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Sammanfattning:  
 

Den här undersökningens syfte är att ta reda på: (i) Vad är naturvetenskap för de intervjuade 

pedagogerna? (ii) Arbetas det med naturvetenskap i förskolan och i så fall hur? (iii) Vilka 

faktorer tror pedagogerna det är som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan? 

 

Data till undersökningen har samlats in genom strukturerade intervjuer med tolv pedagoger i 

förskolan.  

 

I undersökningen framkom att elva av tolv pedagoger är överrens om att pedagogernas eget 

intresse är den viktigaste faktorn som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan. 

Pedagogernas kunskap och utbildning inom det naturvetenskapliga området ses också som en 

viktig faktor. För de flesta pedagogerna handlar naturvetenskap om natur, djur och växtlighet. 

Nästan lika många ser naturvetenskap som en blandning av kemi, fysik och biologi.  

 

Min slutsats är att om det naturvetenskapliga arbetet i förskolan ska öka måste 

yrkesverksamma pedagoger få kompetensutveckling inom naturvetenskap och dessutom bör 

det ingå naturvetenskapliga kurser i all lärarutbildning. 
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1 INLEDNING 
 

Som blivande lärare med inriktning naturvetenskap-teknik-matematik för förskolan tycker jag 

att det vore intressant att få reda på vilken inställning till naturvetenskap som råder bland 

yrkesverksam personal i förskolan. Vad tror de egentligen det är som styr över hur mycket 

naturvetenskap som förekommer i förskolan? Under min utbildning har jag genom olika 

naturvetenskapliga kurser fått upp ögonen för att naturvetenskap inte behöver vara så svårt 

som många tror. Små barn är utforskande till sin natur, de tar hjälp av alla sina sinnen för att 

upptäcka världen omkring sig. De smakar, känner, lyssnar, provar, tittar på och jämför saker 

omkring sig för att kunna bilda sig en uppfattning om hur allt fungerar och hänger ihop. I 

förskolan har vi goda möjligheter att ta vara på barnens naturliga upptäckarlust och med hjälp 

av den skapa en stabil grund för dem att stå på i det livslånga lärandet. Min uppfattning är att 

man skulle kunna arbeta mycket mer med naturvetenskap i förskolan än vad man gör i nuläget 

och jag hoppas att den här undersökningen ska ge en del svar på vad det kan finnas för 

orsaker till att olika förskolor arbetar olika mycket med naturvetenskap.  

1.1 Bakgrund 

 

”Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa möjligheter för detta genom 

att vi stödjer, möter och utmanar dem i deras lustfyllda lärande”  

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s 9). 

 

Min erfarenhet efter många års arbete i förskolan och flera VFU-perioder 

(Verksamhetsförlagd utbildning) under lärarutbildningen är att många förskolor av olika 

anledningar låter det naturvetenskapliga arbetet stå tillbaka. Förskolans läroplan (Lpfö 98) 

ger oss ett omfattande uppdrag med flera strävansmål att arbeta mot. Egentligen är det endast 

ett mål som direkt nämner naturvetenskap och det återfinns som näst sista punkt under 

rubriken Utveckling och Lärande: ”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” (Lpfö 98, s 13). Detta enda klart uttalade 

naturvetenskapliga mål kan vara en anledning till att naturvetenskapen i förskolan på många 

håll inte får så stor plats. Tar man däremot på sig de ”naturvetenskapliga glasögonen” och 

läser läroplanen hittar man mängder av skrivningar som stödjer naturvetenskapligt arbete i 

förskolan. Med dessa glasögon på finner jag ytterligare fyra mål under Utveckling och 

Lärande som kan kopplas till naturvetenskap: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld,  

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,  

 utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar,  

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker,” (Lpfö 98, s 12-13) 

 

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Genom lek och lustfyllt lärande kan 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem stimuleras. I förskolans uppdrag ingår bland annat att uppmuntra 

barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen. Förmågan att iaktta och reflektera ska ges 

möjlighet att utvecklas och barnen ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra 
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olika val. Det är också viktigt att barnen erbjuds en miljö som inspirerar dem att utforska 

omvärlden och att de får möjlighet att enskilt fördjupa sig i olika frågor och söka svar och 

lösningar (Lpfö 98). Under Utveckling och Lärande läser vi dessutom ”Verksamheten skall 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten 

skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld” (Lpfö 98, s 

12). Genom att på olika sätt arbeta med naturvetenskap i förskolan kan vi uppnå allt detta och 

mer därtill. 

 

1.1.1 Begreppsförklaringar 
 

Naturvetenskap 

 

Det finns många olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet naturvetenskap. För mig 

handlar naturvetenskap framför allt om kemi, fysik och teknik. För biologi och det som rör 

naturen, som t.ex. djur och växter, har jag hittills använt ordet naturkunskap.  

 

Enligt Claesdotter (2008) menar Karin Persson-Gode att naturvetenskap är ett ämne som 

handlar om allting omkring oss och inom oss. Hon menar också att allt som berör människor 

egentligen går att härleda till naturvetenskap, i vilket fysik, kemi och biologi ingår.  

 

I Nationalencyklopedin (1994) beskrivs naturvetenskap som den sammanfattande 

benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar. Dit brukar 

räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap.  

 

Pedagoger 

 

I den här undersökningen används genomgående ordet pedagoger för att benämna de vuxna 

som arbetar med barn i förskolan. Ordet används oavsett utbildning och kan alltså innefatta 

både förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagoger och andra.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Mycket av det som skrivits om naturvetenskap och barn i skolåldern kan enligt min mening 

också relateras till yngre barn. Nedan följer en genomgång av relevant litteratur uppdelat på 

fyra områden. 

 

1.2.1 Varför naturvetenskap? 
 

Ärleman-Hagsér (2008) tar upp att det finns forskning som visar att det är viktigt för barn att 

genom kamrater och vuxna möta olika sätt att tänka och förstå fenomen och därmed få 

möjlighet att reflektera kring sin egen genuina förståelse av naturvetenskapliga fenomen i sin 

omvärld. Enligt Ekstig (2002) flyttas kunskapsfronten inom naturvetenskapen ständigt framåt 

och därför måste vi ständigt sträva efter att utveckla lärandet för att våra barn och unga ska 

kunna hålla jämna steg med utvecklingen. Dimenäs (2007) refererar till Säljö som menar att 

för att kunna verka i ett framtida samhälle är det viktigt att utveckla en förmåga att ha 

överblick och att kunna strukturera, sammanfatta och kritiskt granska kunskap och 

information. Enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) är det viktigast att eleverna i skolans 
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naturvetenskap lär sig att hitta information, kritiskt granska den samt lär sig att också använda 

den i andra sammanhang. 

 

Harlen (1996) menar att naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som läsning, skrivning 

och räkning i vårt allt mer tekniska samhälle. Barn som arbetar naturvetenskapligt utvecklar 

metoder för att samla in information, pröva idéer och söka förklaringar som de kan ha nytta av 

när de ska tillgodogöra sig andra erfarenheter. Det naturvetenskapliga arbetssättet ger barnen 

en beredskap för att fatta effektiva beslut och lösa problem i sin egen tillvaro. Dessutom 

förbättras barnens förmåga att förstå sin omvärld (Harlen, 1996).  

 

Logisk förmåga, öppenhet, ärlighet och kritiskt tänkande är egenskaper som en naturvetare 

behöver för att göra ett bra jobb. Likaså är det viktigt att ha en längtan efter att få veta och 

förstå, att vara nyfiken och ifrågasättande samt att ha ett intresse för sociala och etiska frågor. 

Dessa egenskaper kallas av vissa för scientific attitudes (Helldén m.fl., 2005). Harlen (1996) 

menar att för all sorts inlärning är det viktigt med nyfikenhet, uthållighet, samarbetsförmåga 

och fördomsfrihet. ”Se bara på små barn. Deras nyfikenhet känner inga gränser, de deltar med 

full entusiasm i upptäckter av sammanhang som de förstår på sitt eget sätt och som skänker 

dem upptäckandets glädje.”(Ekstig, 2002, s 17). 

  

När man talar om naturvetenskap handlar det ofta om begrepp och begreppsförståelse men 

Helldén m.fl. (2005) menar att frånsett vissa grundläggande begrepp så är den 

begreppsförståelse som till exempel industrin kräver så specifik att det inte är meningsfullt att 

lära sig den i skolan. Dessutom finns det forskning som visar att när omständigheterna så 

kräver har allmänheten förmåga att ta till sig och använda de begrepp de behöver. ”En ung 

människa av idag befinner sig i viss mening i samma situation som en vetenskapsman i 

historien. Båda måste bilda sig nya begrepp ur de redan kända” (Ekstig, 2002, s 27).  

 

Skolans undervisning i naturvetenskap har enligt Andersson (2008) två huvuduppgifter. Den 

ena är att genom att intressera eleverna för naturvetenskap få dem att utöka sin kunskap om 

arbetssätt, teorier och begrepp. Den andra uppgiften är att ge överblick och sammanhang och 

skapa engagemang för olika frågor i vår komplexa omvärld vilken präglas av stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. 

 

I det här sammanhanget är det nog också på sin plats att nämna det svenska NOT-projektet 

(Naturvetenskap och Teknik) som startade 1999. NOT-projektet var ett femårigt samarbete 

mellan Högskoleverket och Skolverket på uppdrag av regeringen (Gisselberg, Ottander, & 

Hanberger, 2003). Projektet syftade till att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap 

och teknik och utveckla undervisningen i dessa ämnen. Vårt samhälle behöver fler naturvetare 

och tekniker och allmänbildningen inom naturvetenskap och teknik behöver ökas vilket var 

några av utgångspunkterna för NOT-projektet (Helldén m.fl., 2005).  

 

1.2.2 Vuxnas erfarenheter och kunskaper 
 

Helldén m.fl. (2005) refererar till studier som visar att det man själv upplevt har stor betydelse 

för hur man tänker om lärande och utbildning. Därför bör man till exempel ta upp de 

studerandes egna erfarenheter av undervisning i naturvetenskap redan tidigt i 

lärarutbildningen. Jörgen Dimenäs (2007) frågar sig hur framgångsrikt vårt nutida 

utbildningsväsende är när det gäller att utbilda kompetent personal som sen i sin tur har 

ansvar för att utbilda våra barn och unga. Har personalen tillräcklig kompetens för att kunna 

utforma kunskapsområden och förstå vilket innehåll som krävs för att eleverna ska utveckla 
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förståelse i olika ämnen? Åkerblom (2008) menar att det är viktigt att även de lärare som 

arbetar med de yngsta barnen vet vad som är relevant. Barn engagerar sig i många olika saker 

och det är pedagogernas uppgift att rikta deras uppmärksamhet mot de vetenskapliga 

aspekterna av de olika sakerna. Det är dessutom viktigt för både barn och pedagoger att det är 

tydligt att det är naturvetenskap man arbetar med. 

  

För att kunna leda ett barns lärande i en viss riktning krävs det att man som pedagog själv 

besitter vissa kunskaper, både om fenomenet i sig och om barns lärprocesser. Att söka 

kunskap tillsammans med barnen blir enklare om man själv vet mycket om något eftersom 

man då vet både hur och var man ska leta (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Också 

Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att för att kunna utmana barns lärande är det grundläggande 

att lärare har kunskap om naturvetenskapliga fenomen. Liksom att lärarna skapar tillfällen där 

barnen får möjlighet att reflektera över de fenomen de ska lära sig något om. För att detta ska 

fungera måste lärarna försöka se världen med barns ögon, vara observanta på vad barn är 

intresserade av och dessutom medvetet reflektera kring sin egen verksamhet. Det är viktigt att 

lärarna sätter sig in i hur barn tänker kring naturvetenskapliga fenomen (Elfström m.fl. 2008).  

 

Barn erbjuds olika typer av naturvetenskapligt lärande i sin vardag och enligt Ärlemalm-

Hagsér (2008) är lärarnas förståelse av sitt uppdrag en betydande faktor för vad barnen 

erbjuds. Åkerblom (2008) poängterar att välutbildade pedagoger som kan arbeta med sin egen 

kunskapsprocess är en förutsättning för att stimulera barns naturvetenskapliga tänkande. 

Enligt Elfström m.fl. (2008) förekommer det i den svenska förskolan att lärarna viftar bort 

barns teorier eller frågor inom naturvetenskap till förmån för andra ämnen, främst sker detta 

beroende på bristande naturvetenskaplig kunskap hos lärarna. 

 

1.2.3 Barns lärande 
 

Annika Åkerblom (2008, s 86) skriver: ”Lärandet är en utveckling över tiden, som handlar om 

att urskilja allt fler aspekter i den miljö där barnen befinner sig”. Barn uppfattar sin omvärld 

med alla sina sinnen, ständigt och jämt. För att lära sig strävar de hela tiden efter att förstå och 

göra sina erfarenheter begripliga. Samspelet med omgivningen gör att den pedagogiska 

miljöns utformning har stor betydelse för barnens lärande. Den pedagogiska miljön innefattar 

både utrymmen, material och klimat vilka ska inspirera till utforskande och upptäckande 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 

Wehner-Godée (2000) skriver om ett projekt där man filmat barn som arbetade aktivt med ett 

material. Barnen var engagerade och koncentrerade så länge det fanns något att undersöka. 

Det syntes tydligt att det var både kamraternas upplevelser och glädjeutbrott och materialet i 

sig som väckte barnens uppmärksamhet. När pedagogerna gick in med fakta eller frågor 

stördes barnens koncentration och en del gick därifrån. Författarens slutsats är att barn till att 

börja med inte har behov av information utan först och främst av upplevelser, upptäckter och 

glädje.  

 

Förskoletraditionen har länge varit inriktad på hur barn lär och därför har förhållningssättet till 

barn och till lärandeprocessen i sig varit det viktiga. Innehållet i det man arbetat med har inte 

haft så stor betydelse (Pramling Samuelsson & Pramling (Red.), 2008).  Men Helldén m.fl. 

(2005) menar att det är fruktbart att undervisa även mycket unga elever i naturvetenskap 

eftersom alla av naturen är nyfikna i början av livet. Utnyttjar man denna nyfikenhet i den 

naturvetenskapliga undervisningen får barnen en chans att sammanföra sina idéer med det 
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naturvetenskapliga betraktelsesättet. Elfström m.fl. (2008) ger i sin bok flera exempel på hur 

små barn utforskar olika fenomen på ett i grunden naturvetenskapligt sätt.  

 

För att utveckla förståelse för naturvetenskap är det viktigt att både barn och lärare ställer 

frågor kring de naturvetenskapliga fenomen de möter. Det ligger på lärarnas ansvar att ha 

sådan kunskap och förståelse av ämnet att de kan utmana barnens föreställningar med nya 

frågor och idéer. Ett respektfullt bemötande i ett öppet klimat där barnen vågar framföra sina 

tankar är också av betydelse för utvecklingen av barns lärande om naturvetenskap menar 

Ärleman-Hagsér (2008). Även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) poängterar vikten av 

att ställa frågor. De uppmärksammar dock svårigheten att ställa frågor som leder till att man 

får reda på vad barnen vet, hur de tänker och vad de tycker om olika betingelser i sin vardag. 

Elfström m.fl. (2008) menar att beroende på hur en fråga formuleras kan svaret påverkas. Så 

kallade produktiva frågor inspirerar till produktiv verksamhet och leder till att barnens 

genuina frågor blir mer undersökningsbara. Frågor som efterfrågar barnens egna tankar om ett 

problem är oftast lättare för dem att besvara än rena faktafrågor som kräver ett ”rätt svar”.  

 

Genom att göra saker, kommunicera, skapa, konstruera, vara aktiv, utforska och 

experimentera lär sig elever. Detta kan kopplas till Deweys uttryck ”learning by doing”. 

Dewey menade att lusten och intresset att hantera ting och begrepp finns hos eleven själv och 

att det tar sig uttryck i en självverksamhet som drivs av ett eget intresse (Wehner-Godée, 

2000). Precis som matematisk kompetens eller skriftspråkskompetens är naturvetenskapligt 

tänkande inget som plötsligt uppstår hos barn i och med att de uppnår en viss ålder eller 

mognad (Åkerblom, 2008). 

 

1.2.4 Naturvetenskap i förskolan 
 

Persson Gode (2008) menar att naturvetenskap i förskolan handlar om att upptäcka. ”Barn 

upptäcker från morgon till kväll och det handlar mest om att hinna se vad de gör! ”(Persson 

Gode, 2008, s 19) En god utgångspunkt för experiment och upplevelser är att titta på vad 

barnen verkar intresserade av och vad de upptäcker. Det gäller att våga tänka kreativt och låta 

barnen komma med lösningar på hur man ska gå vidare med arbetet. När man arbetar med 

naturvetenskap på upptäckarnivå finns inget facit. Även Ärleman-Hagsér (2008) menar att det 

bör vara barnens intresse som ska ligga till grund för det naturvetenskapliga lärandet i 

förskolan. 

  

Persson Gode (2008) menar att det är både roligt och inspirerande att koppla ihop ett 

utforskande arbetssätt med de aktiviteter som händer dagligen. Ärleman-Hagsér (2008) 

beskriver hur man kan använda lärstudiens reflekterande och systematiska arbetssätt för att 

utveckla barns kunnande kring fenomen de möter i sin vardag. ”Att få syn på ett fenomen är 

det första skälet till att vilja utforska något, vad det än kan vara” (Persson Gode, 2008, s 19). 

  

I förskolan är det vanligt att man arbetar tematiskt (Dimenäs, 2007; Pramling Samuelsson & 

Pramlig (Red.), 2008).  Ett tema kan pågå en längre eller kortare period men det viktiga är 

inte tid och omfång utan att man avgränsar och lyfter fram det man vill arbeta med (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Dessutom är det bra om temat får genomsyra hela 

verksamheten och inte bara pågå under en avgränsad tid. Arbetar man temainriktat får man 

också möjlighet att skapa en helhet av flera olika delar. 
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Lärandet är ständigt pågående och sker i relation till situationer och händelser i omvärlden 

(Dimenäs, 2007). Varje barn har sin egen upptäckar- och lärandeprocess. Ett användbart 

verktyg för att få syn på och förstå dessa processer är dokumentation (Wehner-Godée, 2000). 

 

Barn sorterar och ordnar ofta olika föremål omkring sig. Genom att göra detta tränar sig 

barnet på att fokusera på detaljer, likheter och skillnader samt organisera sin omvärld 

(Elfström m.fl., 2008). Både Ärleman-Hagsér (2008) och Elfström m.fl. (2008) menar att 

systematisk sortering och klassificering är viktiga delar i det naturvetenskapliga arbetssättet 

och kunskapsbildningen.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Vad är naturvetenskap för de intervjuade pedagogerna? 

2) Arbetas det med naturvetenskap på de intervjuade pedagogernas förskolor och i så fall på 

vilket sätt? 

3) Vilka faktorer tror de intervjuade pedagogerna påverkar arbetet med naturvetenskap i 

förskolan? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 

I denna undersökning har tolv pedagoger intervjuats, varav sex förskollärare, tre barnskötare, 

en fritidspedagog, en grundskollärare och en montessorilärare samtliga verksamma inom 

förskolan. Pedagogernas erfarenhet i yrket varierar från drygt ett år till 23 år. Pedagogerna 

arbetar på nio olika förskolor i två olika kommuner. Fyra förskolor ligger i eller strax utanför 

ett mindre samhälle i en glesbygdskommun och av de övriga fem ligger några i ett mindre 

samhälle och några i utkanten av en storstad i en storstadskommun. Förskolorna representerar 

de tre olika driftsformer för förskolor som är vanligast i Sverige; kommunala, enskilt drivna 

och kooperativa. Antalet avdelningar på de olika förskolorna varierar mellan en och fyra 

stycken. Urvalet av förskolor och pedagoger är gjort på basis av min och min kurskamrats 

tidigare kontakt med pedagoger på respektive förskola. På drygt hälften av förskolorna fick 

hela personalgruppen frågan om någon var intresserad av att ställa upp för intervju och på de 

övriga förskolorna blev utvalda pedagoger personligen tillfrågade om intresse fanns att delta i 

undersökningen. 

 

Samtliga intervjuade har tillfrågats och gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. De 

har också fått veta att intervjusvaren skall bearbetas av två studenter och användas i två olika 

uppsatser samt att det i de slutgiltiga rapporterna inte kommer att vara möjligt att identifiera 

vare sig förskolor eller pedagoger. Samtliga intervjuade har dessutom erbjudits att granska 

intervjumaterialet sedan det renskrivits vilket enligt Arfwedson och Ödman (1998) kan anses 

som ett etiskt riktigt förfaringssätt.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag har valt intervjuer som datainsamlingsmetod för den här undersökningen eftersom jag 

anser att intervjuns fördel framför enkäten är den personliga kontakten med den intervjuade 

och möjligheten att ställa följdfrågor för att få förtydliganden vid oklara svar. Den typ av 

intervju som använts är vad Johansson och Svedner (2006) kallar strukturerad intervju. En 

strukturerad intervju bygger på fasta frågeområden och frågor, vilka ställs till samtliga 

intervjuade i undersökningen. Kvale (1997) poängterar vikten av att frågorna i en intervju är 

korta, enkla och befriade från akademisk jargong så att de blir lätta för respondenterna att 

förstå. Den vanligaste registreringsmetoden av svaren i en strukturerad intervju är papper och 

penna, i vissa fall kan också bandspelare användas (Johansson & Svedner, 2006). Jag har valt 

att enbart använda papper och penna under själva intervjuerna och att sedan skriva rent 

anteckningarna på dator.  

 

2.3 Procedur 

 

När det gäller framtagandet av intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna har jag 

samarbetat med en kurskamrat. Vi träffades på högskolan och skrev samtliga intervjufrågor 

utom två tillsammans. Min kurskamrat kompletterade intervjumaterialet med dessa två frågor 

efter någon vecka. Därefter har vi intervjuat fem respektive sju pedagoger vardera. Jag 

besökte fyra förskolor för att ta reda på om intresse fanns bland pedagogerna att delta i 
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undersökningen. Min kurskamrat besökte fem förskolor. På de fyra förskolorna jag besökte 

var sammanlagt fem pedagoger intresserade av att delta och på de fem förskolorna min 

kurskamrat besökte var sammanlagt sju pedagoger intresserade. 

De fem pedagoger jag intervjuat fick vid mitt besök ett brev som beskrev syftet med 

undersökningen (se bilaga) och intervjufrågorna bifogades (se bilaga). På två av förskolorna 

bokades omedelbart en tid för intervju påföljande vecka. En förskola kontaktades per telefon 

efter en vecka och en tid för intervju bokades. De två sista intervjutiderna bokades vid ett 

personligt möte med en av pedagogerna vid ett gemensamt kurstillfälle. Samtliga intervjuer 

genomfördes inom två veckor och skedde på respektive pedagogs förskola. Pedagogerna 

intervjuades enskilt. Två av intervjuerna skedde i ett avskilt rum utan störningsmoment. Två 

av intervjuerna skedde på ett loft som inte var ljudisolerat från pågående verksamhet i 

barngruppen, en av dessa intervjuer avbröts dessutom kort av pedagogens son vid ett tillfälle. 

Den femte intervjun genomfördes i ett öppet rum där förskolans kokerska förberedde lunchen 

i andra änden av rummet. Jag anser dock inte att de olika störningsmomenten påverkat 

resultatet eftersom samtliga intervjuade verkade lugna och koncentrerade på samtalet och vi 

hade gott om tid på oss. 

 

Min kurskamrat besökte fem förskolor där sammanlagt sju pedagoger var intresserade av att 

delta i undersökningen. Min kurskamrat beskrev vid sitt besök syftet med undersökningen och 

bokade tider för intervjuerna. Därefter fick pedagogerna intervjufrågorna via mail för att 

kunna förbereda sig inför intervjutillfället. Också dessa pedagoger intervjuades enskilt på 

respektive förskola. Samtliga sju intervjuer kunde genomföras i ett avskilt rum där ingen 

annan verksamhet pågick. En intervju stördes dock helt kort av en felsökning vid ett 

strömavbrott. 

 

Både jag och min kurskamrat har under intervjuerna antecknat svaren med penna och papper 

för att senare samma dag, hemma i lugn och ro, skriva rent materialet på dator. 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Vid bearbetningen av resultatet har jag inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, framför 

allt när det gäller två av mina frågeställningar. Enligt Marton & Booth (2000) har 

fenomenografin sin grund i beskrivningen av människors syn på olika fenomen i omvärlden 

samt variationer i dessa uppfattningar. Larsson (1986) poängterar att fenomenografin handlar 

om att beskriva hur en person uppfattar något och inte om hur det egentligen är. I 

resultatredovisningen har jag samlat de olika svaren i kategorier under respektive fråga samt 

redovisat hur många pedagoger som ger uttryck för respektive uppfattning. Jag har letat efter 

både samstämmigheter och avvikelser i uppfattningar för att kunna gör denna kategorisering 

av svaren.  
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3 RESULTAT 
 

Nedan redovisas insamlad data i olika kategorier under respektive fråga.  

 

3.1 Vad är naturvetenskap för de intervjuade pedagogerna? 

 

Naturvetenskap handlar om natur, växter och djur 

 

Fem av pedagogerna menar att de i första hand tänker på naturen, växter och djur när de ska 

beskriva vad naturvetenskap är för dem. Ytterligare tre pedagoger nämner djur och natur som 

en del av naturvetenskapen. Alltså är det åtta av tolv, dvs. två tredjedelar av de intervjuade, 

som kopplar naturen, djur och växtlighet till begreppet naturvetenskap. 

  

Naturvetenskap innefattar kemi, fysik och biologi 

 

Sju av tolv intervjuade pedagoger anser att naturvetenskap handlar om fysik, kemi och 

biologi. Flera av dem gör kopplingar till sin egen skoltid och de ämnen som ingick i NO-

blocket. Två av dessa sju summerar sin uppfattning av naturvetenskap som läran om vår 

omvärld, hur allt omkring oss hänger ihop och fungerar. 

 

Kretsloppet och miljö som en del av naturvetenskapen 

 

Tre av de pedagoger som i första hand kopplar naturen till naturvetenskap nämner också 

kretsloppet och närmiljön med återanvändning och miljötänk som viktiga delar.  

 

Andra vetenskaper 

 

Två av de pedagoger som kopplar naturvetenskap till kemi, fysik och biologi lägger till teknik 

och en annan nämner matematik och astronomi. Ytterligare en annan pedagog nämner stjärnor 

och planeter som en del av naturvetenskap. 

 

3.2 Arbetas det med naturvetenskap på förskolorna och i så fall på vilket sätt? 

 

Ja 

 

Nio pedagoger besvarar frågan med ett ja och ger många exempel från sin verksamhet. Drygt 

hälften av exemplen kan kopplas till natur, djur och växtlighet. Som exempel på aktiviteter 

nämndes t.ex. leta djurspår och spillning, gråsuggor i burk som matades och studerades, 

naturrutor, ta vara på tillfällena på gården och i skogen då barnen ställer frågor, vara ute i 

naturen, prata om årstidsväxlingarna, odla, gräva ner en planka och studera vad som hänt efter 

en tid, vattenprojekt samt titta i och läsa böcker. De två sista exemplen kan också sorteras in 

under någon av de tre övriga kategorierna av vad naturvetenskap är för pedagogerna liksom 

följande exempel; teknik och matematik, experiment, bygga drakar, massage, temaarbete om 

astronomi, kompostering och sopsortering. 
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Inte medvetet 

 

Två pedagoger menar att de inte medvetet arbetar med naturvetenskap men att de kanske gör 

det indirekt. Den ena nämner arbetet med att ta in snö och undersöka den och den andra 

kommer efter lite funderande fram till att naturvetenskap finns i ganska mycket av deras 

verksamhet. Exemplen som ges handlar om djur och natur, årstider, snö och regn samt en 

naturruta som besöks regelbundet. 

 

Nej 

 

En pedagog anser inte att de arbetar medvetet med naturvetenskap och säger att de visserligen 

prioriterat att vara ute mycket men det blir mest fri lek vid dessa tillfällen. 

 

3.3 Vilka faktorer tror pedagogerna påverkar arbetet med naturvetenskap i 

förskolan? 

 

Intresse 

 

Elva av tolv intervjuade pedagoger menar att det är pedagogernas intresse som styr hur 

mycket man arbetar med naturvetenskap på förskolan. Det man känner sig bekväm med, 

tycker är roligt och brinner för syns i verksamheten. Tre pedagoger nämner också barnens 

intresse. Har man nyfikna och frågvisa barn i gruppen kanske man arbetar mer med 

naturvetenskap menar en pedagog medan en annan menar att det ligger på pedagogernas 

ansvar att väcka barnens intresse. 

 

Kunskap och utbildning 

 

Drygt hälften (sju av tolv) av pedagogerna talar om kunskap och utbildning som en viktig 

faktor. Denna faktor påverkar både positivt och negativt menar de. Goda kunskaper och 

utbildning inom det naturvetenskapliga området gör att man arbetar mer med naturvetenskap 

på förskolan medan brist på kunskap däremot gör att man dra sig för att arbeta med 

naturvetenskap. En pedagog menar att de ibland kanske arbetar med naturvetenskap utan att 

vara medvetna om det eftersom de inte har utbildning på området.  

 

Närheten och tillgången till naturen och en inspirerande närmiljö 

 

Fyra pedagoger menar att närheten och tillgången till naturen och en inspirerande närmiljö ger 

en naturlig koppling och gör det enklare att arbeta med naturvetenskap.  

 

Förskolans inriktning eller profilering 

 

Fyra pedagoger menar att förskolans inriktning eller profilering kan vara antingen positiv eller 

negativ för det naturvetenskapliga arbetet. Har förskolan en naturvetenskaplig inriktning får 

naturvetenskapen helt naturligt stor plats. Har förskolan en annan inriktning kanske det 

naturvetenskapliga arbetet får stå tillbaka till förmån för annat. En pedagog menar att 

förskolans ledning också kan vara en faktor som påverkar hur mycket man arbetar med 

naturvetenskap.  
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Tid 

 

Tre pedagoger tar upp tid som en faktor som påverkar det naturvetenskapliga arbetet. Det är 

framför allt bristen på tid som exemplifieras. Det kan vara stressigt med en stor barngrupp och 

rutiner tar tid som annars kunde ha använts till naturvetenskap. Det finns inte alltid tid att 

förbereda naturvetenskapligt arbete t.ex. för att se att ett experiment fungerar innan man 

introducerar det i barngruppen. En pedagog menar dock att en medveten och genomtänkt 

planering kan ge möjlighet att skapa tid för naturvetenskapligt arbete. 

 

Material och resurser 

 

En pedagog nämner ekonomi som en faktor utan att precisera på vilket sätt den påverkar. En 

pedagog menar att det kan vara svårt att arbeta med naturvetenskap när det saknas material. 

En annan pedagog har en motsatt uppfattning och menar att naturvetenskap inte kräver dyrt 

material som vissa andra ämnen, böcker går att låna och i naturen finns mycket användbart 

material som är gratis. Ytterligare en pedagog nämner naturmaterial som en tillgång när 

förskolan har det knapert med ekonomin. 

 

Samsyn, arbetssätt och uppdraget i läroplanen 

 

Några pedagoger tar upp att arbetslagets syn på naturvetenskap och det arbetssätt man 

använder sig av kan påverka arbetet med naturvetenskap i förskolan. Den pedagog som 

nämner läroplanen menar att uppdraget är så omfattande att man ibland känner att man inte 

hinner med alla bitar.  

 

3.4 Sammanfattande slutsatser 

 

Resultatet visar att de flesta pedagogerna anser att naturvetenskap handlar om natur, växter 

och djur. Detta visar sig också i exemplen på frågan om på vilket sätt de arbetar med 

naturvetenskap på respektive förskola. Över hälften av exemplen på aktiviteter som ges har 

anknytning till natur, växter och djur. När det gäller vad som påverkar arbetet med 

naturvetenskap i förskolan nämner flera pedagoger närhet och tillgång till naturen som en 

faktor.  

 

Resultatet visar också att relativt många pedagoger anser att naturvetenskap handlar om kemi, 

fysik och biologi. Detta syns dock inte lika tydligt i exemplen på hur pedagogerna arbetar 

med naturvetenskap och kan kanske kopplas till den näst vanligaste faktorn som pedagogerna 

anser påverkar arbetet med naturvetenskap: kunskap och utbildning. Flera pedagoger anser att 

bristande kunskap gör att de drar sig för att arbeta med naturvetenskap och någon menar att de 

ibland kanske arbetar med naturvetenskap utan att vara medvetna om det eftersom de inte har 

utbildning på området.  

 

Den största faktorn som påverkar arbetet med naturvetenskap i förskolan är enligt de 

tillfrågade pedagogerna deras eget intresse. En pedagog som är intresserad av naturvetenskap 

försöker kanske få med sig sina kollegor i arbetet och tillsammans kan de sen väcka barnens 

intresse för naturvetenskap.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad naturvetenskap är för de intervjuade 

pedagogerna samt vilka faktorer de tror påverkar arbetet med naturvetenskap i förskolan. 

Dessutom efterfrågas exempel på hur pedagogerna arbetar med naturvetenskap på respektive 

förskola. 

 

Strukturerade intervjuer visar att de intervjuade pedagogerna anser att det framför allt är 

intresse, kunskap och utbildning hos pedagogerna som påverkar arbetet med naturvetenskap i 

förskolan. Resultatet visar också att för de flesta pedagogerna handlar naturvetenskap om 

naturen, djur och växter. Nästan lika många ser naturvetenskap som en blandning av kemi, 

fysik och biologi.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Generaliserbarhet 

 

Givetvis kan inte resultaten från denna undersökning generaliseras att gälla för alla förskolor i 

Sverige men tolv pedagoger från nio olika förskolor kan nog ändå sägas vara en ganska god 

representation. De deltagande förskolorna representerar de tre olika driftsformer för förskolor 

som är vanligast i Sverige; kommunala, enskilt drivna och kooperativa. På många håll i 

Sverige strävar kommunerna efter att det på varje förskoleavdelning ska finnas två 

förskollärare och en barnskötare men så ser oftast inte verkligheten ut, många andra 

yrkesgrupper finns också representerade på avdelningarna. Därför anser jag att urvalet av 

pedagoger som deltar i denna undersökning kan anses relativt representativt för svenska 

förskolor. Eftersom vårt urval av förskolor och pedagoger grundar sig på personliga kontakter 

finns en viss risk för att de intervjuade pedagogerna gett oss de svar de trott att vi förväntat 

oss. Vi har dessutom satt ramarna för ämnesområdet och intervjuerna genom att vi begränsat 

antalet frågor vi ställt.  

 

Reliabilitet 

 

De intervjuade har deltagit i undersökningen av fri vilja och har själva, inom vissa tidsramar, 

fått bestämma tid och plats för intervjuerna, vilket kan anses gynnsamt för resultatets 

reliabilitet. Intervjuerna har genomförts av två olika personer vilket ger en viss osäkerhet. 

Risken finns också att vi fokuserat olika starkt på olika frågor under intervjuerna eftersom vi 

har olika inriktningar på våra uppsatser. Däremot har vi strävat efter att ge så liknande 

förutsättningar som möjligt; samtliga intervjuade har fått frågorna i förväg och intervjuerna 

har sedan genomförts enskilt på respektive pedagogs förskola så ostört som möjligt. Samtliga 

intervjuade har erbjudits möjligheten att kontrollera riktigheten i det renskrivna 

intervjumaterialet efter respektive intervju. 

 

När det gäller urvalet av intervjufrågor märkte jag när resultatet skulle bearbetas att det hade 

varit bra om pedagogerna hade ombetts motivera sina svar mer på vissa frågor. Bland annat 

hade frågan om vilka faktorer som påverkar naturvetenskapen i förskolan behövt kompletteras 
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med att pedagogerna ombetts att förklara hur de anser att de olika faktorerna påverkar arbetet 

med naturvetenskap.  

 

Validitet  

 

Eftersom de intervjuade pedagogerna ombetts ge sin egen uppfattning om respektive 

frågeställning kan validiteten anses god. Samtliga intervjuade pedagoger har också besvarat 

samtliga av de frågor som kan anses relevanta för den här undersökningen. Det finns en viss 

risk för att de pedagoger som valt att delta i undersökningen har ett större intresse för 

naturvetenskap än sina kollegor och att detta i sin tur påverkat resultatet.  

 

4.3 Resultatdiskussion 

 

Den mest intressanta frågeställningen i den här undersökningen anser jag vara den som 

handlar om vilka faktorer pedagogerna tror påverkar arbetet med naturvetenskap i förskolan. 

Därför kommer jag nedan i huvudsak att diskutera den frågan men också väva in funderingar 

kring frågeställningarna om vad naturvetenskap är för pedagogerna och hur de arbetar med 

naturvetenskap på respektive förskola.  

 

De resultat jag fått fram visar att det, enligt de tillfrågade pedagogerna, framför allt är 

intresse, utbildning och kunskap hos pedagogerna som påverkar hur mycket man arbetar med 

naturvetenskap i förskolan. Att pedagogernas kunskap och utbildning inom det 

naturvetenskapliga området har betydelse stämmer också överrens med en del av det jag fann 

i den redovisade litteraturen. Att kunskap och utbildning kan ses som en faktor som påverkar 

arbetet med naturvetenskap både i positiv och i negativ riktning framgår av intervjuerna. Men 

jag får uppfattningen att det framför allt är brist på kunskap, som då påverkar negativt, som de 

intervjuade pedagogerna har erfarenhet av. Liksom Dimenäs (2007) undrar jag därför om 

pedagogerna i förskolan har tillräcklig kompetens för att arbeta med olika ämnesområden, 

som till exempel naturvetenskap, på ett sådant sätt att barnen utvecklar sin förståelse. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att pedagogerna måste ha vissa kunskaper, 

både om fenomenen i sig och om barns lärprocesser, för att kunna leda barnens lärande i en 

viss riktning. De vuxna i förskolan har till uppgift att vägleda barnen till aktivitet som främjar 

deras lärande (Lpfö 98), inte bara inom naturvetenskap utan inom alla områden. Som pedagog 

i förskolan har man alltså ett mycket omfattande uppdrag som kanske ibland kan vara svårt att 

hinna med, vilket också en av de intervjuade pedagogerna påpekade. Ärleman-Hagsér (2008) 

menar att lärarnas förståelse av sitt uppdrag har betydelse för vilken typ av naturvetenskapligt 

lärande barnen erbjuds i sin vardag. Mot bakgrund av att bara en pedagog nämner läroplanen i 

intervjun drar jag slutsatsen att många pedagoger inte är medvetna om det stöd för 

naturvetenskapligt arbete som finns i läroplanen. Detta kopplar jag också till det som en 

pedagog sa om att de kanske arbetar med naturvetenskap utan att vara medvetna om det 

eftersom de saknar kunskap på området. Saknar man naturvetenskaplig kunskap ser man inte 

alla möjligheter till naturvetenskap i uppdraget utan bara de mest uppenbara, som t.ex. 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för enkla naturvetenskapliga 

fenomen” (Lpfö 98, s 13).  

 

En av de intervjuade pedagogerna poängterade att barn som frågar måste få respons och enligt 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) är det lättare att söka kunskap tillsammans med 

barnen om man har vissa förkunskaper så att man vet hur och var man ska leta. Ärleman-

Hagsér (2008) poängterar vikten av att lärarna har kunskap och förståelse för ämnet för att 
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kunna utmana barnen med nya frågor och idéer. Två av pedagogerna tar i intervjuerna upp 

barnens intresse som en faktor som påverkar arbetet med naturvetenskap. Både Persson-Gode 

(2008) och Ärleman-Hagsér (2008) tar upp att det bör vara barnens intresse som ligger till 

grund för experimenterande och annat naturvetenskapligt lärande i förskolan. För att kunna ta 

till vara barnens intressen ser jag det som en förutsättning att pedagogerna antingen har ett 

eget intresse för ämnesområdet eller har goda kunskaper inom området. De flesta av de 

intervjuade pedagogerna anser att pedagogernas eget intresse är den viktigaste faktorn som 

påverkar arbetet med naturvetenskap i förskolan. Jag är beredd att påstå att ett intresse kan 

utvecklas ur kunskap och utbildning, vilket jag själv lagt märke till under min lärarutbildning 

med inriktning naturvetenskap-teknik-matematik för förskolan. Mitt ökade intresse för 

naturvetenskap har i sin tur lett fram till detta examensarbete.  

 

Innan undersökningen hade jag förväntat mig att fler pedagoger skulle se brist på tid som en 

faktor som påverkar arbetet med naturvetenskap, dessutom hade jag förväntat mig att många 

skulle nämna ekonomisk begränsning. En av de pedagoger som nämner tid som en faktor som 

påverkar arbetet med naturvetenskap menar att en medveten och genomtänkt planering kan ge 

möjlighet att skapa tid för naturvetenskapligt arbete. Detta ser jag som en mycket positiv 

inställning som kan appliceras på alla olika ämnesområden man vill arbeta med i förskolan. 

Min erfarenhet från eget arbete i förskolan och flera VFU-perioder är att det är ganska vanligt 

att pedagoger beklagar sig över brist på tid, framför allt då tid till planering och förberedande 

av olika aktiviteter. Ett par av de intervjuade pedagogerna nämner också bristen på tid som en 

faktor och hänvisar då till stora barngrupper, rutiner som tar tid och brist på planeringstid. Jag 

blev positivt överraskad av att flera av de pedagoger som nämnde ekonomi som en faktor 

gjorde det i den mening att de anser att naturvetenskapligt arbete inte kräver lika dyrt material 

som flera andra ämnesområden. Detta kopplar jag dock till att två tredjedelar av de 

intervjuade pedagogerna anser att naturvetenskap handlar om natur, växter och djur. 

Allemansrätten gör det enkelt att utnyttja naturen i undervisningen och att plocka med sig 

material hem.  

 

Jag finner det dock lite förvånande att bara fyra pedagoger nämner närheten till naturen som 

en faktor som påverkar mängden naturvetenskap i förskolan när ändå åtta av tolv menar att 

naturvetenskap för dem handlar om natur, växter och djur. Kanske kan det bero på att 

samtliga förskolor i undersökningen har någon typ av naturområde eller skog inom 

gångavstånd från förskolan och därför ser tillgången till naturen som självklar. Några av de 

pedagoger som menar att naturvetenskap handlar om natur, växter och djur inkluderar också 

kretsloppet, närmiljön och återvinning som delar i naturvetenskapen.  

 

I min undersökning framkom också att drygt hälften av de intervjuade pedagogerna ser 

naturvetenskap som en blandning av kemi, fysik och biologi. Flera av dem drog paralleller till 

sin egen skoltid och de ämnen som då ingick i NO-blocket. I den litteratur jag läst till den här 

undersökningen nämns naturvetenskap i allmänna ordalag, utan att delas upp i kemi, fysik och 

biologi. Detta gäller framför allt de böcker som handlar om naturvetenskap för yngre barn 

(Elfström m.fl., 2008; Persson Gode, 2008). Så upplever jag också att de intervjuade 

pedagogerna ser på naturvetenskapen i förskolan. När jag frågade hur de arbetade med 

naturvetenskap i förskolan var det ingen som sa att de arbetade med kemi eller fysik eller 

biologi. Däremot fick jag flera exempel på aktiviteter som de gjorde med barnen vilka kan 

sorteras in under dessa olika ämnesområden som till exempel bygga drakar, vattenprojekt, 

massage, undersöka snö etc. De allra flesta exemplen på naturvetenskapliga aktiviteter 

handlade dock om natur, växter, djur, kretsloppsarbete och återvinning, vilket jag sorterar in 

under biologi. Elfström m.fl. (2008) menar att det är ganska vanligt att lärare i de tidigare 
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årskurserna väljer bort de delar av naturvetenskapen som de tycker är för svåra och istället 

koncentrerar sig på de ämnesområden de själva är förtrogna med. Det innebär att biologi ofta 

får betydligt större plats i undervisningen än kemi och fysik.  

 

Även om jag samlat pedagogernas uppfattningar om vad naturvetenskap är i fyra kategorier så 

har de gett uttryck för många olika uppfattningar. Att naturvetenskap kan innefatta många 

olika saker bekräftas av Andersson (2008) som menar att det naturvetenskapliga 

kunskapsområdet är mycket stort och att det utvidgas med nya kategorier undan för undan. 

 

Att naturvetenskap är så komplext bidrar förstås till att det hela tiden finns ett behov av 

fortbildning inom det naturvetenskapliga området. Ekstig (2002) menar att vi måste utveckla 

lärandet för att våra barn och unga ska hänga med i utvecklingen av den naturvetenskapliga 

kunskapen. Men för att kunna utveckla lärandet inom naturvetenskap för barn och unga måste 

vi ha intresserade och kunniga vuxna, vilket den här undersökningen visat. Slutsatsen blir 

alltså att om vi vill att arbetet med naturvetenskap i förskolan ska öka måste våra 

yrkesverksamma pedagoger få kompetensutveckling genom fortbildning inom det 

naturvetenskapliga området. Dessutom måste olika naturvetenskapliga kurser ingå i 

lärarutbildningen så att nya pedagoger som kommer ut i verksamheten har en 

naturvetenskaplig grund att stå på för det fortsatta arbetet bland barnen.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

Under min utbildning (med inriktning naturvetenskap-teknik-matematik för förskolan) och 

arbetet med den här undersökningen har mitt eget intresse för naturvetenskap ökat i takt med 

att jag tillägnat mig nya kunskaper på området. Det är därför intressant att resultatet av 

undersökningen visar att det framför allt är pedagogernas intresse för samt kunskap och 

utbildning inom naturvetenskap som har betydelse för arbetet med naturvetenskap i förskolan. 

Efter genomgången av litteratur på området har jag också fått flera goda argument för att vi 

redan i förskolan bör ta vara på möjligheten att lägga en naturvetenskaplig grund som en del i 

det livslånga lärandet. Jag inser att jag och mina kurskamrater har en viktig uppgift framför 

oss när vi kommer ut i arbetslivet. Men vet de yrkesverksamma pedagogerna hur viktig 

naturvetenskapen är? För att få svar på den frågan skulle man bland annat kunna undersöka 

hur mycket aktuell forskning om naturvetenskap som når ut till pedagogerna i förskolan. 

Eftersom pedagogernas egen kunskap i naturvetenskap är viktig kan det också vara intressant 

att undersöka i vilken utsträckning olika kommuner satsar på naturvetenskap; Ordnas det 

intresseväckande studiedagar? Får förskolorna medel till att köpa in inspirerande litteratur? 

Får pedagogerna möjlighet att gå fortbildningskurser inom naturvetenskap?  
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BILAGOR 
       

 

Hej! 

Jag heter Maria Hallonsten och läser min sista termin på förskollärarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle, med inriktning naturvetenskap-teknik-matematik för förskolan. Denna 

termin ska jag skriva ett examensarbete, en C-uppsats på 15 hp. Jag har valt att skriva om 

Naturvetenskap i förskolan.  

 

Nu undrar jag om jag skulle kunna få intervjua en eller flera i er personalgrupp som underlag 

till min uppsats. Jag har en kurskamrat som jag samarbetar med, vi har lite olika inriktning på 

våra arbeten men den övergripande rubriken för oss båda är Naturvetenskap i förskolan. Om 

det går bra så vill jag gärna ställa intervjufrågor som passar in i båda uppsatserna. Svaren 

kommer alltså att hanteras av både mig och min kamrat. I de slutgiltiga rapporterna kommer 

det varken att framgå vilka förskolor eller personer som har medverkat. 

 

Jag bifogar intervjufrågorna med detta brev så att den som är intresserad kan läsa igenom dem 

före intervjun.  

 

Tyvärr är jag under lite tidspress och skulle helst vilja genomföra intervjuerna redan nu på 

torsdag eller fredag eller torsdag-fredag nästa vecka, dvs v. 12 och 13. Jag tror att en timme 

per intervju kan vara lagom tid att avsätta. 

 

Hoppas att någon är intresserad av att ställa upp för intervju,  

med vänlig hälsning Maria 

 

Ps. Givetvis är deltagandet helt frivilligt och den som deltar har full rätt att avbryta när som 

helst. Den som vill veta mer får gärna ringa eller maila. Ds.  

 

Kontaktuppgifter:  

Maria Hallonsten, tel.: xxx-xxx xx xx, xxxx-xxx xx, mail: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 

mailto:xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
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Intervjufrågor:  
Ålder? 

Kön? 

Utbildning? 

Antal år i yrket? 

Antal år på nuvarande förskola? 

Vilken driftsform/huvudman har din förskola? 

Hur många avdelningar finns på din förskola? 

Vilka åldersfördelningar har barnen på respektive avdelning? 

Hur ser det ut på din avdelning; könsfördelning bland personalen, ungefärlig medelålder på 

personalen, personaltäthet, barngruppens storlek? 

Har du någon utbildning/fortbildning inom naturvetenskap? 

Vad är naturvetenskap för dig? 

Arbetar ni med naturvetenskap på din förskola? 

Om ja, i vilken utsträckning/på vilket sätt arbetar ni med naturvetenskap? 

Vad tror du det beror på att man arbetar mer eller mindre med naturvetenskap på olika 

förskolor?  – Finns det faktorer pedagogerna själva kan påverka? – Faktorer de inte kan 

påverka? 

Finns det utrymme för barnen att själva arbeta undersökande inom naturvetenskap? (Finns det 

tex  material framme?) 

Vad är kemi för dig? 

Arbetar ni med kemi på din förskola? 

Om ja, på vilket sätt arbetar ni med kemi? 

Hur skulle du vilja arbeta med kemi i förskolan? 
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Finns det utrymme för barnen att själva arbeta undersökande inom kemin? (Finns det tex  

material framme?) 

Kan det finnas fördelar att arbeta med kemi i förskolan och i så fall vilka? 

Kan det finnas nackdelar att arbeta med kemi i förskolan och i så fall vilka? 


