
   
Teknik  

• Hur fungerar det? ”Know 
how”   

• Praktisk och konkret 
• Det speciella: Det unika, 

den enskilda situationen 
• Tvärvetenskaplig  
• Dyr, patent, licenser, 

Industrihemlighet 

Naturvetenskap 

• Varför sker det? ”Know 
why” 

• Teoretisk och abstrakt 
• Det generella: Begrepp, 

idéer, lagar, teorier 
• Ren och disciplinorienterad 
• Gratis, öppen, tillgänglig, 

universell 
 

Svein Sjøberg 



Naturvetenskap 
 Nationalencyklopedin 

Naturvetenskap -  den sammanfattande benämningen på vetenskaper som 
studerar naturen, dess delar eller verkningar ex fysik, astronomi, kemi, biologi, 
geovetenskap. 
 
Wikipedia 
Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Använder vetenskapliga metoder 
som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser.  
 
Att arbeta naturvetenskapligt innebär att man gör iakttagelser, undersöker och 
drar slutsatser om hur omvärlden fungerar. Genom att studera naturvetenskap 
utvecklar barn sin förmåga att förstå världen runt omkring. Viktigt då man arbetar 
naturvetenskapligt är ett kritiskt förhållningssätt och respekt för bevis. 

Okänd 
 



Naturvetenskap i förskolan 
Naturvetenskap i förskolan innebär att barn i förskoleåldern får möjlighet att 
upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen. I förskolan lär barnen 
naturvetenskap genom lek och aktivitet. Läraren i förskolan är inspiratör och 
medforskare i barns lek och aktivitet i naturvetenskap. 
 
Barnen ska få möjlighet att lära sig att 
- iaktta likheter och olikheter 
- beskriva 
- jämföra 
- ordna och se mönster i olika fenomen 

 
 fr Nationellt resurscentrum  för fysik 

 



Läroplanen  
2.2 Utveckling och lärande 
 
Mål 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 
- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra 
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

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

- utvecklar förmågan att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och 
samtala om naturvetenskap 

s 10 

 



Forskning om NV i förskolan 

Många naturvetenskapliga fenomen är osynliga för ögat och kan 
så förbli om inte barn får hjälp att rikta sin uppmärksamhet, 
hjälp att urskilja ett fenomen som just ett naturvetenskapligt 
fenomen 
 

   Ingrid Pramling (1997)  



Forskning om NV i förskolan 
- Barnen har frågor som inte alltid tas på allvar 

- Läraren tog sällan ställning i samtalen utan samtalen 
präglades av att barnen skulle upptäcka själva 

- RISK: Barnen lämnas åt eget planlöst sökande efter 
mening, kan innebära risk hör inlärd hjälplöshet 

 
Susanne Thulin (2011); Lärares tal och barns nyfikenhet 

  



Förskollärarna besvarar inte barns frågor 

- Vad överraskade dig? 
 
- att det antropomorfiska språkburket var så utbrett. Jag blev 
också förvånad över hur fokuserade barnens frågor var på det 
naturvetenskapliga innehållet. Men barnens röster blev som 
kuriösa inslag, istället var det förskollärarnas frågor som var 
viktiga 

Thulin, 2011 
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