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Sammanfattning:  
 
Syftet med undersökningen var att utifrån några pedagoger ta reda på hur de ser på barns 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen i förskolan. Samt ta reda på vad de anser om 
pedagogernas roll när barn möter naturvetenskapliga fenomen.    
 
Då undersökningen ville ta reda på några pedagogers syn på barns erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen användes strukturerade intervjuer som metod. Resultatet i 
undersökningen visar genom dessa intervjuer med fyra verksamma förskollärare att barnen får 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen när de leker på förskolan, då främst utomhus 
bland annat i sandlådan och vid upptäckter av småkryp. Studien visar också att de fyra olika 
årstidernas växlingar ger barnen tillfällen att möta naturvetenskapliga fenomen. Slutligen 
visar undersökningen att pedagogernas roll när barn upptäcker naturvetenskapliga fenomen är 
att vara inspiratörer, de ska vara intresserade för att kunna få barnen intresserade. Samtalet 
mellan barnet och pedagogen har viss betydelse när barn upptäcker fenomenen enligt 
undersökningen.  
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1 INLEDNING 
I mitt examensarbete har jag valt att ta reda på hur några pedagoger ser på barns erfarenheter 
av naturvetenskapliga fenomen när de vistas på förskolan. Samt ta reda på vad de anser om 
pedagogernas roll när barn möter naturvetenskapliga fenomen.  

1.1 Bakgrund 
Under tiden jag läst lärarutbildningen med inriktning naturvetenskap - teknik - matematik för 
förskolan har jag blivit mer intresserad av naturvetenskap och de naturvetenskapliga fenomen 
som händer runt oss dagligen. Jag har tidigare jobbat som barnskötare på en förskola i många 
år och har därför den erfarenheten av att barn ofta har funderingar och ställer frågor om 
naturvetenskapliga ting. Många av de naturvetenskapliga fenomen som sker runt omkring oss 
dagligen tar vi vuxna ofta förgivna och reflekterar därför inte så mycket över dem. Men för 
barnen är alla dessa fenomen nya upptäckter som kan ge nya erfarenheter. Intresset för hur 
andra pedagoger ser på naturvetenskap och barns erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen 
har under utbildningen successivt ökat och därför har jag valt att göra en undersökning om 
det. 
 
Den grundläggande betydelsen för barnets lärande och utveckling är lek. Barn utforskar sin 
omvärld och försöker förstå den och sig själva ofta genom lek. Det är i leken som deras 
sociala, motoriska, emotionella och kognitiva förmåga stärks. Även deras förmåga till 
inlevelse och kreativitet stärks genom lek.  (Skolverket, de allmänna råden, 2005) 
 
Enligt Läroplanen för förskolan, (Lpfö 98) är det på förskolan som grunden för det livslånga 
lärandet skall läggas vilket ska ske på ett lustfyllt sätt bland annat genom leken.  
 
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 
skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter.  (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s, 8) 
 
Vidare står det i Lpfö 98 att hela arbetslaget ansvarar för att verksamheten genomförs så 
barnen ställs inför utmaningar som stimulerar deras lust att erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter. Förskoleverksamheten skall också bidra till barnens förståelse av sig själva 
och världen omkring dem. Verksamheten skall också utgå ifrån barnens tidigare erfarenheter, 
deras behov, intressen och åsikter.  
 
Nedan följer mål som anknyter till naturvetenskap i Lpfö 98.  
 
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 förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur    
(Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s, 9) 
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Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några verksamma pedagoger ser på barns 
erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen när de vistas i förskolan. Samt vad deras syn är på 
pedagogens roll när barn upptäcker naturvetenskapliga fenomen. 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Naturvetenskap 
 
En förenkling och idealisering av verkligheten är vad naturvetenskap är menar Sjöberg 
(2000). Människan har skapat denna beskrivning av naturen för att ge en betydelse åt den 
annars så kaotiske verkligheten. Naturvetenskap handlar enligt Sjöberg (2000) om att man 
som människa förstår och kan beskriva naturen som finns runt omkring oss. Vidare påstår 
Sjöberg att vår fysiska verklighet beskrivs av teorier som skapas av verkligheten.  
 
Genom att ständigt göra naturvetenskapliga undersökningar får man en förändrad bild av den 
menar Ekstig (2002). Den kunskap man har inom ett område från tidigare studier kan man 
använda sig av när man forskar efter nya fenomen. Vidare skriver Ekstig (2002) att allt har ett 
sammanhängande mönster inom naturvetenskapen som utgår ifrån olika ting och händelser.  
 
Elfström m fl. (2008) påpekar att det finns nästan aldrig ett svar inom naturvetenskapen. Det 
menar de beror på att naturvetenskaplig kunskap baseras på faktabaserade bevis samtidigt 
som den är en produkt av mänskliga hypoteser. Därför säger man att den är föränderlig menar 
Elfström m fl. (2008). Naturvetenskapens utveckling har stor förbindelse med människans 
sociala utveckling där den vissa gånger åstadkommit samhällsutveckling (Ekstig, 2000).  
 
 

1.2.2 Naturvetenskapliga fenomen 
 
Elfström m fl. (2008) menar att om lärarna i förskolan tar på sig deras naturvetenskapliga 
glasögon så ser de att barnet som står vid rutschkanan har stora möjligheter att undersöka flera 
naturvetenskapliga fenomen. Fenomenen de upptäcker när de släpper ner de olika föremålen i 
rutschkanan kan vara tyngdkraft, friktion, acceleration och fart. Det är inte ovanligt att barnen 
själva åker efter att de släppt ner de olika föremålen som kan vara allt från bilar till 
mjukisdjur. Småbarn håller gärna på med sina undersökningar länge och upprepningar är 
något som ofta förekommer. Därför är det viktigt att material är inom räckhåll och väl synligt 
för barnen så att möjligheten finns för dem att komma tillbaka och fortsätta med sitt 
handlande. För varje gång som barn upprepar sina göromål så finns det där små variationer, 
förändringar som bildar underlag för hur de i framtiden uppfattar olika fenomen och 
företeelser i omgivningen.  
  
1.2.3 Förskolebarns naturvetenskapliga utforskande 
 
Naturfenomen, natur och miljö är några viktiga områden att arbeta med i förskolan menar 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Naturen har sedan förskolans början för mer än 
ett hundra år sedan varit en stor del av innehållet i förskolans verksamhet (Johansson och 
Pramling Samuelsson, 2003). För att få reda på hur småbarn upptäcker naturvetenskap så skall 
man som lärare observera och iaktta barnen i leken. Barn leker sådant som intresserar, 
stimulerar, utmanar och väcker nyfikenhet hos dem. Barn testar sin egen kropp och dess 



 3 

förmåga i förhållande till andras kroppar, ting och händelser. De uppmärksammar hur saker 
och ting kan ändras vid påverkan av olika slag. Barn skapar och bygger upp sina begrepp och 
sitt språk när de har andra barn och vuxna runt omkring dem i sina upplevelser och 
erfarenheter. (Elfström, m fl. 2008) 
 
Barn börjar undersöka när de inser att de själva kan räkna ut saker och ting genom sitt eget 
handlande som exempelvis när barn silar en näve sand eller när barn blåser blåsbubblor också 
vidare. Funderingar som barnet haft när han eller hon började med sitt utforskande ändras 
efterhand beroende på resultatet av det de iakttar och deras tolkning av vad som hänt. (Harlen, 
1996) 
 
Elfström m fl. (2008) påpekar att ett ofta förekommande synsätt när det gäller småbarn är att 
deras handlande i leken anses vara oplanerat och en tillfällighet. Detta sätt att se på barns 
handlande har visat sig i observationer vara fel då man fått syn på att det barnet gör i själva 
verket är ett tålmodigt undersökande menar författarna. Vidare menar Elfström m fl. (2008) 
att det är viktigt för barn att få leka med olika slags material som stora, små, tunga, lätta, 
långa, korta breda, tjocka. När barnen erbjuds material som är olika stora, väger olika osv. kan 
de utforska och undersöka som i det här fallet vikt och kraft bara för att nämna några. Barnen 
kan på viset få det lättare senare i skolåldern att kunna tänka abstrakt skriver Elfström m fl. 
(2008). 
  

1.2.4 Varför naturvetenskap i förskolan 
 
Utforskande och experimenterande verksamhet är viktiga grundstenar i förskolan och barnen 
försöker genom detta skapa mening i tillvaron. (Björklund och Elm, 2003, s 143)  
 
När barnen studerar naturvetenskap utvecklas deras förmåga att förstå världen som omger 
dem. Vägen dit innebär att erövra nya begrepp som hjälper barnen att förstå och knyta ihop 
sina erfarenheter. Naturvetenskap kan liknas vid läsning, räkning och skrivning som viktiga 
basämnen idag och i framtiden då tekniken utvecklas i snabb takt. (Harlen, 1996)  
 
Sträng och Persson (2003) menar att syftet med naturvetenskaplig undervisning på alla nivåer 
är att hjälpa barn att på bästa sätt förstå sin omvärld. Vi människor antas ha en medfödd 
förmåga att konstruera egna uppfattningar och skapa egna förstålelser kring hur fenomen och 
företeelser kring oss fungerar. Om förskolan nu inte skulle undervisa i naturvetenskap 
kommer barnen att utveckla sina egna föreställningar av omvärlden. Vilka då kan grunda sig 
på företeelser som ej undersökts närmare och tillfälliga iakttagelser. Risken finns då att 
barnen växer upp med föreställningar av omvärlden som inte har några naturvetenskapliga 
grunder och ju äldre barnet blir desto svårare blir det att hänga med i den naturvetenskapliga 
undervisningen högre upp i skolåldern. (Harlen, 1996)   
 
Sträng och Persson (2003) anser att för att barnet ska kunna byta ut sina egna skapade 
uppfattningar av omvärlden mot en mer vetenskaplig uppfattning skall de ställas inför 
situationer där de får höra andras tankar och reflektioner samt möta olika slags experiment. 
Det är vid konkreta möten som barn upptäcker hur världen fungerar menar Sträng och Persson 
(2003).  
 
Förskolan ska arbeta med naturvetenskapliga fenomen för att naturvetenskap är något som 
förklarar vår omvärld. Det är i den världen barnen i förskoleåldern leker och utvecklas i. De 



 4 

naturvetenskapliga begreppen blir mer förståligare när barnens vardagsvärld är i fokus. Barn 
är i sin natur nyfikna, kreativa och de ställer frågor om saker de funderar kring. Att 
experimentera för att hitta lösningar är ett sätt för barnen att finna svar på sina problem. Barn 
lär och utvecklas under hela sin tid på förskolan. (Nationellt resurscentrum för fysik, 2009)  
 
Harlen (1996) påpekar att det som vill uppnås med att utöva naturvetenskap är att ge 
möjligheter för barnen att utveckla deras förmåga att föra resonemang, öka barnens 
skicklighet i problemlösning på ett vetenskapligt sätt efter deras förmåga men även låta dem 
på sina villkor ta itu med nya företeelser. 
 
 

1.2.5 Barns lärande 
 
I lek och kommunikation skapas ömsesidighet och gemenskap mellan barn och i leken blir 
erfarenheter och händelser viktiga. Där lär sig barn att dela sin verklighet med andra barn 

och att bry sig om andra. Den kollektiva gemenskapen stimulerar inte bara barns sociala 
relationer utan också att barn i olika situationer lär av varandra. (Williams, 2006, s.80) 

 
Enligt Williams (2006) stimuleras lärandet när barn leker med barn i olika åldrar och med 
olika erfarenheter. Den spontana imitationen där barnen härmar varandra är också ett lärande. 
Det är i dialogen som barn blir medvetna om att deras ståndpunkter inte är de enda. I dialogen 
lär de sig att undersöka och pröva sina antaganden. För att barn ska se värdet i andra barns 
ståndpunkter måste de förklara sin åsikt grundligt och noggrant. När barn gör detta arbetar de 
med sin egen förståelse kring det aktuella fenomenet.  
 

1.2.6 Barns lärande i ett konstruktivt synsätt 
 
Sjöberg (2000) menar att vi människor lär oss genom en konstruktivistisk inlärningsteori. 
Genom att vi är aktiva skapar vi och konstruerar verkligheten till vår egen där världens 
fenomen blir till ett samband. Från att vi är små barn är vi aktiva där vi skapar mening så att 
våran värld som vi lever i blir betydelsefull. I vårat lärande måste vi alla själva vara aktiva 
konstruktörer vilket betyder att vi inte bara tar över andras färdigheter eller kunskaper. 
Konstruktivism är en process vilken sker i sociala, kulturella, historiska och språkliga 
sammanhang.  
 
Enligt Elfström m fl. (2008) är konstruktivism en teori om lärande som kommit att påverka 
undervisningen sedan sjuttiotalets början då särskilt i naturvetenskap. I ett pedagogiskt 
sammanhang av en konstruktivistisk syn innebär det enligt Elfström m fl. (2008) att barnet 
konstruerar en individuell meningsfull bild av världen samtidigt som barnet utforskar 
omvärlden fysiskt och psykiskt.  
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som betonar att barnen ska tillåtas att vara aktiva grundar 
sig på det konstruktiva synsättet. Här följer ett citat ur Lpfö 98: 
 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.(Läroplanen för förskolan, Lpfö 
98, s.5) 
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Utifrån ett konstruktivt lärande perspektiv är inte barnen tomma kärl som alla kan fyllas på 
med samma kunskap. Barn har redan tidigt skaffat sig egna färdigheter om naturvetenskapliga 
fenomen. Det är pedagogernas uppgift att ta reda på varje barns tankar och utifrån det sedan 
styra upp aktiviteter som passar deras mognad. Det nya som barn ska lära bör vara något som 
utmanar och väcker nyfikenheten hos dem. Det innebär att nya kunskaper ska ligga en bit 
ifrån den kunskap som barnet redan har men ändå inte alltför långt ifrån anser Elfström m fl.  
(2008). 

1.2.7 Barns lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskijs tankar om att ett lärande sker i 
sociala och kulturella sammanhang. Vygotskijs tankar upptäcktes i västvärlden på sextiotalet. 
Han menade enligt Elfström m fl. (2008) att människor i alla situationer lär sig och att det inte 
går att undvika att lära sig. Det gäller alla situationer som planerade aktiviteter i förskola eller 
i kulturella sammanhang. I ett sociokulturellt perspektiv befinner sig människan ständigt i 
förändring invävd med samhället som består av familj, kamrater och kultur. Med denna syn 
på lärande och kunskap betraktas kunskap som något som förutom finns i individen även 
finns mellan människor. I ett sociokulturellt perspektiv blir språket ett verktyg som 
tillsammans med olika symboler förmedlar människans tankar skriver Elfström m fl. (2008). 
 

1.2.8 Pedagogens roll när barn upptäcker naturvetenskapliga fenomen 
 
Läraren måste ta den värld som de små barnen lever i som utgångspunkt när 
naturvetenskaplig verksamhet bedrivs. Genom lärarnas försorg kan barnet komma att förstå 
de abstrakta och okända begrepp som finns inom naturvetenskapen. Björklund och Elm 
(2003) Det är när barnen samtalar med pedagogerna om händelser som sker i deras vardag 
som dem blir delaktiga i de företeelser som sker och kan skapa en förståelse för dessa menar 
Emilsson (2003).  
 
Elfström m fl. (2008) skriver att det är viktigt att läraren är kunnig i ämnet för att kunna förstå 
barnets frågor och teorier. De menar att som lärare måste man sätta sig in i ämnet för att dels 
förstå och för att kunna bemöta barnets frågor men även för att få idéer om hur barnens 
undersökningar kan utvecklas. Elfström m fl. (2008) hävdar också att ofta väljer lärare i 
förskolan bort naturvetenskapen mot andra ämnesområden. Det är inte heller ovanligt att de 
viftar bort barnens teorier om naturvetenskapliga fenomen. Detta beror på menar författarna 
att lärarnas kunskaper inom naturvetenskapen har brister.   
 
I läroplanen för förskolan om förskolan uppdrag står följande: 
 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och skapande, men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera. /…./ Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan 
vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och 

aktiv del i utveckling och lärande. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s, 6)  
 
 
Hur upptäcker barn hur olika fenomen hänger samman? Enligt Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2005) så vet redan mycket små barn att vissa föremål flyter och andra 
sjunker. Medan alla barn däremot inte förstår varför det förhåller sig på det viset. De förstår 
inte orsak – verkan problematiken. Författarna anser att det är här som pedagogerna på 
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förskolan har en betydelsefull roll. Pedagogerna ska ta tillvara på och skapa situationer där 
barnen ges möjlighet att få reflektera över de företeelser de är med och upptäcker.  
 
Harlen (1996) skriver att lärarens huvudsakliga uppgift i utövandet av naturvetenskap med de 
yngre barnen är att erbjuda barnen material som är lämpligt för ändamålet, det kan vara 
vardagliga småsaker eller lite udda saker. Det ska ges möjlighet för barnen att arbeta 
laborativt där de ges möjlighet att upptäcka fenomen anser Elfström m fl. (2008). Vidare 
menar Harlen (1996) att när lärare visar intresse för barnens aktivitet vågar barnen prata mer 
fritt och öppet. Vilket i sin tur leder till att de, barnen blir mer intresserade av vad läraren kan 
bidra med.  

1.3 Frågeställningar 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  
 
1) Vilka erfarenheter får barn enligt några pedagoger av naturvetenskapliga fenomen under 
sin vistelse på förskolan? 
 
2) Vilken roll har pedagogen då barnen möter dessa fenomen? 
 

2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetoder 
Med tanke på undersökningens syfte som var att ta reda på hur några pedagoger ser på barns 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen i förskolan valdes intervjuer som 
undersökningsmetod. Intervjuer ger enligt Johansson och Svedner (2006) ofta lärorika och 
intressanta resultat om pedagogers syn på bland annat undervisning. Enligt Björndal (2005) 
har intervjumetoden den fördelen att forskaren får en ökad förståelse för informantens 
perspektiv, samtidigt som möjligheten att upptäcka detaljer som annars kunde ha förbisetts 
ökar. Vidare menar Björndal (2005) att samtalet är bland det bästa sättet att kunna ta del av 
någon annan människas tankar. Flexibilitet är något som är möjligt när man genomför en 
intervju påpekar Björndal (2005) just för att man som intervjuare kan fråga informanten om 
man förstått denne rätt och eventuella missförstånd kan redas ut. 
 
En nackdel när man använder sig av intervjuer som metod kan vara att man som intervjuare 
påverkar informanten så informationen som framkommer speglar intervjuarens uppfattningar. 
Detta går att minimera om författaren är medveten om den risken. (Björndal, 2005) 
 
I den här undersökningen har såkallade strukturerade intervjuer gjorts. En strukturerad 
intervju har enligt Johansson och Svedner (2006) färdigformulerade frågor.  Svaren från 
intervjuerna har antecknats med penna och papper som Johansson och Svedner  (2006) menar 
ofta används i strukturerade intervjuer.  
 

2.2 Urval 
Valet av förskolor gjordes till viss del slumpmässigt med den tanken om att de skulle ligga i 
samma kommun men i olika rektorsområden. Förhoppningen var att få minst en pedagog från 
varje förskola att delta i undersökningen. Med pedagoger menade jag alla som arbetar i 
barngrupp på förskolan som förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och andra. 
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Trots ambitionen till att få fler att medverka i undersökningen blev det slutligen fyra 
förskollärare som samtliga är verksamma i förskolan. Pedagogerna som medverkar är från tre 
olika förskolor. Två av dem arbetar på samma förskola men på skilda avdelningar. 
Förskolorna som de medverkande pedagogerna är verksamma i ligger i en kommun i 
mellersta Sverige.  
 
Ur forskningsetisk synpunkt som gäller vid examensarbete har respekt visats de pedagoger 
som velat delta som underlag vid undersökningen. Pedagogerna har erhållit en beskrivning av 
examensarbetets syfte och även hur undersökningen, deras medverkan ska gå till. De har 
informerats om att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Vidare har de informerats om att deras medverkan inte kommer att kunna spåras 
till den färdiga rapporten. (Johansson och Svedner, 2006)   

2.3 Procedur 
Intervjufrågorna skrevs ner av mig personligen. Frågorna ändrades ett antal gånger efter att 
jag bland annat diskuterat de med bl.a. en studiekamrat. Slutligen bestämde jag mig för de 
frågor som jag ansåg skulle ge svar på mina frågeställningar. Introduktionsbrevet skrevs under 
tiden och även det fick lite småjusteringar under tidens gång. När det ansågs vara färdigt 
delades det ut till fyra olika förskolor av mig personligen. I brevet (bilaga 1) stod det om 
examensarbetets syfte. I brevet framkom även under vilken vecka, mellan vilka tider som 
intervjuerna skulle kunna genomföras och att intervjun skulle ta cirka en timme. Det var upp 
till pedagogerna att välja en tid under dessa ramar som passade deras verksamhet.  
 
Två av pedagogerna anmälde sig själva till mig via telefon för att medverka i undersökningen. 
De andra två pedagogerna frågade jag om de ville medverka andra gången jag besökte 
förskolorna. Pedagogerna intervjuades var för sig på respektive pedagogs arbetsplats. Ett 
avskilt arbetsrum där en dörr kunde stängas användes vid samtliga intervjuer. Innan jag 
började ställa frågor till informanterna gick introduktionsbrevet (bilaga 1) igenom muntligt. 
Jag frågade då informanterna om det var något som var oklart. Samtliga intervjuer 
genomfördes av mig och antecknades med penna och papper. Efter varje antecknat svar lästes 
svaret upp för informanten som då fick godkänna och tillägga eventuella saker som jag av 
någon anledning inte skrivit ner. Enligt Johansson och Svedner (2006) kallas det 
tillvägagångssättet för spegling. Om något var oklart för mig som intervjuare under intervjun 
så frågade jag om informanten kunde utveckla sitt svar. Efter varje genomförd intervju skrev 
jag, författaren ner anteckningarna på datorn samma dag medan det var färsk information.  

2.4 Analysmetoder 
Resultaten från intervjuerna sammanställdes i ett dokument så att alla svar på samma fråga 
lätt kunde överblickas. Efter det läste jag igenom en fråga i taget med alla tillhörande svaren 
flera gånger. Var det liknande svar från pedagogerna så ströks dessa under. Likaså om några 
svar skilde sig åt från de övriga så noterades även detta. Eftersom att syftet var att ta reda på 
hur några pedagoger ser på barns erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen i förskolan var 
alla svar oavsett likheter eller skillnader lika intressanta i analysarbetet.  
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3 RESULTAT 
 
Undersökningsgruppen är utan att det var ett kriterium samtliga kvinnliga förskollärare med 
arbetserfarenhet i förskola mellan två och ett halvt till tjugosju år. Antal år och inriktningar i 
utbildningen skiljer sig mellan de medverkande pedagogerna. Förskollärarutbildningarna de 
gått har varit mellan två till tre och ett halvt år. En av de två pedagoger som anmälde sitt 
intresse till att medverka i undersökningen har gått lärarutbildningen med inriktningen 
naturvetenskap matematik och teknik. Medan den andre av de två arbetar på en förskola som 
till viss del har naturvetenskaplig profilering. En av de två pedagoger som tillfrågades av mig 
att medverka i undersökningen hade gått en kurs i utomhuspedagogik den fjärde pedagogen 
nämnde att de inför ett personalmöte skulle ha läst en bok som handlade om naturvetenskap 
som de då skulle diskutera. 
 
Det kan tilläggas att ytterligare en pedagog från den fjärde förskolan anmälde sitt intresse men 
hon blev sjuk och det drog ut på tiden så därför genomfördes aldrig den intervjun.  
 
Då undersökningens syfte var att ta reda på några pedagogers syn på barns erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen har jag sammanfattat likheter och skillnader under varje fråga 
nedan. Jag har förtydligat hur många som svarat lika och om någon/några skiljer sig från de 
övriga. Jag har därför inte redovisat vilka pedagoger som säger vad. Jag har även med fetstil 
skrivet smårubriker för att tydliggöra vissa svar men dessa är inga citat från de tillfrågade 
pedagogerna. 
 

3.1 Vad är naturvetenskap för pedagogerna? 
 
Naturvetenskap är naturen 
 
Samtliga av de tillfrågade pedagogerna associerar naturvetenskap med naturen. Man kan 
urskilja punkter som är gemensamma för alla. En pedagog påpekar att naturvetenskap rör allt 
det levande som djur, växter och människor. En annan menar att det handlar om att lära 
barnen hur man värnar om naturen på ett bra sätt. Som t ex kompostera. Vad man gör 
utomhus tillsammans med barnen och vad barnen lär sig där som begrepp och motorik säger 
en annan. En av fyra menar att det handlar om upplevelserna man får av naturen.   
 
Tre av informanterna anser att en del av naturvetenskapen innebär att få experimentera. Där 
en av pedagogerna påpekar att naturvetenskap är ett väldigt brett ämne där det handlar om att 
få upptäcka, utforska och få se mönster. Samma pedagog nämnde biologi och fysik som en 
del av naturvetenskapen. Biologi var då hur kroppen fungerar och inom fysiken så togs de 
fysikaliska lagarna upp. En av de fyra pedagogerna ansåg att teknik hörde naturvetenskapen 
till. 
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3.2 Vad är naturvetenskapliga fenomen för pedagogerna? 
 
Händelser utan människans påverkan och sådant man gör t ex sätter ett frö 
Tre av informanterna menade att naturvetenskapliga fenomen är sådant som bara händer utan 
människans påverkan. Två av dem menade att solljuset har betydelse för fenomenen då en av 
dem sa följande: ”Det är solen som gör skuggor på golv och väggar, moln som rör sig på 
himlen, is på vattenpölar en tidig höstmorgon som på eftermiddagen blivit till en vattenpöl”  
 
En av informanterna ansåg även att naturvetenskapliga fenomen är sånt man gör tillsammans 
med barnen under mer planerade former. Som så ett frö som sedan växer upp till en blomma 
eller hämta in grodyngel och se den utvecklas till en groda var två exempel. 
 

 

3.3 I lpfö98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen. Hur anser pedagogerna att det 
ska gå till? 
 
På den här frågan fanns ingen samstämmig uppfattning. För att det ska bli tydligare att se vem 
som sagt vad har jag kallat dem för 1 2 3 4. Pedagogerna skilde sig åt på följande sätt: 
 
Pedagog 1 sa att förskolan måste se till att få in naturvetenskapliga fenomen men sättet det 
ska ske på är upp till varje pedagog. Pedagog 2 sa att man ska lära barnen om olika begrepp 
inom naturvetenskapen. Pedagog 3 sa att man ska dokumentera det barnen gör och på det 
viset göra inlärningen synlig för dem. Pedagog 4 menade att man som pedagog ska bygga 
vidare på barnens intressen då man låter barnen få prova sig fram till olika lösningar.  
 
 

3.4 Vid vilka tillfällen anser pedagogerna att barnen får erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen i förskolan 
 
I leken ute och inne 
 
Samtliga informanter menade att barn får erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen när de 
leker. Hälften av informanterna svarade att det är i leken ute och inne som barnen får 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen. En svarade att det var bland annat i sandlådan 
och vid upptäckter av smådjur, som insekter som barnen får dessa erfarenheter.  En av 
pedagogerna menade att det är hela tiden eftersom att naturvetenskapliga fenomen är allt som 
händer.  
 
Planerade situationer såsom bland annat vid experiment och temaarbeten om årstiderna 
 
Två av pedagogerna menade att det skedde under de mer planerade aktiviteterna då en 
svarade vid utflykter och den andra vid utförande av experiment. Experimenten kunde göras 
både inne och ute. Experiment med vatten, färg och sand, experiment med ballonger och 
vatten var det som nämndes.  
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Årstidsväxlingar tas upp av tre pedagoger som ett tillfälle där naturvetenskapliga fenomen kan 
uppmärksammas. Saker som sker då så här sa en pedagog: ”värmen kommer, knopparna 
kommer, löven faller av, vatten fryser till is” Att arbeta med årstiderna ger mycket gratis 
menade en informant.  
 
 
 

3.5 Vad anser pedagogerna om pedagogens roll när barn möter 
naturvetenskapliga fenomen? 
 
Pedagoger är inspiratörer 
 
Samtliga informanter svarade att pedagogen ska vara inspiratör. Där pedagogerna ska vara 
den inspirerande källan till barnen. T ex uttrycker en pedagog att ”ser barnen att vi pedagoger 
tycker att det vi håller på med är roligt så smittar det av sig och de blir också intresserade” En 
svarade att pedagogen har rollen som förebild för barnen.  
 
Medupptäckare 
 
Två av pedagogerna poängterade dessutom att pedagogens uppgift är att vara en 
medupptäckare. Där de upptäcker saker tillsammans med barnen under oplanerade och 
planerade aktiviteter.  
 
Kunskap 
 
En informant påpekade att det är viktigt att pedagogen har kunskap om det den ska lära ut till 
barnen. För att kunna lära ut de rätta naturvetenskapliga begreppen till barnen.  
 
En annan informant menade att hon inte behöver kunna så mycket utan istället tillsammans 
med barnen söka kunskap, vara medvandrare. 
 
Två informanter menade att pedagogerna ska ställa frågor till barnen så de börjar tänka och 
fundera kring fenomenen.  
En informant sa att pedagogerna ska skapa roliga miljöer så att det blir varierande för barnen.  
 
En informant påpekade att man kan fördela sysslorna bland personalen så att de som tycker att 
naturvetenskap är roligt och intressant kan vara den som ansvarar för det.  
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3.6 Vad anser pedagogerna om barns tillfällen att få reflektera tillsammans med 
andra barn och pedagoger? 
 
 
Omständigheter gör att möjligheter till reflektion inte finns i den mån den som det finns 
behov av 
 
Tre av fyra informanter var eniga om att tillfällen finns för barnen att reflektera bara man ser 
till som pedagog att genomföra det. Situationer som gjorde att chansen till reflektionen inte 
genomfördes var att det ofta var att passa tider för rutinsituationer som t ex lunch och vilan. 
Andra faktorer kunde vara personalbrist, personalens skiftgång och stora barngrupper.  
 
En informant påpekade att det är viktigt med flexibilitet hos pedagogerna för att barnen ska få 
reflektionstid här följer ett citat: ”det som inte hinns med före lunchen kan göras efter lunch”  
 
En informant menade att reflektionstid är något som erbjuds men att många barn visar 
ointresse vid reflektion. Hon påpekade då att reflektionen måste ske på barnens villkor som 
barnets mognad.  

3.7 Sammanfattning av resultatet 
 
Undersökningens resultatet tyder på att pedagogernas syn på naturvetenskap i första hand rör 
naturen. Naturvetenskapliga fenomen är sådant som händer utan människans påverkan. Vad 
det gäller det som står i Lpfö 98 om att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen och hur pedagogerna anser att det ska gå till 
går isär. En menar att det är upp till varje pedagog att avgöra, en annan menar att det ska ske 
genom begrepp en tredje genom dokumentation med barnen och den fjärde menar att 
pedagogerna ska bygga vidare på barnens egna intressen. Vad det gäller barns erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen när de är på förskolan sker det under deras lek då främst ute och 
vi årstidsväxlingarna som exempelvis på våren då knoppar kommer på träd och buskar eller 
vattenpölar som fryser till is på hösten.  Vidare visar resultatet att samtliga informanter i 
undersökningen ansåg att pedagogens roll var att vara den inspirerande källan till barnen, 
visar pedagogen glädje över det hon eller han gör så sprider det sig till barnen. Hälften av de 
tillfrågade, två informanter påpekade också att förutom att vara inspiratör ska pedagogen vara 
medupptäckare som upptäcker händelser tillsammans med barnen. Samtalet mellan barn 
pedagog var enligt studien av betydelse när barn upptäcker naturvetenskapliga fenomen 
åtminstone menade två av pedagogerna det. De menade att pedagogen skall då bland annat 
ställa öppna frågor till barnen så att de börjar tänka kring fenomenet. Slutligen så visar 
undersökningen att möjligheten för barnen att få reflektera kring naturvetenskapliga fenomen 
efter själva aktiviteten finns menar pedagogerna, åtminstone anser tre av fyra informanter 
detta. Det är viktigt med flexibilitet hos pedagogen för att det ska gå att genomföra menade en 
av informanterna. 
 
 

4 DISKUSSION 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur några pedagoger ser på barns erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen på förskolan. Samt vad de har för syn på pedagogens roll i barns 
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upptäckter av naturvetenskapliga fenomen. Metoden som användes i undersökningen var 
strukturerade intervjuer med fyra verksamma förskollärare. Resultatet visar att 
naturvetenskapliga fenomen är något som barnen får erfarenhet av i leken då främst ute och 
under de olika årstidernas växlingar. Som pedagog ska man vara en inspiratör vid barns 
upptäckter av dessa. Studien visar att samtalet mellan barn och pedagoger har betydelse för 
barns uppfattning av fenomenen.  
 
Mätnoggrannheten d v s reliabiliteten stärks enligt Johansson och Svedner (2006) då 
materialet i en undersökning samlats in på liknande sätt. I den här studien finns tre aspekter 
som kan tänkas stärka reliabiliteten. Den första av de tre är att det är samma författare som har 
genomfört samtliga intervjuer. Det andra är att samtliga intervjuer har genomförts på 
pedagogernas arbetsplatser och den tredje aspekten som kan stärka reliabiliteten är att samma 
frågor ställts till de fyra informanterna. Att det endast är fyra pedagoger som intervjuats gör 
att tillförlitligheten minskar. (Johansson och Svedner, 2006)  
 
Validiteten i undersökningen anses vara relativt god då jag varit intresserad av de 
medverkande pedagogernas syn på barns erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen. Jag vill 
påstå att pedagogerna vid intervjuerna gett mig sin egen syn på det jag ville ha svar på. Att de 
två som anmälde sig att vara med i undersökningen skulle ha ett större intresse för 
naturvetenskap är mycket troligt. Men att det skulle ha påverkat resultatet i studien finner jag 
mycket liten då de övriga två som slumpmässigt tillfrågades trodde sig ha liten kunskap om 
naturvetenskap. (Johansson och Svedner, 2006)  
 
Resultatet i undersökningen går inte att generalisera då endast fyra pedagoger medverkat i 
studien. Trots att alla har förskollärarutbildning går det inte att göra någon generalisering då 
det finns pedagoger men annan utbildning ute på förskolor runt om i Sverige. (Johansson och 
Svedner, 2006) 
 

4.1 Sammanfattande diskussion 
 
Först följer en summering om vad naturvetenskap är för pedagogerna då jag som författare 
menar att det kan ha en viss påverkan på hur pedagogerna ser på barns erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen. Studien visar att naturvetenskap förknippas med naturen 
utomhus. I naturen lär barn sig olika saker om det som lever där. Men de lär sig även olika 
begrepp och tränar sin grovmotorik i naturen. Naturvetenskap i förskolan går också enligt 
studien ut på att lära barnen hur de ska värna om naturen på ett bra sätt. Denna syn avviker 
inte från mina tidigare erfarenheter från förskolan. 
 
En av de intervjuade pedagogerna skiljer sig lite från de övriga då hon anser att 
naturvetenskap är ett brett ämne där det handlar om att få upptäcka, utforska och kunna se 
mönster. Elfström m fl. (2008) skriver att just ett undersökande och utforskande arbetssätt är 
jämförbart med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Naturvetenskapligt arbete grundar sig på att 
samla, sortera, benämna och pröva menar Elfström m fl. (2008). Det naturvetenskapliga och 
det utforskande arbetssättet startar båda ofta i någon upptäckt, från ett problem eller i en fråga 
som uppkommer från ett fenomen eller en händelse påstår Elfström m fl. (2008). Att utforska 
är något som även Björklund och Elm (2003) hävdar är en av flera viktiga grundstenar i 
förskolans verksamhet. Det är när barnen utforskar sin omgivning som de skapar mening i sin 
tillvaro menar författarna. Från mina tidigare erfarenheter som barnskötare men även under 
min verksamhetsförlagda tid i förskolan och förskoleklass så vet jag att barn så ofta de får 
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möjlighet utforskar det som finns i deras närhet. Med stor entusiasm provar de sig fram till 
nya upptäckter (Ekstig, 2002).  
  
Hur kommer det sig att endast en av pedagogerna nämner att utforska och upptäcka har att 
göra med naturvetenskap. Och påverkar det hur de ser på barns erfarenheter av 
naturvetenskapliga fenomen? En av pedagogerna sa jag citerar: ”det är mer naturvetenskap 
ute känns det som” Om man som pedagog på förskolan i första hand kopplar ihop 
naturvetenskap med naturen utomhus och det som lever där så glömmer man lätt bort det 
viktiga som naturvetenskap också handlar om: Att skapa en förståelse för sin omvärld 
(Sjöberg, 2000). För att kunna förstå sin omvärld behöver man utforska, undersöka och få 
beskriva den med egna ord på sitt sätt menar jag. Och oavsett om barn är utomhus eller 
inomhus så undersöker de sin miljö på många olika vis. Ett naturvetenskapligt synsätt ska 
prägla hela förskoleverksamheten om man ska titta på det som står i Lpfö 98 då det står att 
barnen på förskolan skall erbjudas en miljö som utmanar och lockar till aktivitet, lek och den 
skall inspirera barnen till att utforska omvärlden.  
 
 
Vad är pedagogernas syn på barns erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen när de 
vistas på förskolan?  
 
Liksom Elfström m fl. (2008) menar pedagogerna i studien att barnen upptäcker olika 
fenomen när de leker. Det som skiljer de fyra pedagogerna åt är att bara två av dem förklarar 
att barnen får dessa erfarenheter under sin lek både inom- och utomhus. Elfström m fl. (2008) 
skriver om att barn leker sådant som utmanar och väcker nyfikenhet hos dem vilket jag menar 
är något som barnen gör oavsett om de är ute eller inne och leker. I leken testar barnen olika 
tings förhållanden till varandra och undersöker hur de förändras vid påverkan av olika slag. 
Som när barnen släpper ner olika föremål i rutschkanan som Elfström m fl. (2008) tar som 
exempel, barnen kan då upptäcka fenomen som fart och acceleration. Barnen kan märka att 
det tar längre tid för vissa föremål att nå marken än andra. Vidare menar författarna att tar 
man som pedagog på sig de naturvetenskapliga glasögonen så upptäcker man flera händelser 
där barnen försöker förstå dessa fenomen genom att testa sig fram. För att ta ytterligare ett 
exempel med rutschkanan så brukar det ofta sluta med att barnen själva åker ner. Vilket kan 
vara att de testar olika föremåls tyngd och jämför dessa med sin egen tyngd menar Elfström m 
fl. (2008). På många förskolor finns det rutschkanor inomhus så jag anser att det är ett bra 
exempel. 
 
I studien framkommer att pedagogerna anser att naturvetenskapliga fenomen är sådant som 
händer utan människans påverkan som till exempel de olika årstiderna. Och att barnen får 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen under årstidsväxlingarna. Åtminstone var det tre 
av fyra som sa det vilket var mer än hälften. Endast en av pedagogerna påpekade att barnen 
får erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen när de experimenterar, själva och genom mer 
planerade experiment som utförs med hjälp av pedagogerna. Sträng och Persson (2003) anser 
att när barn får vara med och experimentera blir det som ett konkret möte av fenomenet och 
att barn på det viset kan få hjälp upptäcka hur världen fungerar. Och Björklund och Elm, 
(2003) menar att experiment är en viktig grundsten i förskolans verksamhet.  
 
 
Vilken roll anser de tillfrågade pedagogerna att pedagoger har när barn möter 
naturvetenskapliga fenomen? 
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Samtliga intervjuade pedagoger menar, enligt studien att pedagogernas roll vid barns möten 
av naturvetenskapliga fenomen är att vara inspiratörer till barnen. Som inspiratör ska man 
vara en förebild för barnen, tycka att det är roligt med naturvetenskap och göra barnen 
uppmärksamma på de fenomen som händer genom bland annat samtal.   
 
Samtalet mellan barn och pedagog är av stor betydelse när barnen möter naturvetenskapliga 
fenomen för att de ska kunna skapa en förståelse om dessa menar Emilsson (2003). Enligt 
undersökningen var det två av pedagogerna som tog upp samtalet mellan pedagog och barn 
som en del av pedagogens roll när barn möter naturvetenskapliga fenomen. De båda menade 
för att få barnen att börja fundera om fenomenen ska man med hjälp av samtalet göra de 
uppmärksamma på fenomenen genom att bland annat ställa öppna frågor. I Lpfö 98 står det 
att barn erövrar kunskap bland annat genom att samtala. Det är när barnen samtalar med 
pedagogerna om de händelser som sker som de skapar en förståelse för fenomenet menar 
Emilsson (2003). Sträng och Persson (2003) påstår att för att barnet ska kunna byta ut sina 
egna skapade uppfattningar av omvärlden mot en mer vetenskaplig uppfattning skall de ställas 
inför situationer där de får höra andras tankar och reflektioner. Barn har redan tidigt skaffat 
sig egna färdigheter om naturvetenskapliga fenomen. Det är pedagogernas uppgift att ta reda 
på varje barns tankar och utifrån det sedan styra upp aktiviteter som passar deras mognad och 
intressen skriver Elfström m fl. (2008).  
 
Att pedagogerna ska ha kunskap om ämnet var det en av pedagogerna som tyckte. Hon menar 
att som pedagog ska man vara kunnig och påläst så att bland annat rätt begrepp används i 
samtalet med barnet. Medan en annan pedagog anser att pedagogerna inte måste veta allt utan 
kan istället söka kunskap tillsammans med barnen, vara en medvandrare som hon uttrycker 
det. De övriga två pedagogerna påpekade ingenting om pedagogernas kunskap. Elfström m fl. 
(2008) påpekar att kunskap hos pedagogerna om det de ska lära ut till barnen är viktigt. De 
menar att det är av största vikt att pedagogerna har kunskap om ämnet naturvetenskap när de 
arbetar med barnen. Dels för att de ska kunna bemöta barnens frågor och teorier men även för 
att få idéer om hur barnens undersökningar kan utvecklas. Vidare hävdar Elfström m fl. 
(2008) att pedagoger många gånger viftar bort barnens teorier om naturvetenskapliga fenomen 
och att naturvetenskap väljs bort i förskolan på grund av pedagogernas okunskap i ämnet.  Av 
egen erfarenhet från förskolan måste jag tyvärr hålla med Elfström m fl. (2008) om att 
barnens frågor om vissa naturvetenskapliga fenomen i vissa fall viftas bort av pedagogerna. 
Vad det skulle bero på kan jag däremot inte uttala mig om. 
 
Enligt studien är det endast en av fyra informanter som menar att pedagogen har som uppgift 
att erbjuda barnen material som lockar till lek och upptäckter. Vilket Harlen (1996) hävdar är 
en av lärarens huvudsakliga uppgift med de yngre barnen. Varför inte fler av informanterna 
tog upp att pedagogens roll är att erbjuda barnen material som lockar till utforskande lek blir 
jag lite förvånad över då jag från tidigare erfarenheter vet att pedagoger ofta diskuterar med 
varandra om förskolemiljöns utformning. Och hur den på bästa sätt kan få barnen intresserade 
att leka och utforska. Precis som Elfström m fl. (2008) anser jag även att det ska ges möjlighet 
för barnen att få arbete mer laborativt. Ett sätt kan vara att föra in vågar och måttband bland 
allt annat material så att barnen redan tidigt på ett lekfullt sätt får använda sig av det. 
 
Pedagogerna ska även ta tillvara på och skapa situationer där barnen ges möjlighet att få 
reflektera över de fenomen de är med och upptäcker enligt Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2005). När jag ställde frågan om barns tillfällen för reflektion till pedagogerna 
menade jag efter själva aktiviteten. Som att se på foton vid datorn eller att samtala 
tillsammans i en samling efter till exempel ett experiment eller en skogsvistelse. Pedagogerna 
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har alltså inte svarat på barnens möjlighet till reflektion under själva upptäckten. Enligt 
studien så har barn möjlighet att få reflektera över sina fenomen de är med och upptäcker men 
att det finns faktorer av olika slag som kan försvåra detta. Som exempel var pedagogernas 
raster, deras arbetstider och vardagsrutiner såsom lunch. Pedagogernas flexibilitet anses vara 
av stor betydelse för barnens chans till reflektion menade en pedagog.  
 
Examensarbetet avslutas med ett citat av Sträng-Haraldsson (2000) citerad i Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson 2003 s. 62. Då jag anser att citatet på ett kort och 
innehållsrikt sätt beskriver på vilket sätt barn erövrar kunskap om naturvetenskapliga 
fenomen. Citatet lyder:  
 
Barn lever och utvecklas i samma vardagsvärld som naturvetenskaplig kunskap förklarar. Det 
är därför helt på sin plats att låta barnet utgå från sin egen ”vardagsvärld”, att låta barnet 

använda sitt eget språk och sina egna synsätt, för att så småningom utveckla frågor som 
knyter an till de naturvetenskapliga förklaringarna. För de flesta barn sker detta dock inte 

helt självklart utan de behöver hjälp. Denna ”hjälp” kan vi starta med så tidigt som möjligt i 
barnens liv. Den innebär att vi helt enkelt skapar goda möjligheter för att barnet, i social 

samvaro med andra, får uppleva ”naturliga” fenomen och företeelser, som kan förknippas 
med naturen och livet och att de får samtala med andra om sina upplevelser. (Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s.62)  
 

4.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
Som en kompletterande undersökningen till den redan gjorda skulle vara intressant att gå ut 
på några förskolor och göra observationer. För att ta reda på om pedagogernas syn på barns 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen stämmer överens med det som kommit fram i den 
här undersökningen.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Anette Sjöblom och läser min sista termin på lärarutbildningen vid Högskolan i 
Gävle, med inriktning naturvetenskap – teknik -matematik för förskolan. Denna termin ska 
jag skriva ett examensarbete, på 15 hp. Jag har valt att skriva om Naturvetenskap i förskolan. 
 
Nu undrar jag om det finns pedagoger som skulle vilja ingå som ett underlag i mitt 
examensarbete? Jag hade tänkt mig att intervjua några pedagoger om deras syn på barns 
erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen i förskolans verksamhet.  
 
Svaren kommer att hanteras av mig och min handledare. I den slutgiltiga rapporten kommer 
det varken att framgå vilken kommun, förskola eller pedagog(er) som medverkat. 
 
Om det nu finns någon som skulle tycka att det skulle vara intressant att deltaga så skulle jag 
vilja genomföra intervjun/intervjuerna någon gång under v. 42 och 43 jag tror att en timme 
kommer att räcka som avsatt tid för varje intervju.  
 
Givetvis är deltagandet helt frivilligt och den pedagog som deltar har full rätt att avbryta när 
som helst. Jag hoppas att någon är intresserad och vill ställa upp i en intervju. Jag har 
möjlighet att utföra intervjuerna mellan 9-15 på dagarna så bestäm en tid som passar eran 
verksamhet.  
 
 
Ps. oavsett medverkan eller inte är jag tacksam för svar senast måndagen den 12 oktober 
2009, för att jag ska kunna fortsätta planera mitt arbete Ds. 
 
 
Med vänliga hälsningar Anette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter:  
 
xxxxxx xxxxxxx, tfn: xxx-xxxxxx, xxx-xxx xx xx mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.se   
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
1 Ålder? 
2 Kön? 
3 Utbildning? 
4 Antal år i yrket? 
 
5 Har du någon utbildning / fortbildning inom naturvetenskap? 
 
 
 
6 Vad är naturvetenskap för dig? 
 
 
 
7 I Lpfö 98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för enkla 
naturvetenskapliga fenomen? Hur anser du att det ska gå till? 
  
 
 
8 Vad är naturvetenskapliga fenomen för dig? 
 
 
 
9 Vad anser du att barnen får för erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen när de vistas på 
förskolan? Vid vilka tillfällen får de dessa erfarenheter? 
 
 
 
10 Vilken roll anser du att pedagogerna har i förskolebarns möten av naturvetenskapliga 
fenomen? 
 
 
 
11 Vad anser du om barnens möjligheter att få reflektera tillsammans med andra barn och 
pedagoger över deras upptäckter av naturvetenskapliga fenomen?  
 
 
 


