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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att redogöra hur pedagoger i förskolan tänker runt ämnena 

naturvetenskap och teknik. Frågorna som undersöks är Vad anser pedagoger i förskolan 

att naturvetenskap och teknik är och hur kommer naturvetenskap och teknik till uttryck i 

förskolan. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer bland nio pedagoger på fe  

olika förskolor i tre olika kommuner. 

 

Resultaten av studien visar att pedagogerna har olika syn på vad naturvetenskap och 

teknik är. Beroende på pedagogernas bakgrund och utbildning varierade svaren på vad 

ämnena innebär. Resultaten visar också på att arbetet med naturvetenskap och teknik i 

förskolorna är undermåliga. Miljöerna är inte utvecklade på det sätt pedagogerna skulle 

vilja och de har svårt att veta hur de ska arbeta med ämnena. 
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1 Inledning 
Min karriär inom barnomsorgen började inom annan pedagogisk verksamhet, jag hade 

egentligen inga ambitioner om att jobba inom barnomsorgen utan vikarierade bara 

tillfälligt. Under mitt vikariat insåg jag vilket underbart jobb det var. Som 

dagbarnvårdare jobbade jag mycket själv och kunde helt lägga upp min verksamhet som 

jag ville, vi hade läroplanen som något rådgivande men vi behövde inte följa den. Vi 

hittade ofta på små roliga experiment och projekt inom både teknik och naturvetenskap. 

 

När jag började studera till förskollärare insåg jag mer vad som stod i läroplanen och 

framför allt den reviderade läroplanen, lpfö -98 (rev. 2010). Där hade man lagt ett nytt 

fokus på lärandet av naturvetenskap och teknik som inte funnits i tidigare läroplan. Mitt 

i min utbildning fick jag en tjänst på en förskola och då insåg jag hur annorlunda man 

jobbar inom denna verksamhet. Det var mycket fokus på dokumentation av olika slag, 

mycket pappersarbete och rutinsituationer som tog tid från barnen. Verksamheterna var 

bra och ganska allsidiga för barnen men någonstans tyckte jag att man hade tappat bort 

tekniken och naturvetenskapen. 

 

Varför är det så att en del pedagoger inte arbetar med naturvetenskap och teknik på 

samma sätt som de jobbar med sagor, rim och ramsor och matematik? Är det intresset 

som inte finns eller är det okunskap i ämnena? Den reviderade läroplanen för förskolan 

uttrycker tydligt: 

 

 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. 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (Läroplan för förskolan Lpfö98 (rev. 

2010:10)) 

 

Det är inte så att barnen förväntas kunna avancerad naturvetenskap eller teknik utan få 

en enkel förståelse för vad ämnena innehåller. Detta gör att de förhoppningsvis blir 

nyfikna på ämnena och inte rädda för att fortsätta utforska i skolan. 

 

Naturvetenskap och teknik är också en viktig del i vår vardag, vi omges av många saker 

som kan vara bra att ha en enkel förståelse för. Det kan till exempel vara roligt att veta 

vart regnet kommer från vilka saker som är magnetiska, eller fundera på hur en cykel 

fungerar. Barnen hittar alltid områden de är nyfikna på och då är det bra om vi 

pedagoger kan vara med dem och hjälpa till att utforska och lära. 

 



 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte är att se hur pedagoger uppfattar teknik och naturvetenskap i förskolan. Vad 

lägger de för värde i orden och hur använder de ämnena i sin egen verksamhet.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 

 Vad anser pedagoger i förskolan att naturvetenskap och teknik är? 

 Hur kommer naturvetenskapen och tekniken till uttryck i förskolan? 
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3 Teoretisk bakgrund  
 

3.1 Teoretiker 
Den svenska förskolan har byggts och inspirerats av många tidigare teoretiker som har 

spelat en stor roll i utformandet av våra läroplaner. Nedan kommer en kort presentation 

av några teoretiker som nämns i arbetet och deras syn på barn och barns lärande.  

 
3.1.1 Fröbel 

Friedrich Fröbel (1782-1852) har haft en stor inverkan på förskolepedagogikens i 

Sverige (Simmons-Christenson, 1997). I Tyskland arbetade han som lärare och fick 

därigenom mycket erfarenheter av barn hur barn fungerar och utvecklas. Fröbel insåg 

att barnet inte bara skulle teoretiskt undervisas av vuxna utan att man skulle se barnet 

som en individ som utvecklas enormt mycket om det får lära samtidigt som det leker. 

Han startade sina Kindergarten i Tyskland där det viktigaste var att låta barnen vara dem 

de är och utvecklas på sitt eget sätt, främst genom leken. Fröbel skapade olika lekgåvor 

som barnen kunde använda för att leka med men även lära av (Gedin & Sjöblom, 

1995:14). Gåvorna är indelade i fyra grupper: 

 

 för lek med kroppar – till exempel bollar, klossar, cylindrar 

 för lek med ytor – till exempel ”lägglappar” för att skapa figurer 

 för lek med linjer – till exempel trästickor, flätremsor av papper 

 för lek med punkter – till exempel använda stenar, pärlor, frön med 

mera 

 

Det viktigaste i alla Kindergarten var alltså leken och genom leken få ett lärande. 

 
3.1.2 Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var en amerikansk matematiker och naturvetare som ansåg att 

det viktigaste inte var vad barnen lärde sig utan hur (Stensmo, 2007). Han menade att 

barnet är en aktiv människa redan från det de föds och kunskapen de tillägnar sig står i 

relation till barnets ålder (Arbetsplan för förskolan 1, 1977). Piaget pratade också om 

”assimilation” och ”ackomodation” (Stensmo, 2007:157). Vid assimilations situationer 

lär sig barnet inga nya kunskaper men det lär sig mer om det de redan kan. Vid 

ackomodation får barnen nya tankesätt på grund av nya situationer, barnet lär sig av den 

nya situationen.  

 
3.1.3 Dewey 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk pedagog som menade att barn lär sig bättre 

genom praktiska erfarenheter ”learning by doing” (Dewey, 2004:17). Han menade att 

man både behöver teoretiska erfarenheter och praktiska erfarenheter, man kan inte 

utesluta vare sig det ena eller det andra utan det bästa är att kombinera de båda. Dewey 

tyckte att de pedagoger som fanns runt barnen var väldigt viktiga för deras utveckling 

och ansåg därför att alla som jobbade med barnen i förskolorna skulle vara välutbildade. 

 
3.1.4 Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en ryss som menade att det viktigaste i barns utveckling 

var det sociala samspelet (Williams, 2006). Istället för en envägskommunikation där 

pedagogerna lär ut till barnen så lär sig barnen bättre om man kan samarbeta. (Bråten, 

1998). Om alla bidrar med sina egna erfarenheter ger detta ett bättre lärande så man kan 

lära sig nytt av andra. Han menade att barnen lär sig bäst om de befinner sig bland andra 

barn som ligger lite före i utvecklingen då de hela tiden lär sig lite nytt av dem. Han 
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menade också att pedagogerna hela tiden ska utmana barnen lite till för att de ska 

fortsätta lära sig nya saker och utvecklas. 

 

 

3.2 Naturvetenskapen och teknikens roll i förskolan 
Varför behövs naturvetenskap och teknik i förskolan? I den världen i lever i idag händer 

saker och ting väldigt fort. Utvecklingen går framåt i en snabb takt. Barn kommer ofta i 

kontakt med datorer, iPads, smartphones med mera och det är mycket information de får 

ta del av (Elfström, 2008:11). De kommer även i kontakt med vardagliga ting som 

vattenkranen när de tvättar händerna, blixtlåset när de tar på sig jackan, hjulen på en 

cykel eller kanske en dammsugare (Matematik, teknik och naturvetenskap: teori och 

praktik i förskolan, 2002). 

 

För att förstå hur saker och ting hänger ihop måste barnen på något sätt kunna processa 

all information och sätta det i sitt rätta sammanhang. I den naturvetenskapliga världen 

jobbar man ofta på ett utforskande sätt där man tar reda på saker och försöker förstå 

sammanhang. De erfarenheter barnen får inom det naturvetenskapliga området kan de 

sedan använda inom andra områden de stöter på för att även där kunna se samband och 

tillägna sig kunskaper. Detta gäller även inom det tekniska området. All den 

vardagsteknik som finns runt oss använder barnen ofta och för att förstå hur den 

fungerar och hur man kan utnyttja den bör barnen få forska och pröva olika tekniska 

material. Genom att arbeta på ett utforskande sätt kan barnen se sambanden i hur 

sakerna fungerar och därmed också tillägna sig kunskaper och föra utvecklingen framåt 

(Brage & Linde, 2012). 

 

Naturvetenskap och teknik är två skilda ämnen som ändå hör ihop på många sätt: 

 
  ”the goal of science is the pursuit of knowledge for its own sake while 

 the goal of technology is to create products that solve problems and 

 improve human life. Simply put, technology is the practical application of 

 science.” (Diffen, 2014)  

 

Naturvetenskap och teknik anses ofta vara krångliga ämnen men eftersom de påverkar 

oss i vår vardag och vi ofta använder oss av båda områdena så är de ändå väldigt viktiga 

(Persson, 2011). För att barnen ska kunna tillägna sig naturvetenskap och teknik 

behöver de få jobba med ämnena ofta (Matematik, teknik och naturvetenskap: teori och 

praktik i förskolan, 2002). Det går inte att bara ha några experiment lite då och då utan 

det måste bli en naturlig del i den pedagogiska verksamheten och barnen måste få ha en 

ständig tillgång till material och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att ge dem det 

skapar vi förhoppningsvis nyfikna människor som gärna undersöker hur saker fungerar, 

tar reda på det de inte vet, ställer hypoteser och skapar erfarenheter som de har nytta av 

inom andra områden. 
 

3.3 Naturvetenskapen och teknikens utveckling i förskolan 
Den svenska förskolehistorien börjar redan på 1830-talet (Simmons-Christenson, 1997). 

I Stockholm införde man skolor för barn från 2 år och redan i den unga åldern var det 

ganska strikta regler och barnen fick tidigt lära sig räkna och skriva. I mitten av 1800-

talet började dock förskolorna influeras av Fröbels idéer och pedagogik. Efter hand 

startade man barnkrubbor även i Sverige. Fröbel hade i sin pedagogik många tankar om 

hur barnet kunde lära sig av sin omgivning och ett av områdena var naturen. Fröbel 

tyckte det var speciellt viktigt för stadsbarnen att lära sig hur det fungerar i naturen och 

därför anlade man små trädgårdar där barnen fick vara med och odla. Genom Fröbels 
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lekgåvor (Gedin & Sjöblom, 1995:14) kunde barnen tillägna sig naturvetenskap och 

teknik genom att leka och skapa med gåvorna. 

 

Med den ökande populationen i Sverige blev det fler och fler barn i förskolorna (Jord 

för växande, 1998) och 1968 tillsatte Socialstyrelsen en utredning som kom att kallas 

Barnstugeutredningen och den ledde fram till två publikationer: Förskolan del 1 & 2. I 

dessa kan man läsa om allt ifrån hur man baserar barns lärande utifrån Piagets teorier till 

hur organisationen ska se ut och hur förskolorna borde byggas (Förskolan: betänkande. 

D. 1, 1972). Det fanns också klara och tydliga direktiv om vikten av att låta barnen få 

experimentera, utforska och göra antaganden. Även hur barnen borde få kunskaper 

inom naturvetenskapen och då till exempel miljöförstöringar, vår biologiska utveckling. 

Det står att läsa. ”Att införa naturvetenskap – fattad vid bemärkelse – i förskolan är en 

angelägen uppgift. En viktig del av den grundläggande begreppsbildningen kan 

hänföras till den naturvetenskapliga begreppsvärlden.” (Förskolan: betänkande. D. 1, 

1972:85) 

 

Utifrån Förskolan del 1 & 2 skapades arbetsplaner för kommunerna för att underlätta 

arbetet med att planera verksamheterna (Arbetsplan för förskolan 1, 1977). I 6 böcker: 

En introduktion till förskolans pedagogiska arbete, Vi lär av varandra, Vi upptäcker 

och utforskar, Invandrarbarn i förskolan, Små barn i daghem och Samtal, samvaro och 

språk ges utförliga förslag inom alla verksamhetsområden i förskolan. En av delarna 

inriktar sig specifikt mot arbetet med naturvetenskap, Arbetsplan för förskolan 3, Vi 

upptäcker och utforskar: att arbeta naturvetenskapligt i förskolan (1976). Här beskriver 

man vikten av att barnen får undersöka och experimentera både på olika föremål men 

även på saker som finns i naturen. Genom att få utforska lär sig barnen att se 

sammanhang och lösa problem detta ger erfarenheter som de även kan ha med sig inom 

andra områden. Boken ger också väldigt handfasta tips på vad man kan göra och 

material man kan använda. 

 

1986 valde regeringen att göra ett nytt program för hur verksamheten skulle se ut (Jord 

för växande, 1998) och 1987 kom Socialstyrelsen ut med Pedagogiskt program för 

förskolan. Även i denna påtalar man vikten av att jobba med naturvetenskap men här 

nämner man också tekniken och vikten av att få jobba med enkel teknik. 

 

1996 tog Skolverket över tillsynen av skolan och förskolan från Socialstyrelsen (Jord 

för växande, 1998). I samband med detta ville man införa nya dokument som visade på 

skillnaderna men även likheterna i vad som skulle uppfyllas i de båda skolväsendena. 

Skolan hade fått sin läroplan Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de 

frivilliga skolformerna (Lpo-94) 1994 och 1998 kom Läroplan för förskolan (Lpfö-98). 

Båda läroplanerna vilar på en värdegrund där alla barn och elever har ett lika värde 

(Lpfö -98:3 & Lpo -94:3). I Läroplanen för förskolan kan man läsa om de uppdrag 

förskolan har gentemot barnen och det ”livslånga lärande” (Lpfö-98:4) vi lägger 

grunden till. Det finns några mål som riktar sig mot att jobba på ett naturvetenskapligt 

sätt men det är inte mycket och tekniken finns inte alls med.  

 

2010 kom en revidering av Läroplanen för förskolan och i denna hade man lagt ett 

större fokus på de naturvetenskapliga och tekniska områdena, bland annat kan man läsa: 

 
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och 

 förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

 och samhälle påverkar varandra. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

 urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om 

 naturvetenskap. 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

 urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

 bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

 och redskap (Läroplan för förskolan Lpfö98 (rev. 2010:10)) 

 

Genom detta har naturvetenskapen och tekniken fått en viktigare och tydligare roll 

inom förskolan. 

 

3.4 Pedagogers roll 
I Läroplan för förskolan Lpfö98 (rev. 2010) finns det tydliga riktlinjer för hur 

förskollärare ska jobba med naturvetenskap och teknik i förskolan: ”Förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 

sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (a.a:11). Hur kan förskollärare leva upp till 

denna riktlinje? Fröbel menade redan under sin tid att pedagogernas uppgift var att 

uppmuntra barnen så de, genom leken, fick lära sig hur omvärlden fungerar (Simmons-

Christenson, 1997). Även Dewey (2004) menade att pedagogens roll var att guida 

barnen genom teori och praktik. Liksom de andra två så tyckte Vygotskij att 

pedagogerna var viktiga för barnens utveckling, han ville dessutom att pedagogerna hela 

tiden skulle höja tröskeln för att barnen skulle utvecklas mer (Bråten, 1994). Detta sätt 

att arbeta på krävde mycket av pedagogerna, enligt Vygotskij. För att hela tiden kunna 

ligga steget före barnet och pusha det till att utvecklas mer och mer så bör de verkligen 

känna barnen. Fröbel, Dewey och Vygotskij tycker alla tre att pedagogerna har en viktig 

roll i barnens utveckling men att de inte bör styra den för mycket utan guida barnen 

genom sitt lärande 

 

När det kommer till lärandet inom naturvetenskap och teknik kan det ibland finnas 

varierande kunskap och motivation inom förskolan. Läroplanen för förskolan Lpfö98 

(rev. 2010) har många mål att sträva efter och ser man till dessa måste man som 

förskollärare ha en bred grund att stå på och kunskap inom många områden. En del 

förskollärare kanske bara kommer i kontakt med Naturvetenskap och teknik under sin 

lärarutbildning  och där kan det bli mycket teori som gör att förskollärarna har svårt att 

se hur de kan använda sin kunskap i praktiken (Dimenäs & Sträng-Haraldsson, 1996). I 

artikeln Determination of Factors Affecting Preschool teacher Candidates Attitudes 

towards Science Teaching (2012) skriver författaren att pedagoger bör kunna motivera 

och svara på barnens frågor inom det naturvetenskapliga området. Det som författaren 

dock kommer fram till genom sin undersökning är att många av de blivande 

pedagogerna tycker att de har för dåliga kunskaper inom området för att kunna 

genomföra det de är ålagda att göra. Författaren menar utifrån sin studie att en del 

pedagoger helt enkelt håller sig borta från de naturvetenskapliga och tekniska områdena 

eftersom de har för lite kunskap: ”Preschool teacher candidates stated the reasons of 

unsuccessful activities in preschool science teaching as the lack of their own 

knowledge. This resulted in the tendency to replace science activities with art activities” 

(a.a:3002). De blivande pedagogerna i studien menade att ämnet ofta är mer teoretiskt 

än praktiskt och därför är det svårt att ta till sig kunskapen. Det optimala vore om man 

kunde blanda både teori och praktik så man kunde få en djupare kunskap. Det som 

också var viktigt var att inte bara ha korta kurser där man ska lära sig mycket utan ha en 

kontinuitet och hela tiden få lära sig mer. De blivande pedagogerna tyckte dock att även 
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om de hade för lite erfarenhet och utbildning så kan de bli bättre. Genom att fortsätta 

träna och pröva så växer självförtroendet och därmed vågar de ännu mer. 

 

”En pedagog i förskolan måste veta allting om allting egentligen. Rent praktiskt är det 

dock en fullständig omöjlighet att åstadkomma för en vanlig människa, vilket gör att det 

räcker att göra sitt bästa.” (Persson-Gode, 2008:18). Det viktigaste inom 

naturvetenskapen och tekniken är inte alltid att man får fram ett rätt svar utan vägen 

som leder fram till en hypotes eller tanke. Släpper pedagogerna på den rädsla de har för 

att saker och ting ska gå fel så kanske de kan bli en fantastisk medforskare med barnen. 

 

3.5 Barns lärande 
Oavsett vilken pedagogisk teori man ser till så såg Fröbel, Piaget, Dewey och Vygotskij 

alla barn som individer som kan utvecklas bara de får möjligheten till det. Dewey lär ha 

sagt: ”De som är små har en mäktig förmåga som de vuxna förlorat: the power to grow” 

(Dewey, 2004:18–19). Den nyfikenhet barnen har är bland det viktigaste redskap de har 

i deras vilja att studera något eller vilja att ta reda på saker (Persson-Gode, 2008). Dock 

är det inte alltid bara nyfikenheten som behövs för att lära utan också erfarenheterna, 

genom att pröva, testa och uppfinna skaffar sig barnen erfarenheter som gör att de 

förstår saken bättre (Helldén, 2010). Genom att sedan använda sig av de gamla 

erfarenheterna när de testar nytt så skapar de sig nya (Elstgeest & Harlen, 1996). Att 

skapa erfarenheter kan barnen till viss del göra själva men för att lära sig lättare och 

förstå olika naturvetenskapliga och tekniska begrepp är det bra att vara i en miljö där 

andra också använder sig av begreppen (Andersson, 2008). Barnen lär sig av sina 

kamrater och de vuxna som finns runt omkring sig. 

 

Att bara har material framme eller bara beskriva för barnen vad de ska göra kan inom de 

naturvetenskapliga och tekniska områdena göra det svårare för barnen att ta in och 

förstå vad det är som händer och tillägna sig kunskapen. Hong & Diamond (2012) 

genomförde en studie bland en grupp elever som på olika sätt skulle få lära sig specifika 

saker inom ett naturvetenskapligt område. De delade upp gruppen i tre och den första 

gruppen fick barnen instruktioner av läraren på vad de skulle göra och under 

genomförandet ställde läraren frågor om vad de gjorde. Den andra gruppen fick, utöver 

instruktionerna, även lära sig mer inom området de höll på med där läraren använde 

korrekta termer och lärde eleverna vad de behövde veta. I den andra gruppen skulle 

eleverna även ställa hypoteser om vad som hände och testa dessa hypoteser för att se om 

de fungerade och sedan diskutera resultatet. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp 

som endast läsa om experimenten och diskutera dem. Resultaten visade tydligt på att de 

två grupper som fick genomföra de praktiska övningarna hade fått en mycket bättre 

förståelse för vad de gjorde än de barn som bara använt teori. Dessutom hade den 

gruppen som fått mer information, använt sig av relevanta termer och ställt hypoteser 

bättre resultat än den grupp som bara genomförde experimentet själva. Detta visar att 

barnen lär sig betydligt bättre genom att få både teori och praktik men även att det kan 

vara viktigt att det finns någon bredvid dem som kan förklara, ställa frågor och hjälpa 

dem att ställa sina hypoteser. 

 

Genom att lära sig ställa hypoteser och göra undersökningar kan barnen ta reda på saker 

de funderat över (Elstgeest & Harlen, 1996). Ibland kan man få lära sig saker som man 

inte riktig tror stämmer (förr trodde man att jorden var platt tills någon bevisade att det 

inte var så). Att få testa, experimentera och ställa hypoteser kan barnen ta reda på 

sanningen. Detta kan vara bra erfarenheter att ha med sig så de inte tar allt de ser och 

hör för sanningar utan att ha prövat dem själva först. 
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Det viktigaste för barnen är dock att ha roligt när de lär sig och detta gör de genom lek 

(Jord för växande, 1998). Genom lek lär de och ju mer de lär desto mer kan de leka. 

 

3.6 Den betydelsefulla miljön 
Att miljön i förskolan är viktig i barns välbefinnande och lärande kan man förstå när 

man bland annat läser Arbetsplan för förskolan 1 (1977). Där finns det ett helt kapitel 

om hur man, då, borde skapa en bra inne och utemiljö. Det är alltifrån val av färger på 

väggarna till möbler man bör ha, belysningen och material som bör finnas tillgängligt.  

Ibland kalla man även miljön för ”den tredje pedagogen” (Gedin & Sjöblom, 1995:107). 

Miljön är viktig, beroende på hur den är skapad ger det en känsla av vad som ska hända 

där (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 1999). I ett rum med kritor, färger och staffli 

förväntar vi oss ofta att man ska måla och rita men den tanken har man oftast inte i ett 

rum med dockor och utklädningskläder. Det viktiga i miljön är att den hela tiden kan 

förändras, beroende på barngrupperna och deras intresse och förväntningar (Jord för 

växande, 1998). Det är också viktigt att barnen får vara med i förändringarna, det är ju 

ändå de som ska vistas i den och leka, lära och utforska (Pramling-Samuelsson & 

Sheridan, 1999).  

 

I Arbetsplan för förskolan 3 (1976) kunde man läsa om den variation av material det bör 

finnas på förskolan för barnen att använda och utforska med. I Nordin-Hultmans (2004) 

studie kan man dock läsa att de svenska förskolorna har förhållandevis litet utbud av 

material om man jämför med brittiska förskolor. Det finns en hel del material i de 

svenska förskolorna men bredden på utbudet är inte lika stort. Enligt Nordin-Hultman 

var det speciellt tydligt bland det naturvetenskapliga och tekniska materialet där de 

brittiska förskolorna inte hade sitt material koncentrerat till ett ställe på förskolan. I 

dockvrån kunde det till exempel finnas dammsugare som barnen fick undersöka och 

testa hur de fungerar. På andra ställen hade de växtodlingar och smådjur med mera så 

barnen fick en stor variation inom många olika områden på flera olika platser. I de 

svenska förskolorna hittade Nordin-Hultman väldigt lite material överhuvudtaget för att 

barnen skulle kunna jobba på ett naturvetenskapligt och tekniskt sätt. Om man då ställer 

det i relation till ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” 

(Lpfö98 [rev. 2010]:6). Då kan man fundera på om vi har en optimal miljö för barnen 

inom naturvetenskapen och tekniken? 
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4 Metod 
I nedanstående del presenteras hur urval till intervjuer gjordes, hur de genomfördes och 

bearbetades efteråt. Metodval gås igenom och varför den metoden valdes. De etiska 

ställningstaganden man bör tänka på i samband med undersökningar och intervjuer. 

Även validiteten och reliabiliteten av intervjuerna och undersökningen. 

 

4.1 Metodval 
Vid intervjuer finns två olika metoder att tillgå: kvalitativa eller kvantitativa intervjuer 

(Trost, 2005). Vill man ha svar från många pedagoger med givna svarsalternativ väljer 

man en kvantitativ metod. Till detta arbete passade kvalitativa intervjuer mer eftersom 

det var pedagogernas tankar och funderingar som var det som skulle komma fram. 

Dessa intervjuer har koncisa frågor som respondenten lätt ska förstå men svaren på 

frågorna kan bli oändliga beroende på respondentens erfarenhet och bakgrund, det är 

inga ja och nej frågor. 

 

4.2 Urval 
För att få en bredd i intervjuerna intervjuades både barnskötare och förskollärare, både 

de som jobbat länge inom förskolan men även de som är nyutbildade och nyanställda. 

Det förekommer pedagoger från tre olika kommuner. En av förskolorna drivs i privat 

regi. Det finns inte så många manliga pedagoger i förskolan i närheten, därför blev inte 

det urvalet så stort utan endast en manlig pedagog intervjuades. Pedagogerna som 

förekommer i intervjuerna är kända sedan tidigare. En av pedagogerna kom till i 

intervjuerna lite senare på rekommendation av en av de andra pedagogerna. 

 
4.2.1 Presentation av förskolorna 

 

Förskola A 

 

Har fyra avdelningar och ligger i ett litet samhälle i en medelstor kommun. Förskolan är 

helt nybyggd och har bara varit i lokalerna cirka ett år. Tidigare fanns förskolan i ej 

ändamålsenliga lokaler och hade två avdelningar. Sedan flytten har det tillkommit en 

del personal. 

 

Förskola B 

 

Har fem avdelningar utspridda på olika ställen i ett mindre samhälle (i samma kommun 

som förskola A). Sedan länge är man urvuxen ur de lokaler som funnits och nu håller 

det på att byggas nya lokaler, under tiden är det många olika tillfälliga lösningar för 

barn och personal.  

 

Förskola C 

 

Har två avdelningar och ligger på landsbygden i samma kommun som förskola A och B. 

Förskolan finns i en nedlagd skolbyggnad.  

 

Förskola D 

 

Har en avdelning och ligger i ett litet samhälle i en medelstor kommun. Förskolan finns 

i en nedlagd skolbyggnad där man delar lokaler med fritids.  

 

Förskola E 
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Har i nuläget två avdelningar men håller på att utöka till tre avdelningar. Förskolan 

drivis i privat regi och ligger i en medelstor kommun. 

 
4.2.2 Presentation av pedagogerna 

 

P1 är utbildad förskollärare och har jobbat inom förskolan i cirka 24 år. Från början 

jobbade hon som barnskötare men läste till förskollärare på distans samtidigt som hon 

jobbade. Hon jobbar på förskola A och började där för cirka ett år sedan och har tidigare 

jobbat på förskola B i många år. 

 

P2 är utbildad förskollärare och har jobbat inom förskolan i cirka 25 år. Hon jobbar 

också på förskola A och har varit där i cirkaa två år, tidigare jobbade hon på förskola C. 

 

P3 är helt nyutbildad förskollärare och har bara jobbat på förskola B i cirka sex 

månader. Tidigare jobbade hon inom särskolan i cirka 13 år. 

 

P4 är utbildad förskollärare och har jobbat inom förskolan i cirka 23 år. Hon jobbar på 

förskola B. 

 

P5 är den enda manliga pedagogen i intervjuerna. Han är utbildad barnskötare och har 

jobbat på förskola B i cirka tre år. 

 

P6 har jobbat inom förskolan i cirkaa 10 år. Hon har under tiden hon jobbat utbildat sig 

till förskollärare på distans och var klar för ca ett år sedan. Just nu jobbar hon på 

förskola C. 

 

P7 är utbildad lärare inom matte, no och engelska i årskurs 1-7. Hon har jobbat cirka 10 

år inom skolan men bytte till förskola och har jobbat där i cirka ett och ett halvt år. Hon 

jobbar nu på förskola C. 

 

P8 är utbildad barnskötare, då hon gick på gymnasiet var utbildningen bara 2 år så hon 

har senare läst upp det tredje året för att ha en behörighet för att läsa vidare. Hon har 

jobbat inom förskolan i cirka 17 år och jobbar nu på förskola D. 

 

P9 är snart utbildad förskollärare då hon läser på distans, sedan tidigare har hon en 

barnskötarutbildning. Hon har jobbat i förskola i cirka 5 år och jobbar nu på förskola E. 

 

4.3 Genomförande 
 

De personer som skulle intervjuas kontaktades antingen via telefon eller ansikte mot 

ansikte. Syftet med intervjun förklarades och vilket område det handlade om. Till de 

som ville skickades en skriftlig presentation ut (bilaga A) där det beskrevs vad som 

skulle hända och hur. Den innehöll även kontaktuppgifter och information om att de kan 

avbryta intervjun närhelst de skulle vilja (Gillham, 2008). I samband med intervjuerna 

och arbetet användes Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principerna. De är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet, alla som skulle intervjuas informerades 

om vad som skulle hända och hur intervjun skulle gå till, även att intervjuerna skulle 

spelas in. Samtyckeskravet, de som intervjuades fick information om att intervjuerna 

var frivilliga och att de inte behövde svara på alla frågor eller avbryta intervjun om de 

önskade det. Konfidentialitetskravet, en viktig del i intervjuerna är att man inte ska 
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kunna härleda intervjuerna tillbaka till de som intervjuades så de vågar prata fritt under 

intervjun. Personerna och förskolorna har avkodats och anteckningar och inspelningar 

kommer förstöras efter det att studien är godkänd. Nyttjandekravet, de som intervjuas 

informeras att det endast är intervjuaren och eventuellt handledare och examinator som 

kommer se och höra intervjuerna, ingen utomstående. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive pedagogs arbetsplats. Detta gjordes dels för att 

få en uppfattning om hur förskolorna såg ut och dels för att pedagogerna skulle känna 

sig mer bekväma under intervjun. Personalrum, samtalsrum, arbetsrum eller något annat 

ledigt rum på förskolorna användes. Allt gick bra så länge vi inte blev störda och 

pedagogen kände sig avslappnad. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon något som alla pedagoger blev 

informerade om. Många kan känna att det är jobbigt att bli inspelade då de pratar i en 

intervju men eftersom de intervjuade fått information om att det är svårt att hinna 

anteckna allt och att intervjuaren var den ende som skulle lyssna på intervjuerna så var 

det inga problem alls (Thomsson, 2002). Varje intervju tog ca 20-30 minuter att 

genomföra.  

 

4.4 Bearbetning 
Direkt efter intervjuerna fördes inspelningarna över till dator eftersom det är lättare att 

lyssna fram och tillbaka där. Så snart jag hann satte jag mig ner för att transkribera 

intervjuerna. Att transkribera tar tid och det kan ibland vara svårt att få med alla nyanser 

av intervjun. Det är bra att göra transkriberingen själv och så snart som möjligt då man 

har kroppsspråk, tonlägen, uppfattning om hur intervjupersonen reagerade färskt i 

minnet (Gillham, 2008). Fördelen med att göra en utskrift är att jag kan gå igenom alla 

svar och jämföra vad som sagts för att sedan kategorisera svaren och försöka göra en 

analys på vad som sagts. 

 

4.5 Validitet/reliabilitet 
”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta 

är utklarat i frågeställningen.” (Holme & Solvang, 1997:163). Med reliabilitet menar 

man att intervjun ska vara tillförlitlig (Trost, 2005), alltså att man ska kunna ställa 

samma frågor till alla och få samma svar. I en kvalitativ intervju är det just de olika 

svaren man är ute efter och därför kan det vara svårt att få reliabila intervjuer. Då är det 

viktigt att vara konsekvent i hur frågorna ställs och att intervjun genomförs så lika som 

möjligt vid varje tillfälle. Det har inte varit helt lätt eftersom man kan befinna sig på 

olika ställen men man kan försöka ställa frågorna på samma sätt vid varje tillfälle. Har 

man inte så stor erfarenhet av intervjuer kan det vara svårt att göra de första 

intervjuerna.  

 

Med validiteten menar man också ”giltigheten”, alltså att man fått svar på det jag 

undersöker (Trost, 2005). Frågorna som ställts i detta arbete har fått ett svar och alla 

intervjuade pedagoger har svarat trovärdigt utifrån sin egen situation de befinner sig i 

med tanke på bakgrund, förskola de jobbar på och förutsättningar de har.  
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5 Resultat/Analys 
Nedan redovisas resultat från intervjuerna med pedagogerna. Här finns också en analys 

som kopplar resultaten till litteraturen. 

 

5.1 Pedagogers syn på naturvetenskap och teknik 
  

 Naturvetenskap, det borde ju vara naturen, experiment – ja alltså 

 undersöka saker. Uppfinningar och konstruktion. (P3) 

 

Nästan samtliga pedagogers spontana svar till frågan ”Hur skulle du beskriva begreppet 

naturvetenskap?” (se bilaga B) var att det handlade om naturen. P6 och P2 pratade om 

att det var viktigt att lära barnen om hur de är rädda om naturen och att vi visar dem vad 

som finns där. P2 påtalade också vikten av att visa barnen hur vi kan påverka vår natur 

genom att lära dem om sortering och återvinning. P8 pratade också om att 

naturvetenskap är experiment på olika sätt, att experimentera med till exempel luft och 

vatten. P7 som har en lite annan bakgrund än de övriga pratade också om att 

naturvetenskap är sådant som utvecklats genom tiden bland annat hjulet. Hon tycker 

även att sådana fenomen som lutande planet och hävstången hör in här.  

 

P4 gick tillbaka till sin egen skoltid och funderade lite: 

 

 No, skola, min skoltid – och då var det ju pest och pina eller, det var inte 

 det roligaste. 

 

Genom sin vidare utbildning till förskollärare och en fortbildningskurs för många år 

sedan inom naturvetenskap så insåg hon att No och naturvetenskap är något helt annat 

och när hon fått mer praktisk kunskap så kunde hon ta ämnet till sig mer och se på 

naturen och kemin, som hon ansåg att naturvetenskapen är, på ett annat sätt. 

 

 Teknik när ju sådant som människan har utvecklat kan jag tycka eller 

 sådana saker som man har tagit från naturen och imiterat från djurens 

 saker som spindelnät – och så har vi gjort liknande nät.(P7) 

 

Flera av pedagogerna nämner teknik som något som finns i vår vardag till exempel 

datorer, lysknappar med mera. P9 uttrycker att man använder sig av teknik när man 

bygger med till exempel lego eller lägger pärlor i en pärlplatta. P2 säger också att man 

använder teknik när man spolar vatten och funderar på vart det tar vägen. 

 

Att teknik och naturvetenskap hör ihop är de flesta överens om fast ändå inte. Att 

definiera naturvetenskap och teknik har varit ganska svårt och i processen att förklara 

dem har många insett att de är ganska lika men ändå tycker de att de borde vara två 

skilda ämnen. 

 

 Min första tanke är att de är två skilda saker men det är ju så med alla 

 saker inom förskolan, på något sätt så flätas de ihop så att de hör nog 

 ihop på något vis. (P2) 

 

Den tydligaste skillnaden på ämnena funderar P6 på då hon nämner ytterligheterna som 

It-teknik och att värna om en blomma. Ser vi till dessa två områdena så är ju ämnena 

helt olika. Samtidigt funderar P6 vidare på att ämnena kan höra ihop då vi kan använda 

dem tillsammans. Genom att till exempel ta reda på fakta och läsa på om den fridlysta 
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blomman på datorn. Eller som P5 påpekar, att när vi är ute i naturen och bygger en koja 

så finns ju både naturvetenskapen och tekniken där. 

 
5.1.1 Analys av pedagogers syn på naturvetenskap 

Hur eller vart man än läser om naturvetenskap så är definitionen inte helt klar, det är ett 

stort område som innefattar många delar som ”hela universums ursprung” (Matematik, 

teknik och naturvetenskap, 2002:8). Bryter man sedan ner det kan det innebära bland 

annat vatten, vind, luft med mera. Så att pedagogerna har olika funderingar över vad 

naturvetenskap är för något blir ju därför ganska naturligt. Det naturvetenskapliga 

området är väldigt stort och innefattar de delar som de nämner.  

 

Tekniken kan däremot vara lite lättare att ”ta på” eftersom det ofta innebär praktiska 

lösningar, att skapa det vi utforskar i naturvetenskapen (Persson, 2011:8). Som 

pedagogerna påpekar så använder vi teknik i det mesta i vardagen, alltifrån att köra bil, 

när vi tänder lysknappen till gaffeln som skapats genom att använda massor av olika 

tekniker. 

 

Eftersom teknik ofta är den praktiska tillämpningen av naturvetenskapen så blir det ju 

ganska naturligt att ämnena hör ihop (Diffen, 2014). När vi jobbar inom förskolan går vi 

inte alltid in på så specifika kunskaper inom områdena men om du frågar en 

miljöanalytiker eller en ingenjör inom maskinteknik så ser de säkert stora skillnader 

inom ämnena. Eftersom vi inte ska vara så avancerade inom förskolan så kan vi nog se 

ämnena som två som hör ihop, för att förklara det ena så kanske vi behöver det andra. 

 

 

5.2 Arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan 
Arbetet med naturvetenskap och teknik är väldigt olika på pedagogernas förskola. På de 

flesta förskolorna tycker pedagogerna att det inte jobbar jätteaktivt med vare sig 

naturvetenskap eller teknik – speciellt inte teknik. Inomhus har de ofta de vanliga 

materialen som finns vid bygg och konstruktion som till exempel lego och klossar men 

inget direkt extramaterial. P7 pratade om att de haft en adventskalender under december 

månad då de gjort ett experiment per dag. Även P4 säger att de jobbat lite med 

experiment tidigare men att det då var månadens experiment så de gjorde endast ett 

experiment i månaden. 

 

På P9s förskola har de haft tema med vatten och då genomförde de många olika 

experiment både inne och ute. De har haft kontinuitet i arbetet och inte bara genomfört 

experimenten utan barnen har även varit med i dokumentationen. Som ett led i 

naturvetenskap- och tekniktänket plockade de bort ”vanliga” leksaker och tog in mer 

bygg och konstruktionsmaterial till exempel magneter, kugghjul, andra klossar och 

ändrade på utegården.  

 

P8 säger att hon tycker att naturvetenskap och teknik kommer i skymundan på förskolan 

men när hon funderar på det så kommer hon på att de jobbat med flera större projekt där 

de använt båda områdena. I ett av projekten byggde de en stad på förskolan av kartonger 

då kom det fram funderingar på vart vattnet kommer ifrån och vart avloppet tar vägen. 

Som följd av detta besökte de både ett reningsverk och ett ställe där det pumpas upp 

grundvatten, barnen fick se hela processen och blanda både teori och praktik.  

 

Det är flera som jobbar med naturdelen i naturvetenskapen. P5 berättar att han tidigare 

brukade vara ute i skogen ett par dagar i veckan och där gjorde de allt ifrån att plocka 

kottar till att bygga kojor. 
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 Naturvetenskap blir det väl när man går iväg från gården, kan jag känna. 

 Det beror på vad man har för gård förresten, har man komposter på 

 gården så är det ju naturkunskap i allra högsta grad. (P2) 

 

Att ta sig ut i naturen är ju helt beroende på vart förskolorna ligger. De flesta av 

pedagogernas förskolor ligger så till att de har relativt lätt att ta sig ut i skogen. P9s 

förskola ligger mitt i en stad och då är det inte lika lätt. På förskolan jobbar man med 

Grön flagg och genom det får barnen bland annat ta del av kretsloppen genom att de 

sorterar avfall och odlar växter. 

 

På P1s förra förskola startade de också upp Grön flagg, de gjorde allt för att få flaggan 

men: 

 

 vi fortsatte inte med det, man var tvungen att följa upp det. Vi fick flaggan 

 och sedan blev det inte mer. Det var ju lite synd. 

 

För att hålla igång den Gröna flaggen räckte det inte med att en pedagog engagerade sig 

och gjorde allt arbete utan hela arbetslaget bör vara med. Arbetskamraterna är viktiga i 

det arbete pedagogerna gör i förskolan. En del av pedagogerna hade inte en aning om 

vad deras kollegor tyckte om naturvetenskap och teknik.  En av förklaringarna till varför 

några inte visste vad deras kollegor tyckte kan bero på att de nyligen bytt arbetsplats 

och därmed inte hunnit prata om det än.  

 

P9 framhåller det faktum att alla kollegorna gått samma fortbildning gör att de har fått 

likvärdiga kunskaper och det underlättar arbetet eftersom det inte behöver vara en 

person som driver arbetet utan alla kan hjälpa till.  

 

P4 berättar att hon gick en kurs för länge sedan som hölls av Katrin Lindwall som 

skrivit Xperimentlust-böckerna. Det var dock väldigt länge sedan och hon skulle vilja få 

en repetition av kunskapen. P9s förskola ingår i en privat koncern och förra terminen 

stängde koncernen alla förskolorna för en dag för att ge pedagogerna fortbildning. De 

fick gå en kurs som hölls av Hans Person som bland annat skrivit teknikgrytan. P7 

tyckte som sagt att det var bra att alla fick gå, så alla fick samma kunskaper för det gör 

det lättare att praktiskt arbeta med det på förskolan. P7 har på eget bevåg valt att läsa 

kursen ”naturvetenskap och teknik mot förskolan”. Övriga pedagoger har inte fått någon 

slags fortbildning/utbildning inom områdena naturvetenskap och teknik. 

 
5.2.1 Analys av arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan 

I Matematik, teknik och naturvetenskap (2011:64) förklara man att naturvetenskap och 

teknik måste bli en del av vardagen, det räcker inte med att jobba med det då och då. Att 

ta in några experiment lite ibland är inte tillräckligt utan arbetet måste fortsätta i alla 

delar av verksamheten. Gör pedagogerna ett experiment så bör de kanske göra om det 

flera gånger så barnen får se vad som händer, blir det samma utfall alla gångerna 

(Persson-Gode, 2008:18)? Om inte – varför? Det viktiga är inte att visa barnen ett 

experiment utan att få dem att förstå vad det är som händer och hur de kan använda den 

kunskapen inom andra områden.  

 

Alla kanske inte tycker områdena naturvetenskap och teknik är jätteroliga och därmed 

har en del mer kunskap och är mer drivna inom (Persson-Gode, 2008). Har pedagogerna 

dock en likvärdig kunskap i botten gör det allt arbete lättare. Läroplan för förskolan, 

lpfö98 (rev 2010) innehåller ju så många mål och det är omöjligt för en pedagog att ha 

full kunskap inom alla områden. Att kunna lite om olika saker kommer de långt på ändå 
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och har man ett helt arbetslag så kanske det alltid finns någon som kan lite extra inom 

just ett specifikt område som kan utveckla och hjälpa de övriga. 

 

Om inte pedagogerna har kunskapen inom områdena naturvetenskap och teknik är 

chansen stor att de undviker dem eftersom de är rädda att göra fel (Persson-Gode, 

2008). Inom naturvetenskapen finns dock inga rätt eller fel utan det är hur vi kommer 

fram till ett svar som är det viktiga. Genom att vara medforskare med barnen kan vi 

pedagoger lära oss samtidigt som dem, bara vi vågar gå utanför vår komfortzon. 

Pedagoger har ofta mer erfarenheter än vad barnen har och därmed kan de lättare förstå 

vad som händer när man utforskar och experimenterar. När pedagogerna jobbar med 

barnen har de då möjligheter att berätta utifrån sin förmåga vad som händer och 

tillsammans med barnen kan de se om de kommer fram till ett resultat (Andersson, 

2008). 

 

5.3 Att leva upp till läroplanen 

De nya målen inom naturvetenskap och teknik, i den reviderade läroplanen, är jättebra 

enligt pedagogerna. Det sätter ett bättre fokus på vad vi ska leva upp till. 

 

 Det är jättebra, jättebra, det gör ju, det sätter ju vår professionalitet på 

 spjutspetsen. Kan vi inte så kanske vi får ta reda på eller ta vara på 

 varandras kompetens, för man har läroplanen med sig hela tiden. (P2) 

 

P8 menar att vi pedagoger ska lägga grunden till ALLT. Så även om direktiven inom 

naturvetenskap och teknik har blivit tydligare så får vi inte glömma bort sidor som 

matematik och språk. Det är bra att fånga barnens intresse inom alla områden och gärna 

kombinera dem. 

 

P7 som är utbildad lärare har en annan bakgrund än de övriga och därmed en annan syn 

på läroplanen. Hon tycker att det är jättebra att den blivit tydligare och att vi bör utnyttja 

det mer. Med sin bakgrund vet hon att i årskurs 3 finns det tydliga mål som eleverna ska 

nå upp till och om vi kan lägga grunden till dessa så kanske det blir enklare för dem. En 

av de mål hon specifikt tar upp är att ställa hypoteser! 

 

 ..man vågar inte ställa hypoteser. Men om vi börjar ställa hypoteser i 

 förskolan så blir det naturligt, det blir inte så svårt sen. Det blir inte rätt 

 eller fel, man får in dem i tänket tidigt, att gissa – vad tror du händer? - 

 och sedan reflektera på vad som hände och komma fram till ett resultat. 

 För det är ju sådant man ska kunna sedan. Så det bör man få in redan i 

 förskolan, så det blir ett naturligt moment.  

 

Det är inte bara för barnen de nya målen är bra. P3 framhåller det faktum att de nya 

målen ger oss pedagoger en chans att utvecklas och vara med och utforska i ämnena. 

Återigen kommer då utbildningen på tal för flera av pedagogerna tycker att brisen på 

kunskap, speciellt inom teknik och vissa delar av naturvetenskapen är det stora 

problemet. 

 

 Jag tror att naturvetenskapen är det fler som har med sig hela tiden. 

 Tekniken har vi inom förskolan inte belyst, eller uppmärksammat så 

 mycket förr. (P2) 

 

Att kunskapen spelar roll i arbetet med naturvetenskap och teknik på förskolorna tyckte 

pedagogerna spelade in när de planerar miljöerna. De flesta av pedagogerna menade att 



 
 

20  

de inte hade någon miljö som inspirerade barnen till att arbeta med naturvetenskap och 

teknik. Skogen var ju dock en självklar del för många och där kan de få in mycket men 

inne- och utemiljöerna på förskolorna inspirerade inte till mycket. Det fanns oftast lite 

lego, klossar och eventuellt en snickarverkstad som barnen kunde använda sig av. Allt 

var ofta koncentrerat till ett ställe – en bygghörna. 

 

Ibland är det inte pedagogerna själva som råder över problemet utan utomstående 

faktorer som de inte kan rå på, P8 och hennes kollegor hade varit på en annan förskola 

och sett en inspirerande miljö där man byggt upp olika stationer i en korridor. 

 

 Så hade vi planerat att göra det men så kom ju brandsynen – nej, det 

 måste vara fri syn ända bort till fritids så skylten syns! … då tappade man 

 lite av gnistan man hade.  

 

P9 var den enda som var riktigt positiv till miljön på förskolan. Hon menade att de tänkt 

till på miljön efter kursen de gått med Hans Persson och helt gjort om miljön. Hon 

menade att det påverkat barnen på ett positivt sätt för nu hittar de på egna experiment 

både inne och ute. Eftersom P9 fått sin kunskap tillsammans med sina kollegor och de 

har lika förutsättningar ser hon absolut inga problem med arbetet med naturvetenskap 

och teknik på förskolan. 

 
5.3.1 Analys av att leva upp till läroplanen 

Hypoteser är viktiga för barnens utforskande inom naturvetenskap och teknik (Brage & 

Linde, 2012:19). När barnen ställer hypoteser funderar de på lösningar och svar på sina 

frågor, de testar och ser om deras hypoteser stämmer och sedan funderar de på om 

hypotesen var rätt eller fel. Hypoteserna i förskolan behöver inte vara svåra, det kan till 

exempel vara så enkelt som att fundera på vad som händer om vi lyfter på vattenkranen, 

kommer det vatten eller inte och i så fall varför? (Persson-Gode, 2008). Ju mer 

pedagogerna jobbar med detta desto bättre blir barnen på att ställa hypoteser och 

därmed kan vi hela tiden göra dem lite svårare. Får vi in detta sätt att tillägna sig 

kunskaper så har vi gett barnen en fördel när de börjar skolan. Det som barnen redan lärt 

sig i förskolan har de med sig hela livet och i skolan kan de använda de kunskaperna för 

att lära sig nya saker (Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999:10).  

 

Nordin-Hultmans (2004) teorier om att den svenska förskolan har dåligt med 

naturvetenskapligt och tekniskt material bekräftas utav pedagogerna då de flesta tycker 

att de inte har så mycket material som inspirerar till arbetet med teknik och 

naturvetenskap. Dessutom bekräftas också Nordin-Hultmans tankar om hur miljön är 

utformad då förskolorna oftast har ett hörn eller ett litet ställe där barnen kan jobba med 

teknik. Att tänka utanför invanda mönster är en bra idé för att göra om sin miljö på 

förskolan är inga svåra saker, arbetsplan för förskolan 3 (1976) innehåller ju flera olika 

förslag på saker som kan finnas på en förskola och i Matematik, teknik och 

naturvetenskap (2011) får vi också massor av förslag till material. Har pedagogerna inte 

kunskapen eller vet vad de ska ha för material så finns det ju massor av litteratur att 

tillgå för att få lite nya förslag.  

 

5.4 Förskolan lägger grunden 
Nyfikenhet! Enligt pedagogerna behöver inte barnen ha med sig en massa specifika 

kunskaper inom områdena naturvetenskap och teknik när de börjar skolan. Det 

viktigaste enligt pedagogerna är att vi lägger grunden, visar barnen på vad som finns 

inom områdena och att vi väcker deras nyfikenhet – lust att lära sig mer. Genom att låta 
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dem pröva på olika områden och ge alla lika grundkunskaper tror pedagogerna att 

barnen kommer klara sig bra när de börjar skolan. 

 

Samtliga pedagoger tycker att alla barn i förskolan kan hålla på med områdena 

naturvetenskap och teknik, det gäller bara att lägga det på en nivå som passar alla 

barnen. Sedan lär vi dem mer och mer ju äldre de blir. 

 

 Är vi inte världsbäst på att anpassa oss? Är vi inte det? Så jag tror att alla 

 barn skulle kunna hänga med. (P4) 

 

P7 med sin bakgrund och kunskap om vad skolan kräver tycker att förskolan bör ge 

barnen självförtroendet. Tron på sig själva, att de vågar göra fel men ändå försöker igen. 

 
5.4.1 Analys av förskolan lägger grunden 

I Läroplan för förskolan, lpfö98 (rev. 2010) kan vi läsa att förskolan ska ”lägga grunden 

för ett livslångt lärande samt att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik” (a.a:5). 

Pedagogerna är ganska överens om att det inte behövs djupa kunskaper inom områdena 

naturvetenskap och teknik utan att vi, som det står i läroplanen, lagt grunden.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
6.1.1 Vad är naturvetenskap och teknik enligt pedagogerna i förskolan? 

Naturvetenskap och teknik är två stora områden som kan vara ganska svåra att definiera, 

detta märker vi tydligt bland pedagogerna jag frågade. För varje pedagog finns det olika 

svar, alla rätt på sitt sätt. Om man ser till vad det stod i Matematik, teknik och 

naturvetenskap (2002) så är det ju hela universum och det som finns där i som är 

naturvetenskap, det är ett stort område! Pedagogernas bakgrund spelar också in i deras 

definitioner av naturvetenskap. P4 pratade om sin tid i skolan och det faktum att hon 

inte tyckte att No inte var något roligt ämne som innehöll mest teori och lite praktik. De 

erfarenheter pedagogerna har med sig påverkar också hur de ser på naturvetenskap och 

teknik. Har vi en negativa bild med oss utav ämnet så kan det göra det svårt att jobba 

med det på ett positivt sätt i förskolan.  Det finns studier som visar att barn tidigt 

bestämmer sig vad de tycker om naturvetenskap och då är det viktigt att pedagogerna i 

förskolan har gett dem en rolig och lärorik grund så de tycker om ämnet när de kommer 

upp i skolan (Elstgeest & Harlen, 1996).  

 

Hos P9 fanns det en tydlig inställning om att naturvetenskap och teknik var roliga 

ämnen och på förskolan jobbade de en hel del utifrån dessa områden. Det märktes i 

valet av material de hade, för utöver de vanligaste materialen som klossar och lego hade 

de även magneter, kugghjul, naturmaterial med mera. De jobbade med teman utifrån 

naturvetenskap och teknik där de till exempel hade haft ett stort projekt om vatten där 

de bland annat hade fryst vatten, färgat vatten, gjort vattenbanor och mer för att se hur 

man kan använda vatten på många olika sätt. Enligt P9 hade arbetslaget en positiv 

inställning till att arbeta med naturvetenskap och teknik. Det syns tydligt i resultaten att 

utbildning och fortbildning är viktiga för att pedagogerna ska få en positiv inställning 

till att jobba med naturvetenskap och teknik. P9s förskola hade de fått en dags 

utbildning inom områdena och det hade sedan genomsyrat hela arbetet på förskolan. 

Många utav de andra pedagogerna hade inte fått någon slags utbildning och fortbildning 

sedan de själva gick antingen på gymnasiet eller läste sin förskollärarutbildning, vilket 

för en del var ganska länge sedan. Naturvetenskapen och speciellt teknik är områden 

som hela tiden förnyas och utvecklas, se till vad som hänt med datorer och telefoner de 

senaste åren. För någon som inte är insatt eller inte har så stort intresse för datorer kan 

det vara jättesvårt att hänga med i utvecklingen om de inte får en kontinuerlig 

utbildning. P9s förskola hade fått en dags utbildning men för att alla verkligen ska 

komma igång och för att pedagogerna ska få en djupare kunskap så tror jag att de 

behöver få en längre utbildning, vid flera tillfällen. De fortbildningar som ligger över en 

dag innehåller ofta lite praktiska exempel på några experiment och lite fakta. Det är en 

bra bas men för att det inte ska bli några experiment då och då utan en naturlig del av 

verksamheten så behövs det en mer omfattad fortbildning (Matematik, teknik och 

naturvetenskap, 2002).  

 

Det positiva i alla svaren var att alla pratade om naturen som en del i naturvetenskapen. 

Vår natur är viktig för oss och det är bra att pedagogerna vill visa barnen hållbar 

utveckling, så de får en förståelse för vår påverkan av naturen. För de pedagoger jag 

intervjuade blev skogen en naturlig del för dem eftersom de flesta hade ganska nära till 

naturen. Det är dock inte bara ute i skogen vi kan lära barnen om natur och hållbar 

utveckling. Skapar vi en miljö på utegården som inspirerar till det arbetet så kan barnen 

hitta på mycket där till exempel kan man odla olika växter, ha en kompost, samla 
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regnvatten med mera. Återigen är det ofta fantasin och kunskapen som sätter stopp för 

vad vi gör och hur vi utvecklar miljöerna. Idag finns det en uppsjö av litteratur som vi 

kan tillgå för att få inspiration om hur vi kan jobba, ett exempel på detta är: 

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med utemiljön som inspiration (2012), här kan 

vi ta delar av boken och anpassa till våra egna miljöer och egna barngrupper. Det finns 

oändligt mycket vi kan göra i vår närmiljö, både inne och ute och det är roligt att 

pedagogerna känner sig engagerade inom detta område. 

 
6.1.2 Hur kommer naturvetenskap och teknik till uttryck i förskolan? 

Trots de hårdare kraven på pedagogerna att jobba med naturvetenskap och teknik i och 

med den nya läroplanen så verkar det ändå som om ämnena hamnar i skymundan. Det 

känns frustrerande att så många utav pedagogerna inte tycker att de har en inspirerande 

miljö för naturvetenskap och teknik. Att ställa frågor till barnen när vi gör vardagliga 

ting, som till exempel tvättar händerna – varför tror du vattnet är kallt eller varmt? 

Varifrån kommer vattnet? Vart tar det vägen? Är inga svårigheter. Utifrån barens svar 

kan man tillsammans sedan fundera på vad som egentligen händer, undersöka och 

försöka hitta svar.  

 

De miljöerna som fanns på förskolorna hade ofta bara lite material och då ofta 

standardmaterialet som många pedagoger anser är teknik-material så som lego och 

klossar. Går vi bara ett steg längre och plockar in lite mer material som till exempel 

naturmaterial, magneter, kugghjul, olika metaller, plastsaker med mera som de gjort på 

P9s förskola så har vi vunnit mycket bara där eftersom P9 och hennes kollegor hade 

märkt att barnen själva hittade på egna experiment och gjorde egna saker nu när de fått 

en annan miljö. Det behöver ofta inte vara dyra eller avancerade saker vi kan ta in i 

miljön, Nordin-Hultman (2004) gav förslag på att odla egna växter eller göra ett eget 

ekosystem. Vi kan även gå ut och plocka in material från naturen till exempel sand, 

stenar, kottar, mossa med mera och använda oss av detta inne för att undersöka och 

jobba med i olika miljöer.  

 

Det var inspirerande att höra att samtliga pedagoger tyckte att alla barn kunde vara med 

och jobba med naturvetenskap och teknik, som P4 sa – vi är världsbäst på att anpassa 

oss. Då funderar jag ändå på varför vi inte tar vara på detta bättre och börjar mer med 

naturvetenskap och teknik redan när barnen är riktigt små. Ju tidigare vi introducerar 

dem för ämnena desto bättre är det. Är det så att vi tror att vi även med dessa små måste 

göra stora projekt? För de minsta barnen kan det räcka med att de får en balja vatten 

som de kan stoppa i saker i. Genom att få testa att se om saker sjunker eller flyter och 

samtidigt ha en pedagog som ställer frågor räcker lång väg. Kan det också vara 

pedagogernas rädsla för att göra fel som hindrar dem att jobba mer med naturvetenskap 

och teknik (Persson-Gode, 2008:25)? Som författaren förklarar så behöver pedagogerna 

inte kunna allt och det gör inget om saker går fel för vi lär av det också.  

 

Att jobba naturvetenskapligt och tekniskt behöver inte vara så svårt, vi kan göra det 

väldigt enkelt för oss genom att lägga in det i vardagssituationer i verksamheten. Det 

behöver inte alltid vara ett jättestort projekt eller en massa olika experiment, ofta lär sig 

barnen lika mycket genom de samtal vi har med dem hela tiden. Det viktigaste är ATT 

vi har samtalen och ställer frågor till dem, låter barnen fundera på vad som händer, låter 

dem ställa hypoteser och testa dem och sedan försöka tänka till på vad som hände. 

Svaren behöver inte alltid bli de rätta – ibland finns det inget rätt svar, utan huvudsaken 

är att vi visar barnen på hur roligt det kan vara att jobba med naturvetenskap och teknik. 
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6.2 Metoddiskussion 
Genom att använda kvalitativa intervjuer har pedagogerna fått prata fritt och ge sin syn 

på frågorna. Med de resultat som kom fram har frågeställningarna i arbetets syfte fått 

sina svar. Av pedagogerna i studien arbetar sju av nio i samma kommun och de övriga 

två i angränsande kommuner. Detta kan ha påverkat svaren som de flesta pedagogerna 

gav då fortbildning ofta ser likadan ut i hela kommunen. Resultaten kan därför inte ses 

som representativa för alla förskolor i hela landet. 

 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser vilket gjorde att de kände sig 

trygga i miljön. Flera av pedagogerna uttryckte dock att de var nervösa inför 

intervjuerna eftersom de tyckte det var svåra ämnen att prata om. Detta kan vara en 

faktor som påverkar de svar de gett på frågorna. 

 

Trost (2005) föreslår att man kan göra provintervjuer för att förbättra sina frågor och sin 

teknik. Detta är något som borde tagits i beaktan för i början var osäkerheten större på 

hur frågorna skulle ställas. Jag märkte också att jag gärna gick in i intervjuerna och 

pratade med pedagogen. Efter de inledande två intervjuerna försökte jag ändra på sättet 

jag genomförde intervjuerna och försökte hålla mig till att ställa frågorna och låta 

pedagogerna prata. 

 

6.3 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra en studie över miljöerna på förskolorna. Observera vad 

det finns för material och hur det används. Man kanske kan jämföra hur miljöerna ser ut 

inom olika pedagogiker som till exempel Montessori eller Reggio Emilia. 

 

Det vore även intressant att studera pedagogernas kunskap mer. Hitta pedagoger som 

har mer utbildning inom naturvetenskap och teknik och se hur de arbetar jämfört med 

pedagoger som inte har någon utbildning inom ämnena. 

 

En aspekt som inte finns med i detta arbete är genus. Man kan studera om det finns 

några skillnader i hur pojkar och flickor arbetar med naturvetenskap och teknik. 
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Bilagor 

Bilaga A Utskick 

 

 
 
 
 
Jag heter Maria Ek och studerar på distans på förskollärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete på 15 p.  
 
Jag kommer skriva om Naturvetenskap i förskolan och hoppas att Du genom vår intervju 
kan hjälpa mig i mitt arbete.  
 
Jag skulle gärna vilja spela in intervjun för att inte behöva anteckna under tiden. Men det 
är naturligtvis frivilligt. Det inspelade materialet kommer förstöras när examensarbetet är 
godkänt. Intervjun kan avbrytas när som helst. Jag räknar med att det tar 1/2- 1 timme. Det 
skulle även vara intressant om jag fick se era lokaler för att få en bättre bild av er 
verksamhet som vi pratar om i intervjuerna. 
 
Intervjuerna kommer att vara helt anonyma, inga namn eller kommunen kommer vara 
omnämnda i arbetet. Om du önskar se den utskrivna intervjun eller det färdiga arbetet så 
säg till.  
 
 
Vid frågor får du gärna höra av dig!  
Tack på förhand!  
Maria Ek 
telefon: 073-54 59 306 



 
 

 

Bilaga B Intervjufrågor 
 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Hur skulle du beskriva begreppet naturvetenskap? 

 Hur skulle du beskriva begreppet teknik? 

 Hur ser du på naturvetenskap och teknik – som ett ämne eller två åtskilda ämnen – 

 vad är det som gör att du anser detta? 

 Har du fått någon slags utbildning inom naturvetenskap och/eller teknik? 

 Hur arbetar ni med naturvetenskap och teknik på er arbetsplats? 

 Hur upplever du dina kollegors inställning till naturvetenskap och teknik? 

 Hur ser du på de nya målen i Lpfö-98 (reviderad 2010) där det läggs ett större 

ansvar på pedagogerna att utveckla barnens intresse för naturvetenskap och 

teknik? 

 Har ni en miljö som inspirerar barnen till att arbeta med naturvetenskap och 

 teknik – utveckla? 

 Kan alla barn jobba med naturvetenskap och teknik – hur i så fall? 

 Vilka är de största svårigheterna med att jobba med naturvetenskap och teknik? 

 Vad tycker du barnen bör ha med sig från förskolan inom områdena 

 naturvetenskap och teknik? 

 


