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Abstract  

Title: Do we take children’s interest in nature and technology seriously? - A qualitative study 

of how some preschool teachers see an opportunity to exploit children's interest in science and 

technology in the preschool. 

Term: Spring 2013          Author: Claudia Rodriguez                    Tutor: Alla Ericson 

The purpose of this study was to examine and compare what six preschool teachers thought 

about their opportunities to take advantage of children's interest in natural sciences and 

technology, across four kindergartens. The following questions were explored in order to 

achieve the aim of the study: How do the preschool teachers interviewed describe their work 

with science and technology in the preschool and what these preschool teachers think about 

the meaning of motivation in the children’s learning of natural sciences and technology in 

preschool.   

The study used a qualitative approach in the form of semi-structured interviews and 

interviewed a total of six trained pre-school teachers from four kindergartens with different 

profiles. The first kindergarten focuses on mathematics, science and technology. The second 

one has a profile based on children's play and language whilst collaborating in a STA 

(Science and Technology for All) project. The third and fourth preschools have a nature and 

environment profile. All the preschool teachers interviewed believe that the function of 

natural sciences in kindergarten is to give children the opportunity to discover, explore and 

understand nature; however, they have different viewpoints about nature and use it in 

different ways. The result of the study shows that the profile of the school affects the 

educational activities and the views of preschool teachers on children's learning as well as the 

building of knowledge in relation to natural sciences and technology. Likewise, the results 

show that there is great variation in how the six preschool teachers interviewed see 

opportunities to exploit children's motivation in nature and technology. Notwithstanding, all 

preschool teachers interviewed highlight that motivation is a driving force and the foundation 

for children's learning in natural sciences and technology.  
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”Jag hör och glömmer. 

Jag ser och minns. 

Jag gör och förstår. ” 

Konfucius 

1 Inledning och bakgrund 

Enligt internationella undersökningar som utfördes av TIMSS (Trend International 

Mathematics and Science Study) år 2007 och PISA (Programme for International Student 

Assessment) år 2009 har elevers intresse för matematik, naturvetenskap och teknik minskat 

kraftigt under de senaste åren (Skolverket 2010a:17-21). Detta har lett till utvecklingsinsatser 

med syfte att stimulera arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan i enlighet med de 

förtydligade målen i förskolans läroplan, Lpfö98 reviderad 2010 (Utbildningsdepartementet 

2012). I den aktuella förskolans läroplan (Skolverket 2010b:10) står att förskollärare ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bland annat  

 urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

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

Att tidigt intressera de yngre barnen för natur och teknik och ändra det fallandet intresset för 

dessa ämnen inom äldre barngrupper är en strategi som lockar några forskare.  Bodil 

Sundberg, forskare vid Örebro universitet säger, i Sveriges radio P4 Örebro i Boulevard, 

2011-11-14 att ”det finns en oro på alla möjliga plan över det vikandet intresset för 

naturvetenskap, eftersom vårt samhälle vilar på kunskaper inom främst naturvetenskap och 

teknik” (Sundberg 2011). På frågan om måste man kunna naturvetenskap svarar Sundberg: 

”Det är det elever frågar sig, det är en jättebra fråga, för egentligen så klarar vi av våra liv 

utan ha dessa kunskaper, men vem ska forska fram nya läkemedel, vem ska bygga nya broar, 

vem ska kunna klara av grundforskning är en fråga, men sedan handlar den också om att 

förstå den världen man lever i sin vardag ur ett naturvetenskapligt perspektiv” (ibid.). 

Varför är det viktigt att börja tidigt med naturvetenskap och teknik? Forskare och 

lärarutbildare i teknikdidaktik vid Karlstads universitet Veronica Bjurulf hävdar i en artikel i 
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tidningsskriften Lärarnas Nyheter att ”Ur ett näringslivsperspektiv behöver vi kompetenta 

och uppfinningsrika människor i Sverige för att stå oss i den internationella konkurrensen i 

framtiden. Men det har varit ett lågt intresse för tekniska yrken och utbildningar. Därför 

behöver vi få barn att känna att det är roligt och spännande med teknik tidigt” (Bjurulf 2013).  

Trots att både förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010 och några forskare menar att 

naturvetenskap och teknik är viktiga ämnen att undervisa redan i förskolan, ser undervisning i 

dessa ämnen olika ut inom förskolor. Enligt Skolverkets kvalitetsgranskning rapport 7 

(Skolinspektionen 2012:36) har flera förskolor ett aktivt kretsloppsarbete som synliggörs för 

barnen och där är de delaktiga, ett antal förskolor arbetar medvetet med naturvetenskapliga 

experiment medan andra förskolor gör det utan ett specifikt sammanhang med olika 

lärsituationer. Det är i detta sammanhang som min undersökning är aktuell och bidrar till 

debatten om hur undervisning i naturvetenskap och teknik bedrivs i några förskolor och visar 

på vilket sätt förskollärarnas föreställningar om naturvetenskap och teknik kan öka eller 

minska barnens motivation för dessa ämnen.  

Min förhoppning med denna studie är att läsaren kan öka förståelse och hitta inspiration för 

nya idéer, tankar och funderingar runt att arbeta med naturvetenskap och teknik i dagens 

förskola.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur sex förskollärare resonerar runt 

möjligheterna att ta tillvara och utveckla barns intresse för naturvetenskap och teknik i fyra 

förskolor. Följande frågeställningar kommer att undersökas för att få klarhet i studiens syfte: 

 

 Hur de intervjuade förskollärarna beskriver sitt arbete med naturvetenskap och teknik i 

förskolan?  

 

 Vad anser dessa förskollärare om intressets betydelse för barns lärande inom 

naturvetenskap och teknik i förskolan? 
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3 Teorianknytning  

I det här avsnittet ges en presentation av några aspekter inom tre teoretiska perspektiv som var 

inspirationskälla till att skriva den här studien. Den första är det konstruktivistiska 

perspektivet ur Jean Piaget. Den andra är den progressiva pedagogiken utifrån John Deweys 

filosofi. Den tredje är det sociokulturella perspektivet med fokus på Lev Vygotskijs 

resonemang. Anledningen till att jag valt dessa perspektiv och teoretiker är att alla tre 

framhåller ett stort intresse för barns tankeutveckling och undervisning inom förskolan och 

skolan. I denna studie bidrar dessa perspektiv och teoretiker till att öka förståelsen om 

relationen mellan barns intresse, handling, kunskapsbildning och lärande inom 

naturvetenskapliga kunskapsområden.    

3.1 Jean Piaget och ett konstruktivistiskt perspektiv 

Jean Piaget (1896 – 1980) var en schweizisk biolog, psykolog och pedagog. Han skrev och 

publicerade vid mitten av 1920-talet böcker om barns språk och tankeutveckling som väckte 

ett stort intresse inte bara i Europa utan också i USA, där behaviorismen dominerade och 

intresse för Piaget var begränsat fram till mitten av 1950-talet. (Egidius 2009:95) 

Behaviorismen är en riktning inom psykologin, i vilken lärande betraktas som en koppling 

mellan stimulus och respons (Nationalencyklopedin 2013a).  

Den danska professor Knud Illeris (2001:26) betecknar att en avgörande styrka hos Piaget är 

att hans teori om lärande baserades på en biologisk genetisk grund. Det innebär att varje 

levande varelse, enligt Piaget, är ett system av reaktioner som samspelar sinsemellan och med 

individens förhållande till miljön (Egidius 2009:97). En andra styrka hos Piaget är hans 

konstruktivistiska syn på lärande. Den innebär att människan genom lärande och kunskap 

själv konstruerar sin förståelse av omvärlden (ibid.). Doktoranderna i didaktik Ingela 

Elfström, Sterner Nilsson, och Godée Wehner (2008:29–30) anser att en konstruktivistisk syn 

på lärande beskriver människan som en aktiv skapare av meningsfulla helheter, något som 

motsäger tanken att barnet är ett tomt kärl som ska fyllas med samma kunskap. På så sätt 

understryker Elfström et al.( 2008: 29-30) hur Piaget starkt betonade vikten av att individen 

får göra egna erfarenheter och hur barn bildar begrepp som är uppbyggda av egna personliga 

erfarenheter. I denna kontext skriver Piaget (1972:23) att ”lärare ska sluta vara föreläsare och 

att de istället ska stimulera elevernas eget utforskande och deras egna ansträngningar och inte 

nöja sig med att bara överräcka redan färdiga lösningar på problemen till dem.”  
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Enligt Illeris (2001:26) skiljer Piaget på två aspekter av lärande: det dynamiska och det 

strukturella. Till den första hör vad det är som driver lärandet framåt och på vilka grunder. 

Den andra handlar om lärandets innehåll och bearbetning av lärandets hur-fråga. Enligt Illeris 

är det i den strukturella aspekten som Piaget har detaljerat sin forskning. Därtill kommer 

Piagets stadieteori. Den innebär att barnet utvecklas i olika stadier från födseln till puberteten. 

Dessa stadier kommer i en viss ordning och på vissa åldersnivåer (ibid.). 

I boken Barnets själsliga utveckling beskriver Piaget (1968:15–16) dessa stadier i följande sex 

utvecklingsperioder: (1) Reflexernas eller de medföddas beteendestadium, som är de första 

instinktiva tendenserna och de första emotionernas stadium. (2) De första motoriska 

erfarenheterna och det perceptiva stadiet, som är de första differentierade känslornas stadium. 

(3) Den sensomotoriska eller praktiska intelligensens stadium. Dessa tre stadier utgör 

spädbarnsperioden och sträcker sig till tvåårsåldern. (4) Den intuitiva intelligensens och de 

spontana interindividuella känslornas stadium från två till sju år. (5) De konkreta intellektuella 

operationernas stadium, som är de moraliska och samarbetskänslornas stadium från sju till 

elva år. (6) De abstrakta individuella operationernas stadium, som är det stadium där 

personlighet formas från och med pubertet.    

Enligt Illeris (2001:27) är en central punkt i Piagets teorier att han uppfattar lärande som en 

jämviktsprocess. Den innebär att individen hela tiden strävar efter att både anpassa sig till 

omgivningen och försöka anpassa omgivningen till de egna behoven, genom adaptation eller 

anpassningsprocess (ibid.). För Piaget sker adaptation genom två olika situationer: 

assimilation och ackommodation. Den första situationen sker när barnet tar till sig intryck från 

omgivningen som anpassas till de existerande kunskapsstrukturerna. Den andra situationen 

innebär en förändring av de redan existerande kunskapsstrukturerna (ibid.). Enligt professor i 

pedagogik Roger Säljö (2000:67) är tänkandet grundläggande för Piaget och de kognitiva 

strukturerna utvecklas oberoende av språket. Detta innebär att språket tillåter individen att ta 

information eller assimilera, men bara i den dimension där informationen stämmer med 

individens kognitiva strukturer. Säljö påpekar att för Piaget är språket en funktion som 

utvecklas från ett egocentriskt förhållningssätt, d.v.s. att barnet endast talar utifrån sina egna 

föreställningar och i stort sätt om sig själv, till ett socialiserat bruk av språket, där språket 

används för kommunikation med andra (ibid.).    
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Professor i naturvetenskapernas didaktik Svein Sjøberg (2005:291) tolkar Piagets teori och 

perspektiv inom två motsatta pedagogiska tankarna. Å ena sida ser han Piagets pedagogik 

som en helt öppen, spontan och kreativ sådan, där barnet själv ska konstruera sin kunskap och 

pedagogers roll blir därmed bara att skapa situationer som stimulerar barnets egna 

konstruktiva processer. Å andra sidan tolkar han Piagets pedagogik som en stark 

systematiserad och styrd pedagogik, där barnet arbetar efter väl strukturerade planer som 

anpassas till dess utvecklingsnivå eller stadium (ibid.). Sjøberg hävdar att det är den andra av 

Piagets teorier som i hög grad dominerat tänkandet i de naturvetenskapliga ämnenas 

pedagogik (ibid.).  

Sammanfattningsvis utgår både Piagets teori och perspektiv om lärande från barn och 

utveckling av deras tänkande. Språket är en funktion som efterhand spelar en roll i barnets 

kognitiva utveckling, i första hand är barnets fysiska handlingar i förhållande till omgivningen 

nödvändiga för att barnet ska förstå sin omvärld och konstruera nya kunskaper. Piagets 

pedagogik har haft stor inflytande i de naturvetenskapliga ämnenas pedagogik.  

3.2 Dewey och den progressiva pedagogiken  

John Dewey (1859–1952) var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Han inspirerade 

med sina reformpedagogiska idéer och progressiva tankar kring skola och utbildning, de 

svenska skolreformerna efter andra världskriget (Sundgren 2005:79).  

I den progressiva pedagogiken är barnens individualitet, intressen och egna erfarenheter 

viktiga utgångspunkter för lärande, där samspelet mellan barn och lärare och barnen 

sinsemellan utgör en viktig del i undervisningen (Dewey 2004:136). Inom den progressiva 

pedagogiken bör läraren skapa en gynnsam atmosfär som möjliggör en verklig kontakt mellan 

barn och barn och mellan barn och lärare, vilket spelar en stor roll i undervisning, där respekt 

för barnets egna initiativ bidrar till en positiv attityd till lärande (ibid.).  

Dewey (2004:17) hävdar att individen utvecklas i interaktion med sin omvärld. Han anser att 

utbildning måste ge individen möjlighet att aktivt pröva och experimentera. Det är i detta 

sammanhang som uttrycket learning by doing får sin relevans. Dewey betraktar individens 

intresse och aktivitet som utgångspunkten för lärande, där lärarna stimulerar, breddar och 

fördjupar elevens utveckling (ibid.).  
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Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, ja hela kroppen 

är kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren och boken stället där man kontrollerar. Ingen 

bok eller karta kan ersätta den personliga erfarenheten.  

 Den kan inte träda i stället för en verklig resa … 

»Learning by doing» betyder naturligtvis inte att handverket och liknande sysslor ska 

ersätta lärobokstudier. Men det bidrar till att hålla barnets uppmärksamhet och intresse vid 

liv, om man låter eleverna arbeta praktiskt, så ofta som man har en möjlighet till det. 

                      (John Dewey och Evelyn Dewey ur Framtidsskolor 59f i Hartman 2005: 232)  

Dewey (1997:183–184) anser att begreppet erfarenhet omfattar ett aktivt och ett passivt 

innehåll. Den aktiva delen siktar på det praktiska i genomförandet av en viss handling d.v.s. 

att göra något. Den passiva delen finns i själva upplevelsen i genomförandet av en handling 

eller reflektering över handlingen. Det är där individen tar till sig och står ut med 

konsekvenserna. Sambandet mellan dessa två erfarenhetsfaser avgör hur erfarenheten blir 

värdefull. Dewey påpekar att erfarenhet måste medföra ett reflekterande moment för att det 

ska vara meningsfullt och lär oss något. Han förklarar att ”lära av erfarenheter” är att 

reflektera mellan det som vi gör och de konsekvenser vi får av det (ibid.). Enligt professor i 

didaktik Gunnar Sundgren (2005:90) är både elevers erfarenheter och deras känslor viktiga 

för Dewey för en god socialisation och möjliggör en symbolisk representation av omvärlden.  

Dewey (2004:48) lyfter fram sinnenas betydelse för barnens utveckling, han säger att 

förbereda barn för ett framtida liv innebär att låta dem bestämma över sig själva, det vill säga 

att ge barnen möjlighet att utnyttja hela sin kapacitet, i vilket sinnena är ett användbart 

redskap. Sundgren (2005:91) tolkar att Dewey anser att barnet har grundläggande drivkrafter 

eller naturliga resurser för lärande. För Dewey kallas dessa drivkrafter “instinkter” och 

handlar om den sociala instinkten eller barnets behov att samspela och kommunicera med 

andra människor, en instinkt att tillverka eller att vilja göra saker, en instinkt att undersöka 

och en instinkt att gestalta i konstnärliga uttrycksformer (2005:91).  Elfström et al. (2008:166) 

anser att för Dewey ska naturvetenskapsundervisning vara praktisk och ge barnet möjlighet att 

använda sina tidigare erfarenheter, där läraren ska integrera olika ämnena så mycket som 

möjligt och skolan ska representera det samhälle barnet befinner sig.  

Sammanfattningsvis utgår Deweys progressiva pedagogiska tankar från barnets egen 

utveckling, grundläggande drivkrafter, förkunskaper, handlingar, intresse, och erfarenheter. 

Dewey poängterar att barnets individualitet, sociala sampel, praktiska aktiviteter och 
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reflektion av sina erfarenheter skapar mening som bidrar till förståelse av dess omgivning och 

skapar nya kunskaper.  

3.3 Vygotskij och ett sociokulturellt perspektiv  

Lev Vygotskij (1896–1934) var en rysk psykolog och pedagog som var verksam i 

Sovjetunionen under de åren när dialektik – grunden i marxistisk ideologi – dominerade i 

Sovjetunionen i alla grenar av vetenskap. Vygotskij blev ”återupptäckt” av amerikanska 

forskare inom utbildningsvetenskap på 1990-talet och från USA introducerades en del av hans 

idéer också i Sverige under de senaste 20 åren (Kroksmark 2011:446).  

Docent i idéhistoria Anders Burman (2011) anser att boken ”Tänkande och språk” kan räknas 

som Vygotskij huvudverk. Burman påpekar att precis som Piaget, intresserar sig Vygotskij för 

barns utveckling, och inte minst för den kognitiva teorin och stadieteorin som är bakgrunden i 

hans resonemang. Förutom detta menar Burman (ibid.) att Vygotskijs grundsyn är betydlig 

mer dynamisk och flexibel än Piagets. Säljö (2005:116) anser att den centrala utgångspunkten 

hos Vygotskijs perspektiv är att människan både är en biologisk och en kulturell varelse. 

Detta innebär att människans biologiska utvecklingslinje påverkas av sociokulturella faktorer, 

där interaktion mellan individ, omgivningen och språket spelar en avgörande roll för 

individens socialkulturella utveckling (ibid.). ”I ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation och språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och 

omgivningen” (Tulviste 1991 citerades i Säljö 2000:67). Detta innebär att inom ett 

sociokulturellt perspektiv blir språket ett verktyg eller kan ses som ett redskap för människans 

tänkande (Säljö 2000:74). Enligt Säljö (2005:118) ansåg Vygotskij att genom den 

sociokulturella utvecklingen har människor skapat olika hjälpmedel eller redskap som de 

använder i den dagliga verksamheten. Det är det som Vygotskij kallar fysiska och 

psykologiska redskap. De första redskapen är tillverkade föremål eller artefakter som är 

skapade av människor med vissa egenskaper eller för att kunna användas i de olika 

situationer, det kan t.ex. vara papper, pennor, bilar o.s.v. De andra redskapen är sådant 

människan använder för att tänka och kommunicera med t.ex. siffersystem och alfabet (ibid.). 

Säljö (2005:119) menar att för Vygotskij är det viktigaste psykologiska redskapet språket. 

”Det är genom språket som människan blir delaktig i andras perspektiv och det är genom 

språket som sociokulturella erfarenheter förmedlas” (ibid.).      
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Säljö (2005:123–125) tolkar att hos Vygotskij är skolan och förskolan en viktig miljö för 

lärande, där barnen ska komma i kontakt med olika begrepp som de inte möter i vardagen. 

Detta möjliggör att barnen genom social interaktion vidgar sina kunskaper och erfarenheter. 

För Vygotskij finns det skillnad mellan hur barnen lär sig vardagliga och vetenskapliga 

begrepp. I det första behöver barnen inte veta vad termen betyder utan hur man använder den. 

I det andra krävs att undervisningen utgår från barnens tidigare erfarenheter, samt att läraren 

blir en resurs som hjälper barnen att se kopplingen mellan abstrakta begrepp och egna 

erfarenheter (ibid.).  

Säljö (2005:126) anser att en grundläggande aspekt inom ett sociokulturellt perspektiv är att 

individer lär sig och utvecklas genom sitt deltagande i ett socialt samspel. Burman (2011) 

anser att för Vygotskij den närmaste utvecklingszonen är skillnaden mellan vad ett barn 

presterar på egen hand och vad det kan prestera tillsammans med andra. Burman menar att 

Vygotskij poängterar att barnen genom en bra undervisning och i den egna leken, kan uppnå 

mer än i den biologiska utvecklingsnivån (Burman 2011).  

Sjøberg (2005:327) framhåller att det är viktigt att tänka på att elever inte är isolerade 

individer, utan att de tillhör en viss miljö, kultur och ett socialt och ett språkligt sammanhang 

som påverkar deras vardags- och begreppsföreställningar. I denna kontext har ett 

sociokulturellt perspektiv en växande betydelse inom naturvetenskapliga ämnen för 

undervisning och barns lärande (ibid.).  

Sammanfattningsvis utgår Vygotskijs tankar och resonemang från barnets egen utveckling i 

ett socialt samspel, där språket spelar ett avgörande roll som en länk mellan individen och 

dess omgivning. Vygotskij begrepp den närmaste utvecklingszonen refererar till skillnaden 

mellan barnets egna möjligheter och att i interaktion med andra barn eller vuxna ta till sig och 

skapa nya kunskaper.  

3.4 Centrala begrepp 

I det här avsnittet redogörs för de grundläggande begreppen som förkommer kontinuerligt i 

studien. Anledningen till att jag väljer dessa begrepp är att de utgår från bearbetning av den 

empiriska studiens material. Med hjälp av begreppen kunskap, lärande, intresse, 

naturvetenskap och teknik var det möjligt att nå studiens syfte och besvara studiens 

frågeställningar. Vart och ett av dessa begrepp används i studien för att få en helhetsbild och 

bättre förståelse av studiens resultat och analys.   
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3.4.1 Kunskap 

Begreppet kunskap har länge varit ett diskussionsämne i varierande sammanhang, filosofiska 

discipliner och inom olika pedagogiska perspektiv. I den här studien används begreppet 

kunskap för att synliggöra och förstå vad kunskap är och hur den skapas i en 

naturvetenskaplig undervisning utifrån en progressiv pedagogik, ett konstruktivistiskt och 

sociokulturellt perspektiv.   

För Piaget är barnets fysiska handlingar i förhållande till omgivningen källan till kunskap, där 

konkreta handlingar som skjuta, dra, flytta och så vidare är primära, efterhand kommer 

språket att spela en större roll i barnets kognitiva utveckling (Sjøberg 2005:286). Dewey 

(1997:398) betecknar kunskap som något pragmatiskt (det vill säga att den ska vara praktisk 

och användbar) på ett sätt som hjälper individer att tolka och förändra sin omgivning. Han såg 

kunskap som handling, vilken ska vara förankrad i individens tidigare erfarenheter och som 

kan återges i framtida situationer. Säljö (2000:119) anser att från ett sociokulturellt perspektiv 

är kunskap representerad i de färdigheter som en individ har för att lösa problem i praktiska 

och kommunikativa situationer. Kunskapen ska inte tas eller förstås som ett resultat av givna 

sanningar. Enligt Säljö (2005:26) är kunskap inte en produkt av neutrala observationer som 

från en högre position betraktar världen. Kunskaper är resultatet av argumentation och 

handling i ett socialt sammanhang som innebär ett försök att se, förstå och hantera världen på 

ett visst sätt.   

3.4.2 Lärande  

I den här studien används begreppet lärande för att få syn på hur barnen utvecklar sitt 

kunnande inom naturvetenskapens kunskapsområde.  

Elfström et al. (2008:29) anser att Piaget följer en rationalistisk tradition, där tänkandet 

accepteras och utvecklas inifrån. Detta gör också ”att synen på lärandet blir induktiv, vilket 

innebär att barnen först gör konkreta erfarenheter, sedan lär sig och utvecklas. Barn ska alltså 

hels göra egna erfarenheter utan vuxna ingripanden eller förklaringar” (Elfström et al. 

2008:30). Dewey (2004:106) ser inte lärande som en abstrakt psykologisk process, utan ett 

aktivt samspel mellan individ och omgivning. Säljö (2000:18) anser att synen på lärandet och 

mänskligt tänkande ur ett sociokulturellt perspektiv är att man intresserar sig för hur individer 

och grupper tillägnar sig och använder sina fysiska och kognitiva resurser, där samspelet 

mellan kollektiv och individ är central.    
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3.4.3 Intresse 

Begreppet intresse är centralt i den här studien. Det återfinns i studiens syfte och lyfts fram i 

den aktuella reviderade förskolans läroplan. I den står att en del av förskolans uppdrag är att 

”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att 

lära ska stimuleras” (Skolverket 2010b:6). ”Verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intresse, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (ibid.).  

Doktorand i ämnesdidaktik Britt Lindahl (2003:52) beskriver tre huvudförklaringar till 

begreppet intresse. För det första beskrivs intresset som en personlig egenskap som innebär att 

personen är nyfiken i största allmänhet. För det andra ses intresse som ett personligt eller ett 

inre intresse, vilket finns hos en individ ganska stabilt under en längre tid och som riktar sig 

mot speciella aktiviteter eller ämnen. För det tredje skapas intresse av situationen, vilket 

kallas yttre intresse. Här studerar man yttre faktorer som skolmiljö, lärare, läromedel och 

undervisning. För Dewey (1997:173) är intresset en drivkraft för barns lärande. Han påpekar 

att undervisningens uppgift är att hitta det material som engagerar elever i specifika aktiviteter 

och hjälper dem att nå ett syfte, samt förklarar att intresset av material varierar beroende på 

elevers förmåga, tidigare erfarenheter och livsinställningar (ibid.).  

3.4.4 Naturvetenskap  

Begreppet naturvetenskap i den här studien används i två olika sammanhang: som ett mål- 

område att utveckla i förskolan och som en metod för att individen upptäcker och förstår sin 

omgivning.  

I Nationalencyklopedin definieras begreppet naturvetenskap som ”sammanfattande 

benämning på vetenskaper som studerar naturen, bl.a. fysik, kemi, biologi, astronomi och 

geologi” (Nationalencyklopedin 2013b). Sjøberg (2005:77) anser att naturvetenskapen både 

beskriver och förklarar naturliga fenomen som finns i verkligheten på sätt som inte relateras 

till myter, traditioner eller gudar, men de flesta naturvetare argumenterar att 

naturvetenskapens centrala uppgift är att förklara, genom förklaring kan man skapa mening 

och söker orsaker till saker som hänt. Sjøberg (2005:59) hävdar att ”naturvetenskapliga 

ämnen är kulturämnen”. Han påpekar att naturvetenskap är en viktig del av det nordiska 

kulturarvet, och skolans naturvetenskapliga ämnen är präglat av detta. Dewey (1997:267) 

betraktar naturvetenskap som ett resultat av metodologiska undersökningar, reflektioner och 

experimenten som leder till bearbetade slutsatser om ett skilt fenomen, där naturvetenskapen 
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växer som kunskap, utifrån meningsfulla aktiviteter vilka medför förändringar av 

omgivningen.   

En engelsk läromedelsförfattare och lärarutbildare John Stringer (2007:8) definierar 

naturvetenskap som ”en kunskapsdisciplin som bygger på att teorier och hypoteser har 

prövats experimentellt. Naturvetenskap är också en metod, ett praktiskt tillvägagångssätt att 

finna pålitliga svar på frågor vi ställer om världen runt oss.” Han betonar att naturvetenskap 

hjälper barn och ungdomar att utveckla sina tankar och arbetssätt för att skapa förståelse för 

sin omvärld genom att undersöka och använda rationella förmågor (ibid.).  

3.4.5 Teknik 

Begreppet teknik används i den här studien som ett målområde att utveckla enligt den aktuella 

reviderade läroplanen 1998 för förskolan, där teknik betraktas som ett sätt att utveckla barns 

förståelse om hur saker och ting fungerar men också en resurs för att barnet ska lära sig skapa 

och kommunicerar med hjälp av att forma, konstruera och nyttja material och teknik. 

Multimedia och informationsteknik kan även användas i skapande processer i förskolan 

(Skolverket 2010b:7).   

I Nationalencyklopedin definieras begreppet teknik som ”sammanfattande benämning på alla 

människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. 

Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig 

kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik” (Nationalencyklopedin 2013c). Sjøberg 

(2005:81) anser att en grundläggande skillnad mellan naturvetenskap och teknik är att den 

första har som centralt mål att förstå världen medan den andra fokuserar på att lösa problem i 

konkreta situationer. Stringer (2007:12) skriver att ”teknik handlar om att skapa saker som 

inte fanns innan de tänktes ut eller visualiserades. Eftersom fungerade teknik kräver 

naturvetenskaplig förståelse är naturvetenskap och teknik besläktade.”  
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4 Tidigare forskning  

Skolverkets rapport (2008:107) påpekar att ungefär 20 procent av avhandlingar och artiklar 

som redovisas i kunskapsöversikten handlar om NO-undervisning för de yngre barnen. 

Rapporten förklarar att detta har olika orsaker. Det kan bero på att ”forskare har ett större 

intresse för de äldre elevernas naturvetenskap, att de känner att de inte är tillräckligt kunniga 

om denna åldersgrupp, att de finner det svårare att samla tillförlitliga data från de yngre, att de 

har svårigheter att formulera forskningsfrågor i detta område eller anser lärande och 

undervisning i naturvetenskap för de yngre vara mindre viktigt” (Appleton 2007 i Skolverket 

2008:107).  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom uppsatsområdet som består av två 

avhandlingar och en rapport.   En avhandling som forskare Susanne Thulin (2011) har skrivit, 

om hur lärare arbetar med naturvetenskapliga innehåll och en doktorsavhandling av forskaren 

Annika Elm (2012) om hur olika faktorer påverkar barns meningsskapande i naturvetenskap. I 

detta avsnitt kommer jag även att referera till en kvalitetsgranskning rapport av Skolverket 

(Skolinspektionen 2012) om hur förskolan arbetat med det förtydligade uppdraget när det 

gäller barns utveckling och lärande inom naturvetenskap och teknik.  Anledningen till att jag 

valt dessa studier och rapport är att alla tre handlar om naturvetenskap och teknik i tidigare 

ålder.  

4.1 Susanne Thulin  

Susanne Thulin är förskollärare och medlem av den nationella forskarskolan i barndom, 

lärande och ämnesdidaktik. Hon har i sin avhandling Lärares tal och barns nyfikenhet – 

Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan (Thulin 2011) undersökt hur 

förändringar inom förskolan efter nya läroplanen Lpfö 98, reviderad 2010 inverkar på 

förskolans verksamhet och hur ett naturvetenskapligt kunskapsområde tolkas i förskolans 

praktik. Denna avhandling har förskolan i en brytningstid som utgångspunkt. Thulin 

argumenterar att svenska förskolan befinner sig i en förändring där barns 

personlighetsutveckling fått företräde framför kunskapsutveckling. Avhandlingens resultat 

konstaterar att förskolan behöver en ny tradition avseende innehåll, forskning, 

kunskapsteoretiska ställningar, språkbruket och didaktiska arbetssätt. Thulins forskning 

bygger på tre delstudier som ingår i avhandlingen. De första och andra delstudierna utgår från 
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en undersökning av en förskola med 21 barn mellan 1 och 6 år, medan den tredje delstudien 

baseras på en undersökning av en förskola med 12 barn mellan 3 och 5 år.  

I Delstudie I Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan 

kommunicerar naturvetenskapliga fenomen (Thulin 2006) beskriver hon hur lärare 

kommunicerar med barn kring ett naturvetenskapligt kunskapsområde. Studiens resultat 

belyser att materialen som finns framför barn och lärare blir en utgångspunkt för samtalen, där 

lärarna problematiserar olika begrepp och utmanar barn att skapa mening och sätta ord på sin 

förståelse om vissa växter och djur. Studien beskriver hur samtalen mellan barn och lärare 

kring naturvetenskap vilar på ett tema, där ett ämnesintegrerat arbetssätt är viktigt och utgör 

en del av det meningsfulla sammanhanget för barns lärande. Thulin (2011:98) hävdar att det 

inte finns ett systematiskt sätt att ta tillvara av barnens uppfattningar och frågor. På så sätt 

skriver hon att ”Barnens utsagor snarare reducerades till kuriosa inslag än att de togs på allvar 

och fick bilda underlag för samtalets fortsättning” (Thulin 2011:98).   

I Delstudie II Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and 

children in early childhood biology education (Thulin & Pramling 2009) har man kommit 

fram till att i sin studie förskollärare i hög grad använder ett antropomorfistiskt språk med 

barn när de ska förklara naturvetenskapliga företeelser. Det vill säga att de pratar om djur som 

vore de människor. Studiens resultat visar att lärarna använder antropomorfismspråkbruk för 

att rikta barnens uppmärksamhet åt ett visst håll och för att få barn att agera på ett visst sätt. 

Några slutsatser av studiens analys förklarar att det inte är fel att prata på ett 

antropomorfistiskt sätt med barnen. Detta kan bli en bro mellan barns tidigare erfarenheter 

och utveckling av nya kunskaper i naturvetenskap och det kan också fungera som en resurs 

för att öka barns förståelse i ett visst tema. I denna kontext skriver Thulin (2011:98) att när 

”barn ska lära om naturvetenskap bör det didaktiska anslaget klargöra att antropomorfistiskt 

tal är ett uttryckssätt och inte ett språk för att tala om att något faktiskt är.”  

I Delstudie III Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan (Thulin 2010) 

betonar Thulin att barns intresse och nyfikenhet för att lära sig om naturvetenskapligt innehåll 

är stort i förskolan. I studien fokuserade hon på barns frågor under ett temaarbete om jord. 

Hon betraktar barns frågor som ett uttryck för barns erfarenhet och förståelse (Thulin 

2011:93) Studiens resultat visar att barn ställer tre olika typer av frågor: frågor om själva 

innehållet, frågor om redskapen, som till exempel om ett förstorningsglas och frågor utanför 
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temat. Studiens resultat synliggör att barnen i första hand riktar sin uppmärksamhet mot ett 

innehåll och att frekvensen av barns frågor förändras under tiden som temaarbete genomförs 

(ibid.).  

4.2 Annika Elm Fristorp 

Annika Elm Fristorp har i sin avhandling Design för lärande – barns meningsskapande i 

naturvetenskap (Elm 2012) som syfte att beskriva och analysera läromiljöernas design samt 

hur barn i förskola, förskoleklass och grundskolans årskurs I skapar mening och lär utifrån de 

läroresurser som erbjuds dem i naturvetenskapliga aktiviteter som är planerade av 

förskollärare och lärare. I denna studie är begreppet meningsskapande referens till den initiala 

motivationen i interaktion eller själva intresset av att uttrycka sig kring något. Annika Elm har 

kommit fram till att lärarmiljöer ses som resurs för barns meningsskapande i naturvetenskap, 

där design i lärande och barns och lärares handlingar påverkar barns lärande inom 

naturvetenskapliga kunskapsområden. Studiens resultat framhåller att det finns olika faktorer 

som påverkar barns meningsskapande i naturvetenskap. Detta utifrån en lokal och ett 

nationellt perspektiv som speglar de specifika riktlinjerna på institutionell nivå och 

samhällsnivå. En av faktorerna är att de olika verksamheternas organisationer, d.v.s. 

förskolan, förskoleklass eller skolan medför design i lärande och påverkar barns möjligheter 

att skapa mening av naturvetenskapliga företeelser, där inom- och utomhusmiljöer samt 

konkreta material och barns ålder spelar en avgörande roll. Elm (2012:251) pekar på att 

förskollärare och läraren ser inom- och utomhusplatser som en resurs i relation till de 

naturvetenskapliga aktiviteter som barnen erbjuds. Hon pekar på att med stigande ålder 

minskar dimensioner av barnens inomhusmiljö (ibid.). Elms studie belyser hur organisatoriska 

principer kan påverka barnens möjlighet att delta i naturvetenskapliga aktiviteter, där barnens 

ålder eller inflytande avgöra deras delaktighet i vissa aktiviteter. En annan faktor som 

påverkar barns meningsskapande i naturvetenskap är kommunikations-process, studien har 

visat att en del barn lyckas bättre i kommunikationen med förskollärarna och läraren än andra 

barn som är lika engagerande för samma aktivitet. Något som leder till att ett antal barn har 

bättre handlingsutrymme för att skapa mening och förstå de naturvetenskapliga företeelserna 

än andra. I studien lyfter Annika Elm fram att oavsett om barns erfarenheter tas tillvara eller 

inte, omskapade och nyskapade barnen alltid representationer av naturvetenskapligt innehåll 

som lärarna företrädde. Barnens nyskapade representationer visar på ett annat sätt det som 

lärarna förväntar sig. Elm (2012:279) skriver att ”barnens intresse kan kopplas till deras fokus 
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på att skapa förändring genom att de tillför egna representationer. Med denna förändring 

följer att de gör sig själva delaktiga i och kan få inflytande över produktionen av 

representationer inom det sammanhang som de tillhör.”  

4.3 Skolverkets kvalitetsgranskning rapport 7, (2012) 

Skolverkets kvalitetsgranskning rapport 7, Förskola, före skola – lärande och bärande 

(Skolinspektionen 2012).  Den här kvalitetsgranskningen av förskolan påpekar att förskolan är 

den första delen i skolväsendet och ska lägga grunden i ett livslångt lärande. I denna kontext 

har kvalitetsgranskning som huvudsyfte att bidra till utveckling inom olika områden i 

förskolan. Fokus i denna kvalitetsgranskning är hur förskolan arbetat med det förtydligade 

uppdraget när det gäller barns utveckling och lärande (Skolinspektionen 2012:16). 

Granskningen är kvalitativ och baseras på 42 förskolor. 

Enligt kvalitetsgransknings resultat behöver personalen på en majoritet av förskolorna utvidga 

sin kunskap om hur de kan arbeta med naturvetenskap och teknik, på sätt som stimulerar och 

utmanar barnens nyfikenhet och lärande (Skolinspektionen 2012:7). Granskningen visar att de 

flesta förskolor behöver tydliggöra syftet med aktiviteter och temaarbeten som genomförs för 

att kunna utveckla arbetet inom olika kunskapsområde som språk, matematik, naturvetenskap 

och teknik. I denna kontext beskriver kvalitetsgranskning att vissa förskolor som har en 

specifik profil använder den för att förstärka förskolans pedagogiska lärandeuppdrag. I 

granskningen är ett stort antal av förskolor Reggio Emilia-inspirerade. Reggio Emilia är 

”benämning på en pedagogisk filosofi och ett pedagogiskt arbetssätt, ursprungligen utvecklad 

i norra Italien för ca 50 år sedan, men som fått stor spridning i svenska förskolor” 

(Skolinspektionen 2012:25). Andra förskolor och fristående förskolor arbetar med inspiration 

från Maria Montessori, som är en ”pedagogisk inriktning som grundades för 100 år sedan i 

Italien och som är väletablerad i Sverige” (Skolinspektionen 2012:25) eller Waldorfpedagogik 

– en ”antroposofisk pedagogisk inriktning med utgångspunkt i filosofi från början av 1900-

talet i Tyskland, som funnits i Sverige sedan länge” (Skolinspektionen 2012:25) och några 

förskolor fokuserar på utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik definieras så här av Nationellt 

centrum för utomhuspedagogik: utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till 

lärande i ett växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer” (Skolinspektionen 2012:25). Några anger att de har en miljö-profil.  
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I granskningen framgår att ”naturvetenskap till stor del likställs med ’natur’, det vill säga 

utevistelse, skogpromenader och lärande om djur och växter, som kan upptäckas och 

utforskas i närmiljö” (Skolinspektionen 2012:36). Kvalitetsgranskning påpekar att flera 

förskolor har ett aktivt kretsloppsarbete som synliggörs för barnen och där är de delaktiga. Ett 

antal förskolor arbetar medvetet med naturvetenskapliga experiment medan andra förskolor 

gör det utan ett specifikt sammanhang med olika lärsituationer. I granskningen uttrycker flera 

pedagoger att teknik är något som likställs med elektronik. Enligt granskningen består 

personalen till stor del av kvinnor som uttrycker en rädsla inför teknik och ser tekniken som 

något som de inte upplever att de kan. I granskningen anser personalen på en förskola att 

”inget område är svårare, det är bara att ha de rätta glasögonen på” (Skolinspektionen 

2012:37), men det kräver kunskaper om området och didaktiska kompetenser som anpassas 

för varje barn. En av kvalitetsgranskningens slutsatser respektive förutsättningar för 

utveckling och lärande i teknik, matematik och naturvetenskap är att ”förskolans personal 

retirerar när det gäller arbetet med framförallt teknik, men delvis även matematik och vissa 

delar av naturvetenskapen” (Skolinspektionen 2012:55).  
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5 Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt av studien presenteras litteratur baserad på erfarenheter inom ämnen 

naturvetenskap och teknik om vad det innebär att arbeta dessa ämnen redan i förskolan och 

skolans tidigare år. Litteraturgenomgången kommer att fungera som ett komplement till 

ovanstående avsnitt Tidigare forskning.  

5. 1 Naturvetenskap och teknik i tidig ålder 

Gustav Helldén, Karlefors, Jonsson och Vikström (2010:9) hävdar att en tidig stimulans av 

lärande om naturvetenskapliga fenomen kan hjälpa barn och ungdomar att utveckla en mer 

fullständig förståelse för grundläggande biologiska fenomen. Helldén et al. (2010:209) skriver 

att ”Samtidigt som lärare ska hjälpa barn att utveckla sin förståelse av naturfenomenen, är det 

viktigt att naturvetenskaplig undervisning också stimulerar elevernas fascination för, och 

nyfikenhet för naturen”. Helldén et al. (2010:186–202) argumenterar för att barns upplevelser 

och erfarenheter i utomhusmiljö är grunden för barns förståelse av den naturvetenskapliga 

världen. Han skriver att “De erfarenheter barnet gör i naturen kan tas fram ur minnet vid 

senare tillfällen och då öka förståelsen för en viss naturvetenskaplig aspekt” (Helldén et al. 

2010:202). Han pekar på att barnen behöver upptäcka, utforska och undersöka naturen i eget 

tempo och egen förmåga, men läraren måste göra barnen medvetna om lärandeobjekt för att 

öka deras naturvetenskapliga förståelse, vilket innebär att lärare genom språklig interaktion 

utmanar barnen att fokusera på de naturvetenskapliga fenomenen.  

Wynne Harlen (1996:10) professor vid Bristol universitet, Storbritannien anser att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå sin omgivning genom att studera naturvetenskap. Hon betonar 

att naturvetenskap är lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning och det blir 

viktigare i det aktuella samhället där teknik ständigt utvecklas.  Harlen (1996:12) hävdar hur 

viktigt det är att barnen tidigt lär sig att förstå naturvetenskap, för att när de kommer till 

högstadieundervisningen kunna dra nytta av och förstå olika begrepp och naturvetenskapliga 

fenomen lättare och inte se det som något svårt och konstigt.  

John Stringer (2007:13) lyfter fram att naturvetenskap i de tidiga skolåren är ett praktiskt 

ämne som leder till empiriska aktiviteter där barn kan lära sig fakta och leta efter information. 

Han anser att elever visar stort intresse för att arbeta med konkreta material och att upptäcka 

genom praktiska aktiviteter, något som kan bli en utmaning för läraren (ibid.).   
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5.2 Att utforska, upptäcka och lära  

Carina Brage och Jenny Linde som är grundskollärare med inriktning mot naturvetenskap, 

teknik och matematik (Brage & Linde 2012:6) skriver att ”naturvetenskap och teknik är 

spännande, roligt och inbjuder till lekfullt utforskande tillsammans med barnen”. De hävdar 

att utomhusmiljön kan bidra till mer än fri lek i förskolans verksamhet. Utevistelser kan 

inbjuda barnen att fundera över olika naturvetenskapliga fenomen, något som kräver att 

pedagogen blir en medupptäckare som uppmärksammar barnens funderingar och hjälper dem 

att komma vidare i sin utforskning. Brage och Linde (2012:18–19) anser att ett 

naturvetenskapligt arbetssätt med barnen handlar om att ta tillvara och utgå från barnens 

erfarenheter, funderingar och upptäckter. På så sätt beskriver de att naturvetenskap och teknik 

i förskolan innebär att barnen kan undersöka vardagsfenomen och utforska sin omgivning, där 

barnen genom leken får möjlighet att upptäcka, utforska samt väcka nyfikenhet och förståelse 

för naturvetenskap och teknik.  

Elfström et al. (2008:20) beskriver hur ett utforskande och undersökande arbetssätt är 

jämförlig med ett naturvetenskapligt sätt. I både det utforskande och naturvetenskapliga 

arbetet utgår man från en upptäck, en fråga eller någon form av ett problem som uppstår i 

kontakt med ett material, något fenomen eller en händelse. Hon anser att arbete på ett 

utforskande och undersökande sätt kräver att förskolan/skolan skapar en naturvetenskaplig 

utforskande kultur, där material, instrument, verktyg och litteratur måste finnas tillgängliga 

och lockande för barnen på inom- och utomhusplatser (Elfström et al. 2008:23). Hon påpekar 

att de estetiska ämnena också är andra arenor som ger barnen möjlighet att utforska och 

undersöka naturvetenskapen i sin vardag (ibid.). Elfström et al. (2008:39) understryker att det 

är viktigt att barnen redan från förskolan får tillfället att arbeta, leka och utforska i små 

grupper så att de lär sig att ta vara på varandras enskilda kompetenser. Hon förklarar att oftast 

behöver yngre barn få prova nya saker själva när de börjar ett projekt, men alltid i gemenskap 

med andra (ibid.). Elfström et al. (2008:55) anser att utgå från barnens frågor och 

undersökningar kan bli en bra start för ett projekt eller temaarbete, på så sätt kan pedagogen 

uppnå eller sträva mot flera mål i läroplanen. Hon anser att barnen ”äger” frågan redan börjar 

från av projektet, något som bidrar till en ökad känsla av meningsfullhet för dem (ibid.).   
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6 Material och metod 

Det här avsnittet inleds med en presentation av studiens metod och empiriska material som 

valdes för att nå studiens syfte och svara på frågeställningar. Här redovisas hur 

undersökningen genomfördes och vilka strategier som används för att bearbeta och analysera 

studiens data.  

6.1Val av metod 

För att kunna undersöka syftet och besvara undersökningens frågeställningar används i denna 

studie kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Professor i specialpedagogik Monica 

Dalen (2007:10) skriver att “intervjun kan användas som huvudmetod för att samla in 

kunskap men kan också användas som hjälpmetod för att komplettera insamlat 

forskningsmaterial”. Sociolog Ann Kristin Larsen (2009:21) poängterar att valet av metod för 

att göra en undersökning beror på vad forskaren vill uppnå med undersökningen. Professor i 

omvårdnadsforskning Henny Olsson (2011:106) skriver att “kvalitativa metoder syftar på 

forskningsprocedurer som ger beskrivande data.” Han pekar på att genom kvalitativa metoder 

kan forskare hitta kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen.  

Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer som metod i den här studien var att vid 

intervjuer kunde man ställa frågor och följdfrågor för att få en djup helhetsförståelse om hur 

de sex pedagogerna resonerar runt möjligheterna att ta och utmana barns intresse och 

nyfikenhet för naturvetenskap och teknik i förskolan.  

6.2 Urval av förskolor och intervjupersoner 

För denna studie har totalt sex förskollärare valts ut för intervjuer. De valda 

intervjupersonerna arbetar i fyra olika förskolor.  Dalen (2007: 54) skriver att inom kvalitativ 

intervjuforskning är det bra att inte ha ett för stort antal informanter ”eftersom både 

genomförande av intervjuerna och bearbetning av dem är en tidskrävande process.” 

Anledningen till valet av dessa förskolor var deras profil. Att undersöka förskolor som arbetar 

aktiv och lyfter fram naturvetenskap och teknik i sin vision/profil är viktigt för att samla mer 

specifik information. I studien har förskolor och intervjupersoner varit anonyma och fingerade 

namn används. På så sätt håller studien med de forskningsprinciper som förklaras nedan under 

rubriken etiska principer.  
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6.2.1 Studiens förskolor 

Förskolan Tekno är en kommunal förskola som profilerar sig med en inriktning mot 

matematik, naturvetenskap och teknik. I förskolan arbetar man året runt med de fyra 

elementen som ett genomgående tema. De fyra elementen är vatten, luft, jord och eld. I denna 

förskola har en stor del av personalgruppen en NT-inriktning i sin lärarutbildning, och därmed 

också ett genuint intresse för att arbeta med frågor inom naturvetenskap och teknikområdet. 

På förskolan finns det fyra åldersindelade avdelningar.  

Förskolan Magiska Lådan är en kommunal förskola. Denna förskola har barns lek och språk 

som profil. Den här förskolan arbetar med projektet NTA (Naturvetenskap och teknik för 

alla). NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset 

för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare från förskolan till hela grundskolan 

(Kungliga Vetenskapsakademien 2013). I denna förskola har personalgruppen en stor 

motivation för att arbeta med naturen på olika sätt beroende på barnens ålder och intressen. På 

denna förskola finns det fyra åldersindelade avdelningar.  

Förskolan Bambu är en kommunal naturförskola. Lärare och forskare Per Hedeberg (2004: 

64) skriver att begreppet naturskola står för ”ett sätt att arbeta med lärande där en viktig och 

ofta stor del av processen sker utomhus, och där elevernas egna upplevelser och sinnesintryck 

i naturen ses som grunden för ett aktivt lärande.” I denna förskola ses naturen som det största 

lärorummet. Denna förskola uppfyller de internationella och nationella kriterierna för 

miljöcertifiering enligt Grön Flagg. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor 

och skolor och ett verktyg för att arbeta handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt 

barn- och ungdomsperspektiv (Stiftelsen Håll Sverige Rent 2013). På förskolan finns det fyra 

åldersblandade avdelningar med barn mellan ett och fem år.  

Förskolan Lilla Skogsmullen är en föräldrakooperativ förskola som profilerar sig som en 

naturförskola. Förskolan och barnen är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Grundidén med 

Friluftsfrämjandets verksamhet i förskolan är att barns behov av kunskap, rörelse och 

gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen (Friluftsfrämjandet 2013). I denna förskola 

ses naturen som en lekplats och skogen är som en slags inspirationskälla för barnen. På 

förskolan finns det tre åldersindelade avdelningar.  
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6.2.2 Studiens intervjupersoner 

I denna studie används en informantgrupp som består av sex utbildade förskollärare, detta 

eftersom ambitionen med studien är att kunna använda inte bara förskollärarnas erfarenheter 

utan också deras pedagogiska kunskaper. De valda intervjupersonerna beskrivs på följande 

sätt: 

Anneli är 59 år och har arbetat 20 år inom förskolan, åtta år som barnskötare och tolv år som 

förskollärare. Hon blev förskollärare i juni 1999 med inriktning mot matematik, 

naturvetenskap och teknik. I dagsläget arbetar hon i Förskolan Tekno i en avdelning med 12 

barn som är mellan ett och tre år gamla.  

Maja är 47 år och har arbetat 5 år inom förskolan. Hon blev examinerad förskollärare år 2004. 

Hon fick fortbildning inom NTA-projektet. Just nu arbetar hon i Förskolan Magiska Lådan i 

en avdelning med 22 barn som är mellan tre och fem år gamla.   

Karina är 63 år och har arbetat 15 år inom förskolan. Hon blev examinerad förskollärare år 

1979 och har fått fortbildning inom NTA- projektet. Hon arbetar i Förskolan Magiska Lådan i 

en avdelning med 22 barn som är mellan tre och fem år gamla. 

Sigrid är 40 år och har arbetat 15 år inom förskolan. Hon utbildad sig som förskollärare år 

1996 i Norge och arbetade där under fem år. I Sverige har Sigrid arbetat tio år och hade läst 

några korta kurser som handlar om att arbeta med naturvetenskap i förskolan från Stockholms 

lärarhögskola. Hon arbetar i Förskolan Bambu i en avdelning med 19 barn mellan ett till fem 

år gammal.  

Eva är 40 år och har arbetat 10 år inom förskolan. Hon blev examinerad förskollärare år 2000. 

I dagsläget arbetar hon i Förskolan Lilla Skogsmullen i en avdelning med 13 barn mellan fyra 

och fem år.  

Linnea är 34 år och har arbetat ca 10 år inom förskolan. Just nu är hon förskolechef i 

Förskolan Lilla Skogsmullen och blir färdig förskollärare nu i juni 2013.   

6.3 Datainsamlingsmetod  

 I denna studie används intervju som metod för att insamla forskningsmaterial. Dalen 

(2007:30) förklarar att det finns två typer av intervjuer, öppna och mer strukturerade eller 

fokuserade intervjuer. I en öppen intervju kan informanterna berätta fritt om sina 
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livserfarenheter medan i en strukturerad eller semistrukturerad intervju svarar informanterna 

på bestämda frågor. Hon beskriver att för alla projekt som använder intervju som metod, 

behövs en utarbetad intervjuguide. Dalen (2007:31) anser att en intervjuguide innehåller 

centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka en viss och viktig del för studien. 

Fördelen med att använda en intervjuguide eller intervjuformulär är att forskaren då reducerar 

informationsmängden och att intervjuer blir lättare att efterarbeta (Larsen 2009:84).  I denna 

studie var alla intervjuer semistrukturerade, och centrala teman och frågor utgick från en 

intervjuguide som var nära kopplad till studiens frågeställningar (se bilaga 1). En nackdel med 

att använda en intervjuguide är att det är svårt att täcka olika aspekter av studien, det är lätt att 

missa något viktigt när man ställer specifika frågor.  

6.4 Genomförande av studien 

Det första som gjordes för att hitta intervjupersoner som skulle ingå i denna studie var en 

sökning av information om förskolorna via Internet. Efteråt kontaktades fyra av sex 

intervjupersoner via telefon och två av dem direkt på förskolan. Samtliga tillfrågade valde att 

delta i studien och tid och plats för intervju bestämdes. Alla informanter intervjuades på sina 

arbetsplatser. Den första tanken var att intervjua en förskollärare för varje förskola, men i de 

sista mötena fanns möjlighet att intervjua en pedagog till i två förskolor. Fyra av de sex 

intervjuerna var individuella och en i par. Intervjuerna pågick mellan 50 och 60 minuter. Vid 

alla intervjutillfällen användes som verktyg bandspelare, block och penna. Efter att alla 

intervjuer genomförts påbörjades transkriberingen. Dalen (2007:69) betonar att när forskare 

själva transkriberar intervjuerna får de ett unikt tillfälle att bekanta sig med egna empiriska 

data.  

6.5 Bearbetning av data och analys  

I denna studie används innehållsanalys för att bearbeta och analysera studiens empiriska data. 

Till den var transkribering av intervjuer och intervjuguide viktiga delar för att organisera och 

systematisera studiens material. Läsning och omläsning av intervjuutskrifterna ledde till att 

hitta samband och skillnader mellan pedagogernas utsagor och se olika teman. Sedan 

klassificerades materialet under tre teman och några centrala begrepp identifierades. Till sist 

utvärderades och analyserades resultatet mot existerande tidigare forskning och teorier för att 

formulera studiens slutsatser. Larsen (2009:101–102) förklarar att analys av kvalitativa data 

innebär att arbeta med en stor mängd av texter. Det viktigaste med att bearbeta data är att 
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komprimera, systematisera och ordna studiens material så att det blir analyserbart. Hon 

skriver att syftet med innehållsanalys är att identifiera mönster, samband eller skillnader i 

studien.  

6.6 Etiska principer  

Forskningsetiska principer gäller för alla former av vetenskapligt arbete oavsett vilket 

kvalitativt eller kvantitativt perspektiv som används (Olsson 2011:81). Enligt Vetenskapsrådet 

är syftet med dessa principer att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

försökspersoner. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002: 6).  

Informationskravet innebär att informanter ska få information om studiens syfte och 

uppläggning. Det är viktigt att precisera alla moment och metoder som ingår i studien. 

Informationen ska vara både muntlig och skriftlig och ges till intervjupersonerna i god tid. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet refererar till att uppgifterna som lämnas av de personer 

som ingår i studien ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Olsson 2011 84- 

85). I denna studie har vid varje intervju dessa fyra etiska principer följts. 
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7 Analys och resultatredovisning  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat tillsammans med en analys utifrån tre teman, 

vilka blev resultatet av bearbetning av data. Analysen kommer att förankras i 

teorianknytningens ram, tidigare forskningen och litteraturen för att svara på studiens 

frågeställningar och nå studiens syfte.   

7.1 Att arbeta med naturvetenskap i förskolan  

I förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010 står att förskollärare ska sträva efter att varje 

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

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga 

att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” 

(Skolverket 2010b:10). Att arbeta med naturvetenskap i förskolan var ett av de centrala 

temana under intervjuerna.  

Skolverkets kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 2012:36) säger att ”naturvetenskap till stor 

del likställs med ’natur’, det vill säga utevistelse, skogpromenader och lärande om djur och 

växter, som kan upptäckas och utforskas i närmiljö.” Helldén et al. (2010: 186-202) anser att 

“De erfarenheter barnet gör i naturen kan tas fram ur minnet vid senare tillfällen och då öka 

förståelsen för en viss naturvetenskaplig aspekt. ”   

De sex intervjuade förskollärarna betraktade naturvetenskap till stor del som natur. Samtliga 

förskollärare anser att naturen är ett centralt tema att arbeta med i förskolan. Dessutom visar 

studiens resultat att de sex förskollärarna har olika syn på naturen. Tre av dessa förskollärare 

– Anneli, Karina och Eva – har en nära relation med naturen och tyckte att de kan en hel del 

om naturen, eftersom de har växt upp på landet och har utbildning i naturvetenskapen. Två av 

de sex förskollärare – Maja och Sigrid – gillar att vara i naturen, men de kunde inte mycket 

om naturen innan de börjar arbeta i sina respektive förskolor.  En av de sex förskollärarna – 

Linnea – sa att naturen är kultur. Hon berättade hur pedagogerna i förskolan Lilla 

Skogsmullen försöker ge barnen kännedom om den svenska kulturen, hur den svenska skogen 

ser ut och vad det är som gör den speciell. Sjøberg (2000:59) skriver att ”Naturvetenskapliga 

ämnen är kulturämnen.” Han påpekar att naturvetenskap är en viktig del av det nordiska 

kulturarvet, och skolans naturvetenskapliga ämnen präglas av detta. 
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De sex intervjuade förskollärarna såg naturen som ett viktigt ställe för att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan. Därtill finns det skillnader om hur dessa förskollärare arbetar med 

naturen. De tre förskollärarna Sigrid, Eva och Linnea arbetade med naturen som 

inspirationskälla. De är ofta ute i naturen tillsammans med barnen och använder naturen som 

en viktig källa för kunskap. För Piaget är barnets fysiska handlingar i förhållande till 

omgivningen källan till kunskap, där konkreta handlingar som skjuta, dra, flytta och så vidare 

är primära (Sjøberg 2005:286). Alla tre förskollärare utvecklar samma tänkande som Piaget, 

när de berättar att i deras förskolor spelar praktiska aktiviteter en avgörande roll för barns 

lärande och kunskapsbildning inom naturvetenskap.    

Hälften av de sex förskollärarna – Anneli, Maja och Karina – försöker få barnen att intressera 

sig för naturen genom att få dem att se på naturen som ”forskare”, d.v.s. att barnen själva går 

ut i naturen och undersöker. Anneli ansåg att när hon var ute med barnen och såg på naturen, 

tog hon rollen som medupptäckare. Detta innebär enligt Brage och Linde (2012:6) att 

pedagogen blir en person som uppmärksammar barnens funderingar och hjälper dem att 

komma vidare i sin utforskning.  

Både Dewey (1997:267) och Stringer (2007:8) betraktar naturvetenskap som en metod som 

leder till undersökningar, experiment, hypoteser och reflektioner, där naturvetenskap växer 

som kunskap och hjälper barn och ungdomar att utveckla sina tankar och förståelse om sin 

omvärld. De sex intervjuade förskollärarna ansåg att göra experiment är ett bra sätt för att 

koppla naturvetenskapliga fenomen till barnens verklighet och för att försöka förklara olika 

naturvetenskapliga fenomen för barnen på ett enkelt och spännande sätt. Förutom detta 

arbetade dessa förskollärare på olika sätt. Två av dem (Maja och Karina) arbetar med 

projektet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) De använder NTA:s material för att 

förklara olika naturvetenskapliga fenomen. De sa att när de arbetar med NTA så får de en 

liten input och information om hur de kan arbeta med barnen och vilka experiment som kan 

göras för att förklara något fenomen. Både Maja och Karina försöker få barnen att se på 

världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. De försöker få barnen att skapa sina egna 

hypoteser istället för att mata dem med information så att deras fantasi ska flöda hela tiden. 

Maja och Karina berättade att de gör flera övningar där barnen själva får se vad som händer, 

och sen ska de gissa vad som kommer att hända. Ibland kan det vara svårt att få barnen att 

sluta tänka ”jag kan inte svaret därför bör jag bara tyst” och istället våga säga vad tycker och 

tänker, sa Maja. Eva förklarar att när de gör experiment så ber de alltid om barnens 
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synpunkter, pedagogerna frågar alltid vad barnen tycker och vad de tror kommer att hända, 

istället för att säga svaret rakt ut. Så det är alltid barnens tankar och idéer som skrivs ner när 

de gör experiment. I denna situation utvecklar Eva samma tänkande som Dewey (2004:17) 

när han anser att utbildning måste ge individen möjlighet att aktivt pröva och experimentera. 

Det är i detta sammanhang som uttrycket learning by doing får sin relevans. I detta fall visar 

studiens resultat att förskollärarna försöker uppmuntra barnen att utforska och lösa problem 

genom praktiska övningar eller experiment, något som Piaget (1972:23) betonar när han ansåg 

att lärare ska sluta vara föreläsare och att de istället ska stimulera elevernas eget utforskande. 

Anneli och Sigrid beskrev att när de arbetar med experiment motiverar de barnen att använda 

alla sina sinnen i likhet med Dewey (2004:48) när han lyfter fram sinnenas betydelse för 

barnens utveckling. Han anser att förbereda barn för en framtids liv innebär att låta dem 

bestämma över sig själva, det vill säga att ge barnens möjlighet att utnyttja hela sin kapacitet, 

i vilket sinnena är ett avgörande redskap.  

Harlen (1996:10) hävdar att det är viktigt att barnen tidigt lär sig förstå naturvetenskap, för att 

när de kommer till högstadieundervisningen kunna dra nytta av och förstå olika begrepp och 

naturvetenskapliga fenomen lättare och inte se det som något svårt och konstigt. Studiens 

resultat visar att en av de sex intervjuade förskollärarna ansåg att det är viktigt att barnen lär 

sig tidigt att förstå det naturvetenskapliga språket och att använda begrepp på ett korrekt sätt. 

”På så sätt kommer det att vara lättare för barnen vid senare ålder att prestera bättre på dessa 

ämnen”, säger Anneli. I detta sammanhang utvecklar Anneli samma tänkande som Vygotskijs 

resonemang kring att förskolan och skolan är en viktig miljö för lärande, där barnen ska 

komma i kontakt med olika begrepp som de inte möter i vardagen (Säljö 2005:123–125). 

Detta kan illustrera med följande citat:  

Vi brukar gå ut i naturen för att titta på myrstackar, under stenar och lär barn att beskriva former 

i naturen med matematiska begrepp t.ex. istället för att säga en rund ring så använder vi orden 

cirkel eller cirkulär. För att barnen ska förstå vad dessa former är (Intervju 2012-10-15). 

Kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 2012:36) visar hur en del förskolor som har en 

specifik profil, använder den för att förstärka förskolans pedagogiska lärandeuppdrag. 

Samtliga intervjuade förskollärare i studien uppger att förskolans profil är viktig och påverkar 

positiv deras syn på barns lärande och kunskapsbildning inom naturvetenskap och andra 

ämnen.  Tre av de sex intervjuade förskollärare – Sigrid, Eva och Linnea – arbetar i två 

naturförskolor. De anser att förskolans profil tillåter dem att använda naturen som 
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inspirationskälla, till exempel använder de ofta när de pysslar eller experimenterar material 

från skogen och har skogen som modell för olika fenomen, något som Hedeberg (2004: 64) 

markerar när han förklarar att en naturförskola har ett sätt att arbeta med lärande där elevernas 

egna upplevelser och sinnesintryck i naturen ses som grunden för ett aktivt lärande.  

Maja och Karina som samarbetar med NTA-projektet betonade att förskolans profil ger dem 

material och kunskap. De förklara hur de använder NTA för att förklara naturvetenskapliga 

fenomen men också i andra ämnen. Förskolan Magiska Lådan försöker lägga mer vikt på 

naturen och alla pedagoger där har fått fortbildning inom naturvetenskapliga områden.  De 

hade planeringsdagar då pedagogerna bara arbetade med NTA med barnen. Det är värt att 

notera att Maja och Karina tycker att tack vore NTA:s material och utbildning lär både barn 

och pedagoger i Förskolan Magiska Lådan sig tillsammans och ökar sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik.  

Förskollärare Anneli som arbetar i Förskolan Tekno anser:  

Eftersom vi har en naturvetenskaplig och teknisk inriktning så har vi skaffat mycket material och 

vi alla tycker att vi ska jobba inom de inriktningarna, vi har även en lokal läroplan där det stå att 

vi som lärare ska använda oss av natur och teknik i barnens undervisning (Intervju 2012-10-15). 

Anneli understryker att i första hand de som arbetar i förskolan tycker att det är intressant att 

arbeta med matematik, naturvetenskap och teknik, där förskolechef är en nyckelperson som 

stimulerar och stödjer pedagogers arbete. I kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen 2012) 

finns ingen referens till och hur förskolor med inriktning mot matematik, naturvetenskap och 

teknik arbetar med det förtydligade uppdraget när det gäller barns utveckling och lärande. 

Dessutom kan jag konstatera att det var svårt för mig att hitta förskolor med denna inriktning. 

Elms (2012) studie visar att det finns olika faktorer som påverkar barns meningsskapande i 

naturvetenskap. En av dem är det lokala och nationella perspektiv som speglar de specifika 

riktlinjerna på institutionell nivå och samhällsnivå.  

Elfström et al. (2008:23) påpekar att de estetiska ämnen är andra arenor som ger barnen 

möjlighet att utforska och undersöka naturvetenskapen i sin vardag. Detta i likhet med 

Sundgren (2005:91) när han anser att för Dewey har barnet naturliga drivkrafter för lärande 

och en av dessa är instinkten att gestalta i konstnärliga uttrycksformer. Studiens resultat visar 

att ingen av de sex förskollärarna ser de estetiska ämnena som ett verktyg för att utforska och 
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utveckla barnets tänkande inom naturvetenskap, även om att de flesta förskollärarna ofta 

arbetar med dessa ämnen i sina förskolor.  

Sammanfattningsvis ansåg samtliga intervjuade förskollärare att de försöker arbeta med 

naturvetenskap i förskolan i enlighet med den reviderade förskolans läroplan Lpfö98, genom 

att planera och genomföra utevistelser och experiment, där barnets intressen för natur står i 

centrum och förskollärare blir ett aktivt stöd för barnets lärande. Samtliga intervjuade 

förskollärare anser att naturvetenskap är en metod för att barns ska upptäcka, utforska och 

förstå sin omgivning i likhet med både Deweys (1997:267) och Stringens (2007:8) som 

betraktar naturvetenskap som en metod som leder till undersökningar, experiment, hypoteser 

och reflektioner, där naturvetenskap växer som kunskap och hjälper barn och ungdomar att 

utveckla sina tankar och sin förståelse om omvärlden. Häften av de intervjuade förskollärarna 

arbetar mer eller mindre på ett utforskande sätt, beroende på förskollärarnas kunskaper, 

erfarenheter, engagemang samt förskolans profil och resurser. En av de sex förskollärarna 

anser att det är viktigt att barnen lär sig tidigt att förstå det naturvetenskapliga språket och att 

använda begrepp på ett korrekt sätt något som Säljö (2005:123–125) utmärker sig när han 

anser att för Vygotskij är förskolan en viktig miljö, där barnen ska komma i kontakt med olika 

begrepp som de inte möter i vardagen. Samma tänkande poängterar Harlen (1996:10) när han 

hävdar att det är viktigt att barnen tidigt lär sig att förstå naturvetenskap, för att lättare kunna 

förstå naturvetenskapliga begrepp när de blir äldre. Ingen av de sex intervjuade förskollärarna 

ser de estetiska ämnena som verktyg för att utforska och utveckla barnens tänkande inom 

naturvetenskap. 

7.2 Att arbeta med teknik i förskolan  

I förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010 står att förskolan ska sträva efter att varje barn 

”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 

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

och redskap”, (Skolverket 2010b:10) medan det i en kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 

2012:55) står som en av slutsatserna att förskolans personal undviker att arbeta med 

framförallt teknik, delvis med matematik och vissa delar av naturvetenskap på grund av att 

personalen själv är osäkra på hur man arbetar med dessa ämnen.  

Enligt Nationalencyklopedin är teknik en ”sammanfattande benämning på alla människans 

metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål” 
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(Nationalencyklopedin 2013c). Studiens resultat visar att fyra av de sex förskollärarna ansåg 

att teknik betyder att förstå hur saker och ting fungerar. Eva sa att teknik kan vara för barnen 

hur man får in en pinne i ett hål till att veta hur en lampa fungerar. För henne är det roligt att 

se hur teknik kan användas för att förklara olika fenomen. Linnea sa att teknik är att 

experimentera och att försöka förstå hur vissa saker fungerar.  För Karina är teknik i huvudsak 

hur saker och ting fungerar, så hon brukar ibland förklarar för barnen hur vissa saker är 

uppbyggda och hur de fungerar. Sigrid beskriver på följande sätt vad det innebär för henne att 

arbeta med teknik i förskolan:  

När vi arbetar med teknik så vill vi att barnen ser på saker och funderar på hur man med hjälp av 

teknik kan bygga olika saker, dessutom vill vi att barnens uppfattning av teknik är att teknik 

finns i nästan allting och med hjälp av olika experiment uppleva vilka användningsområden 

teknik har (Intervju 2012-10-17).  

För två av de sex förskollärarna – Anneli och Maja – betyder teknik olika saker. För Anneli är 

en sorts teknik när man har håller på med att klippa och klistra. Den andra sorten av teknik är 

när barnen har fått ta med sig olika trasiga apparater hemifrån till förskolan och pedagoger 

gett dem skruvmejslar för att de ska kunna öppna och titta på vad som fanns inuti dessa 

apparater.  Att använda surfplattor i undervisningen är också teknik. Dessa tre uppfattningar 

om teknik motsvarar med olika aspekter det som står i den reviderade förskolans läroplan 

Lpfö98, där teknik betraktas som ett sätt att utveckla barns förståelse om hur saker och ting 

fungerar och det är också en resurs för barnet att skapa och kommunicera med hjälp av att 

forma, konstruera och nyttja material och teknik, där multimedia och informationsteknik kan 

användas i skapandeprocesser i förskolan (Skolverket 2010b:7).   I motsats med det Anneli sa 

anser Maja att ”teknik är svårt för mig, jag kan inte så mycket om teknik”. Enligt 

granskningen (Skolinspektionen 2012:37) består personalen till stor del av kvinnor som 

uttrycker en rädsla inför teknik och ser tekniken som något som de inte upplever att de kan.  

Å ena sidan påpekar Sjøberg (2005:81) att teknik fokuserar på att lösa problem i konkreta 

situationer. Å andra sidan anser Stringer (2007:12) att teknik handlar om att skapa saker som 

inte fanns innan de tänktes ut eller visualiserades. Studiens resultat visar att de flesta 

intervjuade förskollärare kopplar begreppet teknik med konkreta föremål och som en metod 

för att skapa saker med och särskilt som en metod för att lösa ett problem.  

Anneli och Sigrid ansåg att de arbetar med teknik på olika sätt i sina förskolor. I förskolan 

Tekno tillåter pedagoger att barnen undersöker olika föremål och om de kommer på idéer så 
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ska de få prova idéerna om de inte är skadliga för dem. De har fått använda olika verktyg så 

det gäller att pedagoger stödjer barnen hela tiden. I förskolan Bambu förser pedagoger barnen 

med material om det finns något som de vill testa eller bygga. Sigrid berättade att material är 

viktigt för att utveckla och motivera barnens förmåga att skapa saker med hjälp av olika 

material.  

För några veckor sen så var nämligen barnen jätteintresserade av beyblades, så de började 

bygga sina egna beyblades med hjälp av lego, tyvärr så höll inte lego så länge eftersom de inte 

tålde så mycket. Jag som lärare fångade upp intresset och sa till barnen att de själva skulle 

kunna skapa sina egna beyblades med hjälp av eget material. Detta lärde dem att använda olika 

verktyg samt att de verkligen ville bygga dessa leksaker så vi anpassar oss till deras intressen 

och försöker få in läroplanens mål i de saker de vill göra (Intervju 2012-10- 19).  

Ovan citat visar hur barn i praktiken använder eller skapar olika redskap i dagliga 

verksamheter, vilket Säljö (2005:118) uppmärksammar när han anser att för Vygotskij, har 

människor genom den sociokulturella utvecklingen skapat fysiska och psykologiska redskap 

för att kommunicera eller framställa något önskat. De fysiska redskapen är tillverkade 

föremål och de psykologiska redskapen är sådant människa använder för att kommunicera 

t.ex. alfabet och siffersystem. I detta fall skapar barnen sin egen leksak med hjälp av 

legobitar och testar själva hur det funkar. För Piaget är barnets fysiska handlingar i 

förhållande till omgivningen källan till kunskap (Sjøberg 2000:286). Elfström et al. (2008: 

29- 30) anser att Piagets syn på lärande är induktiv, vilket innebär att barnen först gör 

konkreta erfarenheter, sedan lär sig och utvecklas. Barn ska alltså helst göra egna 

erfarenheter utan vuxnas ingripanden eller förklaringar men för Säljö (2005:26) räcker det 

inte med bara handlingar för att skapa kunskap, utan enligt honom och ur ett sociokulturellt 

perspektiv är kunskap resultatet av argumentation och handling i ett socialt sammanhang.   

Två av de sex intervjuade förskollärarna kopplade begreppet teknik till olika bygg- och 

konstruktionslekar, något som stämmer med förskolans intention att sträva efter att varje barn 

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

och redskap” (Skolverket 2010b:10). Maja sa att i sin förskola Magiska Lådan håller barnen 

mycket på med Lego, ibland är det mest pojkar som använder dessa leksaker, men på hennes 

avdelning uppmuntrar pedagogerna att båda flickor och pojkar leker med byggklossar med 

varierande former och material.  Eva från förskolan Lilla Skogsmullen berättade att på hennes 

avdelning har barnen olika legoperioder, där de leker med legobitar oavsett ålder eller kön.  
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Sammanfattningsvis visar studiens resultat att samtliga intervjuade förskollärare ansåg att de 

försöker arbeta med teknik i förskolan i enlighet med den reviderade förskolans läroplan Lpfö 

98. Därtill uppfattar de begreppet teknik på olika sätt. Fyra av de sex förskollärarna 

definierade begreppet teknik i huvudsak som hur saker eller ting fungerar, något som i hög 

grad stämmer med Nationalencyklopedins definition. Två av de sex intervjuade förskollärarna 

kopplade begreppet teknik till olika bygg- och konstruktionslekar, något som motsvarar det 

som står i den reviderade förskolans läroplan kring att förskolans ska sträva efter varje barn 

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

och redskap.” (Skolverket 2010b:10). De flesta intervjuade förskollärarna betraktar teknik 

som en metod för att skapa saker i likhet med Stringer (2007:12) när han skriver att teknik 

handlar om att skapa saker som inte fanns innan de tänktes ut eller visualiserades. Samma 

tänkande återkommer hos Säljö (2005:118) när han anser att för Vygotskij har människor 

skapat fysiska redskap genom den sociokulturella utvecklingen för att kommunicera och 

framställa något önskat. En av de sex intervjuade förskollärarna använder teknik för att lösa 

ett problem, något som Sjøberg poängterar (2005:81) när han anser att teknik fokuserar på 

man löser problem i konkreta situationer. En av de sex förskollärarna betraktar teknik som en 

resurs för att barnet skapar och kommunicerar med hjälp av att forma, konstruera och nyttja 

material och teknik samt använda It-teknik (t.ex. surfplattor) i undervisning. En av de sex 

intervjuade förskollärarna uppfattade teknik som något svårt. 

7.3 Barns intresse för natur och teknik i förskolan 

I förskolans reviderade läroplan Lpfö 98 står att en del av förskolans uppdrag är att ”Barnets 

nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska 

stimuleras” och vidare att ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intresse, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2010b:6). I relation med detta visar 

studiens resultat att samtliga intervjuade förskollärare anser att intresse har en stor betydelse 

för barns lärande inom naturvetenskap och teknik. Dessutom finns det en variation i hur de 

sex intervjuade förskollärarna tar tillvara barnens intresse och nyfikenhet för dessa ämnen. 

Fem av de sex intervjuade förskollärarna tyckte att ett sätt att ta tillvara barnens intresse för 

naturvetenskap och teknik är genom att lyssna på barnens frågor. Här bör man påpeka att 

Thulin (2011:93) betraktar barns frågor som ett uttryck för barns erfarenhet och förståelse. 

Samma resonemang utvecklar Dewey (2004:129) när han skriver att i den progressiva 

pedagogiken är barnens frihet, individualitet samt egna erfarenheter viktiga utgångspunkter 
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för lärande. Undantaget var Anneli när hon sa att ett sätt att ta tillvara barnens intresse är 

genom att låta barnen bestämma vad de vill göra.  

Fyra av de sex förskollärarna (Maja, Karina, Eva och Linnea) förklarade att om barnen 

funderar och tänker mycket så är det viktigaste att visa intresse för barnens frågor oavsett hur 

svårt det är att förklara dessa frågor. Dessa fyra förskollärare betonade hur viktig det är att 

lyssna på barnen och låta barnen reflekterar. Barnen är nyfikna och vetgiriga, de vill veta 

saker även om man inte vet svaren, sa Maja. I detta sammanhang berättade Karina att hon 

istället att säga svaren när barnen frågar, frågar – vad tror du? eller – hur tror du att det är? Så 

att man får barnen att tänka mer. Barnen kan resonera och de drar alltid sina egna slutsatser, 

sa Karina. Elfström et al. (2008:55) framhåller att utgå från barnens frågor och 

undersökningar kan bli en bra start för ett projekt eller temaarbete, på så sätt kan pedagogen 

uppnå eller sträva mot flera mål i läroplanen. Hon anser att barnen ”äger” frågan redan från 

börjar av projektet, något som ger meningsfullhet.  

Här visas ett exempel som Karina berättade för att belysa hur en flicka kan dra sina egna 

slutsatser runt ett vanligt naturligt fenomen med hjälp av att ställa en fråga: 

Jag kan berätta en liten episod. Det var en flicka som stod och tittade på bladen som ramlade av 

träden, hon märkte att bladen blev gula det är ju fotosyntes och klorofyll, jag frågade henne ”hur 

tror du trädet vet när löven ska ramla ner”? då sa flickan att på varje gren så stod det en 

tankelista där det stod när det var dags för löven att ramla ner från trädet (Intervju 2012-10-17). 

I citatet ovan ses två aspekter. Den första aspekten är den koppling som finns mellan barns 

intresse och inflytande över sin egen representation av ett fenomen i sin omgivning. Om detta 

skriver Elm (2012:279) att ”barnens intresse kan kopplas till deras fokus på att skapa 

förändring genom att de tillför egna representationer. Med denna förändring följer att de gör 

sig själva delaktiga i och kan få inflytande över produktionen av representationer inom det 

sammanhang som de tillhör.” Den andra aspekten visar att förskollärare Karina använder 

antropomorfistiskt språk med flickan, när hon frågar ”hur tror du trädet vet när löven ska 

ramla ner?”  I frågan personifierar förskolläraren trädet. I sådana fall förklarar Thulin 

(2011:98) att det inte är fel att prata på ett antropomorfistiskt sätt med barnen. Detta kan bli en 

bro mellan barns tidigare erfarenheter och utveckling av nya kunskaper i naturvetenskap och 

det kan också fungera som en resurs för att öka barns förståelse i ett visst tema, men när det 

gäller att barn ska lära sig naturvetenskap bör lärare klargöra att antropomorfistiskt tal är ett 

uttryckssätt och inte ett språk för att tala om att något faktiskt är. 
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Fyra av de sex förskollärarna arbetar med olika faktaböcker som stöd för att förklara och öka 

barnens intresse för hur olika fenomen uppstår i naturen och varför. T.ex. varför blir trädens 

blad gula på hösten och vad finns fotosyntes till för. En annan förskollärare arbetar istället 

med Ipad som stöd för att öka barnens intresse och kunskap om olika växter eller djur. Detta i 

enlighet med den reviderade förskolans läroplan som betraktar multimedia och 

informationsteknik som resurser att använda i skapandeprocesser i förskolan (Skolverket 

2010b:7).  

Fyra av förskollärarna ansåg att de försöker ta tillvara barnens intresse för naturvetenskap 

genom att arbeta med ett naturvetenskapligt synsätt. Om detta anser Brage och Linde 

(2012:18–19) att ett naturvetenskapligt arbetssätt med barnen handlar om att ta tillvara och 

utgå från barnens erfarenheter, funderingar och upptäckter. 

Linnea sa att genom att låta barnen tänka och berätta om sina egna funderingar utvecklar 

barnet sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Det kan belysas genom detta citat: 

Ibland så brukar jag låta andra barn försöka berätta vad de tror svaret är, där gäller det att inte 

säga direkt ”det är fel” eller ”nej, de är inte som du säger utan så här …” utan att man ska som 

pedagog säga att ”så kan det vara …” och alltid ge positiv feedback när barn tänker själva. Det 

är där man lär sig saker på riktig som individ (Intervju 2012-10-24).  

Dewey (1997:183–184) påpekar att erfarenhet måste medföra ett reflekterande moment för att 

det ska vara meningsfullt och lär oss något. I denna aspekt sa Maja att det är viktigt att 

reflektera om det de har gjort, dokumentation är ett bra verktyg för att reflektera, enskilt eller 

ännu hellre tillsammans med barnen eller andra pedagoger.   

Eva ansåg att hon tar tillvara barnens intresse och nyfikenhet för natur och teknik genom att 

hon själv som pedagog visar intresse för dessa ämnen och försöker göra undervisningen 

roligare med hjälp av skogen och olika experimentet. ”Dessutom så utvidgar jag mina och 

barnens kunskaper genom att söka svar om jag inte kan förklara något som de frågar efter”, 

säger hon. Samma tänkande utvecklar Dewey (2004:17) när han betraktar individens intresse 

och aktivitet som utgångspunkten för lärande, där lärarna stimulerar, breddar och fördjupar 

elevens utveckling. 

Enligt Burman (2011) betecknar Vygotskij begreppet den närmaste utvecklingszonen som 

skillnaden mellan vad ett barn presterar på egen hand och vad det kan prestera tillsammans 

med andra. Studies resultat visar att de sex intervjuade förskollärarna tycker att barnen lär sig 
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mer tillsammans med vuxna och mellan barn än individuellt. Samtliga förskollärare är 

medvetna att barnen konstruerar och söker kunskap i interaktion med sin omgivning och i ett 

socialt samspel. Därtill betonar både Maja och Karina hur viktigt det är att barnen får 

möjlighet att göra aktiviteter i grupper, eftersom socialt samspel är avgörande för barns 

lärande, trots att det ibland när de gör experimenten kan bli lite stökigt. Säljö (2005:126) 

hävdar att en central aspekt inom ett sociokulturellt perspektiv är att individer lär sig och 

utvecklas genom sitt deltagande i ett socialt samspel. Både den progressiva pedagogik och det 

sociokulturella perspektivet lyfter fram interaktion mellan individ och omgivningen, samt 

samspelet mellan kollektiv och individ för lärande och kunskapsbildning. I motsats till detta 

står Piagets konstruktivistiska synsätt som är inriktat på enskilda barns lärande. 

Helldén (2010:202) pekar på att barnen behöver upptäcka, utforska och undersöka naturen i 

eget tempo och efter egen förmåga, men läraren måste göra barnen medvetna om 

lärandeobjekt för att öka deras naturvetenskapliga förståelse, vilket innebär att lärare genom 

språklig interaktion utmanar barnen att fokusera de naturvetenskapliga fenomenen. Om detta 

säger Elm (2012) att en faktor som påverkar barns meningsskapande i naturvetenskap är en 

kommunikationsprocess. Hennes studie har visat att en del barn lyckas bättre i 

kommunikationen med förskollärarna och läraren än med andra barn som är lika engagerade 

för samma aktivitet, något som leder till att ett antal barn har bättre handlingsutrymme för att 

skapa mening och förstå de naturvetenskapliga företeelserna än andra. I studien lyfter 

samtliga förskollärarna fram kommunikations roll mellan barn och med andra barn och vuxna. 

En av dessa förskollärare – Sigrid – anser att när barnen är i naturen så bildas det nya 

gemenskaper mellan dem. De upptäcker nya saker tillsammans vilket gör att barnen växer 

som individer tillsammans. Det är stor skillnad när de lär sig nya saker i klassrummet och när 

de upptäcker nya saker tillsammans ute i naturen. Samma resonemang beskrivs av Sundgren 

(2007:90) när han anser att för Dewey är både elevers erfarenheter och känslor viktiga för en 

god socialisation och möjliggör en symbolisk representation av omvärlden. Anneli tycker att 

ett sätt för att utveckla barnens intresse för naturvetenskap och teknik är genom att skapa en 

dialog kring barnens egna erfarenheter, tankar eller intresse kring ett visst naturvetenskapligt 

objekt. Hon säger att ibland måste barnen indelas i mindre grupper för att pedagoger ska 

kunna ha en dialog med varje barn individuellt, något som Helldén (2010:202) påpekar när 

han uppger att barnen behöver upptäcka, utforska och undersöka naturen i eget tempo och 

egen förmåga, men läraren måste göra barnen medvetna om lärandeobjekt för att öka deras 
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naturvetenskapliga förståelse, vilket innebär att lärare genom språklig interaktion utmanar 

barnen att fokusera de naturvetenskapliga fenomenen. Eva förklarar att när de gör experiment 

så ber de alltid om barnens synpunkter, pedagoger frågar alltid vad barnen tycker och vad de 

tror kommer att hända, istället för att säga svaret rakt ut. Så det är alltid barnens tankar och 

idéer som skrivs ner när de gör experiment. Både Anneli och Eva utvecklar samma tänkande 

som Dewey (2004a:17) då han anser att utbildningen måste ge individen möjlighet att aktiv 

pröva och experimentera. Det är i detta sammahang som uttrycket learning by doing får sin 

relevans.  

Lindahl (2003:52) beskriver tre huvudförklaringar till begreppet intresse: en personlig 

egenskap som innebär att personen är nyfiken i största allmänhet; ett inre intresse som finns 

hos en individ ganska stabilt under en längre tid och som riktar sig mot speciella aktiviteter 

eller ämnen samt ett yttre intresse som skapas av situationen, i det här fallet skolmiljö, lärare, 

läromedel och undervisning. Elm (2012) hävdar att en faktor som påverkar barns möjligheter 

att skapa mening av naturvetenskapliga företeelser är inom- utomhusmiljöer och konkreta 

material. I min studie betraktar samtliga intervjuade förskollärare material som avgörande för 

att ta tillvara och utveckla barnens intresse för naturvetenskap och teknik i förskolan. 

Dessutom finns det skillnader på vilken typ av material de sex intervjuade förskollärare 

använder i sina förskolor. Anneli från Förskolan Tekno säger att hon har sett att barnen idag 

använder många olika tekniska apparater som surfplattor och redan som små vet hur datorer 

fungerar – många använder surfplattor redan vid tre års ålder. Hon tycker att barnen idag är 

mycket mer intresserade för teknik än barnen förr i tiden. I Förskolan Tekno har personalen 

har börjat införa Ipad och bärbara datorer vid undervisningen. I Förskolan Magiska Lådan 

använder man sig av mycket didaktiskt material utifrån projekt NTA och traditionella 

förskolematerial som olika typer av klossar, pussel, sällskapsspel, bilderböcker o.s.v. De har 

också en trädgård där barnen lär sig hur växter ser ut. Maja och Karina tycker att i den här 

förskolan har de bra material. De tycker att material är viktigt för att kunna undervisa på ett 

roligt sätt, det gör att barnen får mer intresse för natur och teknik och vill lära sig mer. I 

naturförskolan Bambu har de traditionella förskolematerial men nu försöker personalen börja 

med återanvändning. De får hjälp från föräldrar med leksaker som barnen vill dela med sig 

med resten av klassen. Dessutom använder de mycket naturmaterial inom- och utomhus. De 

köper även nytt material om det finns något barnen vill göra eller testa. I naturförskolan Lilla 

Skogsmullen använder de först och främst material från naturen, men de har även material 
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som vanliga förskolor. ”Vi har ganska mycket material för experiment och behöver barnen 

något nytt så köper vi det om intresset är stort. Så jag tycker vi har material till att få barnen 

att pröva nytt och att lära sig nya saker”, säger Linnea.  

Studiens resultat fastställer att Lindahls (2003:52) synpunkter om yttre faktorer som material 

och undervisning påverkar barns intresse och är avgörande för de sex intervjuade 

förskollärarna när det handlar om barns lärande inom natur och teknik.  Samtliga förskollärare 

är medvetna att material lockar barnen att göra praktiska aktiviteter, något som leder till att 

öka barns intresse och nyfikenhet. Samma tänkande utvecklar Elfström et al. (2008:23) när de 

anser att arbetet ur ett utforskande och undersökande sätt kräver att förskolan/skolan skapar en 

naturvetenskaplig utforskande kultur, där material, instrument, verktyg och litteratur måste 

finnas tillgängliga och lockande för barnen på platser inom- och utomhus. En av de sex 

förskollärarna sa att det är viktigt att barnen få möjlighet att pröva något nytt material och lära 

sig nya saker. Därtill betonar Stringer (2007:13) att arbete med konkreta material och att 

upptäcka genom praktiska aktiviteter, är något som kan bli en utmaning för läraren.   

Alla tre perspektiven, det konstruktivistiska, det progressiva och det sociokulturella utgår från 

att barnens förkunskaper eller förförståelse påverkar barns lärande och kunskapsbildning 

inom naturvetenskap och teknik. Studiens resultat visar att samtliga intervjuade förskollärare 

använder barnens förkunskaper inom lärande av naturvetenskap och teknik.  Sigrid, Eva och 

Linnea som arbetar i naturförskolor fokuserar sin undervisning på naturen och naturfenomen 

som skapar intresse för barnen, där barnens upplevelser i naturen blir utgångspunkter vid 

undervisningen. Detta i likhet med Helldén (2010:186–202) när han argumenterar att barns 

upplevelser och erfarenheter i utomhusmiljö är grunden för barns förståelse av den 

naturvetenskapliga världen. För Anneli är barnens intresse och erfarenheter i naturen och 

olika material viktiga för hennes undervisning. För Maja och Karina är barnens intresse, 

fantasi och tidiga erfarenheter viktiga för att få fram nya erfarenheter och kunskaper.  

Samtliga intervjuade förskollärare anser att de tänker på barnens ålder när det gäller att ställa 

frågor, göra aktiviteter och köpa nya material. Det visar att förskollärarnas syn på lärande och 

kunskapsutbildning är präglad av en skoltradition där Piagets stadieteori och det 

konstruktivistiska perspektivet tillsammans bland annat med de progressiva och 

sociokulturella perspektiven har inramat den tidigare och den aktuella förskolans läroplan. 

Sjøberg (2005:291) tolkar Piagets teori och perspektiv inom två motsatta pedagogiska 
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tankarna. Å ena sida Piagets pedagogik som en helt öppen, spontan och kreativ, där barnet 

självt ska konstruera sin kunskap och pedagogernas roll blir därmed bara att skapa situationer 

som stimulerar barnets egna konstruktiva processer. Å andra sidan Piagets pedagogik som en 

stark systematiserad och styrd pedagogik, där barnet arbetar efter väl strukturerade planer som 

är anpassade till deras utvecklingsnivå eller stadium (ibid.). Studiens resultat visar att samtliga 

förskollärare försöker skapa situationer för att få barnen att konstruera kunskap genom att 

utforska naturen, manipulera olika material samt göra experiment där barnet på ett individuellt 

sätt kan uppleva och upptäcka naturen med hjälp av sina sinnen. Det är värt att notera att i 

förskolan Tekno låter personal barnen använder olika verktyg för att utforska hur några enkla 

apparater fungerar. Anneli som arbetar i denna förskola tänker på barnens ålder när hon 

planera och genomföra vissa verkstäder, men samtidigt funderar hon på barnets egen förmåga 

och färdigheter t.ex. att klippa, såga, spika och bygga. I detta fall understryker hon hur viktigt 

det är att pedagogerna är närvaro för barnets säkerhet och för själva lärandet.  Studiens 

resultat visar att samtliga intervjuade förskollärare försöker använda den helt öppna, spontana 

och kreativa sidan av Piagets pedagogik mer inom förskolans verksamhet för att ta tillvara 

barnens intresse och nyfikenhet inom natur och teknik. De sex intervjuade förskollärarna 

uppskattar barnets individuella intressen och erfarenheter, men de tycker att barn lär sig mer 

när de arbetar i smågrupper eller med en vuxen, alla barn tycker om nya utmaningar.  I detta 

sammanhang visar studien att samtliga förskollärare, i likhet med Säljö (2000:119) anser att 

från ett sociokulturellt perspektiv är kunskap representerad i de färdigheter som en individ har 

för att lösa problem i praktiska och kommunikativa situationer.  Samma tänkande utmärker 

Thulin (2011) och Elm (2012) i sina forskningsstudier där de lyfter fram hur kommunikation 

och barns sociala samspel är viktiga faktorer för att ta tillvara och utveckla barns intresse och 

söka nya kunskaper inom naturvetenskap och teknik.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att samtliga förskollärare ansåg att intresset har en 

stor betydelse, och att det är en definitiv utgångspunkt för barns lärande inom naturvetenskap 

och teknik. Förutom detta finns det en stor variation om hur samtliga intervjuade förskollärare 

resonerar runt möjligheterna att ta tillvara barnens intresse för naturvetenskap och teknik i 

fyra förskolor. Fem av de sex intervjuade förskollärarna tyckte att ett sätt att ta tillvara 

barnens intresse för naturvetenskap och teknik är genom att lyssna på barnens frågor. Fem av 

de sex förskollärarna arbetar med olika faktaböcker som stöd för att förklara och öka barnens 

intresse för hur olika fenomen uppstår i naturen. Fyra förskollärare betonar hur viktig det är 
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att lyssna på barnen och låta barnen reflektera. Fyra av de sex förskollärarna ansåg att de 

försöker ta tillvara barnens intresse för naturvetenskap genom att arbeta ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Hälften av de sex intervjuade förskollärare uttrycker att arbete i 

smågrupper är en bra strategi för att lyssna på barnens frågor, göra experimenten eller samtala 

om ett naturfenomen. En förskollärare ansåg att genom att ta tillvara barnens intresse för natur 

och teknik visar hon själv som pedagog intresse för dessa ämnen och försöka göra 

undervisningen roligare med hjälp av skogen och olika experimentet. Samtliga förskollärare 

är medvetna om att material lockar barnen att göra praktiska aktiviteter, något som leder till 

att öka barns intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik.   
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8 Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra hur sex förskollärare i fyra 

förskolor resonerar runt möjligheterna att ta tillvara och utveckla barns intresse för 

naturvetenskap och teknik. För att svara på studiens syfte och frågeställningar dras i detta 

avsnitt några slutsatser och en sammanfattning. Studien har utgått ifrån följande 

frågeställningar:  

 Hur de intervjuade förskollärarna beskriver sitt arbete med naturvetenskap och teknik i 

förskolan? 

 Vad anser dessa förskollärare om intressets betydelse för barns lärande inom 

naturvetenskap och teknik i förskolan? 

 

Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att arbete med naturvetenskap i förskolan i hög grad 

ger barnen möjlighet att upptäcka, utforska och förstå naturen. Trots att samtliga intervjuade 

förskollärare tyckte att naturen är ett viktigt ställe för att arbeta med naturvetenskap i, finns 

det skillnader om hur dessa förskollärare arbetar ute i naturen. Fyra av de sex intervjuade 

förskollärarna arbetade med naturen som inspirationskälla för att planera och genomföra sin 

undervisning. Tre av de sex förskollärarna försökte få barnen att intressera sig för naturen 

genom att barnen får se på naturen som ”forskare”, dvs. att de själva går ut i naturen och 

undersöker, medan pedagogen tar rollen som medupptäckare. Detta innebär enligt Brage och 

Linde (2012:6) att pedagoger uppmärksammar barnens funderingar och hjälper dem att 

komma vidare i sin utforskning. De sex intervjuade förskollärarna ansåg att experimenten är 

ett bra sätt att koppla naturvetenskapliga fenomen till barnens verklighet och att försöka 

förklara olika fenomen för barnen på ett enkelt och spännande sätt. Förutom detta arbetar 

dessa förskollärare på olika sätt. Två intervjuade förskollärare använder NTA:s material för 

att förklara olika naturvetenskapliga fenomen och andra ämnen. Två andra förskollärare 

beskrev att när de arbetar med experiment motiveras barnen att använda de fem sinnena för att 

öka sin förståelse för naturvetenskap och teknik, medan två förskollärare arbetar med 

experimenten kring ett tema som oftast utgår från barnens intresse inom- och utomhus. 

Utifrån studiens resultat kan man konstatera att samtliga intervjuade förskollärare betraktar 

förskolornas profiler som viktiga och något som påverkar deras arbetssätt och syn på barns 

lärande och kunskapsbildning inom det naturvetenskapliga området positivt.  
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De flesta intervjuade förskollärare kopplar begreppet teknik med konkreta föremål och med 

påstående om hur saker fungerar, samt som en metod för att skapa saker. Men bara en av 

dessa förskollärare ansåg begreppet teknik vara en metod för att lösa problem. De flesta 

intervjuade förskollärare arbetar med teknik i förskolan genom att låta barnen bygga saker 

med olika material. Hälften av de intervjuade förskollärarna ger barnen möjlighet att utforska 

varierande föremål med hjälp av olika verktyg. I motsats till kvalitetsgranskningen 

(Skolinspektionen 2012:37) som beskriver att förskolans personal och då främst kvinnor 

uttrycker en rädsla inför teknik och ser tekniken som något som de inte upplever att de kan, 

ansåg bara en av de sex intervjuade förskollärare i studien att teknik är något svårt.  

De flesta intervjuade förskollärarna tyckte att ett sätt att ta tillvara barnens intresse för 

naturvetenskap och teknik är genom att lyssna på barnens frågor. Fyra av de intervjuade 

förskollärare betonade hur viktig det är att lyssna på barnen och låta barnen reflektera. Fyra av 

de sex förskollärarna ansåg att de försöker ta tillvara barnens intresse för naturvetenskap 

genom att arbeta med en naturvetenskaplig syn, d.v.s. att ta tillvara och utgå från barnens 

erfarenheter, funderingar och upptäckter. En förskollärare tyckte att ett sätt att ta tillvara 

barnens intresse för naturvetenskap och teknik är genom att pedagogen själv visar intresse för 

sin undervisning. En annan förskollärare tyckte att ett sätt att utveckla barnens intresse för 

naturvetenskap och teknik är genom att skapa en dialog kring barnens egna erfarenheter, 

tankar eller intresse runt ett visst naturvetenskapligt objekt. Bara en att de sex intervjuade 

förskollärarna ansåg att det är viktigt att barnen tidigt lär sig att förstå naturvetenskapliga 

fenomen och använda begrepp på ett korrekt sätt för att det på det sättet kommer vara lättare 

för barnen vid senare ålder att prestera bättre inom dessa ämnen.  

Samtliga intervjuade förskollärare betraktade material som avgörande för att ta tillvara och 

utveckla barnens intresse för naturvetenskap och teknik i förskolan. Dessutom finns det 

skillnader på vilken typ av material de sex intervjuade förskollärarna använder i sina 

förskolor. Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att de tänker på barnens ålder när det 

gäller att ställa frågor, göra aktiviteter och köpa nya material. Det visar att de sex intervjuade 

förskollärarnas syn på lärande och kunskapsutbildning är präglad av en skoltradition, där 

Piagets stadieteori och det konstruktivistiska perspektivet samt de progressiva och 

sociokulturella perspektiven har inramat den tidigare och den aktuella förskolans läroplan.  
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Sammanfattningsvis visar studien att de sex intervjuade förskollärarna ansåg att de arbetar 

med naturvetenskap och teknik i enlighet med den aktuella reviderande läroplanen Lpfö98. 

Detta innebär att man utforskar och samtalar om dessa ämnen, där inom- och 

utomhusaktiviteter, observationer, experiment, faktaböcker, didaktiska material, samtal, 

individuella och kollektiva aktiviteter med barnen i centrum och med pedagoger som 

medupptäckare, är grundläggande aspekter. Dessutom uppvisar denna studie att 

förskollärarnas utbildning och deras egna föreställningar och förståelse om vad 

naturvetenskap och teknik är påverkar deras engagemang och möjligheter att arbeta med 

dessa ämnen i förskolan. Studien fastställer att förskoleprofiler är avgörande i hur de sex 

intervjuade förskollärare utvecklar sin syn på barns lärande och kunskapsbildning inom 

naturvetenskapliga områden. Samtliga intervjuade förskollärare i likhet med Piaget, Dewey 

och Vygotskij betraktar barnens naturliga nyfikenhet, tidiga erfarenheter och praktiska 

handlingar som viktiga för att upptäcka, utforska och förstå natur och teknik ur ett 

vetenskapligt arbetssätt. Studiens resultat visar att det finns en stor variation i hur de sex 

intervjuade förskollärarna resonerar runt att ta tillvara barnens intresse för natur och teknik. 

Därtill uppger förskollärarna att intresset är en drivkraft och en utgångspunkt för barns 

lärande inom naturvetenskap och teknik. Trots att både förskolans läroplan (Lpfö 98, 

reviderad 2010) och några forskare säger att naturvetenskap och teknik är viktiga ämnen att 

undervisa i redan i förskolan visar studiens resultat i likhet med Thulin (2011) och Elm (2012) 

att de flesta intervjuade förskollärare ansåg att de använder ett enklare språk än det 

naturvetenskapliga för att samtala om olika naturfenomen med barnen. Samtidigt visar studien 

att de flesta intervjuade förskollärarna ansåg att de arbetar mer med experimenten, utevistelser 

och faktaböcker än med de estetiska ämnena och digital teknik för att ger barnen möjligheter 

att utforska och uppleva naturvetenskap och teknik i skapandeprocesser. Detta till skillnad 

från Deweys och Vygotskijs resonemang kring barnens naturliga förmåga att gestalta i 

konstnärliga uttrycksformer och förmåga att skapa eller använda fysiska redskap för att 

kommunicera och framställa ett önskat föremål.  Till sist visar studien att samtliga intervjuade 

förskollärare försöker ta tillvara barnens intresse för naturvetenskap och teknik även när de 

utgår ifrån olika pedagogiska förskolors profiler. Att börja tidigt med naturvetenskap och 

teknik kan bli en bra och utmanande strategi för att öka ungdomars intresse och förståelse för 

dessa ämnen i framtiden, men överhuvudtaget visar studien att naturvetenskap och teknik ger 

barnet möjlighet att uppleva, utforska, lösa problem och upptäcka sin omgivning på ett 

naturligt, praktiskt, socialt och meningsfullt sätt.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

1. Berätta om dig själv! (namn, ålder, utbildning, antal år i yrket)  

2. Kan du berätta om förskolans organisation och profil? 

3. Vad innebär det att arbeta med naturvetenskap i förskolan? 

4. Vilken relation till naturen har du? 

5. Hur kopplar du naturvetenskapliga fenomen till barnens verklighet? 

6. På vilket/vilka sätt uppmuntrar de barns intresse för naturvetenskap? Kan du ge mig 

exempel? 

7. Vad betyder teknik för dig? 

8. Vad det innebär att arbeta med teknik i förskolan? 

9. Vilka föreställningar har du om barns nyfikenhet på naturvetenskap och teknik? 

10. Vilka strategier använder du för att öka barns förståelse för naturvetenskapliga och 

tekniska fenomen? 

11. Påverkar förskolans profil ditt sätt att bedriva din undervisning? 

12. Vilka material och vilka redskap har du på din förskola som inbjuder barn till att pröva, 

undersöka och experimentera? 

13. På vilket sätt tar du tillvara och utmanar barnens tankar, idéer och intresse för 

naturvetenskap och teknik? Kan du ge mig exempel? 

14. Vilka möjligheter eller svårigheter hittar du för att barn ska kunna nå de nya målen som 

den aktuella förskolans läroplan har kring naturvetenskap och teknik? 

 


