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Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka några förskollärares 
uppfattningar och åsikter om naturvetenskap i förskolan; hur definierar de naturvetenskap? 
Har fokuseringen på naturvetenskap i förskolan förändrats från att de medverkande 
förskollärarna gick ut sin lärarutbildning fram till i dag? Hur tänker de kring den reviderade 
läroplanen som börjar gälla från och med den 1 juli 2011, har de förutsättningarna för att 
kunna nå målen som gäller naturvetenskap?  
 
För att nå dessa uppfattningar och åsikter har tolv kvalitativa intervjuer med tolv förskollärare 
utförts, deltagarna har dessutom fyllt i en enkät som tillsammans med intervjuerna har gett 
svar på ovanstående frågor.  
 
Många av förskollärarna hade svårt att definiera begreppet naturvetenskap i förskolan, två 
uppfattningar som nämns är: att vara ute i naturen och att värna om miljön. Hälften av de 
medverkande förskollärarna anser att det är en större fokusering på naturvetenskap i dag än då 
de gick sin lärarutbildning. Elva av tolv förskollärare i undersökningen önskar mer 
fortbildning inför den reviderade läroplanen. 
 
Nyckelord: Förskola, Förskollärares uppfattningar, Lpfö98, Naturvetenskap 
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1 INLEDNING 
En läroplan är en plan för lärande, den ska innehålla alla erfarenheter och tillfällen till lärande 
som förskolan strävar efter att ge barnen (Pramling Samuelsson, 2008).  
Under hela min utbildning har läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2008) följt mig. I varje kurs 
har jag bläddrat i läroplanen; jag har läst och strukit under, jag har refererat och citerat den. 
Lagom till min utbildning börjar gå mot sitt slut, kommer en reviderad läroplan (Lpfö98, 
2010) som därmed kommer att ligga till grund för mitt framtida arbete i förskolan. Eftersom 
jag i min utbildning haft inriktningen matematik, teknik och naturvetenskap känns det mycket 
spännande att det läggs mera tyngd på bland annat dessa ämnen i den reviderade läroplanen. 
Därför kändes det aktuellt att inrikta mig på den reviderade läroplanen och styra kursen mot 
naturvetenskap. Enligt mina erfarenheter har förskolan väldigt länge varit inriktad mot 
naturen. Det verkar nästan tillhöra förskolans tradition att integrera naturen i verksamheten 
och därför valde jag just naturvetenskap som fokus i min undersökning. I den nya läroplanen 
poängteras specifika riktlinjer vilka förskollärarna ansvarar för och därför har jag inriktat mig 
på förskollärares uppfattningar och åsikter om naturvetenskap, utbildning i ämnet samt 
läroplanen. Syftet med undersökningen var att ta reda på några förskollärares uppfattningar 
om naturvetenskap i förskolan, hur de uppfattar fokus på naturvetenskap från att de gick ut 
lärarutbildningen fram till i dag samt om de känner sig redo att kunna uppfylla de nya målen i 
den reviderade läroplanen. Genom att utföra denna undersökning hoppas jag att i mitt 
framtida arbete få en djupare förståelse för läroplanen samt för naturvetenskap i förskolan. 
 

1.1 Bakgrund 
Den 1 augusti 1998 fick förskolan en egen läroplan, Lpfö98, och därmed skulle förskolan inta 
sin befogade plats i det livslånga lärandet, sambandet mellan skola och förskola skulle också 
stärkas (Skolverket, 1998). En ny skollag ska börja användas 2011 och i samband med detta 
kommer förskolans läroplan att få tydligare mål. Förskollärarnas samt skolledarens ansvar ska 
förtydligas och riktlinjer för utvärdering och uppföljning ska tydliggöras (Promemoria från 
Regeringskansliet, 2010). Mer fokus ska läggas på barnens språkliga utveckling, matematiska 
utveckling samt naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010). Vad gäller naturvetenskap 
kommer det i den reviderade läroplanen (Lpfö98, 2010) att finnas tydligare, mer specifika mål 
i jämförelse mot Lpfö98 (1998) (Bilaga 1). Dokumentation är också något som finns med i 
den reviderade läroplanen. Den mer omfattande läroplanen ska börja användas den 1 juli 2011 
och därmed kommer detta dokument tillsammans med skollagen vara styrande för alla 
förskolor i Sverige (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 

1.2 Litteraturgenomgång 
Nedan följer en teoretisk genomgång från tidigare forskning och litteratur. Först presenteras 
en historisk tillbakablick på dokument för förskolan att följa, sedan definieras begreppet 
naturvetenskap, vad naturvetenskap på förskolebarns nivå kan vara och därefter följer lite om 
allemansrätten och miljötänkande för att sedan avslutningsvis beröra experiment med barn 
samt dokumentation. 
 
1.2.1 Förskolans läroplan – en historisk tillbakablick 
”Naturvetenskap är en del av vår kultur och i styrdokumenten för skolan lyfts detta fram 
tydligt i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena.” (Elfström, 2008, s. 83) 
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Förskolan har inte haft någon egen läroplan innan 1997, inte heller har det funnits några 
styrande mål. Förskolans pedagogik har från första början haft barn och barns intressen som 
utgångspunkt. Hur man ser på barns lärande och kunskapande har dock varierat. De olika 
synsätten får pedagogiska konsekvenser för hur pedagogernas barnsyn ser ut, hur de förhåller 
sig till barns lärande och hur de formar den pedagogiska verksamhetens innehåll och metoder 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Läroplanerna behöver ändras då och då eftersom 
människan ser annorlunda på vad barnen bör kunna och vilken sorts människa de behöver bli i 
framtiden (Haywood, 2004). 
Den svenska förskolepedagogiken är inspirerad av Friedrich Fröbel (1782-1852), vars 
pedagogiska teorier bygger på barnens inre vilja att vara aktiv och att de med stöd från 
pedagogerna i förskolan ska söka erfarenheter och därmed utvecklas. Fröbel menade att leken 
är mycket viktig för att barnen ska utvecklas. För Fröbel och hans samtida var läran om 
naturen och odling av växter i centrum (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). De två 
systrarna Ellen och Maria Moberg startade 1904 Fröbelstugan i Norrköping. Fröbelstugan 
blev 1909 Fröbelinstitutet för barn mellan tre veckor och sex år och denna verksamhet var 
starkt influerad av Fröbel. Pedagogen skulle vara en bra förebild och vägleda barnen utifrån 
deras intresse. Pedagogen skulle också vara ett stöd för familjerna och kunna ge råd om 
barnuppfostran. Verksamheten skulle inte vara skollik, men ändå hade man veckoscheman 
med fasta aktiviteter som man kallade för lektioner. Man arbetade med en 
”arbetsmedelpunkt”, som kan översättas med ett temainriktat arbetssätt. Man arbetade med ett 
och samma övergripande ämne över en längre period och syftet var att barnen skulle 
intressera sig för och lära sig om sin egen närmiljö. Det var vanligt att använda naturen som 
ett ämne i arbetet med barnen (Hartman, 2005) 
 
På 1930-talet började man att studera eller observera barn i det som då utgjorde förskolan på 
ett mer systematiskt sätt och utifrån dessa observationer kunde pedagogerna anpassa 
pedagogiken efter barnen (Hartman, 2005). Enligt Hartman (2005) var pedagogerna väldigt 
passiva i sin roll, det var barnen och deras intressen som skulle styra verksamheten.  
 
Tabell 1. Några dokument om förskolans verksamhet  

1945 Pedagogiska anvisningar 
1959 Den halvöppna barnavården 
1968 Barnstugeutredningen 

1987 
Pedagogiskt program för 
förskolan 

1998 Lpfö98 
2011 Reviderad version av Lpfö98 

 
I Pedagogiska anvisningar (publicerad 1945) fanns det centrala mål i form av riktlinjer att 
följa i barnträdgårdarna och daghemmen. Verksamheten skulle handla mycket om att utveckla 
barnens sinnen, uppfinningsförmåga och fantasi, skaparglädje och lägga grunden till att 
barnen skulle utvecklas till demokratiska, självkritiska individer och ge grundläggande 
samhällskunskaper. Den halvöppna barnavården, som kom 1959 innehöll fler anvisningar 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
Barnstugeutredningen är en statlig utredning som utfördes mellan 1968 och 1972. Denna 
utredning byggde på 75 års förskoleverksamhet (Hartman, 2005) och man gick igenom 
förskolans mål, organisation, innehåll och arbetssätt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006). I och med denna utredning bytte daghemmen namn till förskola. Pedagogerna skulle 
föra en dialog med barnen och barnen skulle bli behandlade med respekt och få stöd för sin 
utveckling (Hartman, 2005). Barnstugeutredningen har influerats av George H. Mead, Erik H. 
Erikson och Jean Piaget (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, Hartman, 2005).  
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Med barnstugeutredningen som grund lade Socialstyrelsen fram styrdokumentet Pedagogiskt 
program för förskolan 1987 (Hartman, 2005, Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I 
dokumentet läggs stor vikt vid arbetssättet, men även vid förskolans mål och innehåll 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Tre delar framhålls i detta pedagogiska program; 
natur, kultur och samhälle. (Wennström (red.), 1999). I denna utredning framkommer att 
”Förskolan ska bidra till att barnen känner ansvar för naturen och får erfarenheter och 
grundläggande kunskaper om sig själv och andra, sig själva i kedjan av generationer, 
människan i förhållande till andra arter och till naturen, naturens krafter och hur vi kan 
använda dem” (Drougge, 1996). 
 
När läroplanen för förskolan (Lpfö98) kom för första gången den 1 augusti 1998, var målen 
styrande för verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Läroplanen är en lag 
som både pedagogerna som arbetar inom förskolan och kommunerna måste följa (Persson & 
Campner, 2000). Läroplanen är till för barn mellan ett och fem år och det är det enskilda 
barnets utveckling som är det viktiga. Målen är mål att sträva emot och det ligger ingen stor 
tyngdpunkt på arbetssättet såsom i det pedagogiska programmet, alltså är det pedagogens 
ansvar att se till att sträva efter att nå målen, hur det görs är dock upp till var och en (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006, Persson & Campner, 2000). Målen i läroplanen är av olika 
slag, kognitiva, sociala, motoriska och emotionella. Synen på barns utveckling har influerats 
av den barnsyn man har i Reggio Emilia i Italien där man menar att alla barn är rika och har 
något att ge, barnen är kompetenta (Jonstoij, 2000). Målen är uppdelade i följande områden:  

o Normer och värden 
o Utveckling och lärande 
o Barns inflytande 
o Förskola och hem 
o Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Persson & Campner, 

2000) 
 
1.2.2 Naturvetenskap  
 
1.2.2.1 Vad är naturvetenskap? 
”Naturvetenskapen finns överallt runt omkring oss, inte minst i köket när vi bakar eller lagar 
mat, i tvättstugan när vi tvättar eller i badrummet och garaget.” (Elfström, 2008, s. 42) 
 
Naturvetenskapen känns som en självklar del av det som pedagoger i förskolan bör integrera i 
sitt arbete med barnen. Naturvetenskapen finns överallt omkring oss, området som gäller 
naturvetenskap är väldigt stort, från det allra minsta till det allra största som finns i universum. 
Naturvetenskap är de vetenskaper eller ämnen som handlar om naturen som är runt omkring 
oss; det innefattar framför allt ämnena kemi, fysik, biologi, geologi med alla dessas 
subdiscipliner (ex. genetik, biokemi, partikelfysik etc.). Målet med naturvetenskapen är att 
förstå verkligheten, att försöka förklara och beskriva hur verkligheten ser ut (Sjøberg, 2000). 
Naturvetenskapen är aldrig absolut sann eftersom kunskapen kan förändras. Även om 
kunskapen grundar sig på empiriska bevis så handlar det även mycket om mänsklig fantasi, 
kreativitet och slutledningsförmåga (Elfström, 2008). 
För många är naturvetenskap viktigt därför att vi ska värna om naturen och känna kärlek och 
respekt för den. Genom naturvetenskapen ska vi också utveckla fantasi, nyfikenhet och 
kreativitet. Naturvetenskap är också en del av vår kultur, den är viktig för att kunna ta beslut i 
t.ex. politiska frågor samt för att kunna klara av att leva i ett modernt samhälle (Sjøberg, 
2000). Ju längre den tekniska utvecklingen går i samhället, desto viktigare är det att barnen lär 
sig olika begrepp inom naturvetenskap för att kunna ta in information från olika medier och 
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för att kunna ta ställning till olika frågor (Thorén, 1999). En bra naturvetenskaplig 
undervisning gör att barnens fantasi, kreativitet och logik utvecklas och detta behövs i vårt 
snabbföränderliga samhälle (Tsitouridou, 1999). 
 
Jean Piaget har haft stor inverkan på naturvetenskapen som skolämne. Piaget var från början 
biolog och i princip alla hans exempel som gäller barns logik har med naturvetenskapliga 
problem att göra (Sjøberg, 2000). Allt lärande ska börja där eleven/barnet befinner sig, det 
nya lärandet ska bygga på det som redan finns hos barnen och det är lärarens uppgift att skapa 
situationer så att barnen kan använda det nya sättet att tänka (Sjøberg, 2000). Detta kräver 
goda ämneskunskaper och stor didaktisk erfarenhet av läraren. För att barnen ska få nya 
kunskaper behöver de uppleva naturen, kunna olika begrepp och ha en förmåga att observera 
och systematisera (Thorén, 1999). 
 
För att kunna veta hur barnen tänker och kunna svara på barnens frågor bör pedagogen ha 
ämneskunskap (Elfström, 2008). Ämneskunskap i naturvetenskap är något som ofta har 
försummats i lärarutbildningen (Tsitouridou, 1999). Många förskollärare har ingen utbildning 
alls i naturvetenskap, men många har ändå en koppling till naturvetenskapen i sin vardag, som 
kan användas i verksamheten. Många förskollärare väljer dock bort naturvetenskapen och 
sysselsätter sig istället med andra ämnen (Elfström, 2008).  
 
1.2.2.2 Naturvetenskap i förskolan 

”Kommer frågorna inifrån kallas det nyfikenhet och den nyfikenheten är grunden till all 
djupare förståelse.” (Rundgren, 2002, s. 3). 
 
Naturvetenskap är något som är naturligt för barn, eftersom de är biologiskt inställda på att 
undersöka världen omkring dem (French, 2004) I barnens ögonhöjd finns massor att 
upptäcka; små kryp, låga växter som barnen ofta blir nyfikna på och får de sedan uppmuntran 
från pedagogerna att undersöka och titta mera blir de än mer nyfikna (Rundgren & Berglund, 
2010). Barn undersöker naturen på samma sätt som naturvetenskapsmän gör; de utforskar och 
experimenterar hela tiden för att komma underfund med hur saker och ting fungerar och just 
utforskning, undersökande och experimenterande är något man sysslar med inom 
naturvetenskap. Därför kan man säga att naturvetenskap och små barn självklart är något som 
kan kombineras (Elfström, 2008).  
 
Det finns inte något som engagerar barn så mycket som naturvetenskap, förutom kanske att de 
får lyssna till någon som läser en underhållande bok (French, 2004). Berättelser är ett utmärkt 
sätt att börja ett naturvetenskapligt arbete, det gör att barnen har något att fantisera om och 
leka (Elfström, 2008). Genom att barnen får höra intressanta berättelser inom naturvetenskap 
kan ett intresse väckas hos barnen och detta intresse kan senare fördjupas (Thorén, 1999). 
Diskuterar man sedan boken tillsammans med barnen kommer förhoppningsvis tankarna 
igång inför den aktivitet man sedan planerat att göra (French, 2004). Det är viktigt att samtala 
med barnen om naturvetenskapliga händelser för att få reda på deras uppfattningar och tankar 
och deras förståelse för naturvetenskap. Då kan man även reda ut eventuella 
missuppfattningar och svårigheter att förstå naturvetenskap (Thorén, 1999). Även om barn 
inte kan lära sig saker genom att bara höra om det, måste barnen få lära sig naturvetenskapliga 
begrepp. Gör man en undersökning är det viktigt att barnen får höra vad som händer av en 
vuxen för att få en djupare förståelse (French, 2004). Det är dock viktigt att detta ska vara en 
början av förståelse av naturvetenskapliga begrepp, som senare ska utvecklas vidare när dessa 
fenomen återknyts senare i grundskolan. Barn behöver få ord på allt de upplever i naturen och 
pedagogen har här en viktig roll i att ge barnen de rätta begreppen. Det är också viktigt att 
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pedagogerna visar med kroppen vad de vill ha sagt eftersom små barn läser av kroppsspråket 
(Johansson, 1990).  
Nyfikenhet är en stor drivkraft för lärandet, om man vill ha kunskap om något. Om man är 
nyfiken vågar man kanske prova något man inte provat förr (Persson Gode, 2008). Det går att 
bygga på många vardagliga händelser som barn är nyfikna på och visa att de tillhör det 
naturvetenskapliga området. Man måste börja i barnens egna frågor för att sedan lära och 
utforska tillsammans (Elfström, 2008). Det är också viktigt att uppmuntra barnen i de delar av 
naturvetenskapen man anser är viktiga för att intresset ska fortsätta (Thorén, 1999). Även om 
man som pedagog inte kan svaret på allt, finns det nästan alltid ett sätt att ta reda på svaret; 
det är inte fel att säga att man inte kan eller vet (Rundgren & Berglund, 2010). Det går också 
ofta att prata med barnet om frågor som de undrar över och det går ofta att resonera fram ett 
svar tillsammans (Persson Gode, 2008). Barnens frågor kan utgöra ett ovärderligt verktyg för 
läraren eftersom de då tillsammans kan undersöka och ta reda på svaret (Kallery, 2004). 
 
Att uppleva naturen med alla sinnen 
Grunden för all naturförståelse kan barnen få genom sinnesupplevelser (Johansson, 1990). För 
barn är det viktigt att uppleva naturen, att se, höra, känna och undersöka. Alla sinnen ska 
användas i arbetet med naturvetenskap (Rundgren & Berglund, 2010). Att äta mat utomhus 
som man själv lagat till är oftast godare än att äta inomhus. Ett stormkök är bra att använda 
eftersom det går fort att laga maten på och kan användas även då det är torrt ute och därmed 
hög risk för brand (Drougge, 1996). Barnen bör få packa sin egen ryggsäck med matsäck, 
vilken kanske består av en frukt och bära den eftersom detta ingår i utvecklingen till att bli en 
vuxen friluftsmänniska (Johansson, 1990). Om hela kroppen är med i aktiviteterna blir det 
roligt och inte alls jobbigt att ta sig ut, trots att barnen är små och grupperna stora (Rundgren 
& Berglund, 2010). Ofta kan det vara lättare att vara ute med en stor barngrupp än inomhus. 
Om man har en stor barngrupp kan en lösning vara att dela upp barnen i mindre grupper 
(Drougge, 1996). Leken är den viktigaste aktiviteten i förskolan och då barn får leka ute i 
naturen får fantasin stort spelrum, eftersom innemiljön oftast är tillrättalagd, barnen kan 
utveckla sin lek i oändlighet när de befinner sig utomhus. Förutom fantasin tränas också 
motoriken, kreativiteten och barnen leker andra lekar än inomhus, lekar som upplevs som 
vilda inomhus uppfattas lugnare utomhus. Att vistas i naturen året om kan också ge barnen 
bra vanor som vuxna och de får frisk luft och dagsljus, vilket leder till godare humör och 
större välbefinnande fysiskt såväl som psykiskt (Drougge, 1996). Genom att vara ute 
förbättras också barnens motståndskraft mot infektioner (Johansson, 1990). När det är 
behagligt väder är det nästan alltid trevligt att vistas i naturen, men har barnen och de vuxna 
bara rätt kläder för vädret går det att vara ute i princip hela tiden. Barnen lär sig var de ska 
söka lä, skugga och sol när de får vistas i naturen och detta ger en trygghet (Johansson, 1990).  
Att vi bor i Sverige medför även att vi har skiftande årstider och detta gör att barnen får nya 
erfarenheter vad gäller både naturen samt temperatur och väder (Drougge, 1996).  Om man 
följer årstiderna tillsammans med barnen kan barnen också få ett förbättrat tidsbegrepp 
(Johansson, 1990). Material, redskap och uppslagsböcker bör finnas tillgängligt för barnen för 
att locka dem till att undersöka saker (Elfström, 2008). Ofta kan barnen få mer information 
med hjälp av olika material, t.ex. termometrar, förstoringsglas och linjaler än om de inte har 
tillgång till dessa (French, 2004). Materialet bör finnas i verksamheten på ett sådant sätt att 
det väcker nyfikenhet och att barnen kan använda det självständigt och på eget initiativ 
(Kallery, 2004). Om pedagogen presenterar ett nytt material för barnen är det viktigt att 
introducera det för dem först, barnen skapar sedan en egen relation till materialet (Elfström, 
2008).  
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1.2.2.3 Rättighet och skyldighet 

”Rätten som vi har i Sverige att få vistas i annans skog och mark är unik och något som vi 
måste värna om.” (Johansson, 1990, s. 8) 
 
Att vi får vara i skogen är allemansrättens förtjänst. Den är grundad på traditionen att vara i 
skogen sedan lång tid tillbaka. Allemansrätten är ingen lag, men vissa regler finns i 
naturvårdslagen och brottsbalken. För att vi ska få vistas i naturen måste vi också visa hänsyn 
till den (Johansson, 1990). 
 

Det är viktigt att inte ge barnen oroskänslor för all miljöförstöring som pågår, men pedagoger 
måste berätta varför man ska bete sig på ett visst sätt när man vistas i naturmiljö. Om barnen 
får kännedom om hur det fungerar och lär sig tycka om naturen, kan de bli ansvarsfulla 
miljömedvetna vuxna, det man tycker om förstör man inte (Drougge, 1996). Barnen måste få 
en känsla av att de tillhör naturen, så att de också är rädda om den. När barnen kommer i 
kontakt med naturen kan de få en helhetssyn på livet och varför vi måste ta hand om vår miljö 
(Johansson, 1990). 
 
1.2.2.4 Experimentera mera 
”Genom att göra osynliga fenomen synliga hjälper man barnen att associera till konkreta 
bilder.” (Thorén, 1999, s. 38) 
 

Många barn har sedan tidigare föreställningar om hur vissa saker fungerar eller går till och 
som lärare är det en verklig utmaning att försöka ändra förförståelsen hos barnen (Thorén, 
1999). Det är inte förrän barnen är fyra-fem år som de kan lära sig något genom att bara få 
höra det och därför är det viktigt att små barn får direkta upplevelser eftersom de då kan lära 
sig många saker i naturen (French, 2004).  För små barn är det viktigt med experiment, så att 
det osynliga blir synligt, små barn har svårt att föreställa sig saker som inte syns. Experiment 
är därför ett bra sätt att jobba tillsammans med små barn och barnen bör alltid först få ställa en 
hypotes om vad de tror kommer att hända (Thorén, 1999). Att ställa en hypotes gör att barnen 
får tänka till lite om vad de tror kommer att hända innan experimentet utförs. Om man 
introducerar ett nytt material för barnen kan det vara bra att prova utan att ställa hypoteser. 
När de provat materialet en stund kan de komma fram till en slutsats om vad som fungerar 
eller inte (Persson Gode, 2008). När barnen tar reda på något är det bra att prova samma sak 
flera gånger för att se om utfallet blir lika gång efter gång (Persson Gode, 2008). Små barn 
repeterar gärna och finns material tillgängligt kan de gå tillbaka för att prova igen; de gör 
dock små variationer i sitt experimenterande och detta kommer att ligga till grund för deras 
senare förståelse för fenomenet (Elfström, 2008). Första gången de provar något blir barnen 
ofta intresserade eller kanske förvånade, andra gången skapar de kunskap om skillnader och 
likheter i dessa båda erfarenheter och när de provat fler gånger skapar de en kunskap om hur 
världen fungerar i just den situationen och kan göra förutsägelser om vad som kommer att 
hända sedan eller vad som händer om de agerar på ett speciellt sätt (French, 2004).  
När man arbetar med experiment inom naturvetenskap är det vanligt att man arbetar i mindre 
grupper (Elfström, 2008). När man ska utföra ett experiment med barn är det bra om man har 
en liten grupp eftersom alla då kan få vara aktiva och få chansen att utrycka sina tankar och 
funderingar (Persson Gode, 2008). Ofta handlar det dock inte om något samarbete i dessa små 
grupper, utan att var och en får prova experimentet i tur och ordning och detta är bra i början 
då man introducerar ett nytt experiment. Sedan kan man gå vidare med att barnen ska försöka 
samarbeta för att upptäcka att de tillsammans kan mer än de kunde själva. Två – fyra barn 
brukar vara en lagom gruppstorlek (Elfström, 2008). 
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1.2.2.5 Dokumentera mera 

”Att dokumentera kan vara ett sätt att som lärare förstå hur barnen tänker och vad som 
fascinerar dem och framför allt vad de undrar över och hur de kan få hjälp att ta reda på mer 
om detta.” (Elfström, 2008, s. 89) 
 
En del av det vetenskapliga arbetet är att dokumentera (Thorén, 1999). Tanken med 
dokumentation är att det ska bli en hjälp i sökandet efter kunskap – den ska ligga till grund för 
reflektion och tolkning i verksamheten och ständigt utvärderas (Elfström, 2008). 
Dokumentationen kan hjälpa pedagogerna att diskutera sin verksamhet sinsemellan (Drougge, 
1996). Den ska vara ett gemensamt arbete för arbetslaget och barngruppen (Elfström, 2008). 
Inom förskolan är det vanligt att barnen har en egen pärm eller bok där verksamheten har 
samlats i olika former (Elfström, 2008). Om all dokumentation samlas på ett och samma ställe 
får man en översikt där barnens utveckling och lärande syns för både pedagoger och barn 
(Thorén, 1999). Dokumentationen kan också ge föräldrarna en inblick i verksamheten och ge 
dem förståelse för varför verksamheten ser ut som den gör (Drougge, 1996). 
De vuxna kan använda sig av dokumentationen för att se hur olika gruppkonstellationer 
fungerar (Elfström, 2008) och för att planera vidare aktiviteter (Thorén, 1999).  Både barnen 
och de vuxna kan dokumentera verksamheten. De vuxna för att kunna komma ihåg vad som 
fungerade och inte och barnen för att de ska kunna återberätta. När barnen får berätta vad de 
varit med om växer händelsen och den fastnar lättare i minnet. För de allra minsta räcker det 
med att prata om det samma dag, så kanske de kommer ihåg det när de ska gå hem (Rundgren 
& Berglund, 2010). Barn lär sig väldigt mycket av att berätta för andra vad de kan, då tränas 
både språket och minnet. Som pedagog är det då viktigt att lyssna noga eftersom barnet då 
berättar om sitt eget lärande (Persson Gode, 2008). När barnen berättar om sin dokumentation 
kan de andra barnen få syn på att det finns många olika sätt att uppfatta och lösa saker, detta 
kan då leda till fler frågor och funderingar (Elfström, 2008). Det är bättre att barnen inser att 
det finns flera sätt att tänka på än att de bråkar om vem som har rätt (French, 2004). Barnen 
kan också rita eller måla en händelse eller en karta, samla på sig och sortera naturmaterial 
(Rundgren & Berglund, 2010). När barnen ska sortera sitt material bör de först få sortera 
enligt sina egna kriterier, sortering och kategorisering är ett sätt för barnen att skapa ordning i 
sin omvärld och de lägger märke till detaljer på tingen. Naturvetare sorterar för att upptäcka 
mönster i naturen (Rundgren & Berglund, 2010). På fönsterbänkar och hyllor kan barnen 
samla sina fynd (Drougge, 1996). Ofta sätter man upp dokumentation i lokalerna där 
förskoleverksamheten äger rum; foton och texter från händelser i vardagen, teckningar som 
barnen ritat och målat eller andra skapade föremål (Elfström, 2008). 
 
Det övergripande syftet med denna undersökning var att ta reda på några förskollärares 
uppfattningar om naturvetenskap i förskolan, hur de uppfattar fokus på naturvetenskap från att 
de gick ut lärarutbildningen fram till i dag samt om de känner sig redo att kunna uppfylla de 
nya målen i den reviderade läroplanen. 

1.3 Frågeställningar 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
1) Hur definierar pedagoger naturvetenskap i förskolan? 
2) Anser pedagogerna att fokuseringen på naturvetenskap är annorlunda i dag jämfört mot när    
    de gick ut sin utbildning? 
3) Är pedagogerna redo att uppfylla de nya naturvetenskapsmålen i reviderade Lpfö98?  
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2 METOD 
Under denna rubrik redovisas studiens urvalsgrupp, vilka metoder som valts, hur 
datainsamlingen gått till samt hur bearbetningen av data har genomförts. 

2.1 Urval 
Studien har utförts genom att tolv förskollärare på tolv olika förskolor har fått genomföra en 
enkät och därefter en intervju. Studien utfördes i en kommun i mellersta Sverige, där femton 
förskolor slumpmässigt valdes ut genom lottdragning. Dock har de förskolor jag haft kontakt 
med sedan tidigare valts bort för att minska risken för förutfattade meningar från min sida 
samt för att de tillfrågade inte skulle känna sig tvingade att medverka i studien för att vi 
känner varandra. Av dessa 15 pedagoger drog sig två stycken ur; en på grund av sjukdom och 
en annan på grund av tidsbrist. En tredje intervju med en pedagog togs bort av mig efter 
intervjun på grund av tekniska problem.  
Förskolorna kontaktades per telefon där jag bad om att få tala med en förskollärare. 
Barnskötarna valdes bort på grund av att det i den reviderade läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) som börjar gälla 1 juli 2011 finns specifika mål för förskollärarna. Alltså var det 
också här slumpen som avgjorde vilken förskollärare på förskolan som tog emot mitt samtal. I 
vissa fall har dock några förskollärare vidarebefordrat samtalet till en, enligt dem, mer 
passande förskollärare. 
Syftet med examensarbetet presenterades kort för förskollärarna och de fick sedan en 
förfrågan om att delta i studien. Vid samma samtal bestämde vi också tid för samtal några 
dagar senare. Jag har tidigare inte haft någon kontakt med de förskollärare som accepterade 
min förfrågan om att delta i studien. Även om frågorna till pedagogerna inte kunde anses vara 
känsliga på något sätt har jag ändå valt att låta personerna få fingerade namn. Pedagogerna 
som medverkar i studien har arbetat inom förskolan mellan ett och 36 år. De utexaminerades 
som förskollärare från 1973 till 2010. Vissa av personerna har arbetat inom förskolan även 
innan de studerat till förskollärare. 
 
 
Tabell 2. Förteckning över de medverkande förskollärarna 

Namn 
(fingerat) Examensår 

Antal år 
inom 
förskolan 

Ålder på 
barnen på 
avdelningen 

Agneta 1984 25          1-5 år 
Birgitta 1985 32          4-5 år 
Cecilia 2010 1          1-3 år 
Daniella 2009 1          2-4 år 
Eva 1983 27          1-5 år 
Fanny 1982 27          1-3 år 
Gabriella 1989 21             5 år 
Helena 2008 2          3-4 år 
Iris 1973 36          3-5 år 
Julia 2008 2          1-5 år 
Kristina 1989 25          1-3 år  
Liv 1988 21          4-5 år 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 
Personerna som medverkat i denna studie har mottagit en enkät (Bilaga 2) Enkäter är bra att 
använda då det gäller att ta reda på bakgrundsfakta, exempelvis ålder, kön o.s.v. (Arfwedson 
& Ödman, 1998, Johansson & Svedner, 2010). En fördel med enkäter är att det går att ställa 
många typer av frågor (Dahmström, 2005). Personerna har sedan tillsammans med mig fört ett 
samtal runt enkäten samt allmänt om den aktuella förskolan och dess verksamhet. Dessa 
samtal har pågått mellan ca 15 minuter och en timme. Efter varje avslutad fråga har en 
muntlig sammanfattning gjorts, det har då flera gånger inträffat att personen har utvecklat 
och/eller förtydligat sitt svar. Variationer av uppfattningar har efterfrågats. 
 

2.3 Procedur 
Då förskollärarna tackat ja till att medverka i studien har enkäten skickats till förskolan och i 
ett fall till den medverkandes hemadress. Denna har förskollärarna fått 2-11 dagar på sig att 
fylla i beroende på när vi bestämt tid för samtalet. Tillsammans med enkäten följde ett brev 
(se bilaga 3) där studien presenterades kort. I brevet framkom också intervjupersonens 
anonymitet samt att inga som helst negativa följder skulle inträffa om personen skulle välja att 
dra sig ur studien. I enkäten fanns frågor om den medverkandes kön, hur länge personen 
arbetat inom förskolan samt vilket år personen tog sin lärarexamen. Vidare frågades det om 
personen sett den reviderade läroplanen. Den medverkandes intresse för naturvetenskap 
efterfrågades samt om han/hon anser att de på förskolan arbetar med naturvetenskap och i så 
fall hur ofta. Slutligen frågades det varför man arbetade med naturvetenskap samt om något 
skulle behövas för att lättare kunna arbeta med naturvetenskap. Samtalsfrågor skrevs ner 
utifrån enkätfrågorna och användes som stöd under samtalet (Se bilaga 4). I många fall talade 
intervjupersonerna brett runt ämnet och berörde därför många frågor innan de ställts. Samtliga 
intervjuer har spelats in med hjälp av en mobiltelefon efter den medverkandes samtycke. 
Intervjuerna började med att förskolläraren fick berätta lite om den avdelning som hon/han 
jobbar på, sedan efterfrågades deras definition av naturvetenskap i förskolan. Vidare frågades 
det om personens utbildning, om fokus på naturvetenskap då och nu samt om hur de i 
arbetslaget arbetar med läroplanen. Vidare frågades om hur förskolläraren arbetar med 
naturvetenskap tillsammans med barnen, om barnen har tillgång till något material i arbetet 
samt om och varför naturvetenskap kan vara viktigt att arbeta med i förskolan. Slutligen 
efterfrågades det om personen vet om någon fortbildning inför den nya läroplanen samt om de 
anser att de skulle behöva fortbildning. 
Samtliga intervjuer har genomförts av mig personligen. Förskolorna, och i ett fall hemma hos 
förskolläraren, har besökts endera på förmiddagen (med start mellan 9.30 och 10.30) eller på 
eftermiddagen (med start 13.00 eller 13.30), allt efter intervjupersonernas samt verksamhetens 
egna önskemål. Intervjuerna utfördes, på tio förskolor, endera enskilt på avdelningen då 
barnen vistades utomhus eller i ett annat rum med stängd dörr. En intervju har utförts på 
avdelningen då barn och andra pedagoger var närvarande i samma rum. Vid samma tidpunkt 
som samtalen ägde rum har enkäterna samlats in. De har således inte varit anonyma eftersom 
den överlämnats personligen. De medverkande har dock försäkrats att de i denna rapport är 
anonyma. 
De inspelade intervjuerna samt de insamlade enkäterna har numrerats för att de två ska kunna 
kopplas samman, inga namn på intervjupersoner, förskolor eller andra namn på 
personer/platser har antecknats tillsammans med intervjuerna och enkäterna. Alla personer 
som deltagit i studien har fått fingerade namn, om vilket de också har informerats. Samtliga 
namn på kollegor, barn, avdelningar, förskolor, orter etc. har tagits bort eller omskrivits, 
fingerade namn har getts om något nödvändigtvis varit tvunget att nämnas vid namn. 
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2.4 Analysmetoder 
Enkäterna sammanställdes i diagram samt en tabell. Intervjuerna har avlyssnats tre gånger; 1) 
en gång direkt efter samtalet för att undersöka ljudkvalitén, 2) en andra gång då alla viktiga 
fakta från intervjun samtidigt antecknades i ordbehandlare och 3) en tredje gång för att 
kontrollera att ingenting förbisetts. Då intervjuerna antecknades skrevs en sammanfattning av 
svaren ner, alla ”onödiga” ord och ljud togs bort för att inte förlöjliga studiens medverkande 
samt för att undersökningen syftar till att komma åt olika uppfattningar, den intervjuades 
språkbruk är inte av något intresse i denna studie. Sammanfattningarna har sedan 
kategoriserats med de olika frågorna som överskrift. Sedan har underkategorier bildats. Hur 
kategorierna ser ut beror på de medverkandes svar. 
 
 

 
Bild 1. Exempel på hur kategoriseringen av de medverkandes svar gått till 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är 
naturvetenskap 
i förskolan för 

dig? 

Teknik 
 
Fysik & kemi 
 
Artkunskap 
 
Experiment 

Det som händer i 
vardagen 
 
Att vara ute i naturen 
 
Det barnen finner 
roligt/intressant 

Miljöarbete 
 

Ta vara på vad 
naturen har att ge 
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3 RESULTAT 
Nedan följer en genomgång av de intervjuades svar på enkäten och under samtalet. Än en 
gång påpekas att namnen är fingerade. Den första frågeställningen ”Hur definierar 
förskollärare naturvetenskap i förskolan” redovisas här först, för att sedan följas av den andra 
frågeställningen: ”Hur ser pedagogerna på naturvetenskap i dag jämfört mot när de gick ut sin 
utbildning?” och slutligen redovisas frågeställning tre som lyder: ” Är pedagogerna redo att 
uppfylla de nya naturvetenskapsmålen i Lpfö98?”.  
 
3.1 Definition av naturvetenskap i förskolan 
”Det är svårt att sätta ord på vad det är.” (Cecilia) 
 
Många av de medverkande i studien menar att det är svårt att definiera vad naturvetenskap i 
förskolan är för dem och deras svar sträcker sig över många områden. 
Elva av tolv förskollärare anser att de tillsammans med sin barngrupp arbetar med 
naturvetenskap. Julia anser att de på hennes förskoleavdelning är väldigt dåliga på att arbeta 
med naturvetenskap. Hon nämner att hon försöker, men att hon upplever ett motstånd från 
sina kollegor. Julia menar att hon inte jobbat på förskolan så länge, men att hon ska fortsätta 
arbeta för att arbeta med naturvetenskap i barngruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1. ”Arbetar ni med naturvetenskap tillsammans 
med barnen på er förskola?”  

 
Samtliga förskollärare tillbringar någon tid av dagen på förskolan utomhus tillsammans med 
sin barngrupp och att vistas i naturen är något som de flesta av förskollärarna (nio av tolv) 
anser höra till naturvetenskap i förskolan. Att ta vara på barnens intresse i vardagssituationer 
är också en definition som fem av förskollärarna tar upp.  
Hälften av de medverkande i studien nämner teknik, fysik och kemi i anknytning till 
naturvetenskapsbegreppet och hälften menar att miljötänk och att ta vara på vad naturen har 
att ge ingår i begreppet. 
 
Att vistas utomhus – utifrån barnens intressen 
”Ibland tar det andra vägar, barnen leder in oss på någon annan väg och så blir det väldigt 
bra.” (Fanny) 
 
Birgitta är av uppfattningen att naturvetenskap i förskolan är att vara utomhus. Gabriella 
berättar att hennes barngrupp ofta är ute minst två gånger om dagen och påpekar hur mycket 
naturupplevelser det finns bara ute på gården, t.ex. vatten- och sandlek. Liv, Iris och deras 
respektive barngrupper är även de ofta utomhus och hon berättar om att de brukar följa 

 

92%

8%

Ja Nej
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årstiderna, upptäcka saker och se samband. Julia menar att om barnen får vistas i naturmiljö 
lär de sig om skogen och hur man ska bete sig där. Kristina har som åsikt att det är viktigt att 
barnen får undersöka det som finns i naturen; kottar, pinnar, vatten och löv, något som Helena 
också är inne på. Fanny anser att det i naturvistelsen går att få in i princip allt som står i 
läroplanen. Cecilia ger exempel på att hon brukar ta med barnen för att leta maskar eftersom 
hon upplever att barnen tycker att det är roligt. Något som några pojkar på Iris avdelning fann 
roligt en period var sniglar. Då tog personalen fram material så att pojkarna kunde arbeta med 
detta. Att utgå från barnens intressen talar också Fanny om. Hon menar att det är viktigt att 
lyssna på vad barnen har för tidigare erfarenheter för att kunna bedriva en verksamhet som 
kan vara lärorik för dem, men anser också att detta är väldigt tidskrävande. Å andra sidan 
påpekar hon att det är väldigt lärorikt och nyttigt för pedagogerna. Liv menar att det är viktigt 
att vara på barnens nivå i arbetet, för att det ska kännas intressant för dem. 
 
Att ge och att ta – ett förhållningssätt 
”Vi har plockat svamp som vi har torkat, de blev pyttesmå!” (Iris) 
 
I samband med naturvistelse påtalar sex av förskollärarna hur viktigt det är att lära barnen att 
värna om miljön genom att plocka upp skräp och sortera sopor. Iris berättar att de på hennes 
förskola har en speciell skräpplockardag då de städar upp i området omkring förskolan som de 
sedan sorterar när de kommer tillbaka till avdelningen. Eva och Cecilia talar också de om att 
de brukar plocka skräp i naturen och sortera då de kommer till förskolan. Eva, Liv och 
Daniella lyfter fram att det är viktigt att barnen får lära sig hur man ska bete sig i naturen. 
Fanny och Iris anser att det i naturvetenskapen innefattar kretslopp, miljötänk och hållbar 
utveckling. 
Daniella anser att barnen bör lära sig att ta tillvara det som naturen har att ge, Iris är inne på 
samma spår och berättar om torkade svampar och lingon som blev sylt. Julia och Daniella 
talar om att ta in naturmaterial så som löv, pinnar och kottar att jobba tillsammans med barnen 
med. 
 
Fysik, kemi, teknik, matematik, experiment… 
”Jag tycker inte att naturvetenskap i förskolan bara är renodlad djur- och växtkunskap. Det 
är så mycket mera, t.ex. hur saker och ting fungerar.” (Agneta) 
 
Fanny och Liv nämner matematik i samband med naturvetenskap. Fanny menar att man t.ex. 
kan titta på mönster på blommor och räkna kottar, vidare anser hon att hela läroplanen går att 
väva in i naturvetenskapen, men att hon inte ser eller arbetar med varken naturvetenskap eller 
något annat ämne för sig själv, utan att det handlar mer om en helhet. Liv berättar om en 
matematikgrupp som varje vecka går ut i skogen och har olika aktiviteter tillsammans. Iris 
menar att det finns otroligt mycket i naturen, t.ex. kan barnen mäta pinnar och jämföra 
skillnader på korta pinnar och långa pinnar.  
Experiment är det flera pedagoger som nämner; Kristina, som arbetar med små barn berättar 
om deras vattenlek som egentligen är till för att barnen ska få prova på olika saker, t.ex. blåsa 
i sugrör och hälla vatten i små och stora burkar. Iris och Gabriella talar om att experimentera 
med vatten, snö och is kan vara naturvetenskap. Eva definierar naturvetenskapen med 
experiment med teknik. Teknik är också något som Agneta förknippar naturvetenskap med, 
medan Daniella nämner fysik och kemi.  
 
 
 
 



 13 

3.2 Fokus på naturvetenskap – då, nu och i framtiden 
 
Då, nu… 
”Förr så tyckte man kanske inte att det var så viktigt om man säger så, utan det var självklart, 
man gick ut bara. Nu vet vi ju att det är otroligt viktigt.” (Kristina) 
 
Hälften av de medverkande förskollärarna anser att fokus på naturvetenskap i förskolan har 
ändrat sig från det att de gick ut lärarutbildningen fram till i dag. Fyra pedagoger anser att det 
inte är någon skillnad och två stycken vet inte. 
 

50%

33%

17%

Ja Nej Vet inte

 
Diagram 2. ”Har fokus på naturvetenskap ändrats sedan  
du gick ut lärarutbildningen?” 

 
Kristina, Liv och Iris är tre av de medverkande som anser att det är en större fokusering på 
naturvetenskap i förskolan i dag än då de gick ut sin lärarutbildning. Skillnaden enligt dessa 
tre förskollärare är att det är en större medvetenhet i dag, dels med tanke på miljön, att det är 
viktigt att barnen får lära sig att ta hand om naturen, dels med tanke på sitt eget 
förhållningssätt. Iris anser att det är mer medvetenhet nu för att få barnen att förstå att allt 
hänger ihop och att man måste vara rädd om naturen, annars får vi inte ha den kvar. Kristina 
menar att de också förr var ute mycket i naturen, men att hon själv har ändrat förhållningssätt 
och funderar mycket mera på vad hon gör tillsammans med barnen, varför hon gör som hon 
gör och hur man annars kunde göra. Birgitta och Agneta anser att det är de själva som har 
förändrat sitt förhållningssätt efter många år i yrket.  
 
Cecilia, Daniella och Julia menar att fokus inte har hunnit ändra sig så mycket, eftersom det 
har gått så pass kort tid sedan de gick ut sin lärarutbildning. Julia ser inte att det finns någon 
fokusering på naturvetenskap över huvud taget på den förskola där hon arbetar. Fanny anser 
inte heller att fokus har ändrats, trots att hon utövat yrket i 27 år. Hon menar dock att fokus på 
miljön har blivit större, men att i likhet med Birgitta och Agneta funderar hon om det är hon 
själv som har förändrats. 
 
De två förskollärare som är osäkra på om fokuseringen på naturvetenskap har blivit större 
eller ej är Gabriella och Helena. Gabriella menar att de alltid haft fokus på naturvetenskap så 
länge hon arbetat och Helena menar att det är svårt att säga eftersom hon inte arbetat så länge 
på en och samma förskola.  
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… och i framtiden 
”Här är vi väldigt duktiga, så här tror jag inte det blir någon jätteskillnad.” (Daniella) 

När de medverkande förskollärarna ombeds att förutspå om fokus kommer att ändras i och 
med den reviderade läroplanen är det fyra pedagoger som tror att fokus kommer att öka. Fem 
pedagoger tror inte att fokus på naturvetenskap kommer att ändras, medan tre är osäkra. 
 
Fanny anser att eftersom det i den reviderade läroplanen står mer specifikt vilka erfarenheter 
barnen ska få vad gäller naturvetenskap blir det automatiskt en större fokusering eftersom 
personalen på förskolan är tvungna att utvärdera verksamheten efter läroplanen. Hon drar 
paralleller till när Lpfö98 kom och det blev stor fokusering på den. Fanny menar att det tog 
lite tid, men att den nu är införlivad i verksamheten och att personalen fick en större 
medvetenhet om varför de gjorde som de gjorde. Liv är inne på samma spår som Fanny och 
menar att eftersom det står mer om naturvetenskap i den reviderade läroplanen måste man ta 
in mer naturvetenskap i verksamheten. Agneta och Birgitta menar båda två att de redan har ett 
visst ökat fokus, men att det antagligen kommer att bli ännu mer fokusering på 
naturvetenskap.  
 
Kristina och Eva menar att det på deras förskolor redan har blivit en ökad fokusering på 
naturvetenskap. Eva berättar om att de varit på studiebesök, föreläsningar och 
inspirationsdagar med teknik som huvudgren där de fått prova på experiment och de är i full 
färd med att bygga upp en teknikbod på förskolan. Kristina berättar om att de arbetar med 
naturvetenskap åtminstone tre gånger i veckan på hennes avdelning och tycker således att de 
redan har stor fokusering. Daniella, Iris och Gabriella menar även de att fokuseringen på deras 
förskolor inte kommer att ändras eftersom de anser att de redan är väldigt duktiga på att arbeta 
med naturvetenskap, medan Helena, Cecilia och Julia har svårt att förutspå hur fokuseringen 
kommer att bli. Helena anser att det är lätt att glömma bort läroplanen i det vardagliga arbetet 
och att de därför antagligen inte kommer att ha någon större fokusering, men hon menar att 
hon ändå kan koppla det hon gör till läroplanen och då se att hon faktiskt följer den, hon anser 
att hon då får en bättre grund för sitt arbete. Julia tar återigen upp sina kollegor som hon 
upplever motstånd ifrån och menar att det är en förutsättning att de är villiga att arbeta med 
naturvetenskap för att det ska bli en ökad fokusering. 
 
Dokumentation av naturvetenskap 
”Att få föräldrarna att se att vi inte bara är här för att passa deras barn, utan att vi har 
läroplaner som styr vårt arbete.” (Helena) 
 
Många av förskollärarna i kommunen där studien har gjorts har gått en kurs i pedagogisk 
dokumentation och denna kunskap använder sig de medverkande pedagogerna av i sitt 
naturvetenskapliga arbete med barnen. Samtliga förskollärare nämner att de fotograferar den 
naturvetenskapliga verksamheten. Många av dessa förskollärare berättar att de sätter upp 
bilderna på väggen eller att de fotografierna visas på en bärbar dator som ett bildspel eller i en 
digital fotoram. Cecilia, Birgitta, Liv och Agneta motiverar detta med att föräldrarna ska få en 
inblick i verksamheten. Liv menar att detta är mycket uppskattat av föräldrarna, hon antar att 
föräldrarna helst skulle vilja ha ett öga på förskolan för att se vad deras barn gör på dagarna. 
Agneta nämner att dokumentationen kan hjälpa barnen att kunna gå tillbaka och komma ihåg 
vad de gjort på förskolan. Hon menar att då barnen får se bilder på vad de tidigare har gjort 
hålls minnet vid liv samt att det kan inspirera andra barn att göra samma sak. Fanny menar att 
dokumentationen kan vara ett viktigt hjälpmedel för pedagogerna i förskolan för att kunna 
utvärdera sin verksamhet genom att se vad barnen har lärt sig.  
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Flertalet pedagoger (10/12) nämner också att de sätter in foton med tillhörande text i 
pärmar/böcker/portfolio som barnen sedan får ta med sig hem när deras förskoletid är över. 
Helena, Liv och Fanny berättar om den dokumentation som barnen får ta med sig hem och 
beskriver att de kopplar dokumentationen till läroplanen. På Livs förskola har man gjort i 
ordning flikar där det står utvalda utvecklingsmål från Lpfö98 och där sätts fotografier och 
skriftlig dokumentation in för att visa verksamheten för barnens föräldrar. Helena och Fanny 
är överens om att det är viktigt att synliggöra att förskolan har en läroplan och att deras arbete 
inte går ut på att enbart passa barn.  
Kristina berättar att de på hennes förskoleavdelning filmar verksamheten med filmkamera. 
Denna film visas sedan för föräldrarna på ett föräldramöte och hon upplever detta som väldigt 
uppskattat. 
 
3.3 Vad har pedagogerna i ryggsäcken och vad mer behöver de? 
 
Studier på lärarutbildningen 
”Vi åkte ut på studier och vår lärare var så fascinerad själv så det gav mycket inspiration.” 
(Gabriella) 
 
Nio av de tolv medverkande förskollärarna har läst någon form av naturvetenskap på sin 
lärarutbildning. Tre pedagoger har inte haft någon naturvetenskap alls. 
 
 

75%

25%

Ja Nej

 
 Diagram 3. ”Har du gått någon kurs som innefattar  
 naturvetenskap? 
 

Agneta kommer mycket väl ihåg kursen som hon läste i lärarutbildningen som handlade 
mycket om naturen. Hon menar att matematik och teknik inte fanns inom förskolan då hon 
utbildade sig, i alla fall inte uttalat.  Eva, Gabriella och Birgitta nämner alla tre samma lärare 
som de haft i en naturvetenskapskurs under lärarutbildningen och alla tre menar att hon var 
väldigt inspirerande och duktig. Eva berättar om att klassen fick åka ut på exkursioner och 
vandringar för att upptäcka naturen, men menar att det inte alls var på samma nivå som i dag 
och syftar då på att det inte var vetenskapligt och att de inte utförde några experiment. Fanny 
kommer ihåg att den kurs hon gick handlade mycket om att lära sig namn på olika svampar 
och fåglar och Liv berättar om att de gjorde ett herbarium och fick lära sig namn på fåglar och 
mossor. Samtliga anser att de har haft användningen för kunskapen de fick under 



 16 

utbildningen, men Eva menar att mycket har bleknat under åren. Fanny anser att det de läste 
under utbildningen låg på en hög nivå, men att hon försöker att ta ner det på barnens nivå. 
Cecilia och Daniella har båda läst en hel inriktning mot naturvetenskap, matematik och 
teknik. Cecilia menar att det var mycket fokus på naturvetenskap i utbildningen, men att det 
ibland var oväsentliga saker de skulle lära sig samt att det förekom flera upprepningar, att 
samma sak ingick i flera kurser. Daniella anser sig ha fått en djupare förståelse för många 
saker inom naturvetenskapen, hon nämner att hon har större koll på fåglar, mossor, träd och 
småkryp. 
Iris hade ingen specifik kurs som innefattade naturvetenskap, men gjorde ett specialarbete då 
hon utförde naturexperiment, hon satte bl.a. frön från olika växter och färgade blommor gröna 
eller röda, vilket hon också utfört tillsammans med barngruppen. 
 
Kristina, Helena och Julia hade ingen kurs under sin utbildning som behandlade 
naturvetenskap. Helena menar att hon saknar t.ex. artkunskap i sitt yrkesutövande eftersom 
hon anser att det handlar mycket om naturen inom förskolan. Hon lägger dock till att det är tur 
att det finns böcker. Helena anser att hon också saknar förmågan att planera 
naturvetenskapliga aktiviteter och låter därför barnen styra mycket och försöker ta till vara det 
som händer i verksamhetens vardag. Hon hade önskat att i början av utbildningen få prova på 
olika inriktningar för att få en starkare grund att stå på senare i yrkeslivet. Julia anser att det är 
konstigt att det inte ingick någon naturvetenskap alls i hennes utbildning och Kristina läste 
ingen naturvetenskap förutom den som ingick i metodiken. 
 
En önskan om mer 
”Det är uppiggande att gå på utbildningar och lära sig nya saker.” (Birgitta) 
 
Elva av tolv förskollärare vill och/eller anser att de skulle behöva mer fortbildning inom 
området naturvetenskap.  
 

92%

8%

Ja Nej

 
Diagram 4. ”Behöver du mer fortbildning inom naturvetenskap  
för att kunna uppfylla de nya målen?” 

 
De åtta procenten som inte anser att hon behöver mer fortbildning är Agneta som motiverar 
detta med att hon anser att man måste använda sig av de kunskaper som man har och inte bara 
fylla på med nytt hela tiden. Hon menar dock att hon inte kan allt, men att det finns mycket 
kunskap på förskolan. Det viktiga är, enligt Agneta, att kunna ta ner kunskapen som 
pedagogerna bär på till barnens nivå, så att det ger dem någonting. 
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Daniella och Kristina menar att en endagskurs skulle vara bra där de skulle få chansen att 
träffa pedagoger från andra förskolor för att utbyta idéer och tankar. Eva skulle önska att alla 
pedagoger på hennes förskola fick chansen att läsa samma litteratur, för att sedan ha 
diskussioner och workshops. Fanny, Iris och Kristina vill gärna ha praktiska erfarenheter. 
Kristina menar att det är lätt att köra på i gamla spår, men får man nya idéer kan det ge en 
nytändning. 
 
Dessutom önskar åtta stycken av de medverkande tolv pedagogerna mer tid till utförande och 
planering för att lättare kunna arbeta med naturvetenskap tillsammans med sin barngrupp, tre 
menar att det skulle underlätta om de hade tillgång till bättre utrustning/material och en 
förskollärare skulle vilja ha mer naturmiljö på gården. 
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4 DISKUSSION 
Under denna rubrik sammanfattas svaren på frågeställningarna, resultatet som framkommit i 
studien diskuteras, resultaten ses i relation till litteraturgenomgången, tillförlitligheten samt 
vidare forskning diskuteras. 
 
4.1 Sammanfattning 
På frågeställning 1 ”Hur definierar pedagoger naturvetenskap i förskolan?” svarade de 
medverkande pedagogerna väldigt skiftande. Majoriteten anser att naturvetenskap i förskolan 
är att vara utomhus tillsammans med barnen. Frågeställning 2 löd ”Anser pedagogerna att 
fokuseringen på naturvetenskap är annorlunda i dag jämfört mot när de gick ut sin 
utbildning?”. Hälften av pedagogerna anser att fokuseringen på naturvetenskap har förändrats 
från deras utbildnings slut fram till i dag. Enligt dessa sex förskollärare har fokuseringen blivit 
större på miljöfrågor. Den tredje och sista frågeställningen: ”Är pedagogerna redo att 
uppfylla de nya naturvetenskapsmålen i reviderade Lpfö98?”. Det visade sig att elva av tolv 
pedagoger önskar mer fortbildning inom naturvetenskap för att bättre kunna uppfylla målen i 
reviderade Lpfö98. 
 
4.2 Resultatdiskussion 
De tolv förskollärare som medverkat i studien har lite svårt att sätta fingret på vad som 
egentligen utgör naturvetenskap i förskolan. Jag menar att denna svårighet kan bero på att 
naturvetenskap är ett sådant pass brett ämne. Sjøberg (2000) anser att naturvetenskapen 
handlar om verkligheten och då anser jag att verkligheten finns precis överallt. Därmed blir 
också ämnet väldigt stort och svårt att greppa. Flera av de medverkande nämner att 
naturvetenskap handlar mycket om att vara ute i naturen tillsammans med barnen och några 
menar att det är viktigt att ta vara på det barnen finner intressant, roligt och spännande. 
Elfström (2008) menar att det är viktigt att börja arbetet med naturvetenskap med barnens 
frågor och i deras naturliga nyfikenhet. Alla utom en förskollärare anser att de tillsammans 
med sin barngrupp arbetar med naturvetenskap. Eftersom naturvetenskap handlar om 
verkligheten runt omkring oss är jag av åsikten att alla förskolor arbetar med naturvetenskap. 
Det är möjligt att Julia, som var den förskollärare som inte ansåg att de på hennes 
förskoleavdelning arbetar med naturvetenskap, menade att de inte arbetar medvetet med 
naturvetenskap. Jag anser att det beror på vilken definition man ger naturvetenskapsbegreppet. 
Naturvetenskap för en pedagog behöver inte alls vara naturvetenskap för en annan pedagog.  
Flera av de medverkande pedagogernas definitioner av naturvetenskap sträcker sig över 
många områden och detta anser jag att det inte är något fel med alls, eftersom ämnet också 
sträcker sig över flera områden enligt Sjøberg (2000). 
 
Hälften av de medverkande förskollärarna anser att fokuseringen på naturvetenskap har blivit 
annorlunda från att de gick sin lärarutbildning och fram till i dag. Det är också flera pedagoger 
som menar att det är de själva som har förändrats och nu ser naturvetenskap på ett mer 
medvetet sätt än vad de gjorde då de gick sin utbildning. De flesta av de förskollärare som 
anser att fokuseringen på naturvetenskap har ändrats menar att det i dag är en större 
medvetenhet vad gäller miljöarbete. Tre av de fyra pedagoger som anser att fokuseringen inte 
har förändrats sedan de gick ut lärarutbildningen har varit yrkesverksamma i 1-2 år. Jag anser 
att i vissa fall har det berott på att det gått så pass kort tid sedan de medverkandes utbildning 
har avslutats. 
I och med den reviderade läroplanen för förskolan är fyra pedagoger av åsikten att 
fokuseringen på naturvetenskap kommer att förändras. Fanny påtalar att eftersom 
naturvetenskapen i den reviderade läroplanen är mer uttalad än tidigare är pedagogerna 
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tvungna att arbeta mer med naturvetenskap på ett medvetet sätt. Några av förskollärarna anser 
att de redan har ett ökat fokus. 
 
Alla pedagoger utom tre har haft någon form av naturvetenskap i sin utbildning, ändå vill elva 
av tolv förskollärare ha mer fortbildning i ämnet. Frågan är vad detta kan bero på, är 
kunskaperna bristfälliga eller har de helt enkelt fallit i glömska? Det är dock många av de 
svarande som menar att praktiska övningar är att föredra framför teoretiska föreläsningar. 
Några av förskollärarna nämner att de behöver nya praktiska övningar som de kan utföra med 
barnen, eftersom de pedagoger som arbetat länge i förskoleverksamheten känner att de utför 
samma aktiviteter år efter år. Jag menar att för barnen är aktiviteterna nya, men å andra sidan 
så krävs det en entusiasm från förskollärarens sida för att det ska smitta av sig på barnen. 
 
4.3 Tillförlitlighet 
Tolv förskollärare valdes slumpvis ut för att medverka i denna undersökning. Det föll sig så 
att åtta av de medverkande arbetat mer än 20 år och fyra pedagoger ett - två år. Urvalet hade 
varit mer representativt om det varit större spridning på de deltagandes verksamma år. Ingen 
förskollärare har till exempel arbetat mellan fem och 15 år och kanske hade deras åsikter och 
uppfattningar skilt sig från de pedagoger som medverkat i denna studie. Vad gäller åldern på 
förskoleavdelningarnas barn är det relativt jämnt mellan åldersgrupperna. Det faller mig 
självklart att naturvetenskap för en ettåring är något helt annorlunda jämfört med 
naturvetenskap för en femåring. Ingen av förskolorna ligger i ren stadsmiljö, men hälften av 
förskolorna är belägna vid en lite större väg, medan hälften ligger mer i landsbygdsmiljö.  
Enkät- och intervjufrågorna har, enligt min mening, täckt upp de frågor jag velat ha svar på. 
Efter några intervjuer har det framkommit att fler följdfrågor har kunnat ställas, men i överlag 
har frågorna gett de svar som eftersökts. Intervjuerna har haft en samtalsliknande form och 
frågorna har inte ställts i samma ordning till de medverkande, detta kan ha påverkat 
tillförlitligheten eftersom de intervjuade kanske varit inne på ett spår för att sedan byta då jag 
ställt en annan fråga. Jag anser att jag har gett pedagogerna tid till att svara, även om de gjort 
en paus och detta har flera gånger lett till att förskollärarna kommit på flera uppfattningar. Vid 
intervjuerna har också miljön varit olika på de olika intervjuerna vilket kan ha påverkat 
reliabiliteten. I ett fall utspelade sig intervjun på avdelningen med barn och andra vuxna i 
samma rum, vilket kan ha gjort att koncentrationen och villigheten att ge uttömmande svar 
kan ha påverkats. I motsats till detta scenario utfördes en intervju hemma hos förskolläraren, 
vilken kanske kände sig väldigt avslappnad. De andra tio intervjuerna har utförts på förskolan 
i enskildhet, vilket kan sägas vara likartade förhållanden.  
Jag anser att mitt val av metod har varit tillfredsställande mot undersökningens syfte och 
frågeställningar. I intervjuerna har följdfrågor kunnat ställas till de medverkande. Dock är det 
svårt att veta hur pass mycket jag påverkat deras svar med tanke på att jag studerar och har 
kunskaper om naturvetenskap i relativt färskt minne. Kanske har detta lett till att de 
medverkande velat ta ut svängarna lite i sina svar. Jag påstår inte att förskollärarna har ljugit, 
men det är svårt att veta om pedagogerna verkligen arbetar så som de menar att de gör eller 
om det mer är en önskan om att kunna arbeta på det sättet. 
Jag vill avsluta detta avsnitt med att påpeka att denna studie gjort ett nedslag, den säger inget 
generellt om vad samtliga svenska förskollärare anser. 
 
4.4 Teoretisk tolkning 
Haywood (2004) menar att läroplaner behöver ändras då och då eftersom människans synsätt 
på vad en vuxen person måste kunna förändras. Eftersom den reviderade läroplanen för 
förskolan från den 1 juli 2011 kommer att innefatta mer specifika mål som handlar om 
naturvetenskap drar jag slutsatsen att detta är något som anses vara viktigt för framtidens 
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vuxna att inneha kunskap om. Det är, och har även varit en tid, stor fokusering på miljön. Det 
talas om växthuseffekten, hål i ozonlagret och övergödning i media och i många 
diskussionsforum på internet. Många av pedagogerna som medverkar i denna studie tar upp 
miljöaspekten som något viktigt som barnen behöver få kännedom om. Men fokusering på 
naturen är inget nytt för förskolan, för Fröbel (1782-1852) var läran om naturen av stor 
betydelse (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006) och i princip alla Piagets (1896-1980) 
teorier om barns logik har med naturvetenskapliga problem att göra (Sjøberg, 2000). Flera av 
pedagogerna i denna studie uttrycker också att de nyttjat och vistats i naturen så länge de varit 
verksamma som förskollärare. Sjøberg (2000) anser att naturvetenskapen är viktig för att vi 
ska känna kärlek till naturen och värna om den. Detta är något som några av pedagogerna 
också nämner, de vill att barnen ska få ett begynnande intresse för naturen, som de hoppas ska 
kunna finnas kvar i barnen då de blir vuxna. 
Elfström (2008) menar att många förskollärare försummar naturvetenskapen till förmån för 
andra ämnen. Detta är inte något som jag har kunnat se min undersökning. Tvärtom har 
pedagogerna verkat arbeta mycket med naturvetenskap med sina barngrupper. Kanske har 
deras entusiasm för ämnet påverkats av mig, som lärarstuderande och 
naturvetenskapsinriktad, men jag litar på när de påstår att de arbetar mycket med naturen, det 
har jag också upplevt i mitt yrkesliv. 
Eftersom det i Lpfö98 inte står något om hur pedagogerna i förskolan ska arbeta med 
strävansmålen är det upp till var och en hur detta görs (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006, Persson & Campner, 2000). Pedagogerna i studien har lite olika uppfattningar om 
begreppet naturvetenskap i förskolan och därför arbetar de på lite olika sätt med ämnet. 
Eftersom det vanligtvis är stor skillnad mellan en ettåring och en femåring anser jag att det är 
bra att det inte är skrivet hur målen ska uppnås, då kan pedagogerna i förskolan anpassa sin 
verksamhet till de olika åldersgrupperna. Sjøberg (2000) menar att naturvetenskap innefattar 
allt som är runt omkring oss, detta anser jag, betyder att man arbetar med naturvetenskap 
ständigt i förskolan. Om pedagogerna i verksamheten har ett medvetet förhållningssätt kan de 
ständigt utifrån barnens nyfikenhet samt i vardagen hitta tillfällen att arbeta med 
naturvetenskap tillsammans med barnen (Elfström, 2008). 
 
4.5 Förslag till fortsatt forskning  
Det vore intressant att göra en undersökning en tid efter att den reviderade läroplanen trätt i 
kraft. Hur ser fokuseringen på naturvetenskap ut på förskolorna då? Det vore också spännande 
att undersöka hur fortbildningen angående den reviderade läroplanen sett ut. 
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BILAGA 1 – Målen som rör naturvetenskap i Lpfö98 (2008) samt 
Lpfö98 (2010)  

Lpfö98 (2008)  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: 
 

o Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (s.8) 
o Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld. (s.9) 
o Utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (s.9) 
Arbetslaget skall: 

o Ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. (s.10) 
 
Lpfö98 (2010) 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: 
o Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (s.8) 
o Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld. (s.10) 
o Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra. (s.10) 
o Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska problem. 
(s.10) 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 
o Stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. (s.11) 

Arbetslaget ska: 
o Utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 

samt för matematik, naturvetenskap och teknik. (s.11) 
o Ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. (s.11) 
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BILAGA 2 – Enkät till medverkande förskollärare 
 

Enkät om naturvetenskap i förskolan 

 

1. (Kryssa i rutan under det alternativ som stämmer bäst) 

Är Du:  

 Kvinna  Man 

  

 

2. (Skriv årtalet) 

Vilket år tog Du din lärarexamen? 

 År      

     

3. (Skriv antalet år) 

Hur många år har Du arbetat som förskollärare? 

 år 

   

4. (Kryssa i rutan under det alternativ som stämmer bäst) 

Har Du sett den nya reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla den 

1 juli 2011? 

 Ja Nej 

 

Om Du svarar ”Nej”, gå vidare till fråga 6 

 

5. (Kryssa i rutan bredvid det alternativ som stämmer bäst) 

Hur fick Du tillgång till den nya reviderade läroplanen för förskolan? 

  Jag sökte efter den själv på Internet 

   

  Min chef visade den 
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  En arbetskamrat visade den 

 

På ett annat sätt:  

 

 

6. (Ringa in det alternativ som stämmer bäst) 

Hur stort är Ditt intresse för naturvetenskap: 

               Litet                    Stort 

i arbetet? 1 2 3 4 5 

 

privat? 1 2 3 4 5   

 

 

7. (Kryssa i rutan under det alternativ som stämmer bäst) 

Anser Du att ni, på Din arbetsplats, arbetar med naturvetenskap tillsammans 

med barnen? 

 Ja Nej Vet inte 

 

Om du svarar nej/vet inte, gå till fråga 10 

 

 

8. (Ringa in det alternativ som stämmer bäst) 

Hur ofta arbetar ni på er arbetsplats med naturvetenskap tillsammans med 

barnen? 

 

Dagligen  Någon gång/vecka  Någon gång/månad 

 

 9.   

Man kan ha olika motiv eller olika slags känslor om varför man arbetar/vill 

arbeta med naturvetenskap i förskolan. Ange nedan i prioriteringsordning 

(1-4 eller 1-5 om ni även anger ”annan orsak” till ert motiv) varför ni arbetar 

med naturvetenskap tillsammans med barnen. 
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  För att barnen tycker att det är roligt  

 

För att jag tycker att det är roligt 

   

  För att väcka intresse hos barnen 

 

  För att det står i läroplanen 

 

   Annan orsak, nämligen  

 

10.  (Kryssa i de/det alternativ som passar bäst) 

Finns det något Du skulle behöva för att lättare kunna arbeta med 

naturvetenskap tillsammans med barnen? 

 

Mer ämneskunskap (fortbildning) 

 

Mer tid till planering och utförande 

 

Bättre utrustning 

 

Bättre lokaler 

 

Något annat, nämligen:  

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 – Följebrev till enkäter 
 

Hej! 

För en tid sedan hade vi kontakt per telefon, jag berättade då om mitt 

examensarbete som handlar om förskollärares uppfattningar om de nya 

målen som berör naturvetenskap i läroplanen för förskolan (Lpfö98).  

Jag bifogar här en enkät som jag konstruerat. Enkäten ska ligga till grund för 

den intervju vi bestämde tid för vid telefonkontakten. Fyll gärna i enkäten 

innan intervjun som vi bokat den klockan . 

 

Enkäten och intervjun kommer att ligga till grund för mitt examensarbete som 

jag skriver som avslutning på min utbildning till förskollärare. De som kan 

komma att ta del av dina svar är jag själv, min handledare Lars Hillström samt 

min examinator Christina Hultgren. I arbetet kommer varken ditt namn, andra 

personer som nämns under intervjun, namnet på förskolan eller kommunens 

namn att finnas med.  

 

Trots att du accepterat att delta i min undersökning, kan du när som helst 

välja att avbryta din medverkan, detta utan några som helst negativa följder 

för din del. 

 

Om du har frågor och funderingar, tveka inte att kontakta mig eller min 

handledare på telefon eller via e-post. 

 

Vi ses på intervjun! 

Vänliga hälsningar Anna-Karin Eriksson. 

 

Anna-Karin Eriksson tel: xxx-xxx xx xx / xxxx-xxx xx  

Mailadress: xxxxxxxx@student.hig.se 

Lars Hillström tel: xxx-xxx xxx 

Mailadress: xxx@hig.se 
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BILAGA 4 – Samtalsfrågor  

o Kan du berätta lite om den avdelning som du arbetar på? 

o Hur skulle du definiera naturvetenskap i förskolan? 

o Läste du någon kurs som handlade om naturvetenskap? 

o Upplever du att det finns någon skillnad på fokuseringen på naturvetenskap i dag från 

när du gick din utbildning? 

o Tror du att det kommer att bli någon skillnad på fokuseringen på naturvetenskap i och 

med den reviderade läroplanen? 

o Hur arbetar ni på er avdelning med naturvetenskap? 

o Är naturvetenskapsverksamheten planerad eller spontan? 

o Vad vill ni uppnå med arbetet med naturvetenskap? 

o Har barnen tillgång till något material i arbetet med naturvetenskap? 

o Dokumenteras arbetet med naturvetenskap på något sätt? 

o Anser du att du har nog kunskap för att kunna uppfylla målen som rör naturvetenskap i 

den reviderade läroplanen? 

o Om du fick välja, hur skulle fortbildningen se ut? 

 

 

 
 


