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Sammanfattning  

Syftet med arbetet är att framställa en handledningsbok med olika experiment och 

övningar som stödmaterial för pedagoger i deras arbete med barn och 

naturvetenskap. Detta för att förbättra kvalitet på undervisningen och lyfta fram de 

naturvenskapliga ämnena på förskolan. Handledningsboken är uppbyggt i tre delar 

och dessa är fysik, kemi och natur.  

The goal of this exam is to create an educational material containing several 

experiments and practical exercises, which are to be used by educators in their work 

with children. My intention is to improve and support teaching methods in natural 

sciences. The educational material is separated into three disciplines of natural 

sciences and these are: Physics, Chemistry and Biology. 

 

 

Nyckel ord: Naturvetenskapliga ämnen, fysik, kemi, handledningsbok, pedagoger, 

förskola. 
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Förord: 

 

Med detta förord vill jag först och främst tacka min handledare Mari Stadig 

Degerman för all hjälp och uppmuntran jag fått under arbetsgången. Utan din hjälp 

Mari hade inte mitt arbete varit så fint upplagt och strukturerat.  

 

Ett tack riktas också till alla hjälpsamma klasskamrater som har stöttat mig under 

mina studier. Ni vet att de här åren har varit tuffa och ni har alltid funnits där för 

mig. 

 

Ett varmt tack vill jag även rikta till alla trevliga och otroligt duktiga lärare jag har 

varit i kontakt med på Mälardalens högskola, på min partnerskola och lärare som 

ställde upp och hjälpte till att utvärdera min handledningsbok.  

 

Jag värdesätter er alla högt!   
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1. INLEDNING 

Jag har alltid haft en positiv inställning till naturen och är både djur och 

naturintresserad. Jag tycker även det är roligt att genomföra olika experiment och 

övningar från fysik, kemi och natur. Detta insåg jag tidigt under den 

verksamhetsförlagda tiden i min utbildning då jag själv fick möjlighet att utföra 

några experiment med barnen på förskolan. Därför kändes det helt naturligt att 

välja inriktningen Naturvetenskap och teknik vid val av program på högskolan.  

Eftersom lust och intresse till att experimentera fanns men det var svårt att hitta 

förklaringar till olika experiment i böckerna började jag fundera på att skapa en 

bok som kunde hjälpa mig i det framtida arbetet. När det äntligen var dags att 

skriva examensarbetet kändes det bara naturligt att genomföra det jag hade i 

tanken en lång tid och det var att sammanställa en handledningsbok. I mitt 

examensarbete har jag då valt att fokusera på ämnena fysik, kemi och natur för 

barn i åldern 3 till 6 år. Att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena på 

förskolan anser jag som väldigt betydelsefullt så att barnen får en positiv bild och 

känsla för naturen. Jag tycker även att det väsentliga är att göra det i lekens form. 

Genom detta kan barnen få en bra grund inför skolstarten. I dagens 

miljöproblematik är det viktigt att barnen får bekanta sig med naturvetenskap 

redan i de tidiga åldrarna och genom det få förutsättningar till att skapa välfärd 

och stabilitet inom det ekologiska systemet.  

1.1. Handledningsbok som grund 

Som det framgår från inledningen handlar detta arbete om sammanställningen av 

handledningsboken som kan vara till nytta för alla pedagoger som jobbar med 

naturvetenskap på förskolan. Handledningsboken består av tre 

naturvetenskapliga ämnen och detta är fysik, kemi och natur och beskriver hur 

man kan genomföra enkla experiment och övningar med förskolebarnen. 

Sammanställningen av boken presenteras under punkten metod för utvärdering. 

 

2. PROBLEMSTÄLLNING 

 På vilket sätt kan handledningsboken vara användbar vid arbetet med 

naturvetenskap på förskolan?  

 Hur presenterar pedagogerna experiment eller övningar för att skapa intresse 

för naturvetenskap hos barnen? 

 

3. BAKGRUND 

 
3.1. Ur läroplanen 

För att kunna styrka arbetet med handledningsboken rådfrågades läroplanen för 

förskolan LPFÖ 98 (Utbildningsdeparmentet, 2010) för att ta reda på vad den 

säger om naturvetenskap i förskolan och där stod det att förskolan ska stödja 
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barnen i deras utveckling samt väcka deras nyfikenhet och lust att lära och leka.  

Förskolan ska också stärka barnens förståelse om enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen samt verka för att barnen utforskar naturen och samtalar om 

naturvetenskap. Läroplanen tar vidare upp att barnen ska få möjligheter till att 

iaktta, observera, leka samt vistas i naturen och i sin närmiljö för att få en positiv 

framtidstro. 

 

3.2. Tidigare forskning 

I inledningen togs vikten av att barnen bekantas med de naturvetenskapliga 

ämnena redan i tidiga åldrar upp.  Detta bekräftas även av Heldén, Jonsson, 

Karlefors och Vikström (2011) som beskriver hur barnen skapar sina erfarenheter 

genom utforskande och testandet tidigt i livet och detta bidrar till deras 

vidareutveckling och ger en bra grund för skolgången. Förskolan borde då främja 

arbetet med utforskandet för att det kan väcka barnens intresse och utveckla 

djupare förståelse för naturen som finns runt omkring oss. Detta stödjer även 

läroplan för förskolan LPFÖ 98 (Utbildningsdeparmentet, 2010) från vilket det 

framgår att barnen borde få möjlighet att erövra kunskaper genom utforskande, 

skapande och den kreativa leken. 

Även Harlen (2009) skriver att det visade sig att barns inställning till 

naturvetenskap skapas redan i tidiga åldrar i jämförelse mot de andra ämnena och 

som tonåringar vet de precis om naturvetenskap är något de kommer att tycka om 

eller inte. Då många barn som kommer till högstadiet inte har de kunskaper i 

ämnet som de förväntas att ha är det inte märkligt att de uppfattar 

naturvetenskap som svårt samt besvärligt. Författaren menar vidare att inom 

undervisningen i naturvetenskap bör möjligheten att iaktta samt diskutera om 

iakttagelser ges. Detta för att barnen ska bli mer medvetna om det som finns och 

sker runt omkring dem. 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) ökar barnens intresse 

och uppmärksamhet om pedagogen själv visar intresse och aktivt deltar. 

Författarna fortsätter vidare att det är viktigt att pedagogen uppmuntrar barnen 

att berätta hur de tänker kring det de gör, att de får möjlighet att ställa frågor, 

diskutera, dela med sig av sina idéer samt reflektera. Pedagogen borde då 

respektera barnen, ta tillvara deras intresse och skapa sådana tillfällen där barnen 

får möjlighet att utforska och genom samtal vidga sina kuskaper.  

I en annan bok av Pramling Samuelsson samt Björkman, Claesdotter, Mathisen 

Røe och Stendahl (2008) tas det upp att barnens intresse kan fångas genom att ta 

tillvara barnens föreställningar, utgå från det och inleda ett utvecklande samtal. 

Författarna skriver även att pedagogen borde använda olika estetiska, visuella 

hjälpmedel som kan bidra till att barnen får inspiration samt utvecklar sin fantasi. 

Viktigt är att pedagogen är engagerad, visar sin nyfikenhet till det som barnet 

säger samt uppmuntrar. 
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Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2001) lyfter fram skönlitteratur 

och huvudsakligen berättelser som kan locka barnen till att börja intressera sig för 

de olika fenomenen och delar inom naturvetenskap. Pedagogen kan även använda 

fakta böcker med bilder vilket gör att barnen vill börja utforska direkt. Författarna 

menar vidare att skönlitteratur öppnar för barnen dörren till en värld där kan de 

fantisera, leka och lära sig om något fenomen inom naturvetenskapen.  

Det sätt på viket en pedagog kan fånga barnens intresse till naturvetenskap 

beskriver också Thulin i sin avhandling som tar upp olika estetiska utrycksätt 

såsom drama, berättelser, myter men också leken som hjälpmedel till att väcka 

intresse om naturvetenskap samt hjälper dem att förstå de olika fenomenen. 

Vidare skriver hon om vikten av att inte använda lekröst när man vill genomföra 

någon aktivitet eftersom det då kan misstolkas av barnen som tror att pedagogen 

lockar till lek istället för aktiviteten. 

För att få barnen att intressera sig för naturvetenskap måste läraren själv vara 

engagerad och aktiv för att göra sina lektioner mer omväxlande och attraktiva. 

Tyvärr framgår det av Skolinspektionens rapport 2010;8 (2010) Fysik utan 

dragningskraft att undervisningskvalitet i naturvetenskapen har sjunkit och detta 

leder till att kursplanens mål i ämnet fysik inte är uppnådda. Eleverna upplever 

lektionerna som stereotypa och icke varierande. Detta gör att barnen snart tappar 

lust till ämnet och har inget vidare intresse att lära sig mer. Forskning visar tydligt 

att lektionerna inom naturvetenskapen i de lägre åldrarna är utan 

framåtutveckling. Det anges vidare att läraren i flera fall saknar kompetent 

utbildning inom inriktning av naturvetenskap och undervisar då utan att vara 

teoretiskt kunniga. Detta kan påverka barnens utveckling och skapa ointresse för 

ämnet i de äldre åldrarna.  

Ointresset kan dock skapas redan i de tidiga åldrarna. I en nyligen publicerad 

avhandling av Annika Elm Fristorp (2012) framgår det att inte alla barnens röster 

är hörda vid planeringen av aktiviteter. Hon menar att barnen med mer utvecklad 

verbal förmåga drar till sig ett större intresse från pedagogerna som de mindre 

verbala barnen inte får. Tyvärr har detta sina konsekvenser. Bara en liten andel av 

barnen, de som aktivt deltar, visar då ett intresse för de naturvetenskapliga 

aktiviteterna. Resten får inte den stimulans som de skulle behöva. Vidare skriver 

hon att många pedagoger sätter rätta ord på olika föremål som ska användas 

under experimentet men ofta glömmer de bort att presentera själva uppgiften 

samt vad syftet är med uppgiften. Barnen vet i sådant fall inte vad som är 

meningen med uppgiften och vad som de skulle vara uppmärksamma på.  

Emellertid anser Lagerholm (2009) som betydelsefullt att barnen bör få möjlighet 

att söka kunskap genom att ställa frågor och hitta lösningen själva utan att 

pedagogen tillhandahåller ett färdigt svar. Författaren tar vidare upp att 

experimenten borde vara enkla att genomföra och utgå från vardagen. Detta 

betonar även Andersson (2008) som skriver att pedagogen i sin undervisning bör 

ha i åtanke att vardagligt och vetenskapligt tänkande kompletterar varandra även 
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om man ser på det från olika perspektiv. Därför borde då de naturvetenskapliga 

aktiviteterna utvecklas samtidigt genom att stärka samspelet mellan de båda.   

Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2009) beskriver hur kreativeten kan 

hjälpa läraren i undervisningen. De menar att läraren borde vara innovativ, våga 

göra nya saker även om det innebär att misslyckas ibland samt tro på sig själv och 

det man gör. Med hjälp av detta kan läraren förverkliga sina idéer och förbättra 

undervisningen.  

Från kvalitetsgranskningsrapport 2011;10 (2011) framgår det att pedagoger 

behöver utveckla sina kompetenser inom naturvetenskapen så att det kan 

utveckla barnens förståelse mer för olika naturvetenskapliga fenomen. Rapporten 

visar även tydligt att många pedagoger skriver vad de gör med inte vad syftet med 

övningen är. Detta leder till att pedagogen inte vet vad det är som barnen lär sig 

och i vilka tillfällen det är bäst.  

 

4. METOD FÖR UTVÄRDERING 

Den här delen kommer beskriva hur arbetet kring handledningsboken har gått till 

väga. Detta innebär hur handledningsboken var sammanställd, urval av 

medverkande förskolor, val av datainsamlingsmetod, process vid observation 

samt etiska principer som hela tiden genomsyrade arbetet.  

4.1. Sammanställning av handledningsboken 

Handledningsboken jag sammanställde innehåller enkla uppgifter jag själv 

genomfört med barn i åldrarna 3-6 år på min partnerskola eller hemma med mitt 

eget barn. Idén till att sammanställa en handledningsbok uppkom under 

utbildningstiden och den verksamhetsförlagda utbildningen då det framtogs fakta 

om olika experiment från läroböcker där det tyvärr saknades naturvetenskapliga 

förklaringar. Av egna erfarenheter vet jag att många förskollärare jobbar mycket 

med språk, matematik och ofta går ut för att utforska naturen men fysik och kemi 

är något de undviker att jobba med. Detta på grund av att uppgifterna anses vara 

svåra att genomföra med små barn men även för att förskollärare som inte är 

utbildade inom naturvetenskap i många fall inte kan förklara fenomenet på rätt 

sätt.  

När tanken om att sammanställa en handledningsbok växte fram utförde jag en 

tankekarta för att komma fram vad det är som ska uppnås med boken. Avsikten 

med handledningsboken var främst att fånga barnens intresse om olika fenomen 

på ett naturligt sätt och göra det genom leken, meningen var dessutom även att ge 

barnen frihet att ställa sina egna hypoteser, utforska, upptäcka och samtala. 

Framställningen av boken var först menad för det egna behovet men när 

examensarbetet närmade sig tänkte jag att det skulle vara bra att använda denna 

idé i mitt arbete. 
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Det första jag gjorde var en inventering för att ta reda på vilka faktaböcker som 

fanns, vilka brister de har och vilka behov jag vill att min handledningsbok ska 

uppfylla och fokusera på. Jag har granskat böcker som jag hittade på 

stadsbiblioteket där det stod om vilka material som behövs och hur man genomför 

experimenten men som ofta saknade förklaring. Vad syftet var med experimenten 

hade ingen av dem. Utöver detta var böckerna riktade till ett större åldersspann 

vilket innebär att pedagogen måste gå genom alla experiment och noggrant 

överväga vilka som är passande för förskolebarn. Vidare har jag även granskat 

några websidor vilka hade liknande brister. Exempel på granskade böcker och 

websidor finns i tabell 1 och 2.  

Tabell 1: Resultat av granskade böcker. 

 

 Tabell 2: Resultat av granskade websidor 

  

I nästa steg tänkte jag igenom vilka experiment och övningar som skulle passa till 

barn i förskoleåldern och enligt det sorterat. Vid sorteringen har jag tänkt 

huvudsakligen att experimenten och övningarna är enkla att genomföra, teman 

inriktade för att det är lättare för pedagogen att använda hela urvalet av uppgifter 

inom ett givet tema, samt att alla experiment och övningar är spännande, 

utmanande och lätta att förstå. Meningen var även att materialet ska vara lätt 

tillgängligt och återvinningsbart. Här blev min tankekarta ett bra verktyg.  

När den här biten var klar kompletterade jag alla experiment och övningar med 

klart syfte av aktiviteten, material och förklaringar till experimenten och övningar. 

Detta var en utmaning eftersom förklaringar måste letas i olika faktaböcker eller 

på internet och noggrant övervägas vid skrivandet om förklaringen är 

lättförståelig för barn. Även vid syftet övervägdes det att experiment och övningar 

leds mot flera mål som står i läroplanen som t.ex. skapande förmåga, social 

kompetens, språk, o.s.v. 

Därefter var allt uppdelat efter de naturvetenskapliga ämnena samt enligt teman 

som t.ex. ljus eller luft i fysik delen eller fast, flytande och gas form i kemi delen. 

Detta för att pedagogerna har lättare att hämta experiment eller övning vid ett 

givet tema som de har på förskolan. Dessutom ville jag att handledningsboken är 

tydligt och lätt att arbeta med på förskolan. Bilderna har inte varit med vid 

utvärderingen utan lades till i arbetet i efterhand då dessa inte var färdiga. 

Bokens nam n Förfat t are sy ft e m at erial beskriv ning av  genom förande förklaring Å ldern

Ku l ex per im en t a tt  g ör a  h em m a Ber g er  Ulr ike n ej ja ja ja u pp t ill 1 2  å r

För blu ffa n de Ex per im en t Kr ekeler  Her m a n n , Rieper -Ba stia n  Ma r lies n ej ja ja n ej u pp t ill 1 2  å r

Spä n n a n de Ex per im en t Kr ekeler  Her m a n n , Rieper -Ba stia n  Ma r lies n ej ja  ja n ej u pp t ill 1 2  å r

Mer a  Xper im en tlu st Lin dw a ll Ka tr in  n ej ja ja ja u pp t ill 1 2  å r

Lä r  dig  om  tr ä d m ed eg n a  ex per im en t Mellett  Peter n ej ja ja n ej u pp t ill 1 2  å r

Websida sy ft e m at erial beskriv ning av  genom förande förklaring Å ldern

h ttp://w w w .dr akn et.n u n ej ja ja n ej u pp t ill 1 1  år

h ttp://w w w .lektion .se/in dex .ph p n ej ja ja iblan d u pp till 1 4  år
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Experiment och övningar blev samlade under hela min utbildningstid genom att 

låna böcker (t.ex. Cash Terry & Taylor Barbara (1989); Devonshire Hillary (1995); 

Krekeler Hermann (1997); Lagerholm Karin (2009) (2.uppl); Lindwall Katrin 

(2011); Parker Steve (1997); m.m.) samt genom tips och idéer från 

högskolepedagoger vid inriktningsterminer.  

Undersökningen om huruvida en sådan bok kommer att behövas och är önskvärd 

blev gjord. Detta genom diskussion med olika pedagoger på några förskolor.    

 

4.2. Instruktion till arbetet med handledningsboken 

Handledningsboken inleds med information till pedagogerna där det står till 

vilken barnålder handledningsboken är riktad till samt vilka naturvetenskapliga 

ämnen boken innehåller. Tydligt syfte och hur boken kan användas beskrevs till 

alla pedagogerna som deltar i utvärderingen. I inledningen finns även vad 

pedagogerna bör tänka på vid arbete med naturvetenskap samt förslag på öppna 

frågor som de kan använda vid experiment med barnen. Harlen (2009) framhåller 

att öppna och stimulerande frågor har för barnen en stor betydelse. Han menar 

att sådana frågor sätter igång deras tankar och funderingar som barnen kan 

koppla till sina vardagsupplevelser och få dem att reflektera över dem. Författaren 

skriver vidare att frågor, funderingar och reflektioner leder ytterligare till nya 

upptäcker, utvecklande samtal och ge barnen en djupare förståelse för givet tema.  

Varje naturvetenskapligt ämne har en innehållsförteckning uppdelat på tema och 

varje tema har två till tre aktiviteter. Pedagogen kan själv välja hur många av 

dessa aktiviteter som kommer att genomföras. På denna sida finns även 

information om vad som står i läroplanen om givet ämne.  

På sidan med aktiviteten kan man hitta ett tydligt syfte, vilket material som 

behövs vid utförandet, instruktion till utförandet samt förklaring.  

Pedagogerna blev även informerade om att bilderna kommer läggas till vid ett 

senare tillfälle.  

 

4.3. Urval av medverkande förskolor 

När handledningsboken var klar togs det kontakt med fyra förskolor för att se om 

det fanns ett intresse till att hjälpa till med en utvärdering. Först ut med att bli 

uppringda var förskolecheferna, jag presenterade mig själv och syftet med mitt 

arbete. Tre ansåg att projektet var spännande och rekommenderade mig att ta 

kontakt direkt med pedagogerna på plats vilket jag gjorde.  

 

 



11 
 

4.4. Presentation för pedagogerna 

Fem pedagoger blev uppringda och tillfrågades om de kunde delta i 

utvärderingen. Till varje förskola åkte jag personligen och presenterade mig som 

student samt mitt arbete. Varje pedagog fick en kopia av handledningsboken 

tillsammans med infobrev, där kunde de ta ställning till huruvida de ville delta 

eller inte i en utvärdering och senaste datum för ett svar. Ytterligare en pedagog 

har hört av sig för att få handledningsboken och delta. Pedagogerna fick då en tid 

att titta i handledningsboken och bestämma om samverkan.  Total 5 pedagoger 

från två förskolor gav sitt samtycke för att delta i utvärderingen. Tredje förskolan 

ville inte delta i utvärderingen på grund av personal- och tidsbrist.  

4.5. Etiska principer 

Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet beskriver tydligt de 

etiska krav som jag lagt till grund för mitt arbete och vars uppgift är att skydda 

identiteten av de personer som arbetet berör. 

 Informationskravet: Jag har lämnat ett informationsbrev där jag har 

presenterat mig själv och mitt arbete.  

 Samtyckeskravet: Frågan om samtycke att delta vid utvärderingen av 

handledningsboken blev lämnat in till pedagogerna i informationsbrevet.  

 Konfidentialitetskravet: I brevet har jag nämnt att identiteten av alla 

deltagarna samt förskolorna kommer att vara skyddade. 

 Nyttjandekravet: Jag har även upplyst förskolorna om att arbetsmaterial som 

samlats vid undersökningen kommer att användas endast i syfte för 

examensarbete.  

 

4.6. Kvalitativ metod 

Stukát (2005) skriver att kvantitativ metod används av forskare för att analysera 

insamlade data för att kunna hitta en förklaring, struktur och genom det komma 

fram till en logisk slutsats. Kvalitativ metod förklarar Stukát som ett sätt att kunna 

bearbeta insamlad information och djupare förstå problematiken med 

möjligheten att vidare utveckla den. För att förstå och kunna tolka problematiken 

varför pedagogerna undviker att jobba med de naturvetenskapliga ämnena har jag 

valt att använda mig av en kvalitativ metod med en demografisk översikt. 

4.7. Utvärdering av boken genom observation 

Ett datum för observation och intervjun var bestämt med pedagogen på förskolan. 

Vi kom tillsammans överens om vad som är bäst för barnen och pedagogerna 

gällande gruppstorleken och efterföljande intervjun. Två eller fler tillfällen var 

bestämda beroende på situationen. Pedagogerna har valt ett experiment eller en 

övning som de gärna skulle vilja utföra med barnen. Frågan ställdes av pedagogen 

till enskilda barn om huruvida de vill vara med om experimentet.  Barnen var 

antingen som en hel grupp eller uppdelade i grupper beroende på vilken aktivitet 
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som utfördes samt barnens dynamik. Det som observerades var pedagogernas 

arbetssätt, antal barn vid genomförandet samt barnens intresse om givet 

experiment. Detta för att se om de följer instruktionerna i handledningsboken 

samt på vilket sätt de framför aktiviteten. Fältanteckningar gjordes på plats under 

observationen. 

4.8. Utvärdering av boken genom intervjun 

Arbetet med insamling av information från intervjuer har blivit gjort. Intervjuerna 

ljudinspelades och vid dessa ställdes förutbestämda och strukturerade frågor 

angående handledningsboken, presentationen och intresset till de 

naturvetenskapliga ämnena. Tanken med intervjun var att få pedagogernas 

synpunkter på handledningsbokens användbarhet samt ta reda på pedagogernas 

synvinkel till de naturvetenskapliga ämnena vilket speglar barnens intresse till 

dessa. Från Denscombe (2009) som skriver om kvalitativ metod framgår det att 

om en student forskar i ett visst område för att få en djupare förståelse om givet 

tema är en intervju ett bra val av metod.  

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum för att få det lugnt vid 

inspelningstillfällena. Vid två tillfällen blev intervjuerna ändå avbrutna på grund 

av barn som kom in under intervjun samt ljud från matsalen där några andra 

pedagoger började förbereda mellanmål. Intervjuerna har bearbetats genom att 

först lyssnat på bandet och direkt efter transkriberats. Det nedskrivna 

analyserades och kategoriserades utifrån olika utgångspunkter baserade på 

frågorna som ställdes i frågeställningen. 

 

5. RESULTAT AV UTVÄRDERING 

I den här delen framläggs resultatet av utvärderingen utifrån de frågorna som 

ställdes i frågeställningen. 

5.1. På vilket sätt kan handledningsbok vara användbar vid arbetet 

med naturvetenskap på förskolan?  

 

I samband med arbetet för att utvärdera handledningsboken blev observationer 

och intervjuer gjorda och vidare kategoriserade. Nedan följer en sammanfattning 

av pedagogernas kommentarer: 

 

5.1.1. Pedagogernas åsikt vid intervjun om handledningsboken. 

Alla pedagogerna tyckte att boken var användbar. De uttryckte att boken är 

tydligt upplagd med många konkreta exempel som man lätt kan ta till sig. 

Pedagog 4 lyfte fram att det var bra att ha ett syfte som hon ansåg var 

jätteviktigt. Pedagog 1, 4 och 6 nämnde att det var bra med att ha en förklaring 

till de olika experimenten. 
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P1 svarade: ”mitt intryck är väl att den har mycket idéer som man, många 

idéer som man kan göra med barnen och det är tydligt upplagt för att man 

kan se precis vilket material man behöver och jättebra att man också kan se 

förklaringen till varför, vad det är som händer”. 

 

5.1.2. Pedagogernas önskan om åtgärder, framförda under 

intervjun. 

Pedagoger 1 och 4 tog upp vid intervjun att handledningsboken borde haft fler 

visuella inslag i form av bilder. Pedagog 1 pekade på att grammatiken kunde 

rättas till i vissa fall där det var svårt att helt följa texten. Pedagog 5 uttryckte 

även en önskan att införa en inledande del till varje sinne där sinnesorganen 

beskrivs kort. 

 

5.1.3. Mina observationer gällande handledningsboken. 

Handledningsboken blev väl mottagen av samtliga pedagoger. Några av dem 

frågade även om de kunde få en kopia i fall att jag skulle vidareutveckla den. 

Även förskolan som inte ville delta i utvärderingen uttryckte en önskan om att 

behålla handledningsboken.  

 

5.2. Hur presenterar läraren experiment eller övningen för att skapa 

intresse för naturvetenskap hos barnen? 

I denna del sammanfattas pedagogernas presentation som framgår från 

observationer och intervjuer. 

5.2.1. Synpunkter om ämnet som kan påverka presentationen 

framtagna vid intervju. 

Pedagogerna hade varierande åsikter. Pedagogerna 2 och 3 ställde sig positiva och 

såg inte några svårigheter att anpassa uppgifter från de olika naturvetenskapliga 

ämnena till barnens nivå. Pedagog 4 tyckte att kemi är svårt att förstå av de 

yngsta. Pedagog 1 tyckte att det bero på pedagogernas inställning till ämnet 

medan pedagogerna 5 och 6 tyckte att fysik är svårt att uppfatta av små barn. 

P6 uttryckte sig så här: ”jag kan tänka mig fysik egentligen är svårast för den är 

ganska svårt att greppa. För små barn behöver saker som är visuella och 

auditiva så då de kan ta in, de ser vad man gör. Går man i naturen och tittar på 

blommor och blad hur de växer men fysik det kan vara väldigt svårt att bryta 

ner lätt för små barn” 

5.2.2. Synpunkter om ämnet som kan påverka presentationen 

framtagna vid observationen. 

I den demografiska översikt jag gjort visas det tydligt att bara en av fem 

medverkande pedagoger har valt att genomföra en uppgift från fysik delen. Se 
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tabell 3. Detta stämmer överens med pedagogernas inställning till ämnet fysik jag 

har fått från intervjun. Vid observation har jag inte märkt att pedagogernas 

presentation vid något ämne skulle vara sämre men det kändes att övningar från 

delen natur presenterades mer naturligt.  

Tabell 3: Demografisk översikt över pedagogernas utbildning, antal barn och grupper vid 
genomförandet samt pedagogernas val av naturvetenskapligt ämne.  

Förskola  Pedagogens 
utbildning 

Pedagogens 
inriktning 

Antal barn vid 
genomförandet 

Antal grupper vid 
genomförandet 

Val av ämne 

1 Barnskötare -------- 17 1 Natur 
1 Förskollärare Allmänt 6 1 Kemi 
1 Förskollärare Allmänt 22 1 Fysik 
2 Förskollärare Allmänt 2-5 5 Kemi 
2 Förskollärare Allmänt 7-8 3 Natur 

 

5.2.3. Det samlade intrycket framtaget från intervju om pedagogernas 

arbetssätt för att fånga intresse. 

Alla pedagoger som medverkade vid utvärderingen gav uttryck att för att fånga 

barnens intresse till de naturvetenskapliga ämnena borde pedagogen själv vara 

engagerad samt utgå från barnens intresse just i det givna tillfället då dem visar 

intresse.  

P1 anser: ”Det gäller att vi som pedagoger är intresserade och engagerade och 

försöker fånga upp barnen och lyssna in barn som är…, ja… att vara tillåtande 

också” 

medan P5 säger: ”Och då tror jag att man ska inte göra något man inte själv 

tycker är roligt”. 

5.2.4. Det samlade intrycket framtaget från observationen om 

pedagogernas arbetssätt för att fånga intresse. 

Samtliga pedagoger har presenterat uppgiften i stor utsträckning som jag själv 

anser vara utmärkt och det även om uppgifterna ändrades lite grann för att 

anpassa till barnens nivå. Så t.ex. material blev valt utefter tillgänglighet på 

förskolan eller metoden vid genomförandet blev förenklad för de barn som hade 

svårt att sitta still. Lärare 5 använde visuella bilder för att berätta om ett av våra 

sinnen och lärare 2 använde lugnande musik innan övningen för att låta barnen 

komma till ro. Pedagog 4 hade lite problem med barnens uppmärksamhet under 

själva experimentet. En av pedagogerna har dock inte berättat för barnen vad 

syftet med uppgiften var och själva presentationen var lite bristande. Trots detta 

blev barnen nyfikna och intresserade.  

5.2.5. Begränsningar framtagna vid intervjun gällande arbete med 

ämnet naturvetenskap. 

De flesta pedagoger ansåg att det var tiden som var den huvudsakliga 

begränsningen till för att förbereda det som behövs för genomförandet av 
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experimenten samt för stora barngrupper vilket resulterar i att barn inte har 

tillräcklig med ro och utrymme att ställa frågor och komma fram till förklaringen 

själva. P3 tog upp följande:  

”Jag tänker att begränsningarna är ju oss själva, att vi håller oss tillbaka, att vi 

inte vågar kanske men att man själv känner engagemang så att man vill göra 

det”. 

6. DISKUSSION 

Syftet med mitt arbete var att sammanställa en handledningsbok som kan hjälpa 

och stimulera pedagogerna till att våga experimentera med barnen redan i 

förskoleålder. Tanken var även att synliggöra de naturvetenskapliga ämnena på 

förskolan för att enligt mina erfarenheter vet jag att de inte används fullt ut. 

Barnen är av naturen nyfikna och utforskar allt som finns i deras omgivning men 

förstår inte riktigt vad som händer eller varför. Därför borde pedagogerna genom 

experimenterande synliggöra de olika fenomen för barnen så att de kan koppla 

ihop dessa olika fenomen med det som händer i deras vardag. Genom de 

vardagstillfällena och experimenterandet kan barnen skapa sin egen 

erfarenhetsvärld som kan bli en bra grund inför skolstarten. Handledningsboken 

kan ge olika tips och idéer på experiment som pedagogerna kan utföra inom ett 

visst tema samt underlätta deras arbete genom att frigöra tid som annars skulle gå 

till att leta efter experiment och förklaringar på olika ställen samt tänka på vad 

syftet med experimentet är. Tid var också det som de flesta pedagoger tog upp vid 

begränsningar vid arbete med de naturvetenskapliga ämnena.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen hade jag möjlighet att genomföra 

några experiment och övningar med barnen på förskolan själv och det kändes att 

detta är något jag verkligen vill arbeta med. Ju mer jag fördjupade mig i denna 

inriktning desto mer intresserad blev jag. Men kan uppriktigt säga att det tog tid 

att hitta ett bra och passande experiment, förklaring till vad som händer i 

experimentet, tänka på vad syftet är och efter det sammanställa allting på papper 

tillsammans med bilder. Detta berodde självklart på att jag saknade erfarenheter 

inom inriktning och yrket men samt att jag inte visste var jag skulle leta efter några 

experiment eller övningar. Dock kan jag inte släppa tanken på att liknande 

problem kan många andra pedagoger också ha.  

Trots att nästan alla pedagogerna vid intervjun pekade på tidsbegränsningen anser 

jag att orsaken till att de naturvetenskapliga ämnena inte använts fullt ut kan vara 

bristande kunskaper och osäkerhet inom dessa ämnen. Vid den genomförda 

intervjun jag har gjort har det kommit fram att nästan alla pedagoger hade gått 

den gamla utbildningen där det inte fanns någon inriktning.  Då detta kan var 

anledning till att pedagogerna inte vågar genomföra experiment i just de ämnena 

som t.ex. fysik eller kemi. Handledningsboken kan då ge pedagogerna lite kött på 

benen och utöver detta även spara tid som annars kan användas till själva 

experimentet med barnen. Barnen kan i sådant fall få tid till observationer och tid 
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till att ställa frågor. Harlen (1996) framhäver att pedagogen borde tänka på att 

barnen behöver tid till iakttagelser och undersökningar så att de hinner ta 

informationen in och dra slutsats. Detta bekräftar även Lagerholm (2009) som tar 

upp att experimentera med barn kräver tid och vi som jobbar med barnen ofta har 

bråttom att ta sig fram till ett resultat istället för att ge barnen tid att komma till 

resultatet själva. Pedagogen i sitt arbete borde tänka på att även om svaret är olika 

kan det vara lika rätt. 

Att genomföra experiment och övningar inom naturvetenskapens värld är enligt 

mig viktigt därför att barn kan genom detta koppla det de gör med det som de 

upplever eller ser runt omkring sig. Detta kan utgöra även en bra grund till deras 

vidare utveckling samt påverka deras framtida intresse. Jag tycker även att det 

teoretiska och det praktiska kan kombineras för så pass små barn i form av lek för 

att ge ett helhetsintryck samt ny kunskap som de ka ta med sig upp i skolålder.  

Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2009) framhäver att skapande barn är 

fulla av idéer och vill veta mer och det gör dem genom att ställa frågor. Deras 

föreställningar har inga gränser, de ser möjligheter i allt som finns runt om dem 

och ständig söker kunskap som de kan koppla till sina egna erfarenheter. Denna 

kreativa process sker när barnen får möjlighet att leka, utforska, experimentera, 

använda sin fantasi men även när de får möjlighet att reflektera över det som 

händer och över sitt resultat.  

Från observationerna har jag kommit till insikt om att pedagogerna skulle behöva 

kompetensutveckling inom ämnet naturvetenskap. Inte på grund av bristande 

kunskaper om ämnet utan för att vara mer självsäkra i genomförandet samt för att 

få tips på vilket sätt kan man locka barnet till experimentet och vilka experiment är 

passande för små barn.  

Meningen med handledningsboken är att den ska vara ett stöd för pedagogerna för 

att våga satsa på experimenterandet utan att tänka att barnen är för små för att 

förstå. Enligt mig är inte barnens förståelse för givet fenomen det viktigaste utan 

att få bekanta sig med de fenomenen, tänka själva och skapa sin egen bild. Detta 

framgår även från Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) som skriver att 

pedagog borde fokusera på att förstå hur barn tänker och att de tänker olika. 

Författaren menar att pedagogen borde ta för givet att se allting från barnens 

perspektiv där ingenting är rätt eller fel.  

7. FÖRSLAG TILL VIDARE UTVECKLING AV BOKEN 

Eftersom några pedagoger uttryckte en önskan om att behålla handledningsboken 

samt att få en kopia ifall jag bestämmer mig för att gå vidare och utveckla den 

kommer jag att fortsätta att arbeta med handledningsboken. Jag själv känner att 

handledningsboken har potential att växa i omfattning. Jag kommer att lägga till 

visuella hjälpmedel till de olika sinnena i naturdelen samt några andra delar inom 

olika teman. Jag kommer även att skapa en experimentlåda med exempel på 

aktiviteterna samt material som kommer tillhöra handledningsboken.  
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Bilaga 1: Intervju frågor 
 
Intervju frågor: 

Vilken utbildningsinriktning har du som pedagog? 

Vilket första intryck fick du av handledningsboken?? 

Var det lätt att följa instruktionerna i handledningsboken? 

Tycker du att genomföra sådana experiment inom naturvetenskapliga ämnen är 

viktigt i de tidiga åldrarna? Varför/varför inte? 

Vilket av de ämnena inom naturvetenskap är svårast att genomföra med så små barn 

och varför? 

Hur eller på vilket sätt kan pedagogerna arbeta för att fånga barnens intresse om de 

naturvetenskapliga ämnena? 

Påverkar barnets ålder din vilja att genomföra experimentet eller övningar? 

Hjälpte dig denna handledningsbok att öka självförtroende att genomföra 

experiment/övningar? 

Är det något du saknar i boken? 

Ser du någon begränsning gällande arbetet med ämnet naturvetenskap på förskolan? 

Syftet med handledningsboken är att stödja pedagogerna i deras dagliga arbete med 

naturvetenskap på förskolan. Jag har lyft fram att pedagogerna borde tänka på att 

utgå från barnens intresse men även vad som säger läroplanen om naturvetenskap på 

förskolan. På vilket sätt arbetar ni för att uppnå de olika ”strävansmålen” som står i 

läroplanen? 

Kan pedagogens presentation av experiment eller övningen påverka barnens intresse 

till naturvetenskap och hur? 
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Bilaga 2: Infobrev till pedagogerna 
 

Informations brev till pedagogerna 

Hej! 

Mitt namn är Eva Hnulikova och jag studerar lärarprogrammet vid Mälardalens 

högskola här i Västerås.  Min inriktning är naturvetenskap och teknik för yngre 

åldrar. Då detta är min sista termin på utbildningen är det dags att avsluta den med 

ett examensarbete. Mitt utvecklingsarbete handlar om att framställa en 

handledningsbok som innehåller olika experiment och övningar i ämnet 

naturvetenskap. Meningen är att stödja pedagoger i deras dagliga arbete med barn 

och naturvetenskap och genom detta lyfta fram naturvetenskap som ämne på 

förskolan. Handledningsboken är uppbyggd i tre delar och dessa är fysik, kemi och 

natur. Varje experiment eller övning har ett tydligt syfte och innehåller information 

om vad som behövs för material, utförande samt förklaring.  

Undersökningen på plats består av observation av pedagogerna som själva genomför 

ett eller flera experiment eller övningar enligt handledningsboken. Därefter kommer 

jag intervjua pedagogerna angående utförandet, intryck av handledningsboken samt 

deras syn på naturvetenskap i förskolan. Jag vill understryka att fokus i 

observationen ligger på själva arbetet med handledningsboken och inte på barnen. 

Observationen ska fält antecknas och intervjun skrivas av. Resultatet ska redovisas i 

mitt examensarbete. Pedagogernas och förskolans namn som kan leda till 

identifiering ska i examensarbetet avidentifieras och förbli konfidentiellt. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och alla deltagare har rätt att när som helst 

avbryta.  

Tack på förhand. 

 

            Ja. Vi samtycker att delta i utvärderingen 

            Nej. Vi samtycker inte att delta i utvärderingen 

 

Underskrift: 

Vänligen lämna ditt svar senast 2013-04-11. Om du har några frågor kan du gärna ta 

kontakt med mig.  

Mail: eha10001@student.mdh.se 

Mobil: 073-9417086 

  

mailto:eha10001@student.mdh.se
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Bilaga 3: Handledningsbok för pedagogerna 

 

Handledningsbok finns hos innehavaren som papperskopia. 

Kontakt: evahnulik@hotmail.com 

 


