
 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

”Naturvetenskap finns ju överallt” 

– En kvalitativ studie av hur förskollärare  på 

småbarnsavdelningar på Reggio Emilia inspirerade 

förskolor  ser på arbetet med naturvetenskap  

 

 

 

Södertörns högskola/ Institutionen för livsvetenskaper 

Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 

2012 

Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans 

tidigare år 

Av: Linda Sköld 

Handledare: Alla Ericson 
 

 

 

 

 

 



1 

 

Tack 

Det har varit en lång process med att skriva detta examensarbete. Det har stundtals varit motigt men 

också mycket givande och lärorikt. Jag vill tacka min man Olle för allt stöd jag fått. Jag vill även tacka 

min familj och mina vänner för allt läsande och kommenterande ni bidragit med. Ni har även stöttat mig 

genom hela processen. Till sist vill jag tacka min handledare Alla Ericson för alla tips och råd jag har 

fått och för det stora stöd jag känt. 

 

Till Mira 

 

Stockholm, december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract  

Title: “Natural Science is everywhere”  
- A qualitative study of how preschool teachers in Reggio Emilia inspired kindergartens look at the work 

with Natural Science whit children of one to three years old. 
 

Author: Linda Sköld  Mentor: Alla Ericson Term: Autumn 2012 

 

The purpose of the study was to determine the attitudes of the teachers of Reggio Emilia inspired 

preschools concerning the science work with children between the ages of one and three, as well as their 

opinions on how the physical preschool environment and the choice of materials influence their 

scientific work. The study was conducted in three departments of two different kindergartens. Although 

both kindergartens called themselves Reggio Emilia inspired, their working methods and their 

environments differed largely. None of them were originally built as Reggio Emilia inspired preschools. 

One of the kindergartens strived to design their indoor environment the same way as the preschools of 

Reggio Emilia are constructed, there for they were setting up different stations where the children 

themselves have the opportunity to explore various scientific areas. They also had their pedagogical 

documentation clearly visible. The other kindergarten did not have a “station mind-set” of the indoor 

environment and their pedagogical documentation was not visible. Their teachers claimed that their 

preschool was new and under construction, and that the pedagogical documentation would soon become 

a natural part of their activity. All three preschool teachers that were interviewed felt that it is important 

to work with science with children between the ages of one and three, saying that science involves many 

areas and is found everywhere. All preschool teachers, however, had the forest as their basis for the 

scientific work and it was mostly the forest and outdoor activities that were in focus in their 

development of educational activities. 

 

Keywords: Natural Science, kindergarten, Reggio Emilia, learning 
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1 Inledning   

Svenska elevers kunskaper i naturvetenskap sjunker och det förs en aktiv debatt angående att satsningar 

behöver göras på naturvetenskap i skolan. Enligt PISA (2011) sjunker svenska 15 åringars kunskaper i 

naturvetenskap (Skolverket, 2011). Regeringen har beslutat att skolor och förskolor ska få extra stöd 

under 2012 – 2016 för att utveckla undervisningen i naturvetenskap (Skolverket, 2012). 

 

I en rapport från Skolverket (2009) slås det fast att det ska satsas på de naturvetenskapliga ämnena i de 

yngre åldrarna eftersom det anses vara avgörande för att få elever att välja naturvetenskapliga studier 

senare.  

 

Reggio Emilia inspirerad pedagogik har under de senaste decennierna vuxit sig stark i Sverige och i 

inom den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken har det utforskande arbetssättet en central roll 

(Dahlberg & Åsen, 2011:259-261) 

 

Denna studie kommer att behandla en undersökning om hur förskollärare på två olika Reggio Emilia 

inspirerade förskolor som arbetar med barn mellan ett och tre år arbetar med naturvetenskap. Den mesta 

forskning jag funnit som behandlar naturvetenskap i förskolan handlar om de äldre barnen i förskolan 

och därför vill jag ta reda på hur det förhåller sig med arbete med naturvetenskap med de yngsta barnen 

på förskolan. Verksamheten på en småbarnsavdelning är ofta inriktad på omvårdnad och därför kan 

lärande i form av vetenskap ses som något sekundärt och något som små barn är för små för.  

2 Bakgrund 

2.1 Förskolans läroplan 

Förskolans fick en egen läroplan 1998 som reviderades 2010 och fick då tydligare mål angående 

naturvetenskap. Den reviderade läroplanen är mer fokuserad på naturvetenskap än i den tidigare 

läroplanen. Syftet med att stärka de naturvetenskapliga målen i läroplanen var att öka arbetet med 

naturvetenskap i förskolan och att barnen ska få större möjligheter att få utforska och experimentera och 

på så sätt utveckla intresse och grundläggande kunskaper i naturvetenskap (Regeringskansliet, 2010). I 

Lpfö 98, rev 2010 står det att förskolans uppdrag är att bedriva verksamhet som ska vara lärorik och 

rolig för alla barn samt att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Förskolan ska bidra till ett livslångt lustfyllt lärande och ske i samspel mellan olika barn och mellan 

barn och pedagoger. Förskolan ska inspirera barnet att vilja söka kunskap och upptäcka sin omvärld 

samt upptäcka och utveckla olika färdigheter. I förskolan har leken en central roll och genom leken 
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erövrar barn kunskap. Vidare ska förskolan aktivt arbeta för natur och miljöfrågor och göra barnen 

medvetna kring detta. Förskolan ska bidra till att barn utvecklar grundläggande kunskaper i 

naturvetenskap samt utmanas och inspireras till ett intresse för naturvetenskap. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra, 

 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, 

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

redskap (Lpfö, 98, rev. 2010:10.) 

 

Om förskolemiljön står det i läroplanen att: 

förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den 

ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Lpfö,98, rev 2010:6).  

2.2 Det individuella respektive det kollektiva lärandet 

I förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) poängteras det att förskolans verksamhet ska utgå från 

barnets individuella förutsättningar och att varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Samtidigt menar Johansson & Pramling (2003) att förskolan är en kollektiv verksamhet 

där mycket handlar om att gruppen skall fungera och att varje barn måste lära sig förhålla sig till 

gruppen. Pedagogerna måste således dels se till att gruppen fungerar kollektivt samtidigt som fokus sätts 

på barnens individuella lärande och alla barns egna förutsättningar. Detta menar Johansson & Pramling 

kan vara och ses som ett dilemma samtidigt som lärandet kan ses utifrån en kollektiv process där barn 

lär av varandra i ett socialt sammanhang (Johansson & Pramling, 2003:19-20). 

2.3 Vad är naturvetenskap? 

Enligt nationalencyklopedin är naturvetenskap den sammanfattande benämningen på vetenskaper som 

studerar naturens sammansättning och dess olika delar (NE.se).  

 

Svein Sjøberg (2010) menar att naturvetenskapens mål är att ge en så enkel beskrivning av verkligheten 
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som möjligt. Med detta menas inte att syftet med den enkla förklaringen är att det ska vara lätt att förstå 

naturvetenskap utan enkelheten syftar till att förklaringen ska bygga på enkla grundläggande 

antaganden. Det område som naturvetenskapen innefattar är oerhört stort  och omfattar allt det stora i 

universum till den minsta lilla beståndsdel och varje forskare inom naturvetenskapen strävar endast efter 

att förstå en liten del av det enorma naturvetenskapliga kunskapsfältet (Sjøberg, 2010:65-67). 

2.4 Varför behövs det naturvetenskap i förskolan? 

I boken Barn och naturvetenskap (2008) skriver författarna Elfström mfl att naturvetenskap består sen 

en lång tradition av undersökningar, experimenterande och utforskande något som även små barn gör 

för att erövra kunskaper i sin omgivning och skapa en förståelse för sin omvärld. Det är således 

förskolans uppdrag att ta tillvara på barnens upptäckarlust och deras vilja att experimentera och utforska 

sin omvärld. I Lpfö (98, rev. 2010:6) står det att förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

 

Wynne Harlen Skriver i sin bok Våga språnget (1996) att barn utvecklar sin förståelse för sin omvärld 

genom att naturvetenskap studeras. Barn måste få hjälp att bygga upp en förståelse för olika begrepp och 

hjälpa barnen att förstå och tolka den information de samlar genom olika erfarenheter. När barn får en 

bättre förståelse för sin omvärld blir de även bättre på att lösa olika typer av problem samt att sortera 

bland sina erfarenheter för att bättre kunna fatta olika typer av beslut. Vidare anser Harlen att 

naturvetenskap är en baskunskap som är lika viktig som matematik och språk samt att i dagens samhälle 

då tekniken får en allt större plats så blir naturvetenskapen än viktigare (Harlan, 1996:10). 

 

Björklund och Elm (2003) skriver att barn utvecklar sin förståelse för sin omvärld genom att lära känna 

naturvetenskapliga fenomen i vardagen. När ett barn får möjlighet att utforska och studera miljön i sin 

omvärld utvecklar barnet färdigheter för att förstå olika sammanhang som finns i naturen. Genom att 

barnet får möjlighet att få se hur olika löv kan se ut och förändras över tid eller hur den lilla myran gör 

där den samlar mat förstår barnet att naturen består av en massa olika små detaljer som skapar miljön 

som finns omkring barnet. Barnet får uppleva sin komplexa omvärld och skapar ett lustfyllt lärande när 

barnet får möjlighet att utforska och undersöka (Björklund & Elm, 2003:154-156). 

2.5 Reggio Emilia  

Reggio Emilia pedagogik är en pedagogisk filosofi som härstammar från Reggio Emilia, en stad i norra 

Italien. Loris Malaguzzi (1921-1994) var pedagogen som även läst psykologi och som utvecklade den 

pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Det började efter andra världskrigets slut 1945 med att folket i 

Reggio Emilia ville bygga daghem till sina barn. Efter att ha levt under ett fascistiskt styre ville 
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invånarna bygga daghem på en demokratisk grund där alla deltagare fick framföra sina åsikter och 

besluten togs demokratiskt. Malaguzzi hörde talas om byggandet av daghem i Reggio Emilia och blev så 

berörd av vad han såg att han ville hjälpa till med sina psykologiska och pedagogiska kunskaper helt 

gratis.  

2.6 Den pedagogiska miljön 

Inom den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken anses miljön vara en pedagog och miljön ska inspirera 

och stimulera barnet. Pedagogiskt material ska vara så oförutbestämt som möjligt så att barnet blir fri i 

sitt skapande. Pedagogens roll är att vara en medforskare till barnet och det är viktigt att ta till vara 

barnets upptäckarlust. Pedagogen ska lyssna och reflektera över vad denne upplever med sina sinnen. 

Det är viktigt att synliggöra lärandet genom pedagogisk dokumentation. Barnet ses som kompetent och 

det är därför viktigt att allt material är på barnens nivå så de själva kan ta fram material och inte behöva 

tillfråga en vuxen. Små barn ska ha möjlighet att ta egna beslut och välja vad de vill göra. Miljön ska 

möjliggöra att barnet blir så kompetent det kan bli genom att miljön skapar möjligheter och inte 

begränsningar (Dahlberg & Åsen, 2011:239). 

 

Inom Reggio Emilia anses miljön vara den tredje pedagogen och är således mycket viktig för 

utformningen av Reggio Emilia inspirerad förskolemiljö. Den första respektive andra pedagogen är 

pedagogerna och barnen på förskolan. Karin Wallin (1996) skriver i sin bok om sina besök på förskolor 

i Reggio Emilia. Wallin berättar om miljön på en förskola i Reggio Emilia som är byggd utifrån Reggio 

Emilias filosofi och konstaterar att möblerna är anpassade efter barnens åldrar så att de själva ska kunna 

komma upp på stolar och nå materialet på hyllorna. Inom Reggio Emilia anses möten mellan människor 

vara viktig och därför finns det en piazza
1
 i mitten av förskolan som kan liknas vid ett torg från 

medeltiden där människor kan mötas. Inne på småbarnsavdelningen finns många speglar i olika höjd för 

att hjälpa barnet med identifikation av sig själv och andra samt att inbjuda till lek. Förutom speglarna i 

olika former som är  uppsatta på väggarna står en trekantig spegelkoja på golvet. Det finns fler små 

kojor där barnen kan krypa in med draperier som barnet kan dra för om det känner för det. Det är till stor 

del icke konventionella material på förskolan med vilket menas att det inte är förutbestämt hur ett 

material ska användas så som det är med konventionella material. Wallin berättar om en over head 

apparat där barnen själva kan sätta på olika genomskinliga material för att undersöka ljus och skuggor. 

Ateljén är viktig inom Reggio Emilia och där kan barnen skapa och utforska skapandet.  (Wallin, 

1996:18 ff). 

                                                 
1
 Piazza är en mötesplats som är central på förskolor i Reggio Emilia (Wallin, 1996:20-21). 
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Materialet som används på förskolor i Reggio Emilia är speciellt utvalt för att inspirera barnet till 

utforskande genom att både vara roande, förbryllande och fängslande. Det är viktigt att ett nytt material 

introduceras till barnet och att barnet får möjlighet att utforska materialet. Genom att materialet väljs ut 

för att inspirera barnets upptäckarlust får barnet möjlighet att utforska naturvetenskapliga fenomen som 

tex likheter och olikheter, vikt, hållfasthet m.m. Den utforskande miljön kan organiseras genom att ha 

olika hörnor med olika material där barnen kan utforska olika fenomen samt att ta in material från 

naturen in på förskolan för att inspirera utforskandet (Elfström, mfl, 2009:76-79).  

2.7 Reggio Emilia i Sverige 

Första gången Reggio Emilia uppmärksammades i Sverige var på Moderna museet i Stockholm där en 

utställning hölls 1981. Det var omkring nittiotusen besökare som då fick ta del av arbetet på förskolorna 

i Reggio Emilia. Det gjordes en ny utställning 1986 och intresset för Reggio Emilia har vuxit stadigt 

sedan dess. Det har gjorts många studieresor till förskolorna i Reggio Emilia sedan dess och omkring 

tiotusen personer från Sverige har varit på en på studieresa till Reggio Emilia under de senaste tjugo 

åren. Arbetet på förskolorna i Reggio Emilia har även varit uppmärksammat internationellt i bl.a. USA 

och Storbritannien. År 1992 startades ett forskningsprojekt mellan dåvarande Lärarhögskolan 

(nuvarande den pedagogiska delen av Stockholms universitet) i Stockholm och Reggio Emilias 

kommunala förskolor och 1993 bildades Reggio Emilia institutet i Stockholm. Institutet anordnar kurser 

och handledning i Reggio Emilia inspirerat arbete samt ger ut olika skrifter. Den pedagogiska filosofin 

från Reggio Emilia har varit en viktig utgångspunkt i läroplanen för förskolans (Lpfö 98, rev 2010) 

barnsyn och barns lärande. Dahlberg och Åsen (2011) menar att det finns ett växande intresse för 

Reggio Emilia inspirerat arbete i Sverige (Dahlberg & Åsen, 2011:259-261). 

 

I artikeln Kultvarning – eller kulturell injektion (2011) berättar Gunilla Dahlberg att hon anses vara 

expert på Reggio Emilia inspirerad pedagogisk då hon varit med i många olika forskningsprojekt om 

Reggio Emilia inspirerat arbete i Sverige. Vidare menar Dahlberg att det finns ett stort intresse för 

Reggio Emilia inspirerat arbetssätt i Sverige men att många förskollärare inte får det stöd de behöver 

från sin ledning. Dahlberg menar även att många förskolor i Sverige som kallar sig för Reggio Emilia 

inspirerade förskolor bara har tagit till sig en mycket liten del av att det som Reggio Emilia filosofin står 

för.  Dahlberg framhäver att det är oerhört spännande forskningsprojekt som pågår på förskolorna i 

Reggio Emilia och att där är pedagogerna verkligen medforskande  men i Sverige har ofta pedagogerna 

färdiga svar på de forskningsprojekt de har med barnen. Harold Göthson var en av grundarna till Reggio 

Emilia institutet i Sverige och säger att i dag finns det inga specifika krav eller någon form av 
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kvalitetssäkring på förskolor som kallar sig för Reggio Emilia inspirerade i Sverige. Detta medför att det 

kan variera stort i kvalitén mellan förskolorna som kallar sig för Reggio Emilia inspirerade. Vidare 

menar han att det finns en risk att förskolor kallar sig för Reggio Emilia inspirerade i ett rent 

marknadsföringssyfte för  att locka till sig barn och föräldrar. Vidare menar Götheson att detta är något 

som diskuteras inom Reggio Emilia institutet och att de tagit fram tio punkter som ska vara vägledande 

för Reggio Emilia inspirerade förskolor (Nöjd, 2011).  

2.8 Kritik mot Reggio Emilia  

Artikelförfattaren Maria Nöjd menar att förskolorna i Reggio Emilia är öppna för att utomstående 

kommer och blir medforskande med dem men att de motsätter sig att forskning görs på deras arbete 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs 

universitet menar att det är synd att förskolorna i Reggio Emilia inte är öppna för att bli granskade och 

menar att en öppen vetenskaplig granskning hade gynnat dem. Vidare menar Pramling Samuelsson att 

bristen på vetenskaplig granskning leder till att det blir ett romantiserat synsätt på Reggio Emilia 

inspirerad pedagogik. Pramling Samuelsson menar också att det kan leda till att pedagogerna själva inte 

har ett kritiskt förhållningssätt till sin egen verksamhet. Det finns de som kritiserar den pedagogiska 

dokumentationen och framförallt den framträdande rollen som pedagogisk dokumentation har på Reggio 

Emilia inspirerade förskolor. Sonja Lundmark menar att de finns risk att pedagoger lägger så pass stor 

fokus på den pedagogiska dokumentationen att barnen blir objektifierade och att för mycket tid tas från 

den pedagogiska verksamheten. Reggio Emilia institutet menar dock att om pedagogisk dokumentation 

används på rätt sätt så är den enbart positiv (Nöjd, 2011). 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbete med naturvetenskap på småbarnsavdelningar kan se 

ut på förskolor som bygger på Reggio Emilia inspirerad pedagogik och att undersökas vad arbete med 

naturvetenskap innebär för förskollärarna. Syftet är även att  undersöka vilken roll förskollärarna anser 

att material och den fysiska förskolemiljön har i arbetet med naturvetenskap. Undersökningen utgår i 

från tre frågeställningar som är: 

3.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare på de två undersökta förskolorna sitt arbete med naturvetenskap med 

barn mellan ett och tre år? 

 



11 

 

 Anser dessa förskollärarna att det är viktigt med naturvetenskapligt arbete med barn mellan ett 

och tre år? Varför/varför inte? 

 

 Vilken roll anser dessa förskollärare att material och den fysiska förskolemiljön har i arbetet med 

naturvetenskap? 

4 Teorianknytning 

I detta kapitel kommer jag att ta upp olika teorier om barnsyn och om kunskap och lärande som jag 

sedan kommer att använda som stöd för att analysera mitt empiriska material. 

4.1  Barnsyn 

Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsen tolkar Loris Malaguzzis barnsyn som menade att det finns tre olika 

sätta att se på barn. Det första synsättet kallade han för det sovande och fattiga barnet - en tom container 

som han menade innebar att barnet ses som något tomt som ska fyllas med innehåll. Barnet är passivt 

och tar emot kunskapen utifrån. Det andra synsättet kallade han för det vakna men fattiga barnet – som 

styrs utifrån även vid detta synsätt är barnet passivt i sitt lärande men har egna krafter inom sig att lära 

och att det krävs stimulans från vuxna för att barnet ska lära sig och styrs av andra utifrån. De vuxna har 

ansvaret för barnets lärande och barnet själv saknar ansvar. Det tredje synsättet kallade Malaguzzi för 

det rika barnet – med både kraft och resurser i sig självt med vilket han menade att barnet är 

kunskapssökande i sig själv och att vuxna behövs som barnets medforskande och inte som den som lär 

barnet utan den vuxne gör det möjligt för barnet att lära genom att utmana barnet vidare i sitt 

kunskapssökande (Dahberg & Åsén, 2011 :246-247).                         

 

Dahlberg & Taguchi Lenz (1994) definierar begreppet det kompetenta barnet som att barnet inom sig 

besitter  lust och vilja att  lära och upptäcka och utforska sin omvärld. Barnet är själv aktivt i 

kunskapssökandet och skapandet av ny kunskap och är inte en passiv mottagare som passivt tar emot 

kunskap. Barnet besitter kompetenser för ett aktivt lärande och utforskande. Det kompetenta barnet kan 

liknas vid Loriz Malaguzzis det rika barnet (Dahlberg & Taguchi Lenz, 1994:29). 

 

Eva Johansson skriver i sin avhandling möten för lärande (2005) om tre olika sätt att se på barn på som 

hon kallar barn är medmänniskor, vuxna vet bättre samt barn är irrationella. Barn är medmänniskor 

innebär att pedagogen ser på barnet som en medmänniska som pedagogen möter på barnets nivå och 

lyssnar till barnet och dennes egenskaper. Pedagogen strävar efter att ge barnet kontroll över sin egen 

tillvaro och ser barnet som en meningsskapande individ. Vuxna vet bättre innebär att pedagogen utgår 
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från sitt vuxenperspektiv och utifrån det bedömer vad som är bäst för barnet och anser inte att barnet 

själv har förmågan att avgöra sitt eget bästa. När barnet ges egna val är det utifrån alternativ som 

pedagogen förutbestämt och mycket bestäms ”över huvudet” på barnet. Barn är irrationella innebär att 

barnet inte har en mening med sitt handlande utan handlar irrationellt ofta i en negativ bemärkelse. Det 

kan vara att barnet stökar runt eller på andra sätt gör något barnet inte har tillåtelse till och det blir då 

pedagogens uppgift att begränsa barnets handlande (Johansson, 2005:77-89).          

4.2 Barns lärande  

Kroksmark tolkning Jean Piagets (1896-1980) stadieteori innebär att barns lärande sker utifrån sin  

kognitiva utveckling och delade därför in den kognitiva utvecklingen i fyra olika stadier. Det första 

stadiet är den sensoriskt - motoriska stadiet som är det stadiet barnet är i när hon föds  och varar till 

barnet är runt två år. Det första stadiet handlar främst om barnets motoriska rörelsemönster som går från 

reflexer till medvetna rörelser. Barnet ser, känner och hör och är beroende för de omedelbara 

sinnesintrycken. Det andra stadiet kallade Piaget för det preoperationella stadiet som börjar när barnet är 

runt två år och sträcker sig till barnet är runt sex år. Det andra stadiet kännetecknas av barnets 

egocentriska tänkande och barnet har här svårt att se något från ett annat perspektiv än sitt eget. Barnet 

börjar här kunna föreställa sig sådant som inte är närvarande exempelvis i leken kan barnet föreställa sig 

olika saker som inte finns. I denna period har barnet svårt att förstå att ett högt och smalt glas och ett 

lågt och brett glas kan innehålla samma mängd vätska. Det tredje stadiet kallade Piaget de konkreta 

operationernas period och här kan barnet föra olika typer av logiska resonemang och förstår att mängd 

kan vara samma fast objektet varierar. Det fjärde stadiet kallade Piaget de abstrakta operationernas 

period och här kan barnet börja föra logiska resonemang på ett abstrakt vis och är inte beroende av det 

konkreta (Kroksmark, 2003:420 ff).  

 

Säljös tolkar Lev Vygotskijs (1896-1934) olika teorier om lärande. Vygotskij skapade en teori som 

innebär att lärande är något som sker tillsammans med andra och att lärandet sker i ett socialt samspel. 

Lärandet påverkas av den miljö någon befinner sig i och lärandet är kulturellt betingat. Vygotskij 

menade att lärande sker i ett sociokulturell perspektiv. Barnets lärande sker i samspel med sin 

omgivning och påverkas av vilken kulturell miljö barnet befinner sig i. Barnet tänker först genom att 

prata högt för sig själv men lär sig sedan att tänka orden utan att säga dem högt. Vygotskij menade att 

språket är den viktigaste beståndsdelen i lärandet. Vygotskijs utvecklade en teori som han kallade för 

den proximala utvecklingszonen och som innebär att ett barn som befinner sig i en viss utvecklingszon 

kan lära sig mer genom att få hjälp av en annan som kommit lite längre i utvecklingen. Tex att en 

pedagog hjälper ett barn eller att ett barn hjälper ett annat barn och på så vis kan barnet lära sig mer än 
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denne kunnat göra på egen hand Vygotskij ansåg att språket är det viktigaste redskapet för kulturellt 

utbyte med omgivningen. Språkets roll är inte enbart att förmedla objektiva fakta utan i språket så 

förmedlas det värderingar som är kulturellt betingade. Genom ett språkutbyte mellan individer visar sig 

kulturella yttringar som blir synliga genom språket (Säljö, 2011:161 ff). 

 

Sundgren tolkar pedagogen John Deweys (1859 – 1953) teori som brukar sammanfattas av begreppet 

”learning by doing”. Det innebär att ett aktivt deltagande främjar lärandeprocessen. Dewey menade att 

lärandet främjas i en miljö där barnet får möjliget att utforska och undersöka olika material eller 

processer och att det bidrar till en aktiv lärandesituation. I den aktiva lärandesituationen blir det 

produktiva samtal mellan pedagog och barn eller mellan barn (Sundgren, 2011:103 ff). 

4.3 Synliggöra lärandet 

För att synligöra lärandet är den pedagogiska dokumentationen central inom den Reggio Emilia 

inspirerade förskolan och är viktig för att möjliggöra ett utforskande arbetssätt både för barn och 

pedagoger. Barns och pedagogers lärandeprocesser blir synliga genom den pedagogiska 

dokumentationen och ger möjlighet till att kunna reflektera och fundera över sitt eget lärande både för 

barnen och för pedagogerna. Genom att ha dokumentationen tillgänglig för barnen kan barnen själva 

fundera över något de varit med om och pedagogerna får möjlighet att se vad barnen intresserar sig för. 

Den pedagogiska dokumentationen medför att pedagogerna hela tiden kan reflektera kring sitt eget 

förhållningssätt och vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras. Inom Reggio Emilia finns det 

ett talesätt som innebär att det är viktigt att se tillbaka för att kunna blicka framåt (Dahlberg & Åsen 

256-258). 

 

Elisabet Doverborg och Siv Anstett menar att den pedagogiska dokumentationen är viktig för att 

synliggöra lärandeprocesser i förskolan. Genom att dokumentera det barnen gör genom att fotografera, 

filma eller skriva ner vad som händer, kan pedagogerna synliggöra barnens lärande. Genom 

dokumentationen får pedagogerna möjlighet att möta barnen där de är i sin lärandeprocess på så vis få 

möjlighet att utmana barnet i lärandeprocessen. Den pedagogiska dokumentationen ger även 

pedagogerna möjlighet att se över sitt eget förhållningssätt och se om något behöver utvecklas eller 

förändras för att bättre stödja barnens lärande (Doverborg  & Anstett 2003:111 ff). 

5 Tidigare forskning 

5.1 Den fysiska förskolemiljön och val av material 

Elisabeth Nordin-Hultman har i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2004) 
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undersökt svenska och engelska förskolemiljöer och fann då i sin forskning att i engelska 

förskolemiljöer finns det betydligt mer pedagogiskt material tillgängligt och det fanns även en större 

variation av pedagogiskt material än i det svenska förskolemiljöerna. I de engelska förskolemiljöerna 

fanns det även mer material tillgängligt för barnen för att utforska naturvetenskapliga fenomen än det 

fanns i de svenska förskolemiljöerna. I de engelska förskolemiljöerna var det mesta materialet på hyllor 

som var tillgängliga för barnen medan i det svenska förskolemiljöerna var det rent  material framme och 

smutsigt material högt uppe på hyllorna eller i skåp eller lådor otillgängligt för barnen. Med rent 

material menar Nordin – Hultman material som inte stökar ner eller ställer till besvär på samma sätt som 

smutsigt material. Smutsigt material kan vara färg, pärlor eller lera. Vidare fann Nordin- Hultman att det 

fanns ett annat tänk när de engelska förskollärarna väljer material till förskolan då de lade stor vikt vid 

att materialet ska kunna användas i ett laborativt arbete och därmed kunna utforska och studera 

materialet. Genom detta kan barn få se och uppleva olika processer så som olikheter och likheter mellan 

material eller hur ett material förändras beroende av yttre faktorer så som värme eller kyla. Nordon – 

Hultman menar att synen som de engelska förskollärarna har på materialet gör det möjligt att använda 

sig av samma eller liknande material både i förskolan och i skola. Det fanns även mycket naturmaterial i 

de engelska förskolorna så som fjädrar, kvistar, stenar och kastanjer och det fanns ofta odlingar av 

växter och levande djur så som fåglar eller möss (Nordin-Hultman. 2004:76ff). 

 

Pia Björklid skriver i sin forskningsöversikt Lärande och fysisk miljö – en kunskaps översikt om 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005) att förskolan är en av de första 

lärandemiljöer som barnet möter och där det finns mål som är förutbestämda som lärandet ska strävas 

mot. Enligt läroplanen för förskolan ska lärandet i förskolan ske genom lek men Björklid menar att det 

finns begränsad forskning angående miljöns inverkan på lek. Vidare menar Björklid att läroplanen är 

vag i omnämnandet av den fysiska miljöns betydelse och att det saknas direkta direktiv på hur miljön 

bör utformas. I stället ser de pedagogiska miljöerna olika ut beroende på vilken typ av pedagogik 

förskolan vilar på. Björklid hänvisar till Arne Trageton observationer från 1996 som menar att 

förskolemiljön bör likna en verkstadsmiljö med olika stationer för att stimulera till ett utforskande 

arbetssätt och för att barnen själva ska kunna välja vad de vill göra och kunna byta station och starta 

aktiviteter utan att behöva fråga en vuxen om hjälp då miljön är anpassad efter barnen fysiska 

förutsättningar (Björklid, 2005:37). 

5.2 Förskolans verksamhet 

Kenneth Ekström (2007) skriver i sin avhandling att trots det tydliga fokus på lärandet som finns i 

förskolans läroplan så är ofta verksamheten i förskolan inriktad mot omsorg och fostran. Den dagliga 
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verksamheten i förskolan består främst av omsorg av barnen och att lära barnen fungera i grupp, en 

kollektiv fostran. Det lärande som framstår tydligast är lärandet av barns kognitiva färdigheter. Trots 

läroplanens fokus på det individuella lärandet blir det i stället en kollektiv fostran och pedagogerna har 

svårt att utskilja omsorg, fostran och lärande. Det individuella fokuset blir främst under leken där 

pedagogerna sällan aktivt går in och utmanar barnet utan i stället fungerar som övervakare av barnet och 

leken. Den kollektiva fostran handlar främst om att få barnen att lyssna på pedagogerna och följa deras 

uppmaning samt att få barnen att kunna vänta på sin tur och behandla varandra på ett önskvärt sätt. 

Pedagogers förhållningssätt är också varierande beroende på att pedagoger själva har olika 

förhållningssätt och att det i bland saknas ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Barnen ska även 

förberedas inför skolan och därför tränas vissa färdigheter som känns viktiga inför skolstarten (Ekström, 

2007:181-183). 

5.3 Pedagogisk verksamhet för förskolans yngsta 

Eva Johansson (2005) skriver att mycket av verksamheten på en småbarnsavdelning handlar om omsorg 

och etik och att pedagogerna är goda förebilder för barnen och att stärka barnens empatiska förmågor 

och omsorg om varandra. Vidare skriver Johansson att pedagogerna i hennes undersökning lyfter fram 

språkets viktiga roll för lärandet och anser det vara viktigt att samtala mycket med barnen, både de barn 

som har ett utvecklat språk och de barn som ännu inte har ett utvecklat språk. Lärandet synliggörs ofta 

när de har speciefika aktiviteter där barnen delas in i smågrupper. I dessa sammanhang försöker 

pedagogen utgå från barnens intressen och initiativ men det är inte självklart i alla sammanhang där de 

handlar om specifika aktiviteter. Det kan skilja mellan olika pedagoger men också mellan olika gånger 

med samma pedagog. Måltiden kan ses om en lärandesituation där barnet ges möjlighet att få prova 

själv men för en del pedagoger blir lärandet här sekundärt och istället blir omsorgen av barnet i fokus 

och då ges inte barnet möjlighet att få prova själv. Synliggörandet av barnens lärande sker ofta genom 

förutbestämda aktiviteter som sedan varvas med lek. Det gör med andra ord en skillnad här mellan lek 

och lärande. Johansson understryker att det skiljer mellan olika pedagogers förhållningssätt gentemot 

hur lärandeprocesser synliggörs men att många pedagoger framhåller att barnet är aktiv i sitt 

kunskapssökande och att barnet är kompetent. Vad som här menas med kompetent är inte självklart och 

Johansson menar att pedagoger använder sig av det kompetenta barnet som begrepp utan att 

problematisera eller tydliggöra vad för kompetenser de anser att barnet har (Johannson, 2005:91 ff). 

5.4 Lärande om naturvetenskapliga fenomen i förskolan 

Tu Tsunghui  skriver i sin forskningsstudie (2006) att barn som tidigt får vara med och utforska 

naturvetenskap utvecklar en större förståelse för naturvetenskapliga fenomen och utvecklar ett större 
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intresse för naturvetenskap. Tsunghui menar att det är viktigt att barn får utforska och experimentera 

olika naturvetenskapliga fenomen och att det är viktigt att förskolemiljön tillåter detta. Vidare är det 

viktigt att förskollärarna uppmuntrar till detta arbete och att de ibland ser naturvetenskap som något 

svårare än det behöver vara. Tsunghui menar att naturvetenskapen finns överallt och kan vara väldigt 

enkelt att synliggöra i förskolan och utveckla inspirerande förskolemiljöer men att detta behöver lyftas 

så att förskollärare tar vara på det som finns tillgängligt. Vidare är det viktigt att stärka förskollärarnas 

kompetens inom naturvetenskap och hur de kan arbeta för att miljön ska ge barnen möjlighet till att få 

utforska naturvetenskapliga fenomen och stärka barnens intresse för naturvetenskap (Tsunghui, 

2006:250 ff). 

 

Ett av de didaktiska instrumenten för att utveckla barnens intresse och uppmärksamhet på 

naturvetenskapliga fenomen  kan vara att samtala om naturen och naturvetenskapliga fenomen med 

barnen. Susanne Thulin (2006) skriver i sin forskningsstudie att barn i förskolan ofta är intresserade och 

nyfikna på naturvetenskap men att detta intresse inte fångas upp av förskollärarna på ett adekvat sätt och 

i stället ofta bollar tillbaka barns frågor till barnen i stället för att tillsammans med barnen undersöka det 

naturvetenskapliga fenomenet vidare. Pedagogerna använde ofta ett antropomorfistiskt2 sätt att tala med 

barn om djur, dvs. förmänskligar djuren genom att kalla en hona och en hane för mamma och pappa. 

Pedagogerna använde sig mycket av naturen och tittade mycket på likheter och skillnader i naturen 

exempelvis hur olika löv ser ut. Det var oftast på pedagogens initiativ som något fenomen undersöktes 

även fast det fanns en tanke att barnens intressen skulle få styra. Pedagogerna använde sig ofta av en 

tillgjord barnslig röst när de talade med barnen om naturvetenskapliga fenomen för att på så vis lättare 

kunna få barnens uppmärksamhet samt att de ansåg att barnen bättre kunde förstå olika 

naturvetenskapliga fenomen på det sättet. Vidare menar Thulin att att de naturvetenskapliga arbetet 

oftast handlade om likheter och skillnader i naturen utifrån det pedagogen valde att uppmärksamma. I 

samtalet med barnen kring de naturvetenskapliga fenomenen tog pedagogerna in barnens resonemang 

och problematiserade vissa begrepp. Pedagogerna upprepade ofta sådant de ansåg vara viktigt för barnen 

att lära sig men gick sällan tillbaka till tidigare upplevelser eller erfarenheter som barnen gjort utan för 

det mesta handlade verksamheten om vad som kunde se här och nu (Thulin, 2006:73 ff). 

6 Material och metod 

Jag kommer här att redovisa vilka metoder jag använt mig av vid insamlandet av mitt empiriska 

material. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer och observationer som metoder i min 

                                                 
2
  Ett antropomorfistiskt innebär att djur ges mänskliga egenskaper (Nationalencyklopedin). 

http://biblextern.sh.se/login?url=http://www.ne.se/%20/%20Nationalencyklopedin%20och%20Nationalencyclopedins%20ordbok%20samt%20engelsk-svensk%20ordbok%20i%20elektronisk%20version.%20Innehåller%20också%20nyhetstjänst%20och%20länkar%20kopplade%20till%20texterna%20i%20databasen.%20/%20_blank
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undersökning. En kvalitativ undersökning innebär att forskaren undersöker ett mindre material på djupet 

för att få en djupare förståelse av ett visst fenomen. Vid kvalitativa undersökningar går det ej att göra 

generaliseringar utan resultatet ger en djupare förståelse för det undersökta fenomenet (Larsen, 

2009:83). I denna uppsats undersöks två olika förskolor och deras småbarnsavdelningar utifrån 

observationer och kvalitativa intervjuer med tre av förskollärarna. Jag har tolkat resultatet utifrån en 

hermenuistisk tradition, som innebär att den som undersöker något är en del av undersökningen och 

forskaren tolkar resultatet med hjälp av olika teorier (Thomassen, 2007:176 ff).  

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har genomfört strukturerade kvalitativa intervjuer med tre förskollärare. En strukturerad kvalitativ 

intervju innebär att forskaren innan intervjun förberett ett intervjuformulär som använts vid samtliga 

intervjuer. Intervjuformuläret består av öppna frågor som ger informanten utrymme till att ge fylliga 

svar och frågorna ställs i samma ordning vid varje intervju. Den strukturerade kvalitativa intervjun 

innebär att forskaren får en mindre mängd material och har lättare att överblicka materialet då det är mer 

strukturerat eftersom det är samma frågor och ordningsföljd i alla intervjuer. Nackdelen är att 

information kan utebli då informanten inte ges möjlighet att gå utanför formuläret och leda intervjun in 

på andra områden (Larsen, 2009:84). 

6.2 Observationer 

Till denna uppsats har jag observerat förskolemiljöer. Jag har använt mig av deltagarobservationer som 

innebär att forskaren observerar en situation under en längre stund utan att aktivt påverka situationen 

(Stukát, 2005:51).  

6.3 Urval av förskolor 

De två förskolor som har undersökts i denna studie valdes ut eftersom båda förskolorna bygger på 

Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Den ena förskolan har funnits i många år medan den andra 

förskolan är betydligt nyare och fortfarande under uppbyggnad.  Dessa förskolor var även de första jag 

fick tag på som var villiga att undersökas både genom intervjuer och observationer.  

6.4 Genomförande 

Jag började med att observera förskolornas inomhus respektive utomhusmiljöer. Under observationerna 

av förskolemiljöerna ställde jag frågor till förskollärarna för att ta reda på deras bild eller avsikt med 

olika delar av miljön och jag fick även förklaringar spontant utan att jag ställt några frågor. Efter att jag 

genomfört observationerna så genomförde jag kvalitativa intervjuer med förskollärarna. Jag har efter 

intervjuerna haft möjlighet att ställa kompletterande frågor till informanterna samt fått förtydliganden av 
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deras svar.  

6.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Jag  har uppfyllt informationskravet genom att jag har berättat för deltagarna om vad studien handlar om 

och att de är helt frivilligt att delta samt att de har fått dra sig ur när de helst harvelat. Samtyckeskravet 

har uppfyllts genom att deltagarna själva fått bestämma om de velat delta i studien och att det inte skulle 

medföra några negativa konsekvenser för dem om de valde att dra sig ur. Konfidentialitetskravet  har 

uppfyllts genom att alla namn på både förskolor och personer är fiktiva och att deltagarna är helt 

anonyma samt att materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt. Nyttjandekravet har uppfyllts 

genom att det insamlade materialet endast kommer att användas till detta examensarbete (Stukát, 

2005:130-131). 

6.6 Bearbetning av material 

Jag har spelat in och antecknat under intervjuerna och efteråt har jag sammanställt intervjuerna så for jag 

kunnat. Jag har antecknat och gjort skisser under tiden jag har gjort observationer av förskolornas 

miljöer och material. Under observationerna av förskollärare och barn har jag antecknat så mycket jag 

kunnat och sedan sammanställt materialet så fort jag haft möjlighet. Jag har analyserat materialet jag 

samlat in under intervjuerna och observationerna utifrån en innehållsanalys. Innehållsanalys är lämplig 

att använda vid kvalitativa intervjuer och innebär att forskaren identifierar samband, gemensamma drag, 

mönster eller skillnader i det insamlade materialet (Larsen, 2009:101).  

7 Resultat och analys 

7.1 Förskolan Pilen 

Förskolan Pilen ligger i en egen byggnad i en förort strax utanför Stockholm. Förskolan har en stor 

kuperad gård och ligger i nära anslutning till skog och parker. Förskolan består av fem avdelningar 

varav två avdelningar är småbarnsavdelningar där barnen som går är mellan ett och tre år. 

Småbarnsavdelningarna heter Kronan och Rubinen och har ett nära samarbete. På Kronan arbetar 

förskolläraren Sara med ytterligare en förskollärare och en barnskötare. På Rubinen arbetar en 

förskollärare och två barnskötare. Sara är ny på Kronan och arbetade tidigare på Rubinen och det går 

femton barn på Kronan och femton barn på Rubinen.  

 

Förskolan Pilen tillhör en enhet som har en pedagogisk ledare som kommer med olika direktiv till 

förskolan och varje höst bestämmer varje avdelning i samråd med den pedagogiska ledaren vilket 

projekt varje avdelning ska jobba med under året. Den pedagogiska ledaren har de senaste åren velat att 
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naturvetenskap skall vara temat för projekten. Kronan och Rubinen hade båda naturvetenskapliga teman 

på sina projekt föregående år. Kronans projekt vad ljud och Rubinens projekt var bygg och konstruktion. 

Projektarbetena är dokumenterade i pärmar där rikligt med foton och kommentarer ger läsaren en tydlig 

bild av projektet. Det finns en pärm i hallen på varje avdelning där föräldrarna kan ta del av projektet 

och det finns bilder uppsatta på avdelningarna där barnen kan titta på vad de gjorde under projektet.  

 

Detta läsår är småbarnsavdelningarnas projekt att omstrukturera miljön på respektive avdelning för att 

bättre kunna arbeta med naturvetenskap. Den pedagogiska ledaren har i samråd med pedagogerna 

bestämt att det ska vara ett fortsatt fokus på naturvetenskap på förskolan men att detta läser ska arbetat 

fokuseras på att utveckla den fysiska förskolemiljön. Årets projekt är i startgroparna och Sara visar mig 

runt på kronan och visar hur de ska arbeta med miljön på avdelningen. Förskolan prenumererar på 

tidningen Modern barndom som ges ut av Reggio Emilia institutet och som alla pedagoger på förskolan 

hämtar inspiration från i sitt pedagogiska arbete. 

7.2 Förskolan Jupiter 

Förskolan Jupiter ligger i en liten ort några mil utanför Stockholm och ligger i utkanten av ett 

villaområde och runt förskolan brer åkrar och skog ut sig. Några hundra meter från förskolan finns det 

hagar med betande djur under sommarhalvåret. Förskolan består av två enplanspaviljonger där 

småbarnsavdelningarna är i den ena och storbarnsavdelningen i den andra. Förskolan består av tre 

avdelningar varav två är småbarnsavdelningar, Månen och Pluto. På varje avdelning arbetar en 

förskollärare och två barnskötare och på Månen arbetar förskolläraren Anna och på Pluto arbetar 

förskolläraren Lena. Förskolan ligger i anslutning till en annan förskola och det håller successivt på att 

skolas in fler barn. För närvarande går det åtta barn på Månen och tolv barn på Pluto. Månen och Pluto 

arbetar mycket tillsammans och delar ofta upp barnen över avdelningsgränserna.  

 

Förskolan Jupiter ligger i en enhet som består av fyra förskolor där enheten tillsammans sätter upp 

övergripande mål och dessa mål är språk och kommunikation, miljö samt matematik/NO. En pedagog i 

enheten har särskilt ansvar för det naturvetenskapliga arbetet och har en arbetsgrupp tillsammans med 

ett antal pedagoger från varje förskola. Syftet med arbetsgruppen är att utveckla arbetet med 

naturvetenskap och att väcka intresse och inspiration till det pedagogiska arbetet samt att pedagogerna 

ska kunna ta del av varandras arbete och på så sätt utveckla arbetet med naturvetenskap vidare. Flera av 

pedagogerna som arbetar på enheten har varit på studiebesök till förskolor i Reggio Emilia och de delar 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter till de andra pedagogerna i enheten. 
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7.3 Kronans inomhusmiljö 

Kronans avdelning består av fyra olika rum samt badrum och en hall som delas med Rubinen. Samtliga 

väggar är vitmålade och golven är täckta av en gråspräcklig linoleummatta. Hallen är lång och smal och 

längs ena väggen finns en grå vask. I inre hallen sitter det dokumentation uppe som består av bilder och 

text som beskriver vad som pågår på respektive avdelning samt bilder på alla barn och pedagoger. 

Avdelningarna har en varsin inre hall där barnen har sina skåp och krokar för sina kläder. På framsidan 

på varje barns skåp sitter det en bild på barnet och under står barnets namn skrivet. 

 

I första rummet efter hallen är ett rum med tre olika hörn med olika material. I ett hörn finns det en vit 

låda med noppor, ett taggigt material bestående av olika storlekar och färger som kan fästas i varandra 

och på så vis kan materialet användas att bygga med. I ett hörn finns det en låda med DUPLO av olika 

färger och i ett hörn finns det stora klossar som ser ut som LEGO men är gjort att mjukt gummi, det 

finns röda, gröna och blåa klossar. Ovanför varje hörn finns det dokumentation uppsatt på samma sätt 

som i hallen men här handlar det om bygg och konstruktion och så är det bilder när barnen håller på med 

de olika materialen. Även här kopplas allt tydligt till läroplanen. Sara berättar att detta rum ofta används 

som väntrum när de ska gå in eller ut från avdelningen samt när det är dags för blöjbyte, toalettbesök 

samt tvättning och därför är det viktigt att rummet fungerar bra till detta. Detta rum kallar jag för 

legorummet, se bild 1 . 

 

Från legorummet finns dörrar både till badrum, köket samt det stora lekrummet och förutom de vita 

dörrarna med en fönsterruta i finns det även grindar in till rummen så att pedagogerna kan stänga till 

men ändå ha full uppsikt över ett rum. Sara menar att småbarn ofta vill vara i samma rum som de andra 

är men på detta sätt kan de dela upp barnen men ändå se alla barn. Lekrummet är avgränsat i två delar 

där den ena delen har en hemvrå med docksäng, köksdel samt en byrå men vita 

plastlådor med utklädningskläder. Den andra delen av lekrummet har bilar och tåg och 

rummet delas av med en hylla som rymmer dockor och mjukisdjur samt hårda plastdjur. 

Mitt i rummet finns en trekantig spegelkoja som har innerväggarna och golvet täckta av 

speglar. Även i lekrummet är dokumentationen på väggarna tydlig men Sara påpekar att 

dokumentationen sitter kvar från förra året men att det snart ska komma upp ny aktuell 

dokumentation.  

 

Från lekrummet finns en dörr till ett litet rum där barnen vilar samt en dörr som leder in till köket. I 

Vilorummet står en over head apparat och en låda med plastbitar i olika färger och former. På ena 

väggen i köket sitter en stor svart anslagstavla där avdelningens åtaganden och projekt är uppsatta. 
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Längst in i köket finns en spis och diskho samt skåp och lådor. Det finns även tre låga träfärgade bord 

som används vid måltiderna samt en mängd olika skapandematerial. Det finns stafflier med färger och 

penslar, en hylla med pussel och plusplus3 och en låda med olika knappar, pärlor och  magnetstavar som 

kan byggas till långa stavar. På en hylla finns även papper, pennor, saxar och limstift samt olika små 

askar som låter och väger olika som barnen kan jämföra. Bredvid står en träfärgad byrå där alla barn har 

en egen låda där de kan sätta teckningar eller annat skapande de gjort. 

 

Sara berättar att de vill ha så mycket material som möjligt tillgängligt för barnen men eftersom det är så 

många riktigt små barn får de ställa en del material på hyllor som inte barnen når. De försöker prova sig 

fram så att de ska vara en så tilltalande miljö som möjligt för barnen men samtidigt måste miljön vara 

säker. Sara berättar att det prövar olika material för att se vad barnen fastnar för och de ändrar material 

efterhand under terminerna. De har en tanke att inte ha för mycket material framme i början av terminen 

utan låta barnen undersöka och utforska det som finns och sedan successivt ta fram mer material så att 

barnen utmanas. 

 

Bild 1: Kronans inomhusmiljö 

                                                 
3
  Plusplus är ett byggmaterial i hård plast som är format som två plustecken som sitter ihop. Varrje bit 

består av två hopsatta plustecken som kan fästas i varandra och på så sätt kan materialet användas till att 

bygga i hop olika former och figurer (min egen förklaring). 
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7.4 Observation av Månens och Plutos inomhusmiljöer 

Månen och Pluto har tillsammans fyra stora rum samt hall och badrum. Väggarna är vitmålade och 

golven är täckta av en ljus linoleummatta. Från hallen kommer man in i Månens stora rum där det på ena 

långsidan finns ett kök längs väggen. Intill köket finns tre låga träfärgade bord där måltiderna intas och 

en soffa längs ena väggen. På andra sidan finns en mjuk röd borg där barnen kan klättra och hoppa. 

Rummet delas av med hjälp av låga hyllor där det finns olika leksaker barnen 

själva kan ta fram. På hyllorna finns böcker, diverse plastleksaker, klossar som 

sätts in i överst på en giraff och kommer ut längst ner samt ett djur som har en 

öppen mun där bollar trycks in och då åker bollarna ner på sidorna i en bana 

och spelar musik. På golvet står en sagosten i form av en nyckelpiga. I detta 

rum finns även en stor white board tavla där det idag står uppskrivet 

verksamhetens mål. På väggarna sitter några teckningar som barnen har ritat. 

Anna berättar att de ska komma upp dokumentation av vad barnen gör på väggarna men att de precis fått 

en skrivare så de har inte hunnit få upp dokumentationen än.  

 

Från Månens stors rum kommer man in till ett lite mindre avlångt rum med kala vitmålade väggar. Här 

inne finns en hörna med bilar, en hörna med docksäng, dockvagnar och dockor samt hyllor där det finns 

små väskor och filtar. Det är mattor på golven och mitt i rummet står fem röda hästdjur och ett blått djur 

av gummi/plast som barnen kan rida på och hoppa med. Detta rum kallar jag månens lekrum, se bild 2. 

 

Från Månens lekrum kommer man in till Plutos lekrum som är ett likadant avlångt rum med vita kala 

väggar som Månens lekrum har. Här finns det mattor på golven och diverse leksaker med dockvrå och 

bilhöra. Anna berättar att leksaker flyttas mellan de olika lekrummen. 

 

Från Plutos lekrum kommer man in till Plutos kök som är likadant som Månens kök men spegelvänt. 

Här finns tre låga träfärgade bord med låga stolar där måltiderna intas och en soffa längs ena väggen. En 

fjärdedel av rummet är avdelat med hjälp av låga träfärgade bokhyllor. Innanför bokhyllorna finns 

målarfärger, penslar kritor, saxar, olika typer av papper och noppar med tillhörande plattor. Anna 

berättar att barnen får gå in själva till skapandehörnan men att de behöver ha en pedagog med sig som 

stöd. Allt material är i barnens höjd så de själva kan ta fram det material de vill ha. Anna berättar att de 

mesta material de har är framme och tillgängliga för barnen men att pärlor har de i skåpet eftersom de 

riktigt små barnen annars sätter pärlorna i munnen eller häller ut dem. På hyllorna utanför 

skapandehörnan finns diverse leksaker bl.a. en platta med nubbar samt en hammare att hamra ner 

nubbarna. På en bänk i rummet hittar jag en grå plastlåda som det står NO på. I lådan finns det sugrör 
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och olika munstycken att blåsa luft med. Det finns även en påse med piratpengar och ballonger. 

 

Bild 2: Avdelning Månen och Avdelning Plutos inomhusmiljö 

7.5 Analys av inomhusmiljöerna 

Avdelningen Kronans inomhus miljö är tydligt Reggio Emilia inspirerad och flertalet av de 

miljöbeskrivningar som beskrivs i Reggio Emilia förskolors förskolemiljö återfinns på avdelningen. På 

Kronan finner man det både en trekantig spegelkoja och en over head apparat som Wallin (1996:18 ff) 

skriver om. Det mesta är anpassat efter barnen men en hel del material är i ett förråd och Sara förklarar 

att det beror på barnens låga åldrar. Detta kan kopplas till Nordin –Hultmans (2004:76ff) observationer 

som uppmärksammat att i svenska förskolor så är smutsigt material placerat så att barnen själva inte kan 

nå det. På avdelning Kronan finns det en blandning mellan konventionella och icke konventionella 

material och Sara berättar att hon vill ha en större del icke konventionella materia. Den finns en 

blandning mellan nytt och äldre material på avdelningen och det syns att förskolan har funnits i många 

år. Förskolan Pilen är inte byggd som en Reggio Emilia inspirerad förskola och det finns därför ingen 

Piazza eller särskilda rum för ateljéer utan spontana möten mellan avdelningarna får ske utomhus och 

verksamheten i ateljén får samsas med köket. Sara påpekade flera gånger under mina observationer av 

miljön att de håller på att göra om inomhusmiljön på förskolan och var mer intresserad av att diskutera 

hur miljön ska komma att se ut än hur den ser ut i dagsläget och menade på att inomhusmiljön kommer 

att bli mer Reggio Emilia inspirerad och mer anpassad för att barn ska kunna utforska 

naturvetenskapliga fenomen på förskolan. Sara menade även att de lägger stor fokus vid att skapa 

stationer där barnen själva kan utforska naturvetenskapliga fenomen vilket kan knytas till Deweys teori 
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”learning by doing” – barnen lär genom att de själva får prova sig fram med fysiska material.  

 

Till skillnad mot förskolan Pilen är förskolan Jupiter en ny förskola men ligger i paviljonger så inte 

heller den är byggd som en Reggio Emilia inspirerad förskola och därför finns inte heller någon Piazza 

eller särskilda rum som lämpar sig för ateljéer. Avdelningarna Månen och Pluto har alla bord och stolar i 

barnens höjd och har betydligt mer material framme så att barnen kan nå det än vad Kronan hade. Det 

mesta material på Månen och Pluto består av konventionellt material vilket förskolläraren Anna inte 

tyckte var bra och ville ändra på. På Månen och Pluto finns en ateljé men annars fanns inget specifikt 

stationstänkande med olika hörnor där barnen har möjlighet att utforska olika fenomen. Förutom de låga 

borden och stolarna finns det inte mycket i inomhusmiljön som liknar den miljö som beskrivs av 

förskolorna i Reggio Emilia. Detta kan härledas till Dahlberg (Nöjd, 2011) som 

menar att många förskolor kallar sig för Reggio Emilia inspirerade men bara tagit till 

sig en mycket begränad del av den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken. 

 

Samtliga förskollärare sade att de vill ha mycket naturmaterial från skogen inne på 

avdelningen för att barnen skulle kunna utforska naturmaterialen inomhus men under 

mina observationer såg jag inget naturmaterial på någon av avdelningarna. 

 

Den pedagogiska dokumentationen är ständigt närvarande på Kronan och finns uppsatt på väggen i alla 

rummen och det mesta på en höjd så att barnen kan ta del av den. På Månen och Pluto finns ingen 

dokumentation uppsatt men enligt förskollärarna där beror detta på att förskolan är ny och att de saknats 

skrivare.  

7.6 Observation av förskolan Pilens utomhusmiljö 

Pilens förskola ligger i ett avlångt vitt enplanshus och har gård runt det mesta av huset. Gården på 

framsidan är stor och kuperad och har både plan mark, berg och ett flertal träd. Närmast huset utanför 

ingången till Kronan och Rubinen står en röd klätterställning i form av en bil. Bredvid den finns en stor 

brun låda där klossar av trä förvaras och i anslutning till lådan finns ett bord som klossarna kan byggas 

på.  En bit längre bort finns tolv stubbar som det står skrivet siffrorna från ett till tolv på som barnen kan 

balansera på. Mitt på gården står en brun klätterställning i form av en båt som även har en rutschkana. 

Bredvid står en brun bod där det förvaras cyklar, skottskärror, hinkar och spadar samt bandymål,  

klubbor och bollar. Här förvaras även pulkor och skärtlappar. Framför boden finns en stor sandlåda som 

har ett runt träbord på ena sidan i sandlådan. Längst uppe på gården mellan träden står ett brunt litet 

lekhus samt en rad med bänkar och en ratt längst fram så att det liknar en buss. Det finns även bord och 
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stolar gjorda av stubbar med tyg fäst över.  

 

Förutom den stora gården finns även två mindre gårdar. Den ena mindre gården är i anslutning till 

småbarnsavdelningarna och har en sandlåda i mitten, ett rött lekhus i ena hörnet samt en låda med olika 

plastleksaker som bilar, spadar och hinkar. Den andra mindre gården är i anslutning till 

storbarnsavdelningarna och där finns en stor rutschkana, en snickarbod och ett växthus där barnen får 

vara med och odla. Förskolan ligger bland villor och radhus och några hundra meter bort finns det gröna 

fält och en mindre skogsdunge. 

 

Bild 3: Förskolan Pilens utomhusmiljö 

 

7.7 Observation av förskolan Jupiters utomhusmiljö 

Jupiters förskola ligger i två gråa enplanshus som står i vinkel. Runt hela förskolan finns en gård som till 

största del består av grus. På förskolans framsida finns två sandlådor varav den ena har ett litet hus och 

den andra en liten klätterställning. Hela gården är platt och det finns varken träd eller buskar på gården. 

Precis utanför förskolan finns fält och åkrar och cirka hundra meter bort finns skog.
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Bild 4: Förskolan Jupiters utomhusmiljö 

7.8 Analys av utomhusmiljöerna 

Förskolan Pilen är en väletablerad förskola där miljön både inne och ute fått växa 

fram medan förskolan Jupiter bara funnits i dryga året och är under uppbyggnad. 

Skillnaden i förskolornas ålder syns tydligast på deras utemiljöer där Pilen har en 

kuperad väl uppbyggd utemiljö som ger barnen mängder av utmaningar och 

möjlighet till utforskande. Gården ger  på flera ställen ett slitet uttryck som ger en 

hint om att gården inte uppdaterats överallt och att det finns mycket som kunde 

göras. Jupiter består i stort sätt bara av en platt gård som består av två sandlådor med ett lekhus i 

vardera. Pedagogerna förklarade redan innan jag kom till förskolan att gården är under uppbyggnad och 

att de nu använder sig mycket av skogen och fälten under dagarna och spenderar bara lite tid på 

förskolegården.                                                                                                                       

8 Resultat av intervjuerna                                           

8.1 Definitionen av naturvetenskap                         

På frågan vad naturvetenskap innebär för förskollärarna behövde samtliga fundera en stund innan de 

svarade. Sara svarade att naturvetenskap för henne innebär skogen och allt som finns i skogen. Hon 

menade att det är viktigt att göra barnen medvetna om skogen och att barnen får möjlighet att upptäcka 

och utforska skogen och skogens skiftningar som sker under de olika årstiderna. Sara svarade även att 

hon ville ta in mycket material från skogen så att barnen skulle få möjlighet att utforska materialet inne 
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på avdelningen och se vad som händer med materialet när det kommer in från skogen. Efter att ha 

funderat en stund till lade Sara till att naturvetenskap egentligen är som skolans ämne men på en lägre 

nivå.                                          

 

Lena utbrast direkt att: 

 

naturvetenskap är allt, naturlagar, förhållandet mellan människor och natur samt vikten av att värna om 

naturen och hållbar utveckling.  

 

Lena börjar med att ge naturvetenskap det vida begreppet att innefatta allt men fokuserar på naturen och 

hållbar utveckling. Lena menade även att i skogen kan naturvetenskap synliggöras och undersökas. 

 

Anna funderade en stund på vad naturvetenskap innebär för henne och svarade sedan att  naturvetenskap 

är naturen, skogen och miljön och att naturvetenskap finns i utemiljön och i barnens experimenterande.  

8.2 Hur det naturvetenskapliga arbetet ser ut 

Det skiljer i hur strukturen kring det naturvetenskapliga arbetet ser ut på förskolan Pilen respektive 

förskolan Jupiter. På Pilen arbetar de utifrån projekt och har schemalagda aktiviteter medan på Jupiter 

finns inga schemalagda aktiviteter utan de arbetar utifrån spontana planeringar. Sara berättar att på Pilen 

har varje avdelning ett projekt som pågår ett läsår och att de i årets projekt på Kronan håller på att bygga 

upp inomhusmiljön så att barnen ska få större möjlighet att utforska naturvetenskap och teknik. Sara 

berättade att de håller på att organisera upp det naturvetenskapliga arbetet här på förskolan. Tidigare har 

det varit en inriktning på naturvetenskap för hela förskolan men det har varit upp till varje avdelning att 

utforma verksamheten utifrån barngruppen och vilka förutsättningar som finns. Sara berättar att det 

kommande läsåret ska det ligga ett ytterligare fokus på naturvetenskap på hela förskolan och att 

småbarnsavdelningarna ska bygga upp sina miljöer på avdelningarna på liknande sätt.  Sara berättar att 

skogen är utgångspunkten för arbetet med naturvetenskap och att det håller på att utvecklas i och med de 

olika stationerna som kommer att finnas på avdelningarna Kronan och Rubinen. Sara berättar att genom 

utevistelse i skogen och i närmiljön ger möjlighet att använda allt material som finns där. Genom att 

observer vad barnen gör i skogen får pedagogerna möjlighet att observera barnens intressen och 

synliggöra barnens lärandeprocesser. Genom att ta in material från skogen så ser barnen att olika 

material kan ha flera olika användningsområden tex pinnar som barnen hittar i skogan kan sedan 

användas till byggmaterial inne på avdelningen. 

 

På förskolan Jupiter arbetar de inte med projekt men Lena berättar att det finns en projektgrupp 
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bestående av ett antal pedagoger på enheter som arbetar med att utveckla det naturvetenskapliga arbetet 

och sprida detta till avdelningarna. Lena och Anna berättar att avdelningarna Pluto och Månen arbetar 

tillsammans och Lena och Anna har en samsyn på det naturvetenskapliga arbetet. Lena berättar att de 

försöker ta vara på det som finns i vardagen och i barnen närmiljö och försöker bryta ner det till mindre 

delar.  Det kan tex vara att gå och titta på djuren som betar i hagen i närheten av förskolan.  

 

Lena berättar att de försöker vara nyfikna och ta tillvara på barnens nyfikenhet och upptäckarlust. Lena 

menar även att det är viktigt att lära barnen att vara ute i naturen då hon  inte tror att lusten för att vilja 

vara ute i naturen kommer automatiskt utan det gäller att lära sig kunna vistas i naturen och att ständigt 

upprätthålla den lusten då det är en färskvara. Både Lena och Anna tar vara på närmiljön och skogen i 

det naturvetenskapliga arbetet. Anna berättar att de går promenader och tittar på närmiljön och så går de 

till skogen och ser på vad som finns där. Anna berättar att många av deras barn är bara ett år gamla så de 

har inte möjlighet att gå så långt så det är tur att skogen ligger så nära förskolan. Sara berättar även att 

de har vattenlek med barnen och Sara vill även att det ska finnas ett sandbord på avdelningen så att 

barnen får möjlighet att  upptäcka och undersöka sanden. 

8.3 Vikten av att arbeta med naturvetenskap med de yngsta barnen på förskolan 

Alla tre förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta med naturvetenskap på förskolan även 

med de yngsta barnen. De hade dock olika tankar om varför och hur. 

 

Ett utforskande arbetssätt: Sara var framförallt inriktad mot barnens utforskande och menade 

att  det är viktigt att arbeta med naturvetenskap för att det är ett  sätt att få barnen att experimentera med 

olika material vilket gör att dom vågar prova på sånt de aldrig provat tidigare tex lera eller färger. Sara 

menade att  det finns många barn som aldrig har fått kladda tidigare eller har fått känna på olika typer av 

material. En del barn kladdar inte ens med maten men med det naturvetenskapliga experimenterandet får 

barnen möjlighet att få känna på materialet och får tillåtelse att ”kladda” med exempelvis färg. Barnen 

får prova utifrån sina egna förutsättningar och det tycker många barn är roligt och spännande. Sara 

menade även att barn sällan tillåts att kladda med mat vilken kan göra att kladda kan upplevas som 

något förbjudet för barnet och därför är det viktigt att möjligöra att barnen får kladda och känna på något 

annat än mat. 

 

Fokus på att lära känna naturen: Lena utgick ifrån naturen och utevistelse när hon motiverade varför 

det är viktigt att arbeta med naturvetenskap med de yngsta barnen på förskolan. Lena menade att barnen 



29 

 

blir mycket lugnare av att vara ute i naturen och att naturen bör vara ett ständigt inslag och att naturen 

och miljö är som ett stort rum. Lena menade även att man måste lära barnen vara ute i naturen då det är 

en färskvara och inte något som kommer av sig själv. Lär sig inte barnen att vistas ute i naturen kommer 

de heller inte vilja vara där och inte känna samma ansvar för miljön som om de fått vara i naturen och 

upptäcka och utforska allt som finns där. 

 

Fokus på att barnen har kunskaper i naturvetenskap inför skolan: Anna delar Lenas uppfattning att 

det är viktigt att barnen får vistas mycket ute i naturen. Anna sade att det är viktigt att lägga grunden för 

lärandet redan med de små barnen på förskolan. 

 

Det är främst viktigt att lära barnen om miljön, lära barnen vistas i den samt lägga grunden för barnens 

lärande i naturvetenskap. 

 

Anna menade även att det är viktigt att gå i från förskolegården och upptäcka naturen runt omkring och 

poängterade att förskolan ligger så nära skogen så det gäller att ta var på det. 

8.4 Samtala om naturvetenskapliga fenomen 

Samtalen om naturvetenskapliga fenomen med barnen handlar främst om att konkret benämna vad 

barnen ser eller vad pedagogerna vill uppmärksamma barnen på. Sara berättar att hon har upptäckt att 

färger är något som kan observeras och hur föränderligt de är. Hon menar att det är svårt då barnen är så 

små och många barn inte har språket. Sara menar även att det kan vara svårt innan man som pedagog 

själv kommer på hur man ska samtala med barnet om något visst fenomen. Ett 

exempel är att titta med barnet på ett löv och att samtidigt samtala kring hur lövet 

ser ut och sedan vidareutveckla det till hur löv förändras över tid. Barnet kanske 

inte har orden men uttrycker intresse med kroppen. Sara berättar att  mycket 

handlar om likheter och olikheter i naturen, ser lövet likadant ut dagen efter? Vad 

händer om man tar in lövet på förskolan? Osv. 

 

Lena berättar att det handlar om att prata om det konkreta och menar att det är viktigt att ge barnen 

begrepp på det de ser. Många av barnen är så små så att de inte själva kan sätta ord på vad de ser så 

därför är det som pedagog viktigt att stödja barnens upptäckande genom att ge dem begrepp på vad de 

ser. Lena berättar att de försöker prata konkret med barnen t.ex. om det finns en regnbåge på himlen så 

försöker man som pedagog visa den så att barnen upptäcker regnbågen om barnen inte redan har 

upptäckt den. Lena menar att det är viktigt att lyssna på barnen och höra deras tankar om fenomenet och 
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att som pedagog  inte ge färdiga svar till barnet utan vara medforskande med barnet och tillsammans 

komma fram till olika svar eller förklaringsmodeller. Lena berättar att de vill att barnen själva ska 

undersöka och upptäcka och att pedagogerna ska vara ett stöd för barnen i deras upptäckande och 

utforskande. Lena berättar om ett tillfälle då barnen undersökte vatten i ett stuprör när det regnade och 

barnen kände på vattnet genom att sätta in händerna i stupröret, de smakade på vattnet och jag som 

pedagog ställde frågor till barnet. ”hur känns vattnet?” ”är det kallt eller varmt?” och på så sätt 

utmanade hon barnen i utforskandet och delade upplevelsen med dem. 

 

Anna delar Sara och Lenas uppfattning och berättar att hon försöker fånga upp vad barnet intresserar sig 

för när de är i skogen eller när de är ute på promenad ger då ord på det barnet intresserar sig för.   

 

Om barnet pekar på en häst så benämner jag hästen och så samtalar jag om barnet om det vi ser. Jag försöker 

anpassa mig utefter barnens nivå och se vad de själva upptäcker och vad de är intresserade av i naturen. 

 

Alla tre förskollärarna delar uppfattningen om att samtalen om naturvetenskapliga fenomen med barnen 

handlar om det konkreta som barnet kan se här och nu och att barnen får stöd i sitt utforskande av 

naturvetenskapen genom att få ord och begrepp på det som barnet uppmärksammar i naturen. 

8.5 Att utgå från barnens intressen 

Sara berättar att de arbetar med naturvetenskap utifrån barnens intressen genom att observera barnen och 

se vad barnen intresserar sig för. Sara berättar att när de är i skogen så hittar barnen olika fenomen som 

väcker deras uppmärksamhet och då gäller det att som pedagog uppmärksamma detta och fundera över 

hur det går att arbeta vidare med det som barnet har uppmärksammat.  

 

Det kan ju vara allt ifrån att där är en snigel och barnen gillar ju djur och det kan vara olika fenomen i 

naturen som ett barn uppmärksammar innan vi hinner eller vi kanske inte ens uppmärksammar det och då 

blir det ju ute efter barnens intressen, vad barnen uppmärksammar. När ett barn ser någonting så blir ju det 

andra barnen väldigt intresserade och inspirerade “ åh kompisen har sett någonting”.  Vi observerar  ju alltid 

det som barnen visar intresse för och utifrån det gör vi våra småprojekt eller våra små arbeten.  

 

Sara menar att det är viktigt att som pedagog vara en medforskande pedagog och inte servera färdiga 

lösningar eller förklaringar till barnen. Sara berättar att om det är något fenomen som de inte känner till 

innan så försöker de undersöka fenomenet tillsamman med barnen eller att hon som pedagog tar reda på 

det till nästa tillfälle de är i skogen och då berättar eller förklarar det naturvetenskapliga fenomenet för 

barnet. Sara anser att det är pedagogens uppgift att lyfta fram det som barnen uppmärksammar och även 

locka andra barn till att utforska i naturen. Det gäller att som pedagog göra utforskandet av 
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naturvetenskap roligt och spännande för barnen så det lockas till att fortsätta upptäcka. 

 

 Lena berättar att de arbetar på liknande sätt på hennes avdelning och att det är barnens intressen som är  

utgångspunkten för arbetet med naturvetenskap och poängterar att lärandet i förskolan ska vara lustfyllt. 

Lena berättar att de utgår från det som barnen upptäcker. Lena menar att det är viktigt att det är en 

öppen miljö så att barnen ges möjlighet att upptäcka och utforska omgivningen. Lena berättar att de 

delar upp sig i olika smågrupper och har olika små projekt, t.ex. utforska hårda och mjuka material.  

Lena berättar att de inte arbetar utifrån fasta scheman utan att de har spontana projekt och försöker ta 

tillvara på det som dyker upp i stunden. Lena säger även att det är viktigt att arbetslagen samarbetar och 

att fokuset ligger på barnens upptäckarlust och processen och inte ett mål som ska uppnås. 

 

Anna berättar att de försöker att utgå från barnens intressen genom att observera och uppmärksamma det 

som barnen visar intresse för. Anna berättar att en del av barnen på hennes avdelning saknar ett språk 

och att det då gäller att genom observationer ta reda på vad barnet visar intresse för och på så sätt bygga 

vidare utifrån barnens intressen. Anna menar att ute i skogen kan man samtala om ett löv eller en sten 

och sedan ta med dem in på avdelningen och måla på eller på annat sätt bygga vidare på det som barnen 

har uppmärksammat. 

8.6 Dokumentera barnens lärande  

Sara berättar att de arbetar med pedagogisk dokumentation på hela förskolan Pilen och att de är viktigt 

att dokumentera vad barnen gör både för att synliggöra barnens lärande samt att pedagogerna ska kunna 

utveckla arbetet utifrån barnens intressen samt att utmana barnen utifrån dess egna individuella 

förutsättningar. Sara säger  

 

Det viktigt att vi pedagoger fotograferar och dokumenterar vad barnen gör. Sen att barnen får ta del av 

dokumentationen och se vad som hände och sedan kanske utveckla det. När de väl får talspråket  kan de vara 

spännande att gå tillbaka till t.ex. bilder så får de prata om den och se om intresset finns kvar och kanske 

utvecklats. Se så här gjorde du förut och såhär vart det sen. 

 

På förskolan Jupiter finns det än så länge inget inarbetat arbete med pedagogisk dokumentation 

men både Lena och Anna berättar att pedagogisk dokumentation ska bli en självklar del av 

verksamheten. Lena berättar att förskolan Jupiter är så pass ny att det inte funnits tid eller 

möjlighet att ha börjat arbeta med den pedagogiska dokumnetationen än  och Anna berättar att de 

precis fått en skrivare så även fast de innan har tagit mycket kort av verksamheten så har det inte 

funnits praktisk möjlighet att sätta upp dokumentationen och göra den tillgänglig för barnen. 
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8.7 Utveckla det naturvetenskapliga arbetet 

Alla tre förskollärarna är överens om att de vill utveckla det naturvetenskapliga arbetet på sina 

respektive avdelningar och att det finns avsikter att stärka det naturvetenskapliga arbetet på båda 

förskolorna. Hur förskollärarna vill utveckla det naturvetenskapliga arbetet ser dock lite olika ut. Sara 

berättar att hennes avdelning håller på och genomgår en omstrukturering angående det 

naturvetenskapliga arbetet och att inomhusmiljön på hennes avdelning kommer att göra det möjligt för 

barnen att själva utforska naturvetenskapliga fenomen. Sara berättar att omstruktureringen av 

inomhusmiljön på avdelning Kronan innebär att barnen får utrymme och möjlighet att få utforska och 

experimentera olika naturvetenskapliga fenomen. Sara berättar att de vill att det verkligen ska finnas en 

hörna där barnen kan få pröva, experimentera och undersöka något och att få pröva arbeta med olika 

material och vi vill se vad barnen är intresserade av och vad de vill göra. Sara berättar även att de har 

pratat om att små barn tycker om att producera och sedan ta sönder, konstruera och dekonstruera samt 

att undersöka hur något fungerar.  

 

Lena fokuserar på utemiljön när hon berättar hur hon vill utveckla det naturvetenskapliga arbetet. Hon 

menar att barnen lär sig så mycket av att vara ute i naturen och att hon därför vill flytta en del av 

verksamheten som vanligtvis sker inomhus till att ske utomhus. Lena säger:  

 

Jag vill att vi ska vara ute mer i naturen och använda naturen mer i den pedagogiska verksamheten. Jag vill 

att vi ska äta fler mål ute så barnen får känna känslan av att äta ute och vad som skiljer sig från att vara inne. 

Ute kan man känna blåst, olika ljud och dofter, flugor som stör i maten osv. 

 

Lena berättar även att det är viktigt att alla barn synliggörs och att det därför är bra att dela in barnen i 

smågrupper och ha små naturvetenskapliga projekt i grupperna. Lena berättar att hon vill ha mer arbete i 

smågrupper så att alla barns tankar och funderingar kommer fram på ett tydligare sätt. 

 

Även Anna vill att en större del av verksamheten ska ske utomhus och att använda sig av allt som finns i 

naturen för att stödja barnens upptäckarlust. Anna säger: 

 

Jag vill att vi ska gå ut mer från gården och gå till skogen där det finns så mycket för barnen att upptäcka.  

 

Anna vill även utveckla det naturvetenskapliga arbetet genom att ge barnen större möjligheter till 

skapande och utforskande inne på avdelningen. Hon vill ta in en del av allt det som finns i naturen och 

hon vill att en del av de färdiga leksakerna som de har byts ut mot olika byggmaterial som barnen kan 

bygga och kontruera med. Anna vill även att det ska finnas byggmaterial på avdelningen och mindre 
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färdiga leksaker. Anna menar att tillgången på material inne på avdelningen är viktig för att barnen ska 

kunna utforska olika naturvetenskapliga fenomen samt att det utvecklar barnens intresse för 

naturvetenskap. 

9 Analys av intervjuerna  

9.1 Definitionen av naturvetenskap och det naturvetenskapliga arbetet 

På frågan ”vad innebär naturvetenskap för dig”? utgick förskollärarna främst utifrån från djur och natur. 

Efter att de hade funderat en stund så blev svaren mer djupgående och naturvetenskap kom att innefatta 

betydligt mer än bara djur och natur. Under tiden de tänkte fick begreppet naturvetenskap en större och 

större betydelse och naturvetenskap kom att innefatta ”allt”. Trots detta kom svaren på hur de arbetar 

med naturvetenskap med barnen i stort sätt att uteslutande handla om djur och natur. De arbetade med 

naturvetenskap genom att de gick med barnen till skogen och undersökte vad som fanns där eller att titta 

på djuren i hagen. Det handlade även om utevistelse i största allmänhet samt om miljö och hållbar 

utveckling. Trots att de intervjuade förskollärarna tidigare svarat att naturvetenskap kunde vara så 

mycket olika fanns det inte alls samma mångfald i svaren här och förutom skogen och miljön sträckte 

sig bara svaren till sand och vattenlek. Detta kan också te sig en aning paradoxalt att de finns en rädsla 

för naturvetenskapligt arbete och en känsla av att det är svårt men sen när det faktiska 

naturvetenskapliga arbetet beskrivs är det väldigt praktiska moment så som skogsutflykter och att titta 

på djur. Tsunghui (2006:250ff) menar att naturvetenskapligt arbete i förskolan kan anses vara svårare 

och krångligare än vad det i själva verket är trots att det finns rika möjligheter till naturvetenskapligt 

arbete i förskolan. Vidare menar Tsunghui att naturvetenskap finns överallt bara den synliggörs vilket 

även de intervjuade förskollärarna menar men att den synen på naturvetenskap inte framträder när det 

beskriver det praktiska naturvetenskapliga arbetet.  

 

Utifrån intervjusvaren kan tre olika motiv och synsätt till varför naturvetenskapligt arbete med barn 

mellan ett och tre år samt olika typer av arbetssätt synliggöras. Synsätten handlar om, vikten av att 

experimentera, vikten av att vara utomhus samt vikten av att lägga grunden för barnens 

naturvetenskapliga kunskaper. De tre olika motiven och synsätten kan alla kopplas till Lpfö (98, rev 

2010) där det står att barn ska ges möjlighet till att få experimentera samt att ges möjlighet att utveckla 

grundliga kunskaper i naturvetenskap. Vidare står det att barn ska få förståelse för djur och natur samt få 

förståelse för att samhälle, människor och natur påverkar varandra ( Lpfö,98, rev 2010:10).  
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9.2 Vikten av naturvetenskapligt arbete 

Alla tre intervjuade förskollärare säger att det är viktigt att arbeta med naturvetenskap även med de 

yngsta på förskolan. Sara berättade att det främst är viktigt att barnen får känna och ”kladda”  på olika 

material medan Lena och Anna främst ansåg att det är viktigt att barnen får vara ute mycket i naturen 

och lära sig om miljön. Lena menade även att barnen blir mycket lugnare i naturen och att det därför är 

viktigt att barnen får möjlighet till utevistelse medan Anna menade att utevistelse och att få upptäcka 

naturen lägger grunden för barnens lärande i naturvetenskap. Tsunghui (2006: 250ff) skriver att det är 

viktigt att förskolebarn får utforska naturvetenskapliga fenomen och att förskollärarna synliggör 

naturliga fenomen i barnens omgivning vilket Lena och Anna anser sig göra när de är i skogen eller ute i 

närmiljön med barnen. Sara var mer fokuserad på barnens kognitiva färdigheter vid utforskandet av 

naturvetenskapliga fenomen vilket Ekström (2007:181-183) menar är vanligt vid lärandesituationer i 

förskolan. 

9.3 Samtala om naturvetenskapliga fenomen 

Förskollärarna samtalar om naturvetenskapliga fenomen med barnen genom att i första hand ge ord på 

vad barnen själva observerat eller ge ord på sådant som förskolläraren uppmärksammar barnet på. 

Förskollärarna gav samstämmiga svar i hur de samtalar med barnen och alla tre var överens om vikten 

av att vara konkret och att ge barnet ord och begrepp. Liksom Thulin (2006) skriver i sin 

forskningsstudie så finns det en tanke och ett önskemål att samtalen ska ske utifrån barnens intressen 

men att det är pedagogen som väljer ut och understryker de begrepp denne anser är viktigt. Samtliga 

förskollärare belyser vikten av språkets roll vid lärandet av naturvetenskapliga fenomen vilket kan 

härledas till Vygotkijs teori om språket roll för lärandet (Säljö, 2011:161 ff) som innebär att lärandet 

sker i samspel med andra och att språket är grunden för lärandet. 

9.4 Barnens intressen 

Sara framhåller under intervjun att allt de gör på förskolan utgår från barnens intressen och att de 

försöker fånga upp vad som barnen är intresserade av genom att observera barnen. Lena har liknande 

tankegångar kring hur de utgår från barnens intressen och menar att det är barnens intressen som ska 

styra. Både Sara och Lena har dock en hel del färdiga uppfattningar om vad som ska göras och Lena 

menar att barnen måste lära sig vara ute i skogen och att de därför bör göra många turer dit. Lenas 

barnsyn kan i det fallet betraktas som den Johansson (2005:77-89) kallar för vuxna vet bäst eftersom 

Lena anser att pedagogerna måste lära barnen att vistas i skogen. Sara framhåller att som pedagog är det 

viktigt att vara en medforskare och inte servera färdiga svar och hon anser det vara viktigt att synliggöra 

barnens egna utforskande och meningsskapande. Både Sara och Lena och även Anna anser att det är 
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viktigt att barnen får vara ute och uppleva naturen med alla sina sinnen vilket kan kopplas till Deweys 

teori som ofta sammanfattas med uttrycket learning by doing, vilket innebär att barnen lär genom att få 

fysiska upplevelser, tex att få vara ute i skogen i stället för att bara prata om den. Sara framhäver även 

att barnen lär av varandra och att ett barns upptäckt kan leda till att även andra barn upptäcker 

fenomenet vilket kan kopplas till Vygotskijs teori om att lärandet sker främst i ett socialt samspel (Säljö, 

2011:161 ff). 

9.5 Dokumentationen 

Alla de tre intervjuade förskollärarna sade att den pedagogiska dokumentationen är central på sin 

respektive avdelning. Det var dock bara på avdelning Kronan som det fanns dokumentation uppsatt på 

väggen och Sara var den förskollärare som pratade om hur de använde sig av den pedagogiska 

dokumentationen och att den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärande. Denna  

uppfattning som delas av Doverborg & Anstett (2003:111ff) som menar att barnens lärande synliggörs 

genom att dokumentation  i form av bilder på barnens lärandeprosess synliggör lärandet både för barne 

och pedagoger. Lena och Anna konstaterade att det är viktigt med pedagogisk dokumentation och sedan 

förklarade varför det inte fanns någon dokumentation synlig. Enligt Lena och Anna berodde den 

bristande dokumentationen på att förskolan var så pass ny och att de inte haft tillgång till någon skrivare. 

Dahlberg (Nöjd, 2011) menar att många förskollärare inte får rätt stöd från sin ledning för att arbeta 

Reggio Emilia inspirerat. Det kan vara en förklaring till varför den pedagogiska dokumentationen 

saknades på avdelningarna Månen och Pluto. 

9.6 Utveckla det naturvetenskapliga arbetet 

Sara, Lena och Anna hade alla idéer om hur de ville utveckla det naturvetenskapliga arbetet på 

respektive avdelning.  

 

1. Bygga olika stationer på avdelningen där barnen kan utforska olika naturvetenskapliga 

fenomen 

-Sara lade stor fokus vid utvecklandet av stationer på avdelningen för att det utforskande 

arbetssättet skulle kunna utvecklas något som kan kopplas till Björklids (2005:37) genomgång av 

Arne Tragetons observationer av förskolemiljöer där han menar att stationer med olika 

verksamheter stimulerar barnens utforskande av olika fenomen. Att barnen får utforska olika 

naturvetenskapliga experiment kan kopplas till Deweys teori som brukar sammanfattas med 

learning by doing (Sundgren, 2011:103 ff). 
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2. Lägga större delen av den pedagogiska verksamheten utomhus 

-  Lena vill utveckla det naturvetenskapliga arbetet genom att lägga mer verksamhet utomhus. 

Lena anser att barnen behöver lära sig att vara ute i naturen och vill därför att så mycket som 

möjligt av verksamheten ska förläggas utomhus. Lena menar att det är viktigt att barn redan när 

de är små utvecklar en lust och vilja till att vara ute i naturen och lära sig att vistas i den. Detta 

kan kopplas till Vygotskijs teori om att lärandet sker i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2011:161 ff) då Lena menar att barnen behöver lära sig att vistas ute i naturen på ett sätt som 

anses vara rätt utifrån den kultur denne lever i. Det kan även kopplas till Piagets stadieteori  

(Kroksmark, 2003:420 ff) då Lena poängterar att det är viktigt att barnen lär sig när de är små. 

  

3. Öka tillgängligheten av olika material inne på avdelningen 

 

Anna vill ta in mer naturmaterial på avdelningen samt ha ett sandbord tillgängligt för barnen för 

att de ska kunna utforska de olika materialen inne på avdelningen vilket kan kopplas till Deweys 

teori learning by doing (Sundgren, 2011:103 ff) eftersom Anna vill att barnen ska få möjlighet 

att upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen genom att få känna på dem och exprimentera med 

dem. 

 

Barnsynen som Sara och Anna utgår från när de beskriver hur de vill utveckla det naturvetenskapliga 

arbetet kan koppas till det kompetenta barnet (Dahlberg & Taguchi Lenz, 1994:29) då de utgår från att 

barnen själva ska ha möjlighet att utforska olika naturvetenskapliga fenomen. Lena utgår snarare utifrån 

synsättet att vuxna ska lära barnen perspektiv som kan kopplas till Loris Malaguzzis det fattiga barnet 

eller vakna men fattiga barnet – som styrs utifrån (Dahberg & Åsén, 2011 :246-247). 

10 Sammanfattning och diskussion 

10.1 Sammanfattning av studien 

 Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning angående hur 

naturvetenskapligt arbete kan se ut på tre olika avdelningar med barn mellan ett 

och tre år. Syftet med studien var att belysa hur förskollärare kan arbeta med 

naturvetenskapligt arbete med barn mellan ett och tre år samt vilken roll 

förskollärarna anser att den fysiska miljön samt valet av material för det naturvetenskapliga arbetet. De 

två förskolorna som ingick i studien är båda Reggio Emilia inspirerade förskolor och inom Reggio 

Emilia inspirerade förskolor har miljö och material en central roll. Studien utgick i från tre 
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frågeställningar: 

 

 Hur beskriver förskollärare på de två undersökta förskolorna sitt arbete med naturvetenskap med 

barn mellan ett och tre år? 

 

 Anser dessa förskollärarna att det är viktigt med naturvetenskapligt arbete med barn mellan ett 

och tre år? Varför/varför inte? 

 

 Vilken roll anser dessa förskollärare att material och den fysiska förskolemiljön har i arbetet med 

naturvetenskap? 

 

10.2 Attityder till naturvetenskap – det är svårt 

När jag sökte efter förskolor och förskollärare att få undersöka och intervjua till min undersökning så 

uppstod det vid ett flertal tillfällen ett motstånd från förskolornas sida då jag nämnde att min studie 

skulle handla om naturvetenskap. Särskilt tydligt blev det då jag berättade att undersökningen skulle 

handla om naturvetenskap med barn mellan ett och tre år. Tre förskolor avböjde att delta i min 

undersökning med motiveringen att de inte arbetade med naturvetenskap på deras småbarnsavdelningar. 

Jag blev hänvisad till deras avdelningar med äldre barn men då min studie är riktad mot barn mellan ett 

och tre år var detta inte intressant för mig. Även de förskollärare som var med i min studie visade vid 

flertalet tillfällen en viss rädsla för naturvetenskapligt arbete och verkade ha uppfattningen att det är 

svårt. Intressant och viktigt att poängtera är att ingen av de tre förskollärarna som jag intervjuade hade 

någon speciell utbildning i naturvetenskap och det hade knappt funnits något naturvetenskapligt innehåll 

i deras lärarutbildningar. Samtliga intervjuade förskollärare önskade sig mer kunskaper i naturvetenskap 

och framförallt hur man arbetar med naturvetenskapligt med de yngsta barnen på förskolan. Trots det 

ansåg två av de tre intervjuade att de hade bra kunskaper i naturvetenskapligt arbete och att de aktivt 

arbetade med naturvetenskap även med de yngsta barnen.  

10.3 Barnsyn och lärande 

Båda förskolorna som jag har undersökt i min studie har barnen strikt indelade efter ålder där det yngre 

barnen går på småbarnsavdelningar och de äldre barnen på storbarnsavdelningar. Barnen flyttas upp från 

småbarnsavdelningen till storbarnsavdelningen i tur och ordning efter deras ålder. Detta kan kopplas till 

Piagets stadieteori som innebär att barnets ålder bestämmer barnets utveckling (Kroksmark, 2003:420 

ff). Samtidigt kan det strida mot Vygotskijs teori om proximala utveckingszoner, som innebär att barn 
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av olika åldrar skulle kunna vara tillsammans i olika situationer t.ex. på promenader eller i andra lärande 

situationer. Barnen skulle då ha möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.  

 

Både förskolan Pilen och förskolan Jupiter har sina inomhusmiljöer utformade efter den Reggio Emilia 

inspirerade pedagogiken där det mesta av materialet är tillgängligt för barnen och de själv kan ta fram 

det material barnet vill ha. Alla tre intervjuade förskollärare menar att de ser på barnen som kompetenta 

men det finns variationer i barnsynen beroende på olika sammanhang. Sara och Anna poängterar vikten 

av att barnen själv får undersöka olika naturvetenskapliga fenomen medan Lena oftare anser att de 

vuxna ska lära barnen t.ex. att vara ute i naturen. 

10.4 Det naturvetenskapliga arbetet 

Alla tre förskollärare som intervjuades ansåg att det är viktigt att arbeta med naturvetenskap med barn 

mellan ett och tre år och menade att naturvetenskap kan vara väldigt mycket och finns överallt. Samtliga 

förskollärare hade dock skogen som utgångspunkt i det naturvetenskapliga arbetet och det var främst 

skogen och utomhusvistelse som låg i fokus även när de gällde hur de ville utveckla den pedagogiska 

verksamheten. Det fanns dock vissa skillnader mellan förskollärarnas motiv och avsikter med det 

naturvetenskapliga arbetet. Skillnaderna kan delas in i tre olika kategorier:  

 

1. Ett utforskande arbetssätt 

2. Fokus på att lära känna naturen 

3. Fokus på att barnen erövrar kunskaper i naturvetenskap inför skolan 

10.5 Reggio Emilia 

Båda förskolorna som min studie genomfördes på kallar sig för Reggio Emilia inspirerade förskolor men 

ändå så skiljde sig både arbetssätt och de fysiska förskolemiljöerna kraftigt åt. Ingen av förskolorna var 

från början uppbyggda som Reggio Emilia inspirerade förskolor.  På den ena förskolan eftersträvade 

pedagogerna att inomhusmiljön skulle utformas efter hur förskolorna i Reggio Emilia är uppbyggda och 

de höll på att bygga upp olika stationer på avdelningen där barnen själva ska få möjlighet att utforska 

olika naturvetenskapliga fenomen och på avdelningen var även den pedagogiska dokumentationen väl 

synlig. På den andra förskolan fanns det inget stationstänk i inomhusmiljön och den pedagogiska 

dokumentationen syntes inte till. Pedagogerna på den förskolan menade dock att förskolan var ny och 

under uppbyggnad och att den pedagogiska dokumentationen snart skulle bli en självklar del av 

verksamheten. Vad som egentligen är en Reggio Emilia inspirerad förskola i Sverige är väldigt svårt att 

svara på då det inte finns några särskilda riktlinjer och det utförs heller ingen kontroll av de förskolor 
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som kallar sig Reggio Emilia inspirerade vilket både kan verka positivt eller negativt enligt Reggio 

Emilia institutet. Detta är dock något som uppmärksammats och diskuterats så kanske är det något som 

kommer att förändras i framtiden (Nöjd, 2011).  Intresset för Reggio Emilia inspirerad pedagogik lär i 

allafall fortsätta. 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra en studie på om det skiljer sig i synen på arbete med naturvetenskap med 

barn mellan ett och tre år mellan Reggio Emilia inspirerade förskolor och traditionella förskolor eller 

mellan andra pedagogiska inriktningar. 

 

Det vore även intressant att göra en studie på vad som egentligen är en Reggio Emilia inspirerad 

förskola i Sverige i dag med tanke på att specifika riktlinjer eller kontroller saknas. 
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Bilaga 1 

 Intervjuguide 

 

1. Vad innebär naturvetenskap för dig? 

2. Har du någon ytterligare utbildning i naturvetenskap förutom din lärar/förskollärarexamen? 

3. Anser du att det är viktigt att jobba med naturvetenskap med barn som är mellan ett och tre år? 

Varför/varför inte? 

4. Hur arbetar ni med naturvetenskap på eran avdelning? 

5. Finns det en samsyn på hela förskolan angående arbete med naturvetenskap eller är det upp till 

varje enskild avdelning att bestämma? 

6. Vilken roll anser du att den fysiska förskolemiljön har för arbetet med naturvetenskap? 

7. Vilken roll anser du materialet har vid arbete med naturvetenskap? 

8. Hur har du/ni tänkt när ni planerat inomhusmiljön med tanke på det naturvetenskapliga arbetet? 

9. Vad anser du ni om pedagogisk dokumentation? 

10. Hur arbetar ni med naturvetenskap utifrån förskolans läroplan? 

11. Hur samtalar du om naturvetenskapliga fenomen med barnen? 

12. Hur arbetar du/ni utifrån barnens intressen när ni arbetar med naturvetenskap? 

13. Hur skulle du vilja utveckla det naturvetenskapliga arbetet? 

14. Är det något du vill tillägga? 

 


