har vetskap om förändringarna som skett inom 

naturvetenskapen och dess strävansmål. Detta samtidigt som samtliga intervjuade 

förskolechefer uttrycker att läroplanen praktiskt taget är oförändrad, endast uppdaterad och det 

som står är inget som är nytt. De små förändringarna som ändå skett har, enligt dessa, ingen 

stor betydande roll. 

I revideringen av läroplanen förtydligas också förskollärarens ansvar (Skolverket, 2010), vilket 

majoriteten av samtliga intervjuade säger sig vara medvetna om. Efter den nya skollagen (SFS 

2010:800) omfattas också förskolan av begrepp som undervisning och utbildning. Det innebär 

att förskollärarna idag har ett ansvar i att undervisa små barn i ämnen som naturvetenskap. 

Förskolans personal ska ge alla barn som finns i verksamheten de förutsättningar som krävs för 

att utveckla den kunskap som läroplanen förespråkar. En viktig uppgift förskolan som 

verksamhet har är att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingarna som 

vårt samhälle vilar på (Skolverket, 2010). Att hälften av de intervjuade förskollärarna under 

intervjuerna ber att få se vad det står i läroplanen och få veta vad som förändrats ser jag som att 

läroplanen över lag inte är tillräckligt förankrad hos varken förskollärarna eller ute i 

verksamheterna.  

Studien visar även att förskollärarna inte har tillräckligt med ämneskunskap för att känna 

självförtroende i att använda korrekta naturvetenskapliga begrepp och utveckla 

naturvetenskapens plats i verksamheten på det sätt intentionerna med revideringen menar att 

det behövs. Detta är något både Sundberg och Ottander (2013) och Thulin (2011) beskriver som 

viktigt, att ge barnen möjlighet att introduceras för naturvetenskap som ämne och dess 

innehållande begrepp redan i förskolan. Det beskrivs att det behövs för att ge barnen redskap 

som kan hjälpa dem att förstå sin omvärld. Även Eshach och Fried (2005) nämner vikten av att 

introducera naturvetenskap för barn redan i förskolan för att skapa positiva attityder till 

området.  
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Det är inte bara den reviderade läroplanen som ligger till grund för att detta ska utvecklas inom 

verksamheten utan förskolan ska ses som det första steget i en 10-årig skola. Det jag uppfattar 

detta som är att förskollärarna inte fått de möjligheter de behöver för att ge barnen 

förutsättningarna de har rätt till för att inhämta kunskap inom naturvetenskapliga ämnen. De 

har heller inte fått det stöd de behöver för att utveckla sin kunskap i området och skapa ett 

intresse för detta. Förskollärarna uttrycker att det saknas tillräcklig kunskap kring vad 

naturvetenskap är och vad begreppen betyder. Det saknas utifrån det också en förmåga att bryta 

ner, vad de ser som stora mål, i små, mer begripliga delar som kan användas i arbetet med små 

barn. Jag upplever inte att förskolecheferna tar det ansvaret de är satta att göra i arbetet med 

detta. Det krävs mer stöd till förskollärarna inom området för att de ska ha möjlighet att ge 

barnen det som läroplanen förespråkar och möjlighet till att utveckla intresse och förståelse för 

naturens olika kretslopp. Detta ligger på förskolechefernas ansvar.   

Den kunskapsbrist inom ämnet som samtliga förskollärare nämner i intervjuerna påverkar deras 

arbete med naturvetenskap. Detta hos dem alla, oavsett hur länge de arbetat eller vilket år de 

tog sin examen som förskollärare. I det som förskollärarna berättar ser jag att de fungerar som 

den stödjare i undersökandet som Thulin (2011) talar om. Det finns aktiviteter, de ställer frågor 

till barnen och försöker förbereda arbetsmaterial men sedan tar det stopp. Bristen på kunskap 

gör att de inte kan nämna de begrepp som ingår i ämnet och barnen får därför inte höra de 

korrekta begreppen, inte samtala om naturvetenskapliga fenomen eller vara delaktiga i 

undersökningarna på det sätt som både Sjøberg (2009) och Harlen (2006) menar att de måste 

få för att naturvetenskapen ska bli en del av vår allmänbildning. Detta är också ett av de 

tillkomna strävansmålen i den reviderade läroplanen. 

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) 

Det uppfattas som att förskollärarna har en förhoppning om att naturvetenskapen har kommit 

in i deras planerade aktiviteter först i utvärderingarna efteråt. Jag tolkar det också som att även 

detta beror på kunskapsbrist och en rädsla för naturvetenskap som ämne och en oförståelse för 

begreppen. Detta visar också den forskning som beskriver att förhoppningen många gånger, i 

arbetet med naturvetenskap, är att barnen själva ska dra egna slutsatser i deras lek och 

upptäckter (Thulin, 2011; Elfström m.fl., 2008). För att ge barnen möjligheter till förståelse för 

ämnet bör aktiviteter planeras utifrån personalens kunskap om naturvetenskapliga ämnen. 

Samtliga förskollärare nämner naturen som den största delen i arbetet med naturvetenskap ”Vi 

är ute mycket” är ett återkommande svar. Det visar också den forskning som nämner att 

naturvetenskapen i förskolan ofta begränsas till enstaka skogspromenader (Elfström m.fl., 

2008). I naturen talar samtliga om upptäckter och de följer barnens intressen för de kryp och 

liknande som de hittar. Jag uppfattar det många gånger som att följandet av barnens intresse 

används som ett skydd mot deras egen brist på kunskap, att de därför inte kan följa upp det på 

det sätt de önskar då de saknar svar. Det handlar om att även fånga barnens intressen, ta tillvara 

på vad de redan vet och utveckla detta. Barn erövrar kunskap genom att samtala, reflektera, 

lyssna och iaktta (Skolverket, 2010). I detta avseende svarar man inte upp på regeringens 

intentioner med revideringen fullt ut. Även detta uppfattar jag som att det beror på 

kunskapsbrist då barnen inte kan få ta del av naturvetenskapens tillhörande begrepp då denna 

kunskap saknas hos förskollärarna. Utan kunskap inom ämnet är det svårt, även om det idag 

finns många möjligheter till att söka upp fakta så behöver även förskollärarna grundläggande 

kunskap och begrepp. Här stämmer denna studie överens med vad Skolinspektionens (2012) 

granskning visar, att majoriteten av personalen behöver utökad kunskap om hur man kan arbeta 

med naturvetenskap i förskolan. Bristen på kunskap gör att arbetet med naturvetenskap inte 

prioriteras och får samma utrymme som övriga ämnen. 
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I en rapport från Skolverket (2006) beskrivs det att kunskapen inom det ämne man undervisar 

i är avgörande för på vilket sätt undervisningen ser ut samt hur detta inspirerar barnen. Ungefär 

samma sak nämner Sundberg och Ottander (2013) i sin forskning där de beskriver att det är 

attityden till, kompetensen kring och beteendet inom ett ämne som avgör hur barnens inlärning 

och intresse utspelar sig. Den här studien visar också på detta då samtliga förskollärare 

beskriver målen i läroplanen som svårtolkade samt naturvetenskap och dess tillhörande begrepp 

som oerhört svåra. Detta ser jag som att det är anledningen till att naturvetenskapliga aktiviteter 

ofta begränsas till enstaka skogspromenader. 

Under intervjuerna beskriver samtliga förskollärare ändå att de gör mycket som faktiskt handlar 

om naturvetenskap. Detta beskrivs dock inte i samband med läroplanens mål. Studien visar att 

det saknas tillräckligt med stöd från ledningen för att den utveckling som ändå syns ska 

fortsätta. Förskollärarna behöver fortbildning inom naturvetenskap för att kunna arbeta på ett 

undersökande och utforskande sätt och samtala om naturvetenskap med barnen. Detta för att 

läroplanen ska kunna följas till fullo och att de ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 

tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver 

(Skolverket, 2010).  

Den rapport som skolinspektionen (2012) genomförde i samband med att den nya skollagen 

och den reviderade läroplanen precis trätt i kraft visar en del brister i arbetet med 

naturvetenskap. I den lilla skala min undersökning hämtat sin empiri visar det att det skett en 

förändring om än inte så stor. Det finns något att arbeta vidare utifrån och det krävs mycket mer 

för att naturvetenskapen ska bli jämställd med och få samma utrymme som matematiken, 

språket och övriga ämnen. Detta är viktigt för att alla barn ska ha möjlighet till att hämta 

kunskap inom området då det visats varit en viktig kunskap att ha senare i livet. Sjøberg (2009) 

menar att de som har goda grundläggande kunskaper inom naturvetenskap också har enklare 

för och är bättre rustade för arbetslivet. Han nämner också att kunskaperna är viktiga för att 

förstå det kretslopp vi människor är en del av. Även läroplanen nämner detta, att förskolan ska 

bidra till att varje barn tillägnar sig ett varsamt förhållningsätt till natur och miljö och förstår 

sin delaktighet i naturens kretslopp (Skolverket, 2010). 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Skolverket, 2010, s.7) 

Förskolecheferna nämner vikten av stöd i förskollärarnas pedagogiska arbete överlag men 

också att det inte är prioriterat att ge dem fortbildning inom naturvetenskap. Man bör inte förlita 

sig på ett fåtal pedagogers möjliga intresse inom ämnet, därför att det leder till att barnen inte 

får samma rätt till att skapa förståelse för naturvetenskap. Kunskapen måste säkras hos varje 

förskollärare på varje förskola för att kvalitetssäkra verksamheterna och arbetet mot läroplanens 

strävansmål ska möjliggöras.  

Överlag visar samtliga förskollärare på en vilja att arbeta utifrån läroplanens strävansmål så 

gott de förmår. Detta kan ses som en god grund för en fortsatt utveckling i verksamheten och 

en styrka hos personalen. Resultatet i denna studie aktualiserar det syfte den bygger på och visar 

på både styrkor och brister att arbeta vidare utifrån och med. 

Det studien gett kunskap om inom yrket som förskollärare är att det är komplext med alla de 

delar i läroplanen som ska synas i verksamheten. Det är viktigt att vara medveten, påläst och 

uppdaterad i allmänhet för att ha möjlighet till att skapa så bra miljöer som möjligt för barnen 

att lära, utvecklas och vistas i. Arbetslagets samarbete med varandra och med en ledning som 

ger både krav och stöd är avgörande för att kvalitetssäkra verksamheterna. Det finns 
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förhoppningar om att detta område har potential att utvecklas. Att stödet förstärks och 

personalens ämneskunskap förbättras då jag ser det som en stor roll i vilken plats olika ämnen 

får i verksamheten och att detta ska leda till att den reviderade läroplanen får full 

genomslagskraft.  

Det vore intressant att i ett senare skede, när ytterligare tid har gått i arbetet med de uppdaterade 

och tillkomna målen i naturvetenskap, göra om denna studie för att få vetskap om ifall den lilla 

utveckling studien visar skett hittills har fortsatt. Det hade varit spännande läsning att se om 

personalen inom förskolan fått den kompetensutveckling de uttrycker att de vill ha och behöver 

för att kunna följa läroplanens strävansmål om naturvetenskap fullt ut. Det vore även intressant 

att undersöka hur huvudmännen inom förskolan tänker kring detta ämne, både utifrån att 

förskolan nu räknas som ett första steg i en 10-årig skola och ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande (Skolverket, 2010) och kring förskolechefens roll och ansvar i arbetet med läroplanen. 

Detta för att på ytterligare ett plan undersöka om kopplingen till att fördela stöd till förskolans 

pedagoger ses som en viktig del för utvecklingen av naturvetenskapen som ämne och del av 

förskolan.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Maja Andersson och jag läser sjätte terminen på förskollärarutbildningen vid 

Karlstads universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete om naturvetenskap i förskolan. I 

kort är mitt syfte att undersöka hur implementeringen av den nya läroplanen och dess 

förtydligade mål kring naturvetenskap upplevs av förskollärare och förskolechefer.  

Därför vill jag tillfråga dig om ditt deltagande i denna studie.  

Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter och själva intervjun kommer se ut som ett samtal med 

öppna frågor då jag är intresserad av dina upplevelser och kunskaper kring ämnet. Intervjun 

kommer beröra frågeområden som vad naturvetenskap innebär för dig samt upplevelser kring 

implementeringen av den nya läroplanen. Jag önskar också att, med ditt samtycke, spela in 

intervjun med en diktafon eller liknande. 

Jag har tystnadsplikt och du kommer att vara anonym och avidentifieras. Det är enbart jag 

själv som kommer att ta del av det insamlade materialet och det kommer att förstöras så fort 

min uppgift är godkänd.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller ändra ditt 

samtycke.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar 

Maja Andersson 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Tel: xxx 

Mail: xx 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide till förskollärare: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide till förskolechef: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Frågeställning 

Introduktion Ålder, utbildning, erfarenhet, examen, år i yrket? 

Naturvetenskap Vad är naturvetenskap för dig?  

Hur introducerades nya Läroplanen och dess innehåll för er? 

Beskriv hur ni arbetar med naturvetenskap efter den nya läroplanens 

förankring?  

Gör ni något annorlunda idag, som ni inte gjorde innan 

implementeringen av den nya läroplanen? 

Kunskap och 

intresse 

Vilken typ av fortbildning har ni fått utifrån de nya strävansmålen i 

läroplanen angående naturvetenskap? 

Vilken typ av stöd har ni fått? 

Vilken sorts ämneskompetens har du, inom naturvetenskap, under eller 

efter förskollärarutbildningen? 

När och hur diskuterar ni arbetet med naturvetenskap i arbetslaget? 

Hur har de nya målen om naturvetenskap påverkat din syn på vikten av 

naturvetenskap i förskolan?  

Hur utvärderas arbetet med naturvetenskap? 

Kategori Frågeställning 

Introduktion Ålder, utbildning, erfarenhet, examen, år i yrket? 

Naturvetenskap Vad är naturvetenskap för dig?  

Hur introducerades den nya läroplanen för dig och personalen? 

Hur tänker du kring de reviderade strävansmålen i naturvetenskap? 

Kunskap och 

intresse 

Vilket stöd har personalen fått kring implementeringen av den nya 

läroplanen?  

Har personalen fått eller erbjudits fortbildning utifrån de nya 

strävansmålen i läroplanen angående naturvetenskap? 

Vad tänker du är viktigt att ge förskollärarna i din roll som 

förskolechef? 

Olika forskning säger många gånger att naturvetenskapen inte arbetas 

med på samma sätt som med andra ämnen, ser du något av detta hos 

er? 

Hur tänker du rent allmänt att förskolan kan bli bättre på att jobba med 

dessa strävansmål? 



 

 

Bilaga 3: Mailintervju 

 

Hej!  

 

Tack för att du tar dig tid att bidra till min undersökning. Som jag skrev i brevet du fått så 

läser jag sjätte terminen under förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet och skriver 

just nu mitt examensarbete. Den handlar i kort om naturvetenskap och hur den reviderade 

läroplanen bidragit till arbetet med detta ute i verksamheterna samt hur den introducerades. 

Jag önskar ha svar på några frågor kring detta av dig utifrån din roll som förskolechef. Detta 

via mail. Jag hoppas du har tid att besvara dessa så gott du kan i ett svar på det här mailet. 

Som jag även skrev innan är du självklart anonym och det kommer inte någonstans framgå 

vem du är eller vilken förskola/kommun du arbetar på/i. Svaren raderas så snart min uppsats 

är färdigställd och godkänd och svaren kommer inte kunna ses av någon annan och kommer 

endast användas till min uppsats.  

 

 

Frågor:  

 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat som förskolechef?  

 

Vad är naturvetenskap för dig? 

 

Hur introducerades den nya läroplanen för dig och personalen? 

 

Beskriv kort hur du tänker kring de reviderade strävansmålen i naturvetenskap: 

 

Vilken typ av stöd har personalen fått kring implementeringen av den nya läroplanen? 

 

Vad tänker du är viktigt att ge förskollärarna utifrån din roll som förskolechef? 

 

Har personalen fått eller erbjudits fortbildning utifrån de nya strävansmålen i läroplanen  

angående naturvetenskap? 

 

Hur tänker du rent allmänt kring hur förskolan kan bli bättre att arbeta mot dessa strävansmål? 

 

 

Tack igen!  

MVH / Maja Andersson 

 


