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Sammanfattning:  

 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på barns lärande inom 

naturvetenskapen. Enligt lpfö98 (reviderad 2010) ska förskolan sträva efter att barnen 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om djur, växter och enkla 

fysikaliska fenomen och processer. Det är en av anledningarna till varför jag ville undersöka 

pedagogers syn på lärandet. Min undersökning bygger på intervjuer med sex förskollärare på 

tre olika förskolor. Huvudresultatet i mitt arbete är att pedagoger ser naturvetenskap som ett 

lärande som sker i vardagen på förskolan. Av nyfikenhet, intresse och sampel mellan barn och 

pedagoger kan man nå de mål som gäller för förståelsen av naturvetenskap.   
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1 INLEDNING 

 

En dag kom jag in på en förskola och mötte en pojke som gick runt med en bok. Jag frågade 

pojken vad det var för bok han hade, han berättade för mig att det är en insektsbok. Han 

frågade mig om han skulle visa mig vad det fanns för insekter i boken. Självklart ville jag 

göra det, vi satte oss vid ett bord och pojken öppnade boken. Pojken började prata om 

skinnbaggar, vårtbitare, strimlus och en massa andra insekter. Han berättade för mig vad det 

var för insekter, vad de hade för egenskaper och var de fanns. Den där pojken har ett 

brinnande intresse för insekter och det är han som har inspirerat mig till detta arbete.  

 

Jag har länge tänkt på att många av de barn jag mött på förskolor är intresserade av 

naturvetenskap. Varje dag är det någon på förskolan som får upp ögonen för något nytt inom 

naturvetenskapen. Den nyfikenheten smittar ofta av sig på barnens vänner på förskolan. För 

mig är naturvetenskap något roligt där man alltid kan hitta något nytt att utforska och studera 

och lite så känner jag att barnen också ser på det. Med enkla medel och material så kan man 

förstå många olika delar inom naturvetenskapen. Naturen är händelserik och barnen har en 

nyfikenhet och en glädje till att undersöka olika naturvetenskapliga fenomen. Det är en av 

anledningarna till att jag har valt att undersöka barns lärande inom naturvetenskap. Av 

tidigare erfarenheter och upplevelser så är naturen en stor inspirationskälla för barn som leder 

till ett lärande. Det som intresserar mig är hur pedagoger tar till vara på barns nyfikenhet och 

intresse för naturvetenskap och även att höra vad de har för syn på om det finns möjligheter 

till eget lärande i förskolornas närmiljöer. Jag uppfattar att många pedagoger jag har mött 

under mina år som student, ser naturvetenskap som något svårt. Därför vill jag i en djupare 

undersökning se om detta stämmer, eller om pedagogerna är öppna för naturvetenskapen i 

förskolan. Att vistas ute i naturen är för mig ett sätt att förstå många olika naturvetenskapliga 

fenomen, och jag anser att varje barn har nyfikenhet och öppenhet för att själva öka sin 

förståelse för naturvetenskap. För mig är allt lärande utomhus ett givande lärande, inte bara 

inom olika ämnen i förskolan utan även för det sociala livet. Enligt lpfö- 98 (2010) ansvarar 

förskollärarna att barnen ges förutsättningar till lärande och utveckling och även stimuleras att 

använda sin egen förmåga. Ett annat mål är att förskollärare ska stimulera och inspirera barns 

förmåga till att utveckling, nyfikenhet och lärande.  
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1.1 Bakgrund 

 

Enligt målen i lpfö- 98 (2010) ska förskolan sträva efter att varje enskilt barn utvecklar sin 

förståelse och sitt intresse för naturens olika kretslopp och hur naturen, samhället och 

människor blir påverkade av varandra. Förskolan ska även sträva efter att barnen utvecklar sin 

förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om djur, växter och enkla fysikaliska fenomen 

och processer. I lpfö- 98 (2010) står det även att i förskolan ska barnen mötas av pedagoger 

som ser till det enskilde barnets möjlighet och som engagerar sig i samspelet det enskilda 

barnet och i barngruppen. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Olika vetenskapliga teorier om lärandet 

 

Konstruktivism  

 
Enligt Elfström m.fl. (2008) så handlar konstruktivism om att människan själv skapar sig 

kunskap i samband med omvärlden. Ur ett konstrukturvistiskt synsätt ska barn ha möjlighet 

att  upptäcka och labobrera på egen hand.  Elfström m.fl. (2008) skriver att Piaget intresserade 

sig för hur kunskap bildades och tänkandets former. Piaget ansåg att en lärare inte skulle tala 

om något för ett barn som hade möjlighet att upptäcka det själv, om man gjorde det så tog 

man ifrån barnet möjligheten att förstå situationen eller fenomenet fullständigt (2008, s.29). 

Piaget ville ta reda på vad som låg bakom barn tankar i barns resonemang och idéer. Han 

forskade i frågor som handlade om ”hur barns inneboende intellektuella kapaciteter 

utvecklas” (2008, s29) och han följde en tanketradition där tänkandet tros utvecklas inifrån. 

På så sätt menar Elfström m.fl. (2008) att lärandet blir induktivt, barn skaffar sig först egna 

erfarenheter och sedan lär de sig och utvecklas. Enligt Piagets teori så ska barnen i stort sätt 

göra erfarenheter på egen hand, utan att vuxna ger förklaringar. Elfström m.fl. beskriver det 

kostuktivistiska lärandet, att alla barn är olika kunskaper och tankar, det är lärarens uppgift att 

ta reda på hur varje individ tänker om naturvetenskap och lägga upp sin undervisning utifrån 

barnen. Elfström m.fl. (2008) beskriver vikten av att man som pedagog inte enbart säger att 

man utgår från barnen. Det gäller att man utforskar och fokuserar på vad barnen gör, vad de 

säger, och hur det tänker. Vad är det som intresserar barnen, vad är det som lockar? (s.35)  
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 Socialkulturellt perspektiv 

 
Elfström m.fl (2008) skriver att Vygotskij menade att människor ständigt lär sig nya saker. I 

ett socialkulturellt perspektiv menar Elfström m.fl. att lärandet och kunskaper inte bara 

bygger på kunskaper som enbart finns hos den egna individen utan även kommunikation 

mellan individer. Aspeflo (2007) skriver att Vygotskij ansåg begreppet ”området för proximal 

utveckling” som ett av de viktigaste bidragen till lärande. Begreppet betyder att barn som får 

undervisning får större kunskap om saker och ting än de barn som lär sig själva. Han ansåg att 

om man bygger vidare på det barnet redan har kunskap om och ger små utmaningar så 

utvecklar man barns lärande.  

 

1.2.2 Naturvetenskapens betydelse 

 

Thulin (2011) menar att miljön är viktig och att den är rätt utformad så barnen kan skaffa sig 

kunskap inom naturvetenskapen. Miljön ska kunna inbjuda, inspirera och leda till att 

pedagoger och barn börjar kommunicera. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) anser att 

naturvetenskap är ett ämne som måste förstärkas och utvecklas i förskolan. Det är där det 

grundläggande intresset för miljö, natur och andra naturvetenskapliga fenomen skapas. I 

förskolan handlar det om att ta till vara på de situationer som är oförutsägbara och även de 

planerade tillfällena för att introducera barnen i olika begrepp och fenomen. Elfström m.fl. 

(2008) anser att många naturvetenskapliga ord, begrepp och termer hjälper människor att 

förstå sin värld. Elfström m.fl. (2008) har genom studier sett att barn dras till 

naturvetenskapliga fenomen. Det kan handla om olika fenomen som friktion, tyngdkraft eller 

acceleration ute på förskolans gård. Djur och natur är också som Elfström m.fl. anser något 

som barnen möter och fascinerar sig av och som öppnar upp ett intresse hos barnen. Barnen 

får funderingar om levande och döda organismer. Det gäller för pedagogerna att ha rätt 

kunskap om fenomenen så de kan sätta rätt ord på funderingar som skapas av barnen. När det 

gäller naturvetenskap för små barn så anser Elfström m.fl. att det handlar om att observera och 

iaktta barns lekar. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) skriver att vistas i naturen har alltid varit 

ett område som man har arbetat med i förskolan. Men att använda sig av begreppet 

naturvetenskap har inte förskolan inte sett som lika självklart. Susanne Thulin säger i en 

intervju med Pramling Samuelsson m.fl. (s.23) för att barnen ska kunna få en blick för 

naturvetenskapliga fenomen så är det betydelsefullt för pedagogerna att ha barnets perspektiv 
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i centrum. Susanne Thulin säger också att naturen i sig är intressant och många gånger räcker 

det att bara tala om naturen och dess termer. ”Naturvetenskapen är fascinerande eftersom det 

är ett ämne som handlar om allt omkring oss. Det tilltalar barns naturliga upptäckarglädje” 

(Pramling Samuelsson m.fl. 2008) 

 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) skriver också att närmiljön ständigt utforskas av små barn. 

När det finns intressanta saker, exempelvis material som går att undersöka, så gäller det att 

fånga tillfällena. Pramling Samuelsson m.fl. (2008)  skriver om Karin Persson-Godes tankar 

kring vikten av att lära sig naturvetenskap. Hon tycker att det är svårt att se om barnen 

utvecklar förståelse för omvärlden och sig själva om de inte parallellt lär sig grundsatserna i 

naturvetenskap.  

 

1.2.3 Naturen som resurs för lärande 

 

När pedagoger vidgar sin lärmiljö så kan det uppstå okontrollerade situationer menar 

Lundegård, Wickman & Wohlin (2004). Men dessa obekanta situationer skapar en nyfikenhet 

och ett intresse hos barnen. Att vistas utanför fyra väggar är grunden till varaktigt lärande. 

Genom att vistas i natur menar Lundegård m.fl. att barnen får en möjlighet att upptäcka och 

utforska på riktigt. Barnen ökar då sin förståelse för naturens samspel med människan. Det 

gäller som pedagog att ta till vara på det naturen erbjuder och låta barnen uppleva naturen och 

successivt bygga upp en förståelse och ett intresse. Lundegård m.fl. menar att positiva känslor 

för naturen byggs upp när man får vara med om naturupplevelser i alla väder och årstider.  

Helldén m.fl. (2011) anser att barn får ett utvecklat tänkande kring växter, djur och människor 

av att vistas ute i naturen och även genom att följa årstiderna. Som pedagog gäller det att ta 

till vara på vardagliga tillfällen och synliggöra det för barnen.  

På så sätt menar Helldén m.fl. att barnen har tillfälle att utveckla tankar och idéer och samtala 

om det som finns och inträffar i närmiljön.  För att ta tillvara på ett undersökande arbetssätt 

menar Lundegård m.fl. (2004) att man ska ge utrymme för barn att ta egna initiativ och 

genomföranden. Björkman m.fl. (2005) anser att den vuxne måste vara engagerad, aktiv och 

utmana barnen. Att ställa frågor får barnen att tänka ett steg längre. Hur barns erfarenheter ser 

ut beror på vilka vuxna de har mött och om de har blivit bemötta på allvar. Det beror även på 

vilken miljö barnen har vistats i. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att, om man som 

pedagog ska ta till vara på situationer när barnen har möjlighet att utmanas och stimuleras så 

krävs det kunskap hos pedagogen.  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Iann%20Lundeg%E5rd
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per-Olof%20Wickman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ammi%20Wohlin
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Björkman m.fl. (2005)  anser att barn som vistas utomhus får större möjligheter att få ett 

interesse och bry sig om miljö och natur. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) framhåller att allt 

lärande sker i olika situationer och sammanhang. De menar även att i uterummet sker inte 

bara ett lärande, i uterummet får man direkt kontakt med natur och kultur och sinnliga 

erfarenheter. De menar att man inte kan nå samma kunskap inomhus. Lundegård m.fl. (2004) 

visar att ökad förståelse för artkunskap ger möjligheter till fortsatt intresse för natur som 

senare kan leda till miljöengagemang. Lundegård m.fl. menar, vid situationer där man kan 

använda flera sinnen för att ta emot och samla fakta så finns det omedelbart fler dimensioner 

att använda när det gäller att hitta relationer till redan befintlig kunskap. Lundegård m.fl. har 

sett att i många sammanhang så utvecklar elevernas förmåga att fungera i grupp mer i en 

utevistelse, där en grupp får lösa ett problem självständigt i en praktisk verklighet. Han 

skriver också om samspelet mellan människan och naturen, att läsa sig till kunskap kommer 

aldrig kunna ersätta naturkänslan. Naturkänslan kan i längre sikt bidra till att elever får en 

ökad förståelse för, insikt i och engagemang för natur och miljö. Lundegård m.fl. (2004) anser 

att ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt ger utrymme för undersökningar, praktiskt arbete, 

och experimenterande men också teoretiska tankar och problemlösningar.   

 

1.3 Frågeställningar 

För att nå mitt syfte med mitt arbete fördjupade jag mig i dessa frågeställningar: 

 

1. Vad har pedagoger för syn på barns lärande inom naturvetenskapen? 

2. Är miljöer på förskolor tillräckligt variationsrika för att barnen ska ha möjlighet att 

stimuleras och utmanas i sitt lärande inom naturvetenskap? 

3. Om och hur tar pedagoger tillvara på barnens intresse och nyfikenhet inom 

naturvetenskap? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

I min undersökning valde jag att göra intervjuer på tre olika förskolor i tre olika kommuner. 

På varje förskola intervjuade jag två förskollärare, sammanlagt sex olika intervjuer. Ingen av 
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förskolorna har någon speciell inriktning men alla har största delen av verksamheten utomhus. 

Deras utemiljöer är jämförelsevis lika, därför tycker jag att det var intressant att se om deras 

åsikter skiljde sig från varandra. Mitt val av förskolor blev att ta de förskolor jag tidigare har 

vistats på och jag ser det som en fördel att jag har en del erfarenhet hur verksamheten 

fungerar. Jag anser att jag därför kan få en djupare förståelse hur lärandet i naturvetenskap 

sker på förskolorna.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på mina frågesällningar valde jag att göra intervjuer. Genom att göra intervjuer 

anser jag att man får en djup insikt i den intervjuandes tankar och åsikter.  Min tanke var även 

att inte påverka respondenterna utan endast ställa frågor och inte säga mina egna 

uppfattningar. Mina intervjuer byggde på en strukturerad intervju (Johansson, Svedner, 2010), 

där mina frågor och frågeområde var bestämda i förväg (se bilaga 1). Intervjufrågorna avsåg 

att få reda på förskollärarnas åsikter om hur barns lärande i naturvetenskap ser ut i deras 

verksamhet och även få veta vad de ansåg om deras närmiljö, är den tillräckligt utmanande? 

2.3 Procedur 

Jag valde att göra ett introduktionsbrev (se bilaga 2) till förskollärarna som jag lämnade ut 

personligen när jag träffade dem för att bestämma tid för intervjutillfälle. Även vid det 

tillfället berättade jag lite närmare vad mitt arbete skulle handla om. I introduktionsbrevet 

framgick det vad jag skulle ha intervjun till och att deras åsikter och tankar skulle 

transkriberas anonyma och bara användas i min undersökning och därefter förstöras. 

Intervjuerna gjordes enskilt med en förskollärare i taget. Vi valde tillsammans en miljö i 

förskolans lokaler som var lämplig för att utföra intervjun, min tanke var att respondenten 

skulle känna sig så bekväm som möjligt. Alla mina respondenter upplevde jag som positiva 

och villiga till att hjälpa till i mitt arbete. Varje intervju tog ca 30-45 minuter beroende på hur 

mycket pedagogerna hade att säga. Under intervjuerna antecknade jag svaren på min dator.  

2.4 Analysmetoder 

Det transkriberade materialet som jag hade skrivit ner på min dator är det material som min 

analys bygger på. Jag sammanställde vissa uppgifter jag fick reda på under intervjun i olika 

diagram. Svaren på de frågor jag ställde delade jag in i olika kategorier beroende på svar. 

Efter kategoriseringen kunde jag lättare se mitt resultat och därefter börja analysera det 

resultat jag hade fått fram.  
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3 RESULTAT 

Syftet med min undersökning var att se hur pedagoger ser på barns lärande inom 

naturvetenskap och hur miljö påverkar och möjliggör barns eget lärande. Analysen utgår ifrån 

mina frågeställningar. Vad har pedagoger för syn på barns lärande inom naturvetenskapen? 

Är miljöer på förskolor tillräckligt variationsrika för att barn ska ha möjlighet att stimuleras 

och utmanas i sitt lärande inom naturvetenskap?  Om och hur tar pedagoger tillvara på 

barnens intresse och nyfikenhet inom naturvetenskap?   

 

I min undersökning tog jag reda på vad mina respondenter hade för ålder och utbildning och 

hur länge de har arbetat som förskollärare. Alla de intervjuade hade en examen som 

förskollärare. Genom att ta reda på detta kunde jag se om det var någon skillnad på hur länge 

personerna i undersökningen hade arbetat och om det var någon skillnad på åsikter och 

arbetssätt beroende på yrkeserfarenhet som förskollärare och utbildning?  

 

 

Figur 1: Åldersfördelning hos de 6 förskollärarna. 

 

Figur 2: Yrkeserfarenhet som förskollärarna. 
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3.2  Naturvetenskap enligt pedagogerna  

 

Vad är naturvetenskap för dig? 

Alla förskollärare ansåg att naturvetenskap i stort sett handlar om biologi, fysik och kemi. 

Flera av dem ser naturvetenskapen som ett samspel mellan människa och natur. – ” 

Naturvetenskap är för mig läran om samspelet i naturen mellan olika fenomen och individer.” 

menar en av respondenterna.  En förskollärare uttryckte sig så att -” Naturvetenskap är för 

mig något spännande och roligt, det finns alltid något nytt att ta reda på och få kunskap om.” 

En annan förskollärare tänkte framför allt på djur och natur när jag ställde frågan vad 

naturvetenskap är. – ” Naturvetenskap är något jag inte är så inriktad på, det finns delar som 

skrämmer mig lite och som jag inte vet hur jag ska arbeta med.” uttryckte sig en annan.  En 

av förskollärarna kom in på att hon tyckte att naturvetenskap handlar om att upptäcka, 

utforska, experimentera och samtala om olika naturvetenskapliga fenomen. – ” 

Naturvetenskapen väcker ofta frågor och funderingar och som man genom ett samspel med 

andra kan utforska och ta reda på mer om. För mig är naturvetenskapen en viktig del i 

förskolan” uttrycker sig en av respondenterna. En av förskollärarna menar att hon inte har 

haft något större intresse för naturvetenskap innan hon började arbeta som förskollärare, men 

när hon började arbeta märkte hon hur mycket barnen intresserade sig för naturvetenskap och 

på så sätt ökade hennes intresse för naturvetenskap. – ” Jag vet att jag ses som en förebild och 

min uppgift är att inspirera barnen till nya kunskaper” utrycker hon sig. 

3.3 Pedagogers syn på lärandet 

 

På vilket sätt anser du att barn lär sig naturvetenskap? 

Flera av respondenter talade om att utforska, undersöka, experimentera, och samtala är delar i 

vardagen som gör att barn lär sig naturvetenskap. En av förskollärarna ansåg att leken har en 

stor betydelse för lärande inom naturvetenskap. – ” Jag har i många år märkt att barnen leker 

till sig kunskap, de tar reda på saker själva och utforskar saker runt om i närområdet och 

många barn tycker det är väldigt roligt med djur och natur.”  Säger en av förskollärarna. 

Flera av förskollärarna ser lärandet som något som sker hela tiden i förskolan. – ” Även om vi 

på förskolan har teman och situationer där vi har planerat att arbeta med naturvetenskap så 

är det i de spontana situationerna som barnen lär sig som mest, det blir en slags spänning 

och barnen öppnar sin nyfikenhet” anser en av respondenterna. En del av förskollärarna ansåg 

att man som pedagog måste utmana barnen, ge de möjligheter att stimuleras. - ”Jag försöker 

ta reda på vad barnen är intresserade av, och sedan bygga vidare på deras funderingar eller 
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idéer. Jag anser nog att barn lär sig mycket när de känner sig delaktiga i det vi undersöker 

eller utforskar i förskolan.” säger en av respondenterna. - ”Vi på vår förskola försöker 

använda många olika begrepp och ord på saker som hör till naturvetenskapen, för att få in 

dem i vardagen.” berättade en av respondenterna. En förskollärare menade att lärandet 

handlar om ett samspel mellan barnen och pedagogerna. Förskolläraren menade att enbart 

”undervisning” om olika naturvetenskapliga fenomen bidrar inte till lika stort lärande som när 

man gör saker tillsammans med barnen. En av respondenterna menade att när man tar tillvara 

på vardagliga situationer, saker som händer dagligen på förskolan som är kopplade till 

naturvetenskapen så blir det enkelt för barnen att hitta ett samband.  

3.4  Pedagogernas syn på miljöns betydelse 

 

Vad har miljön för betydelse för barns lärande inom naturvetenskap och är den tillräckligt 

utmanande? 

Flera av respondenterna nämnde i intervjuerna att de anser att deras miljöer har de 

kvalifikationer som behövs för att barnen ska utmanas och stimuleras på ett bra sett. - ”Vi på 

vår förskola är nöjda med att ha tillgång till skog och natur. Nära till alla möjliga miljöer. 

Genom att ha skogen bakom vår gård, ger de oss en stor möjlighet att utforska och studera 

naturvetenskapliga fenomen.” anser en av förskollärarna. En respondent bedömde deras miljö 

som bra och givande, men har en önskan om att de ska finnas mer material inomhus, speciellt 

fysik och kemi material. En förskollärare uttryckte sig så att på deras förskola utnyttjar de 

verkligen deras närmiljö. - ”Runt om i närområdet finns så mycket som man kan använda sig 

av för att väcka ett intresse och nyfikenhet hos barnen, det är bara vår fantasi som sätter 

stopp. – ” På vår förskola ansåg vi att det fanns för lite material som inspirerade barnen. 

Redskapen som fanns var tråkiga och användes inte. Vi kom fram till att skaffa nytt material 

som vi trodde skulle vara givande, och i dag används materialet flera gånger i veckan. Miljön 

är viktig, men det gäller att de finns material som inspirerar barnen till att utforska 

naturvetenskapen.” säger en av förskollärarna. En annan förskollärare anser att miljön har en 

stor betydelse, hon beskrev att de inte tänker så mycket på hur miljön är, bara att den är bra. 

Hon menade att givetvis har miljön en stor betydelse för lärandet, om man jämför med en 

förskola mitt i en stad så anser hon att deras förskola har ju stora möjligheter att göra och se 

saker praktiskt. – ”Förskolorna i städerna är jag övertygad om att det sker ett lärande inom 

naturvetenskap men kanske på ett annat sätt än vad vi gör”. En av respondenterna anser att 

lärandet inte bara sker i närmiljön utomhus, utan att mycket sker även inne. Förskolläraren 



 10 

menade att många delar inom naturvetenskapen kopplas ihop med lekar inomhus, böcker, 

sagor och många samtal vid matsituationerna.  

3.5 Pedagogernas uppmärksamhet  

 

Uppmärksammar ni det barn upptäcker när de är ute och leker? Hur tar ni till vara på 

barnens intresse och nyfikenhet? 

En av de intervjuade förskollärarna tyckte det var en intressant fråga. Hon hade tidigare i år 

funderat själv på den frågan. Hon berättade att hon hade märkt hur en del barn blev otroligt 

intresserade av myror. Hon observerade barnen ute på gården och märkte att det fanns ett 

myrbo vid en utav förskolans dörrar där barnen hade lagt pinnar och löv till myrorna. - ”Jag 

förstod vid det ögonblicket att jag var tvungen att gå vidare med barnen och undersöka och 

forska lite om myror.” menade hon. Flera av respondenterna anser att de försöker se och 

uppmärksamma barnen i sitt eget lärande inom naturvetenskapen. -” Vi har många barn på 

förskolan och när vi är ute på gården är det svårt att uppmärksamma alla barn och se vad de 

upptäcker, oftast så kommer barnen fram till oss om det är något de tycker är spännande.”. 

En annan förskollärare uttalade sig så här: - ” Oftast när något nytt intressant väcker 

nyfikenhet hos barnen flockas halva barngruppen till det nyupptäckta och på så sätt kan man 

lätt märka och uppmärksamma lärandet.” En respondent anser att ha ögonen öppna och att 

vara tillsammans med barnen kan man på enkla sätt ta till vara på barnens intresse och spinna 

vidare på det. Fler av förskollärarna påpekade att de märker att barnen är måna om natur och  

miljö. En av förskollärarna menar att man som pedagog har till uppgift att se till att barnen får 

en förståelse för miljö och natur, och bara genom att utmana barnen lite och hjälpa dem att 

väcka ett intresse så sker lärandet automatisk.  

3.6 Pedagogers syn på eget upptäckande 

Skapar ni någon gång möjligheter att barnen själva får upptäcka saker inom 

naturvetenskap? I så fall hur då?  

– ”Det sker hela tiden under vardagliga situationer. Promenader ute i naturen är en 

möjlighet som får barnen att upptäcka saker på egen hand” säger en av förskollärarna. En 

annan respondent berättade att de brukar lägga fram olika sorters material så barnen har 

möjlighet att undersöka olika saker. Sen så brukar de låna böcker på biblioteket som handlar 

om olika naturvetenskapliga saker. - ”Vi försöker inspirera barnen till att själva upptäcka 

saker, när och var är svårare att definiera men jag anser att barnen upptäcker nya saker hela 
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tiden.” berättade en av respondenterna. En annan förskollärare sa: - ”Jag tror om det finns en 

miljö som är spännande för barnen så upptäcks nya saker varje dag, men då gäller det ju för 

oss som pedagoger att ta till vara på de situationerna. Ställa frågor och se till att vi 

tillsammans med barnen tar reda på dem.”  

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Inom naturvetenskap skall dessa mål uppfyllas  

Ur läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010):  

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap, 

Jag har i mitt resultat fått fram många positiva åsikter om lärandet inom naturvetenskapen. 

Respondenterna har sett naturvetenskapen som ett ämne som ingår i många vardagliga 

situationer. De har även sett samma sak som jag, att det finns en stor nyfikenhet hos barnen 

när det gäller naturvetenskap. I min sammanställnig av ålder och yrkeserfarenhet så visade det 

sig att de var i åldrarna 25-54 och hade arbetat i mellan två till åtta år (Se figur 1 & 2). Alla 

respondenter var utbildade förskollärare och hade arbetat mer än ett år i förskola. De flesta 

hade många likartade tankar och åsikter om mina frågor i intervjuerna. Alla tre förskolorna 

låg i mindre samhällen, samt nära till skog och natur och det framgick att de var nöjda med 

sin närmiljö och utnyttjade den till lärande inom det naturvetenskapliga området. Resultatet 

visar även att förskollärarna anser att ett samspel mellan barn och pedagoger är ett bra sätt för 

lärande. Det kom även fram att barn ska ha möjlighet att upptäcka saker på egen hand.  

4.2 Tillförlitlighet 

 

Mina intervjuer bygger på en strukturerad metod (Johansson, Svedner, 2010). Alla mina 

frågor var färdiga till intervjutillfället, på så sätt fick jag fram det jag ville ha svar på. Jag 

valde att direkt notera svaren på min dator vid varje intervjutillfälle. Jag behövde aldrig under 

intervjun ställa en följdfråga och jag valde att inte i något fall diskutera med respondenten. På 

så sätt har jag inte på något sätt kunnat leda mina respondenters svar. Efter vissa av 

intervjuerna var förskollärarna ivriga och diskutera mina frågor och mitt arbete djupare, men 
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eftersom jag inte ville bli extra påverkad eller komma in på andra spår valde jag att inte göra 

det. Respondenterna blev informerade att de efter mitt färdiga resultat av examensarbetet 

skulle få läsa och därefter diskutera med mig. Jag valde att ha mina respondenter helt 

anonyma. Jag tycker att genom de frågor jag ställde i intervjun fick jag en djupare inblick i 

vad pedagogerna hade för syn på lärandet hos barnen inom naturvetenskapen. Jag anser också 

att mitt antal av respondenter räckte för att få en bild av vad pedagoger har för synsätt på 

naturvetenskapen. Självklart varierar det från förskola till förskola och från pedagog till 

pedagog men i min undersökning märkte jag att många hade likartade åsikter. Eftersom jag 

tidigare någon gång har vistats på alla tre förskolor så anser jag att deras åsikter stämmer in på 

pedagogiken och didaktiken som jag sett på respektive förskola. 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

 Vad har pedagoger för syn på barns lärande inom naturvetenskapen? 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på vad pedagogerna hade för syn på lärandet inom 

naturvetenskap. Utifrån mitt resultat var det en del som tyckte att lärandet bygger på ett 

samspel mellan barn och pedagoger. Men också att barnen själva får utforska och vara 

nyfikna på naturvetenskapen. Enligt Elfström m.fl. (2008) handlar konstruktivism om just 

detta, att barnen själva får upptäcka och skapa ett samband med omvärlden. Men samtidigt 

tyckte de att lärandet handlade om att utmana barnen och ha ett samspel tillsammans med 

dem, lärandet sker tillsammans med andra. Den teorin har sin grund i den socialkulturella 

teorin. Elfström m.fl. (2008) beskriver Vygotskijs teori om det utvecklande lärandet bygger på 

att man ska bygga vidare på barnets kunskaper och ge små utmaningar.  Vilket en av 

respondenterna uttrycker sig följande om att bygga vidare på barnets intresse. Min tolkning av 

detta är att pedagogerna hade olika tankar om hur lärandet ser ut inom naturvetenskapen. En 

blandning av de två olika teorierna väger samman till pedagogernas åsikter i mina intervjuer. 

Det framstår enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2008) att lärandet handlar om att ta till vara på 

oförutsägbara situationer för att introducera barnen i olika fenomen och begrepp. Vilket jag 

även kom fram till i mitt resultat. Resultatet visar att pedagogerna anser att de spontana och 

vardagliga situationerna sker det ett lärande inom naturvetenskapen. Det framgår även att 

genom att koppla naturvetenskapen till vardagliga situationer så blir det enkelt för barnen att 

hitta ett samband. Elfström m.fl. (2008) anser att använda sig av många naturvetenskapliga 

ord, begrepp och termer bidrar till att människor förstår sin värld. Hon anser också att det 

gäller för pedagogerna att ha rätt kunskap om fenomenen så de kan sätta rätt ord för 
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funderingar som skapas kring barnen.  Vilket även stämmer väl överens med mitt resultat. Det 

framkommer att en förskola försöker använda sig av många olika begrepp och ord för att få in 

dem i vardagen och på så sätt leda till ett lärande. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) skriver 

att vistas i naturen har alltid varit ett område som man har arbetat med i förskolan. Men att 

använda sig av begreppet naturvetenskap har förskolan inte sett som lika självklart. I mitt 

resultat var den en pedagog som uttryckte sig så att hon var inte var så insatt i 

naturvetenskapen, det var något som skrämde henne. Detta är något som jag fått en 

uppfattning om när jag mött pedagoger under mina år som student. Min undersökning visar att 

en av sex personer såg naturvetenskapen som något skrämmande. De andra såg 

naturvetenskapen som något roligt och spännande. Djur och natur är något som Elfström m.fl. 

(2008) anser som något som barnen möter och fascinerar sig av och öppnar upp ett intresse 

hos barnen. Vilket även framgick i mitt resultat. Pedagogernas syn på naturvetenskapen är att 

barnen tycker det är roligt med djur och natur. Det framkommer även att barnen öppnar 

intresse hos varandra, inspirerar och tar del av varandras upptäckter.  

 

Är miljöerna på förskolor tillräckligt variationsrika för att barn ska har möjlighet att 

stimuleras och utmanas i sitt lärande inom naturvetenskap? 

Mina resultat visar att alla pedagogerna på förskolorna var i stort sätt nöjda med sin närmiljö. 

Många hade tillgång till olika sorters miljöer på kort avstånd. De såg miljön som en stor 

möjlighet för lärandet. Att närmiljöerna väcker intresse och nyfikenhet hos barnen är någon 

som alla nämnde under intervjuerna. De enda nackdelarna med miljöerna är att det finns för 

lite material. Skärskilt material som är kopplat till fysik och kemi. Resultaten visar att 

pedagoger tycket att kunskap är något som finns men material är något som det bör finnas 

mer av. En av förskolorna hade kommit längre och kompletterat med material till sin förskola. 

Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2008) så sker lärandet i olika situationer och sammanhang, 

genom att vistas i olika miljöer så skapar man en omväxling och även möjligheter till fler 

rörelseintensiva inlärningsmiljöer. De menar även att i uterummet sker inte bara ett lärande, 

man får även direktkontakt med natur och kultur och sinnliga erfarenheter. Björkman m.fl. 

(2005) anser att hur barns erfarenheter ser ut beror på vilka vuxna de har mött och om de har 

blivit bemötta på allvar. Det beror även på vilken miljö barnen har vistas i. Resultatet tolkar 

jag som att pedagogerna ser positivt på deras närmiljö och utnyttjar det till fullo, och enligt 

Björkman m.fl. (2005) ska den vuxne vara engagerad, aktiv och utmana barnen ”Jag tror om 

det finns en miljö som är spännande för barnen så upptäcks nya saker varje dag, men då 
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gäller det ju för oss som pedagoger att ta till vara på de situationerna. Ställa frågor och se 

till att vi tillsammans med barnen tar reda på dem.”  Även Thulin (2011) menar att miljön är 

viktig. Den ska vara rätt för att barnen ska kunna skaffa sig kunskap. En miljö ska vara 

inbjudande, inspirerande och leda till att barn och pedagoger börjar kommunicera.   

 

Om och hur tar pedagoger tillvara på barnens intresse och nyfikenhet inom 

naturvetenskap? 

Enligt många pedagogiskt inriktade författare ska pedagogerna se till barnens intresse och 

behov. Björkman m.fl. (2008) skriver att om barn ska få sig en blick av naturvetenskapen så 

är det viktigt att ha barnets perspektiv i centrum. Resultaten visar att pedagogerna är 

medvetna om att barn gör nya upptäckter, men det var inte så många som tog till vara på deras 

nyfikenhet, det framgick inte under intervjuerna i alla fall. Men en av förskollärarna hade 

öppnat ögonen för barnen på gården och följde deras intresse och blev medforskare 

tillsammans med barnen.  Elfström m.fl. (2008) skriver att det konstruktivstiska lärandet 

betyder att alla barn bär på olika kunskaper och tankar, det är lärarens uppgift att ta reda på 

hur varje individ tänker om naturvetenskap och lägga upp sin undervisning utifrån barnen. 

Elfström m.fl. (2008) beskriver vikten av att man som pedagog inte enbart säger att man utgår 

från vad barnen kan. Det gäller även att man utforskar och fokuserar på vad barnen gör, vad 

de säger, och hur det tänker. Vad är det som intresserar barnen, vad är det som lockar? (2008, 

s.35). Det tror jag är en viktig del i hur man arbetar som pedagog. Inte enbart utgå ifrån barnet 

utan fokusera på fler faktorer för att få ut det bästa lärandet. I resultatet framgick det även att 

de har mycket barn på förskolan och att de är många barn ute på gården. Det är inte lätt att 

hålla reda på alla barnen och se vad de upptäcker och lär sig inom naturvetenskapen. Man 

borde regelbundet göra observationer på gården så att man kan se vad barnen intresserar sig 

för och utveckla och arbeta utifrån dessa erfarenheter. Men det framgick även att om det var 

någon ny upptäckt eller någon fråga så brukade barnen komma till pedagogerna. 

 

4.4 Slutsats 

 

Detta arbete hade syftet att se vad pedagoger har för syn på lärandet. Jag har fått en djupare 

insikt i några pedagogers syn på lärandet inom naturvetenskap. Det glädjer mig att största 

delen av förskollärarna var positiva till naturvetenskap. För mig är naturvetenskap ett viktigt 

ämne som jag tycker man ska ha med i ryggsäcken när man arbetar med förskolebarn. Om 

man skulle ha gjort en djupare analys av pedagogers syn hade man behövt göra observationer 
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på förskolorna och bli mer insatt i deras arbetssätt inom naturvetenskap. Även jämföra städer 

med landsbygd, se om det finns en skillnad i lärandet inom naturvetenskap och även jämföra 

utemiljöerna. Eftersom den jämförelsen kom upp under en av intervjuerna. Eftersom min 

tidigare bild och uppfattning var att naturvetenskap var något som upplevdes som svårt har 

jag under min undersökning ändrat min åsikt. Jag anser att det är viktigt att man som pedagog 

och i ett arbetslag ställer sig dessa frågor och berättar för varandra vad man anser och hur man 

ser på ämnet. Jag tror även det kan vara till nytta att göra det med andra delar som ingår i 

läroplanen. Genom att vara ett sammansatt arbetslag där alla delger sina tankar om till 

exempel lärandet inom naturvetenskap, tror jag att mycket osäkerhet och frågor kan lösas. Jag 

tycker det vore intressant att gå in på ännu djupare området och undersöka lärandet hos barn 

inom naturvetenskapliga området.   
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BILAGA 1  
 

   INTERVJUFRÅGOR  

 

 

 

1. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

2. Vad är naturvetenskap för dig? 

3. På vilket sätt anser du att barn lär sig naturvetenskap? 

4. Vad har miljön för betydelse för barns lärande inom naturvetenskap? 

5. Anser du att närmiljön omkring er förskola är tillräckligt utmanade för barnen när det 

gäller lärande inom naturvetenskap? 

6. Uppmärksammar ni det barn upptäcker när de är ute och leker?  

hur tar ni till vara på barnens intresse och nyfikenhet? 

7. Skapar ni någon gång möjligheter att barnen själva får upptäcka saker inom 

naturvetenskap? I så fall hur då?  
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BILGA 2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Akademin för teknik och miljö 
 

 

Hej!  

Mitt namn är Elin Engberg och läser till förskollärare på högskolan i Gävle. Jag är nu inne på 

min sista termin vilket innebär att jag skriver ett examensarbete. Mitt arbete kommer att 

handla om barn lärande inom naturvetenskap och vad pedagoger har för syn på lärandet. Jag 

kommer att göra ett antal intervjuer med ett antal pedagoger i tre olika kommuner. Mina 

intervjuer dokumenteras genom att jag kommer att anteckna. Inga ljudinspelningar eller 

videofilmning kommer att genomföras. Intervjuerna kommer att vara anonyma i min 

undersökning där inga namn eller förskola kommer att stå med. 

 

 Vid eventuella fungeringar eller frågor angående intervjun var vänlig kontakta mig på 

telefonnummer: 070-xx xx xxx  

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Mvh Elin Engberg 
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