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NATURVETENSKAP OCH TEKNIK VID HEDVIGS-
BORGSGÅRDENS FÖRSKOLA 
 
 
INLEDNING 
 
Föreliggande rapport är en slutrapport som beskriver ett kompetensutvecklings-
projekt för att stödja pedagoger som arbetar med små barn i förskolan, när det 
gäller naturvetenskap, miljö och teknik. 
Högskolan i Borås har genomfört och administrerat projektet. Medel för projek-
tet har erhållits från Skolverket (Dnr 99:826, NA/259). Projektet har genomförts 
under tre år med start hösten 2001 och avslutades i juni 2004.  
Projektorganisationen har bestått av: Hans Johansson, föreståndare för Centrum 
för skolutveckling (CSU), Ann Brorman, universitetsadjunkt och pedagogisk 
handledare, Maria Ferlin, universitetsadjunkt, ämneshandledare och kursansva-
rig för den 10 poängskurs som pedagogerna1 genomgått.  
 

                                                           
1 Begreppet pedagoger i rapporten omfattar förskollärare och barnskötare 
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BAKGRUND 
 
Naturvetenskap, miljö och teknik är områden som man måste ha kunskap om för 
att kunna medverka till en ekologisk utveckling och för att kunna påverka ut-
vecklingen mot ett hållbart samhälle.  
 
I förskolan finns en lång tradition i att arbeta med och i naturen. Att följa årstid-
växlingarna med dess djur- och växtliv är återkommande tematan. Detta är ett 
sätt att förmedla livskvalitet till förskolebarnen, att ge barnen förståelse och kun-
skaper för detta livsrum.  
Det finns inte så mycket forskning som belyser förskolebarn, natur, miljö och 
teknik men däremot finns det forskning som gäller barn i skolåldern inom dessa 
områden. Vad forskningen påvisar och vill uppmärksamma är vikten av att börja 
med natur-, miljö- och teknikundervisningen redan i förskolan. För detta krävs 
att den naturvetenskapliga allmänbildningen höjs för förskolans pedagoger.  
Enligt Läroplan för förskolan 2 skall förskolan sträva mot att lägga stor vikt vid 
miljö- och naturvårdsfrågor vilket innebär att verksamheten skall präglas av ett 
ekologiskt förhållningssätt så att barnen utvecklar en förståelse för sin delaktig-
het i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen. 
Uppdraget som pedagog i förskolan innebär att tolka och förstå innebörden av 
läroplanstexten och också förverkliga dess mål. Detta ger stort ansvar och frihet 
för pedagogerna själva att omsätta de angivna målen i sin praktik men det möj-
liggör även initiativ till att förändra, att utveckla arbetssätt och metoder för att nå 
målen. 
Hur skall vi på förskolan arbeta för att nå intentionerna i läroplanen? Vilka kun-
skaper, upplevelser och erfarenheter skall barnen i förskolan få? Vilka kunska-
per behöver vi som pedagoger? Detta är frågor som dagligen diskuteras.  
Initiativet till utvecklingsprojektet kom ifrån pedagogerna på förskolan efter att 
de på egen hand hade genomfört ett mindre projekt för att utveckla Experiment-
hörnor utomhus för forskande barn. Det huvudsakliga syftet för detta projekt var 
att skapa en utemiljö som skulle stimulera barns fantasi, skaparglädje och krea-
tivitet samt att det skulle ge upphov till tankar och reflektioner med utgångs-
punkt i de termodynamiska lagarna och kretsloppet. Detta projekt finns doku-
menterat i en skrift från Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, Dä 
kommer luft inne mä,3 en etnografisk studie av förskolebarns lärande inom na-
turvetenskap, miljö och teknik. Erfarenheterna från projektet var att pedagoger-
na främst behövde mer kunskap inom teknikområdet men också inom miljö och 
naturvetenskap och hur detta sedan kan omsättas i den egna praktiken tillsam-
mans med förskolebarn. 
                                                           
2 Utbildningsdepartementet, 1998 
3 Eriksson & Haverlind, 2000 
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Utvecklingsarbete som kompetensutveckling 
 
Under de senaste åren har en förskjutning från centralt till lokalt initierad kom-
petensutveckling skett. I dag har kommunerna och de enskilda rektorsområdena 
själva ansvar på så sätt att kompetensutvecklingen skall utgå från en behovsana-
lys i den egna praktiken4 En konsekvens av detta är att pedagogerna inte enbart 
skall konsumera kunskap (gå på kurs) utan också producera kunskap (utveckla 
den egna praktiken). Andersson (a.a.) påpekar att förutom det lokala ansvaret för 
kompetensutvecklingen skall Skolverket som myndighet formulera tydliga upp-
drag till politiker och personal på lokal nivå vilket skall ske genom dialog. 
I en skola och förskola som benämns som en lärande organisation är det viktigt 
att pedagogerna genom studier i och av den egna praktiken analyserar, reflekte-
rar, dokumenterar och utvecklar densamma. En viktig aspekt för detta synliggö-
rande är att kunna studera den egna praktiken och att inom den egna verksamhe-
ten skapa en reflekterande miljö, som utgör en grund för ökad kunskap5 
Uppföljning och utvärdering ses som nödvändiga och naturliga steg i ett utveck-
lingsarbete och skall innefatta såväl process som resultat i relation till de upp-
ställda målen. Den inriktning ifråga om mål och arbetssätt som gällde för det här 
beskrivna projektet har gett kontinuerliga tillfällen till uppföljning och utvärde-
ring av varje delkurs.  
Genom de återkommande handledningstillfällena, där det har getts möjligheter 
till reflektion och dokumentation har vi fått ett underlag för mer fördjupade ana-
lyser och slutsatser om vad som lärts och hur det har påverkat pedagogrollen och 
arbetet med förskolebarnen.  
Många idéer till att förändra sin praktik prövas av pedagoger, men få dokumen-
teras och får spridning till andra pedagoger och deras verksamhet. Genom sprid-
ning av olika utvecklingsarbetens resultat kan både verksamma pedagoger och 
forskning få inspiration till områden att utveckla.  
Min bakgrund som förskollärare och lärarutbildare gör att jag har sett detta ut-
vecklingsarbete som en möjlighet till ett ömsesidigt kunskapande och erfaren-
hetsutbyte mellan Högskolan och de verksamma pedagoger som har ingått i pro-
jektet, i syfte att utveckla och förena teori och praktik. En viktig del är också att 
dela med sig av de erfarenheter och kunskap som projektet har medfört när det 
gäller möjligheter och eller hinder som alla inblandade i projektet har upplevt. 
 
Målgrupp 
 
Målgrupp för projektet har varit alla verksamma pedagoger på förskolan. För-
skolan ligger i ett naturskönt område i utkanten av Borås. Här arbetar 11 peda-
goger. Verksamheten omfattar ca 60 barn i åldrarna 1-5 år. 
                                                           
4 Andersson, 1996 
5 Alexandersson, 1994 
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Alla pedagoger har genomgått en 10 poängskurs i Naturvetenskap och teknik 
kursen är en del av projektet (se kursplan bil.1). Därutöver har pedagogerna fått 
kontinuerligt handledning av både ämneslärare och didaktiker i den egna prakti-
ken. 
För de pedagoger som önskade Högskolepoäng på kursen, genomfördes en en-
skild skriftlig individuell redovisning/utvecklingsarbete i slutet av kursen. Övri-
ga deltagare erhöll ett intyg över deltagande i heldagarna, handledningsträffarna 
och i arbetet med barnen. 
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SYFTE OCH MÅL 
 
I diskussioner om kompetensutveckling inom förskola och skola betonas vikten 
av att det är praktikens frågor och behov som skall styra dess innehåll och ut-
formning. Det handlar om att hitta former för hur den egna praktiken kan vara 
dels en verksamhet att lära i, dels en verksamhet att utveckla. Det handlar då om 
att iaktta och granska det bekanta, våga pröva nytt, reflektera över det nya och 
gamla. 
Syftet har varit att i samarbete med lärarutbildare och forskare på Högskolan i 
Borås, höja de ämnesmässiga kunskaperna samt utveckla den didaktiska kompe-
tensen för att utveckla arbetet med förskolebarn i åldrarna 1-5 år, när det gäller 
natur, miljö och teknik. 
 
Projektets mål har varit: 
att synliggöra naturvetenskap och teknik i vardagsliv och omvärld 
att medvetandegöra pedagogerna om deras tankar och föreställningar kring na-
turvetenskapliga fenomen.  
att bearbeta attityder till naturvetenskap och teknik. 
att pedagogerna skall få insikt i det naturvetenskapliga tänkandet hos barn.  
att ge de didaktiska färdigheter som behövs i yrkesrollen. 
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TEORETISKA REFERENSRAMAR 
 
Med hjälp av teorier och tidigare forskning finns en önskan om att förstå vad 
som händer i ett utvecklingsprojekt som pågår en längre tid.  
Projektet kan betraktas som teoretiskt komplext eftersom det förenar flera olika 
pedagogiska forskningsfält. Det handlar generellt såväl om påverkansfaktorer 
för att genomföra ett utvecklingsprojekt som om pedagogens - och barns läran-
de. 
Den teoretiska förankringen återfinns i Bronfenbrenners6 utvecklingsekologiska 
teori som anger ett systemperspektiv, där det är viktigt att studera utvecklingen i 
sin kontext men även teorier om handledningens komplexitet samt teorier om 
pedagogers - och barns lärande. 
  
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
 
Med hjälp av den utvecklingsekologiska teorin kan vi få ökad förståelse för det 
som sker och påverkar utvecklingen i ett utvecklingsprojekt.  
Den utvecklingsekologiska teorin betonar en helhetssyn och ett centralt begrepp 
är interaktion. Med miljöbegreppet menar Bronfenbrenner både den fysiska och 
sociala miljön. Miljön kan här definieras som ett helt samhällssystem, men ock-
så som den nära fysiska miljön. ”Miljön uppfattas som en serie sammanhängan-
de strukturer, där den ena ryms inuti den andra, ungefär som kinesiska boxar 
eller ett antal ryska dockor av varierande storlek ryms den ena i den andra.”  
( a.a. ) 
Samspelet mellan individen och miljön är utgångspunkten för den utvecklings-
ekologiska teorien. Det sätt som individen samspelar med sin miljö och hur mil-
jön påverkar individen, har betydelse för individens kommande utveckling. Ut-
veckling definieras som ” individens växande föreställningar om sin ekologiska 
omgivning och hans relationer till den, samt hans tilltagande förmåga att upp-
täcka, upprätthålla eller förändra dess egenskaper”. ( a.a. s.22 ) Utifrån denna 
teori är det viktigt att inte enbart studera de objektiva förhållandena och egen-
skaperna hos en miljö utan hur individen påverkas och upplever dessa.  
Den utvecklingsekologiska teorin framhäver utvecklingsprocesserna eller den 
ömsesidiga anpassningen mellan individ och miljö. Individen kan i viss mån 
skapa och påverka sin egen miljö, likaväl som olika betingelser kan få betydelse 
för en individs utveckling. I praktiken kan det betyda att olika saker upplevs oli-
ka för olika individer eftersom olika individer har olika förutsättningar och dessa 
samspelar med miljöförhållanden. Det handlar inte enbart om den omedelbara 
närmiljö individen befinner sig i utan också om mer avlägset belägna miljöstruk-
turer ända upp på den övergripande samhällsnivån. 
                                                           
6 Andersson 1986 
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Det är alltså studier av processer i vilka det alltid ingår en tidsdimension, ett före 
och ett efter nuet. För att förstå vad som händer i nuet är det viktigt att veta vad 
som föregåtts och att nuet kommer att ha betydelse för framtiden.  
 
Systemperspektiv 
 
Grundläggande för den utvecklingsekologiska teorin är att den anlägger ett sy-
stemperspektiv där miljön delas in i olika system, mikro-, meso-,exo- och mak-
rosystem.  
De olika närmiljöer som individen ingår i kallar Bronfenbrenner för mikrosy-
stem. Ett system av relationer utvecklas mellan de individer som ingår i de olika 
miljöerna, som i sin tur påverkar de sociala roller, relationer och aktiviteter indi-
viden engagerar sig i. Hemmet, förskolan och skolan är exempel på olika mikro-
system.  
Mellan dessa mikrosystem utvecklas olika relationer som tillsammans bildar ett 
större system, som på olika sätt kan få betydelse för individen. Bronfenbrenner 
kallar dessa system för mesosystemet. Andersson (a.a.) menar att det är viktigt 
att de representerar en likartad kultur dvs. ”... att det finns en viss värde och in-
tressemässig överensstämmelse mellan mikrosystemen, att personerna i dem 
känner varandra och stöttar varandra” 7. Detta menar han kan vara lika avgöran-
de för utvecklingsprocessen som det som sker inom varje mikrosystem.  
Dessa olika miljöer behöver inte vara identiska utan kan bidra till att utveckla 
individens världsbild där nya erfarenheter utvecklas i samspel med nya personer. 
Ett sammanhang som stöder individen istället för att motverka.  
Förutsättningar för detta är att det finns ett intresse och en överensstämmelse 
mellan mikrosystemen t.ex. mellan förskola och skolledning. Det är i detta sam-
manhang viktigt att pedagogerna får förståelse och stöttning i att utveckla sitt 
arbete. Att nödvändiga förutsättningar ges.  
Exosystemet är det miljösystem som ligger utanför individens närmiljö som di-
rekt eller indirekt påverkar individen. Förhållanden som t.ex. kommunens poli-
tiska beslut angående förskolan, utformningen av måldokument, kommunala 
riktlinjer, antal barn i barngrupperna och personaltäthet etc. Dessa skall fungera 
som ramar där det finns ett visst handlingsutrymme som kan variera beroende på 
hur vida eller snäva ramarna är, men ramarna kan också utgöra ett hinder för att 
t.ex. en förändring och utveckling skall kunna genomföras.  
Till makrosystemet hör förhållanden som är gemensamma för en kultur eller de-
lar därav, och som har en historisk förankring. Hit hör faktorer som bl.a. den 
kulturella bakgrunden, traditioner, samhällets värderingar, politiska och ekono-
miska beslut. 

                                                           
7 Andersson 1992 s.101 
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Beslutet om reformen att överföra förskoleverksamheten från Socialdepartemen-
tet till Utbildningsdepartementet medförde att en ny ansvarsfördelning infördes 
vilket i korthet innebär:  
 

…..att statens roll är att formulera övergripande nationella mål och riktlin-
jer för verksamheten. Kommunen som huvudman ska ge förutsättningar för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens mål, medan de profes-
sionella, d.v.s. förskolechefer och personal ansvarar för tolkning och till-
lämpning av målen.8  

 
Vidare står det i Skolverkets rapport Förskola i brytningstid (a.a.) att reformens 
syfte är att skapa förutsättningar för ökad likvärdighet samt att den uttrycker vil-
ka krav staten ställer på verksamheten men också vilka krav och förväntningar 
föräldrar och barn kan ha på förskolan. Ytterliggare ett exempel är att alla barn 
från ett års ålder har rätt till en förskoleplats samt införandet av maxtaxan. 
Ovannämnda exempel är exempel på politiskt beslut på makronivå som påverkar 
och får konsekvenser och återspeglas på alla nivåer. 
Vad innebär då denna förändring? Vilken påverkan får den på mikronivå, vilka 
sociala roller, relationer och aktiviteter är det som utvecklas och påverkas? En-
ligt Bronfenbrenners teori går det inte enbart att avgränsa en miljö utan alla mil-
jöer interagerar med varandra och påverkar individen/individernas utveckling. 
Det blir då viktigt att förstå de betingelser som över tid och rum, har påverkat 
och påverkar de processer som pågår inom verksamhetens olika nivåer. 
 
Handledning som kontextuellt fenomen  
 
En forskningsansats som tar utgångspunkt i praktiken och uppmuntrar samarbete 
mellan forskare och praktiker är aktionsforskning. Aktionsforskning har före-
kommit i USA och England sedan 1950- talet och har idag en stor spridning.  
Begreppet aktionsforskning är ett begrepp som är förknippat med skolforskning 
men det är även ett begrepp för att beskriva en forskningsmetod. I Sverige star-
tades projekt med denna inriktning under 1990- talet, projekt där forskare och 
praktiker tillsammans söker kunskap om praktiken9.  
Aktionsforskning kan beskrivas som ett förhållningssätt till en process där för-
ståelse och handling följs åt och påverkar varandra. Processen tar inte slut utan 
nya frågor genereras och leder till nya handlingar och ny kunskap. Det innebär 
att det sker en utveckling av praktiken där handling och reflektion leder till nya 
frågor. Istället för att leta efter färdiga modeller söker praktikern och forskaren 

                                                           
8 Skolverket 2004 s.10 
9 Rönnerman, 1996, Brorman, 1999, Frykhammar, 2000, Björneloo mfl. 2003 
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nya vägar att förstå praktiken utifrån. Ett viktigt inslag i aktionsforskningen är 
dialogen mellan och med praktiker och forskare vid handledningstillfällena.  
Våra teoretiska referensramar inom projektet har haft sin grund i aktionsforsk-
ningens betydelse för lärares lärande och utvecklingen av den egna praktiken. 
Detta sätt att arbeta på är inspirerat av aktionsforskning10 som syftar till att ut-
veckla praxis och att skapa kunskap om praxis. En viktig förutsättning inom ak-
tionsforskningen är att den bygger på praktikers egen önskan att utveckla sin 
praktik och att forskningen växer fram ur detta behov. I läroplansförslaget Växa 
i lärande 11 uttrycks det på följande sätt ...det är i arbetslagets vilja och engage-
mang möjligheterna till nytänkande och förändring i pedagogik och omsorg av-
görs. Fullan refererad i Utvecklingsarbete-en grund för lärares lärande12 menar 
att om inte pedagogerna känner sig delaktiga i ett utvecklingsarbete blir det tro-
ligtvis ingen utveckling av verksamheten. Vidare menar Fullan att en förutsätt-
ning för utveckling är att man reflekterar över sina erfarenheter i den egna prak-
tiken och att det ges tid till detta samt att projektet gör både individuellt - och 
kollektivt arbete synligt. En annan viktig faktor är att ledningsansvariga bör vara 
väl insatta i och intresserade av den utveckling som genomförs. 
I föreliggande utvecklingsarbete har behovet att utveckla praktiken vuxit fram 
hos pedagogerna själva. En önskan var att vidareutveckla sig själva i arbetet 
med barnen, när det gäller naturvetenskap, miljö och teknik, att försöka finna ut 
goda vägar att möta barnens funderingar på samt att även vilja lyfta fram de 
möjligheter och hinder de själva upplever.  
 
Lärares lärande 
 
Tiller13 talar om och använder begreppet aktionsläring för det som sker genom 
aktionsforskning och sätter därmed pedagogens roll i centrum för skeendet. Det 
är pedagogen som skall lära genom att vara aktiva i studerandet av den egna 
praktiken. 
 

Aktionsforskning framhäver en process med innehåll och kan ses som en  
väg för läraren att bli medveten om sin praktik och genomföra förändring-
ar på ett reflekterande sätt (Rönnerman, 1998. S. 76). 

 
Det finns flera olika forskningsfält som påvisar lärares lärande bl.a. Lauvås och 
Handal14 som betonar, att det är viktigt, att rikta uppmärksamheten mot den er-
farna yrkesutövarens egen praktik i syfte att utveckla en medvetenhet om bak-
                                                           
10 Elliot, 1989, Eikeland, 1994 
11 SOU, 1997: 21, s. 25 
12 Rönnerman, 1998 
13 Tiller, 1995 
14 Lauvås & Handal, 2000 
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grunden till sina handlingar. I arbetet med barnen ingår interaktion och relation 
till det lärande barnet/barnen, vilket i sin tur påverkar hur vi utvecklas och lär i 
den egna arbetsmiljö. Det handlar såväl om lärares lärande som om barns läran-
de vilket gör det teoretiskt komplext.  
Aktionsforskning skall ses som en process som omfattas av olika steg och där 
den egna praktiken är i fokus. De viktiga stegen som lyfts fram för att ett lärande 
ska ske är framför allt att skapa en reflekterande miljö över arbetet. Rönnerman 
(a.a.) menar att en hjälp att se och följa de olika stegen i processen och syn-
liggöra sin praktik är att beskriva sin egen situation. Beskrivningarna skall sedan 
utgöra grunden för tolkning och reflektion.  
hos människan, för människans medvetande riktas mot det som händer runt om-
kring henne och det hon strävar emot. Det som är närmast, nämligen vi själva, 
kan också vara det som är mest okänt för oss. Vi har inte distans till oss själva. 
Därför menar Bengtsson, kan läraren med hjälp reflektion få distans till sig själv 
och sin yrkesverksamhet och också få syn på sig själv.  
Men reflektion i sig är inte tillräcklig. Det krävs också andra perspektiv för att få 
kunskaper om sig själv och den egna verksamheten.  
Ett bra hjälpmedel är att skriva dagbok för att kunna följa sina tankar, funder-
ingar, idéer. Det blir även viktigt att diskutera den egna praktiken tillsammans 
med kollegor vilket bör vara ett naturligt inslag i verksamheten. För att möjlig-
göra detta är det viktigt att avsätta tid för de gemensamma diskussionerna menar 
författaren. I Lärarutbildningskommitténs betänkande15 lyfts denna form fram: 
 

Kompetensutveckling kan ske i många olika former, där den viktigaste, lät-
tast åtkomliga och minst kostnadskrävande är det kollegiala samtalet; 
gemensam reflektion kring ”vad, hur och varför” i den pedagogiska verk-
samheten i förskolan…Lärarutbildningskommittén vill framhålla denna 
form av lärande som en viktig del ar lärararbetet, som en nyfikenhet inför 
nya utmaningar, nya barn…en ständigt pågående utveckling både för att 
göra arbetet mer intressant och höjd professionalitet och som en personlig 
bildningsresa. 

 
I många fall knyts en handledare till det kollegiala samtalet. En handledare som 
kommer utifrån och som förväntas kunna ställa frågor som får pedagogerna att 
diskutera och reflektera över vardagsarbetet och över vilka val som görs. Cent-
ralt för diskussionerna är de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Handled-
ningen kan även ha problemlösande karaktär eller vara aktionsinriktad där ett 
utvecklingsarbete är i fokus.16 

                                                           
15 SOU 1999:63, s.248 
16 Lendahls Rosendahl, B. & Rönnerman, K. 2000, s.10.  
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Med hjälp av dialogen och dagboken konfronteras pedagogernas egna reflektio-
ner med kollegors och handledares sätt att tänka. Denna dialog fyller flera vikti-
ga funktioner. Först krävs att lärarna observerar barnen och den egna verksam-
heten. Då man beskriver och analyserar sina erfarenheter i text "tvingas" man att 
gå tillbaka och betrakta situationen på nytt. I beskrivandet väcks tankar och ge-
nom att dessa kommer på pränt kan de också bli tydligare. Skrivandet befäster 
och bekräftar erfarenheter. Nästa steg är att handledaren följer upp lärarnas tan-
kar och ställer frågor om dem. Härmed skapas ytterligare en möjlighet för lära-
ren att se sig själv och att reflektera över sina ställningstaganden. Genom att 
ställa frågor som riktar sig både mot det som beskrivits och också mot framtiden 
kan en kontinuerlig och utvidgad reflektion och analys av det egna arbetet stöd-
jas. 
  
Barns lärande 
 
Hur vi ser på barn, kunskap och lärande finns inbäddat i oss själva och vår yr-
kesroll. Det avgör hur vi organiserar verksamheten i förskolan, det påverkar vad 
vi uppmärksammar i praktiken och vad vi lägger vikt vid 
I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, som ligger till grund för 
Lpo 9417 samt i Växa i lärande18 men också i Att erövra omvärlden19, redovisas 
synen att lärandet ska vila på aktuell forskning. Sådan forskning beskriver kun-
skapandets, lärandets, betydelse för utbildning och verksamheter inom utbild-
ning.  
Lärandet sett ur ett sociokulturellt perspektiv20 är att barn och vuxna utgör aktiva 
kunskapare vilket är en teoretisk utgångspunkt i detta projekt. Mot denna bak-
grund utgör det ständiga lärandet således en aktivitet som berör såväl pedagoger 
som barn. Kunskapandet ses som en process och lyfts fram som en kärna i sam-
verkansdiskussioner där interaktionen mellan människan och samhället har stor 
betydelse. 
Den ryske psykologen Vygotsky21 betonar människan som en social varelse och 
den vuxnes och kontextens betydelse för samverkan. Kunskap ses som något 
människan konstruerar och handlingen ses som betydelsefull för tänkandet. 
Denna syn på kunskap belyses såväl i Lpfö 98 som i Lpo 94/98. Dahlgren och 
Lentz Taguchi22uttrycker det som att när barn kliver över tröskeln till förskola 
och skola, skall de erbjudas att stiga in på en gemensam väg, tillsammans med 
barngruppen och pedagogerna. Denna väg skall bestå av rum efter rum som bar-
                                                           
17 SOU 1992:94 
18 SOU 1997:21 
19 SOU 1997:108 
20 Säljö, 2000 
21 Vygotsky, 1982 
22 Dahlgren & Lentz Taguchi, 1994 
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net skall ges möjlighet att ta i besittning. Detta sätt att beskriva en lärande miljö 
belyser hur kunskap är beroende av kontext, sammanhang och språk.  
Pramling23 anser att människors sätt att erfara och uppfatta sin omvärld måste 
innebära både målet och grunden för den pedagogiska verksamheten och att det 
bygger på att pedagogen riktar uppmärksamheten mot innehållet men också på 
att barnet blir medveten om sina erfarenheter. Viktiga aspekter i barns lärande är 
att, det barnen skall utveckla en förståelse för och hur barnen går till väga är två 
oskiljbara delar i lärandet 
 
 
 

                                                           
23 Pramling, 1994 
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
 
I utvecklingsarbetet har tre arbetslag ingått. Arbetslagen arbetar med barn inde-
lade i åldersgrupperna; 1-3 -, 3-4-, och 4-5 år. Barngruppernas storlek har varie-
rat från 17 barn i den yngsta åldersgruppen till 22 barn i de andra grupperna. Pe-
dagogerna som ingått i arbetslagen har varit förskollärare och barnskötare. Un-
der de tre år som projektet har pågått har pedagoger slutat, haft föräldraledighet 
och varit sjukskrivna vilket innebär att pedagogerna i arbetslagen har skiftat 
över tid men det har funnits en viss kontinuitet med en till tre pedagoger i varje 
arbetslag som deltagit hela tiden.  
 
Metoder 
 
Projektets metoder har varit att pedagogerna skulle: 
• genomgå en 10 poängskurs i No och teknik (se kursplan, bil 1) 
• läsa ämnesinriktad - och didaktisk litteratur (se litteraturlista, bil 2) 
• skriva yrkesdagbok 
• göra intervjuer med barn 
• enskilt och tillsammans med arbetslaget göra observationer och dokumen-

tera den pedagogiska vardagen  
• utnyttja arbetslaget som en lärande resurs 
• deltaga vid handledningsträffarna med lärarutbildare 
 
Utbildning 
 
Pedagogerna har genomgått en 10 poängs kurs i Naturvetenskap och teknik un-
der de tre år som projektet har pågått (se kursplan bil.1). Kurserna har anordnats 
av Högskolan i Borås. Grundtanken bakom uppläggningen har varit att alla an-
ställda pedagoger på förskolan skulle deltaga i syfte att få en gemensam kompe-
tenshöjande insats. Kursen delades in i fyra delkurser benämnda: Ekologi och 
miljöfrågor för små barn, 3 poäng, Naturvetenskap för små barn, 3 poäng, Tek-
nik för små barn och Dokumentation 1 poäng.  
De första tre delkurserna löpte över ett år med tre kursdagar per år. Innehållet i 
kurserna har bearbetats genom föreläsningar, laborationer/exkursioner, studiebe-
sök, litteraturstudier, både ämnesinriktade och om arbetet med barn samt att pe-
dagogerna arbete med barnen har utgått ifrån kursernas ämnesmässiga innehåll. 
Den fjärde delkursen, Dokumentation var en kurs som direkt riktade sig till pe-
dagogernas vardagsarbete och bearbetades vid handledningstillfällena.  
Mellan varje kursdag hade varje arbetslag två handlednings tillfällen med både 
didaktiker och ämneslärare (varannan gång). Där pedagogernas egna frågeställ-
ningar, problem och erfarenheter i det pedagogiska vardagsarbetet diskuterades. 
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Tanken var att pedagogernas erfarenheter av arbetet med barnen och de frågor 
som uppstod i dialogen mellan dem själva och mellan dem och handledare och 
ämneslärare skulle bilda underlag för utformandet av den fortsatta verksamhe-
ten.  
  
Yrkesdagbok 
 
Ett arbetsredskap i projektet har varit dagbokskrivandet som ett sätt att reflektera 
men också som ett sätt att dokumentera erfarenheter. Syftet med dagboken har 
varit, att tillsammans med samtal skulle stödja såväl självreflektion som reflek-
tion över arbetet med barnen. Erfarenheter av dagboksskrivande från tidigare 
projekt24 visar att deltagare som fullföljde skrivandet under hela tiden, uttrycker 
att de upptäckte skrivandet som ett sätt för dem att reflektera. De upplevde att 
deras egna tankar blev synliga och att det gett en ökad förståelse för den egna 
praktiken  
 
Handledning 
 
Handledarnas roll i detta projekt har syftat till att vara en samtalspartner, där pe-
dagogerna initierade samtalet genom att beskriva och reflektera över sina erfa-
renheter men också genom att hjälpa till och teoriförankra, komma med förslag 
på referenslitteratur och videofilmer.  
Eftersom vi har varit två handledare vid vissa tillfällen gjorde vi klart vilka olika 
roller vi hade som samtalspartner. Maria Ferlin med sin ämneskunskap och 
kursansvarig ansvarade för de mer ämnesinriktade samtalen och Ann Brorman 
som förskollärare och lärarutbildare ansvarade för den didaktiska handledningen 
och för att dokumentera vad som sagts vid handledningstillfällena, syftet var att 
dokumentera arbetsprocessen i arbetslagen. 
 
Mål för effekter och spridning 
 
Projektets mål för effekter och spridning har varit: 
• genom att under en längre tid få möjligheter att studera och tillägna sig äm-

neskunskaper samt få möjligheter att utvecklas sin didaktiska kompetens 
inom områdena naturvetenskap, miljö och teknik, kommer den enskildes 
pedagogroll och arbetslagets professionalitet att stärkas och utvecklas. På 
sikt hoppas man utveckla metoder för att stimulera varje barns lärande och 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 

• genom att inbjuda intresserade förskollärare och grundskollärare till studie-
besök 

                                                           
24 Pramling m.fl., 1995, Davidsson m.fl. 1997, Brorman, 1999 
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• genom att medverka/samverka i lärarutbildningen 
• genom att generera vidare forskningsfrågor 
• genom att dokumentera erfarenheter i en rapport 
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RESULTAT 
 
Resultatredovisningen bygger på pedagogernas muntliga utsagor, rörande pro-
jektets innehåll, metoder och arbetsprocess i förhållande till de uppställda målen 
samt vad det har inneburit för den egna yrkesrollens utveckling när det gäller att 
bli medveten om sitt eget lärande, sin roll för barns lärande och hur barn lär.  
Underlaget har dels dokumenterats vid handledningstillfällena, uppföljnings- 
och kursdagar på Högskolan, muntliga utvärderingar med arbetslagen efter varje 
delkurs samt enskilda intervjuer med deltagande pedagoger i slutet av projektti-
den. 
 
Pedagogiska verktyg 
 
I utvecklingsarbetet med barnen har pedagogerna använt olika verktyg/metoder 
för att få syn på delar av praktiken i syfte att erhålla och utveckla kunskap om 
dessa delar.  
De pedagogiska verktyg som använts har varit, skrivande i yrkesdagboken för 
egen reflektion, intervju/observation/av barn eller händelser som skrivits ner el-
ler dokumenterats med digitalkamera samt handledning för kollektiv reflektion.  
 
Yrkesdagboken 
 
Dagboksskrivandet introducerades tidigt i projektet och arbetslagen försökte hit-
ta lämpliga tider under dagen för sitt skrivande och få in det som en rutin i var-
dagsarbetet.  
Det pedagogerna skrev om var oftast olika händelser som inträffat mellan en 
vuxen och ett barn, mellan barn och barn eller om ett enskilt barn. 
Två pedagoger beskriver det så här: 
  

Jag har skrivit dagbok om det har hänt något speciellt… Det kan vara nå-
got som jag har uppfatta, det kan vara både positivt och negativt. Där jag 
har sett min egen del i det hela och där jag reflekterat över varför jag gjor-
de si eller så och hur jag skulle kunna göra istället. 
 
Då skrev jag vad som hände i situationen lite reflektioner men mest vad 
barnen sa och kommit fram till.   

 
Alla pedagoger hade ambitionen att de skulle skriva i sin dagbok. Efterhand som 
projektet fortskred avtog skrivandet mer eller mindre. Orsaken till detta anser 
alla att det var tidskrävande och att de inte fanns tid för detta under arbetsdagen. 
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Vilket de uttryckte var synd eftersom de ansågs sig förstå nyttan av att skriva i 
dagboken. Här nedan ges några uttalanden för detta: 
 

Det är lätt att gå tillbaks till och reflektera över hur man gjorde då. I bör-
jan skrev jag lite och det kändes väldigt bra, att ha den att gå tillbaka till 
men det försvann fort. Jag tror, att det berodde på tiden. Det blev inte en 
vana, man tog sig inte den tiden. Det är synd, för det var bra när jag gjorde 
det … att kunna gå tillbaka och reflektera över det som hänt. Det har bara 
fallit bort. Det skulle finnas tid, så att man skulle kunna skriva. Det kanske 
är så, att man måste disciplinera sig själv, för tiden kanske finns där ändå 
men det gäller, att ta sig den tiden och få det som en vana. 
 
Vi försökte ett tag med att ta tio minuter innan vi skulle gå hem. Det funge-
rade ibland och ibland inte. Det handlar väl att få in det som en rutin.… 
Fast jag tror på det, det gör jag. Jag tror att det är jättebra för ens egen 
skull, att man stannar upp och får reflektera över vad inte gör och vad man 
gör. 
   
…tiden räckte helt enkelt inte till, eftersom jag fick göra det på fritiden mer 
eller mindre. Det ryms inte i arbetstiden 

 
   
En pedagog ansåg att formen inte passade henne eftersom hon har haft svårt för 
dagboksskrivandet. Pedagogen uttrycker det så här: 
 

Jag har haft svårt för dagboksskrivandet. Jag började med det men det är 
inget som jag har arbetat vidare med. …Det var inget som jag upptäckte 
var bra för mig men sen är det säkert bra om man kan få ner det för att se-
dan diskutera. Jag tror på det här att man diskuterar och pratar med var-
andra med en gång. ...Vi gör arbetskollegorna uppmärksamma på om man 
sett något.  

 
Dokumentation 
 
Ett annat verktyg i arbetet med barnen har varit dokumentation. Dokumentation 
avses här i vid bemärkelse och meningen är att studera och iaktta händelser i 
praktiken. Olika tekniker har prövats. Pedagogerna har beroende på barnens åld-
rar använt sig av observation, intervju/samtal, fotografering med Digitalkamera 
samt barnens egen dokumentation i form av teckningar. 
I samband med att projektet startades fick pedagogerna en Digitalkamera och en 
ny dator, detta menar pedagogerna gav dem ett lyft i dokumentationen, inte bara 
för dem själva utan även för barnen och föräldrarna. Kunskap i hur en Digital-
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kamera fungerar och hur man sedan överför detta till datorn för att sedan sortera 
bilderna och också skriva kommentarer har vuxit fram under projektets gång och 
vid projekttidens slut behärskade de flesta pedagoger både kameran och datorn. 
Pedagogerna anser att de genom dokumentationen fått mer kunskap och förstå-
else för hur enskilda barn tänker och handlar. De utrycker även att de har fått 
större inblick i verksamheten och i olika aktiviteter som genomförts med barnen, 
att arbetet fått ett bättre innehåll och mening. Här nedan följer några utsagor 
ifrån pedagogerna om dokumentationens betydelse. 
 

Vi har liksom blivit tvingade att dokumentera på ett annat sätt… Framför 
allt var det vid första tillfället då barnen fick rita och berätta om ”krets-
loppsburken” då såg jag, att det rör sig mycket i barnens huvuden, sådant 
som man inte hade sett om man inte hade dokumenterat. 
 
Dokumentationen tycker jag har varit det största lyftet med den här kursen. 
…att vi fick en digitalkamera och dator… Att få bilderna snabbt och sätta 
upp dem, så att föräldrarna, barnen och vi kan ha dem och reflektera kring 
och att man kan sätta text och koppla det till läroplanen. Det tycker jag har 
blivit väldigt bra… 
 
Dokumentationen har verkligen utvecklats. Jag, tycker att det var fantas-
tiskt roligt …att man kan följa processen i arbetet och lärandet. Det har 
jag lärt mig jättemycket av. …Det har blivit ett helt annat arbetssätt och 
jag har fått en helt annan syn på barnen i och med dokumentationen. …i 
arbetet med våra små barn, så är det inte lätt att intervjua dem och se nå-
got lärande eller utveckling men med Digitalkamerans hjälp, så är det lät-
tare att peka på det, eftersom bilderna är så talande. Vi kan också gå till-
baka och se vad vi har gjort. Ibland har det känts, som om vi inte har gjort 
något men när vi har sett bilderna så kan vi se, att vi faktiskt har gjort en 
hel del. … processen blir så tydlig… 

 
Även barnen och föräldrar har uttryckt sig positivt över dokumentationen med 
Digitalkameran. 
 

Barnen tycker också att det är roligt. Redan då man tar i kameran, så vill 
de titta på kortet, ”får vi titta, får vi titta” 
 
Barnen har tyckt att det har varit spännande. De har ofta tittat på bilderna 
som har suttit uppe… Det har gett dem mycket, tycker jag. Föräldrarna har 
också blivit mer intresserade, vi når dem bättre, tycker jag. 
 



 
 
 
 

19 

 

 

Det var väldigt annorlunda att dokumentera och visa det så här med bilder 
och få den återkopplingen både från barn och föräldrar, mot vad vi tidiga-
re har gjort, …att skriva på ett vanligt linjerat papper…Det var kanske 
några föräldrar som läste det ibland. …de har sagt att de förstår mer vad 
vi gör, när det gäller innehållet. 

 
Handledning 
 
Under de tre år som utvecklingsprojektet pågått har arbetslagen haft kontinuerlig 
handledning. Varje handledningstillfälle varade i en och en halv timme. Under 
dessa tillfällen diskuterades hur arbetet hade fortskridigt med barnen. 
 Pedagogerna fick möjligheter att både ensam och tillsammans med arbetskam-
raterna och handledare, beskriva, reflektera och analysera olika händelser och 
arbetet med barnen. Oftast hade pedagogerna förberett sig för dessa samtal ge-
nom att lyfta och problematisera en fråga även den samlade dokumentationen 
utgjorde grund för samtalen. 
Handledarnas uppgift var framförallt att föra diskussionen både bakåt till andra 
situationer och framåt till möjliga lösningar, men också uppmana till att pröva 
alternativa lösningar.  
De didaktiska frågorna vad, hur och varför var centrala i diskussionerna. Där 
pedagogerna uppmanades att formulera konkreta delmål för verksamheten som 
skulle vara förankrade i läroplanens strävansmål. 
 Handledningstillfällena har för det mesta upplevts som bra och givande av alla 
pedagoger även om förväntningarna på oss handledare och vad handledningen 
skulle innebära skiftade hos pedagogerna i början av projektet. Här nedan be-
skriver några pedagoger hur de har upplevt handledningen. 
 

Det tog rätt lång tid innan jag fattade vad handledningen var till för…Hur 
pass förberedda och delaktiga vi behövde vara. …Det var gamla fördomar 
om lärare och elev situationen ”mata mig” så är det ju inte… 
 
Ibland tyckte jag, att jag bara satt av tiden, det gav inget. Det kan också 
vara så att jag hade en annan uppfattning ifrån början. Att bara komma in 
och prata och visa lite vad man gjort, det kändes konstigt. 
 
Handledningstillfällena tycker jag personligen har varit väldigt bra. Just 
det här med reflektionen över vad man egentligen gör och ser, som man 
annars kanske inte gör. Att få bolla det med någon utomstående som har de 
här andra ögonen som man själv inte har. Tiden har också varit bra. 
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Ert sätt att få oss att reflektera och ställa frågor till oss, som gör att vi tän-
ker vidare som vi kanske inte hade gjort annars, tycker jag har varit bra 
och att det kommer någon utifrån som inte är med i själva arbetet. 

 
Pedagogerna upptäckte efterhand att handledningstillfällena blev mer givande 
beroende på hur förberedda de var. En pedagog uttrycker det så här: 
 

Jag har känt att de gånger som vi inte har varit förberedda och inte alls 
tänkt igenom vad vi vill prata om, då har det känts, att det inte har gett nå-
got. De gånger som vi har varit förberedda, har handledningen gett mer.  

 
Kursdagar 
 
Varje delkurs har omfattat tre hela kursdagar som för det mesta var förlagda till 
lördagar även vissa kompetensutvecklings dagar har också utnyttjats.  
Kurserna har bearbetats på olika sätt under kursdagarna vilket pedagogerna har 
uppskattat. Kursdagarna har varit förlagda till Högskolan men man har även 
gjort ett antal exkursioner samt varit på den egna förskolan.  
De ger även uttryck för att det har varit bra att tillsammans få bearbeta samma 
innehåll och att de också fått experimentera och diskutera det de har gjort och 
upplevt, tillsammans med sina arbetskamrater. Pedagogerna uttrycker det så här: 
 

Kursdagarna har varit bra, att det har varit en blandning av teori och 
praktik. Man får en teoretisk bakgrund men också, att få den möjligheten 
att pröva själv, det behöver man innan man omsätter det i barngruppen.  
 
Alla kursdagar har varit givande, det tycker jag. Givande på så sätt att få 
komma härifrån och göra något tillsammans med arbetslaget, vi har inte 
den tiden annars …t ex att göra experiment och övningar som vi har gjort 
tillsammans och att få tänka efter. 
 
Jag tyckte om diskussionerna som vi hade, de var jättespännande t ex det 
litteraturseminarium vi hade i samband med teknik. 

 
Beträffande litteraturen (se bil. 2) de läst mellan kursdagarna, anser pedagogerna 
att det har varit relevant litteratur, en del mer lättläst och givande än andra. Pe-
dagogerna upplever även att det har varit positivt att alla läst samma litteratur 
vilket gör det lättare i de gemensamma diskussionerna, alla vet vad vi pratar om. 
Pedagogerna uppskattade att de under projektets tredje år, fick vardera 10 tim-
mars lästid på arbetstid då de hade möjligheter att sätta in en vikarie. Annars har 
lästiden tagits från planeringstiden och annan barnfri tid även en hel del fritid 
har utnyttjats. 
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Kursernas innehåll relaterade till pedagogernas tidigare kunskaper angående na-
tur, miljö och teknik och vad de lärt sig varierade, vilket framkommer i intervju-
erna. Några har befäst och fördjupat sina tidigare kunskaper inom vissa områ-
den, en del har lärt sig en hel del nytt men det framkom även att de saknade en 
del inslag, framförallt berörde det kursen Teknik för små barn. En pedagog 
kommenterar det så här: 
  

Det här med teknik är fortfarande ett svårgreppat område, tycker jag. Se-
dan kan jag inte säga att vi skulle haft två år med teknik och ett år med na-
turvetenskap eftersom vi har arbetat mer med naturvetenskap innan men vi 
hade kunnat haft ett år till med teknik. Det hade behövts. Det känns som om 
vi inte kom så långt. 

 
Det framkom även kritik mot att en del inslag och experiment i teknikkursen 
riktade sig mer mot äldre barn. Det fanns även önskemål om att de hade velat se 
kopplingen mellan miljö och teknik mycket tydligare och att de hade behövt mer 
handledning i teknikkursen som hängde samman med de olika teknikföreläsarna. 
Kursdagarna har även omfattats av att alla arbetslag har fått berätta vad de har 
arbetat med i sin barngrupp. Även om de arbetar på samma förskola anser de sig 
inte ha denna tid. Dessa redovisningar blev något av en aha upplevelser för pe-
dagogerna.  
Med hjälp av dokumentationen synliggjorde de arbetsprocessen och reflekterade 
över vad de gjort och upplevt tillsammans med barnen, vad de själva och barnen 
lärt sig. Vid dessa tillfällen kunde även pedagogerna klart se en klar röd tråd 
med arbetet i de olika åldersgrupperna och att det hade skett en utveckling. En 
pedagog som varit borta en längre tid från arbetet uttrycker det så här: 
 

Det var första gången som jag upplevde de här redovisningarna som alla 
avdelningar gjorde. Det var en sådan där VOV upplevelse. Tänk så mycket 
vi gör fastän man tror att man inte gör någonting. 

 
Här nedan följer ytterliggare kommentarer angående uppföljningarna. 
 

Träffarna på Högskolan, då vi har berättat för varandra vad vi gjort, tyck-
er jag har varit en otrolig kick. Att få se den röda tråden mellan avdelning-
arna och över åldrarna. Det vill jag fortsätta med. 
 
Uppföljningarna har varit jättebra. Första gången var helt otrolig att ni/vi 
såg den ”röda tråden”. Det har vi pratat om, att vi måste fortsätta med att 
vi tar våra möten till det, eller någon fredag. Vi behöver kanske inte vara 
alla, utan vi får lägga upp det på olika sätt, kanske vi skulle ha ett gemen-
samt tema, det skulle vara rolig. Vi får hoppas att det verkligen blir av, så 
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att det inte ”rinner ut i sanden” Det är fascinerande, att vi har samma 
tema men att vi arbetar på olika sätt, mer och mer avancerat blir det. 

 
Lärande och Utveckling  
 
Här redovisas vad pedagogerna ger uttryck för att de har lärt sig och hur deras 
arbete och yrkesroll påverkats och utvecklats. 
Det som alla pedagoger uttrycker är att de har förändrat sitt sätt att tänka om vad 
kunskap är och att de blivit mer medvetna om barns lärande vilket de menar, att 
dokumentationen i stort bidragit med. En pedagog uttrycker det så här: 
 

… jag känner att det har förändrats på något sätt. Just det här med att man 
inte planerar allt från början, utan att man utgår ifrån de frågor som upp-
står. Vi har lärt oss att släppa in barnen 
Det är ett arbetssätt som satt sig i oss. Det är nog för att utbildningen har 
varit under så lång tid 

   
Genom att observera vad som har hänt i vardagen och genom att inter-
vjua/samtala med barnen menar de att de har de fått en större insikt om hur barn 
upplever och tänker omkring olika situationer och fenomen. Detta i sin tur har 
påverkat deras arbetssätt men också sättet att samtala med barnen. En pedagog 
berättar att , vid ett tillfälle satt vi och diskuterade vid matbordet om hur vattnet 
kom genom kranar, då var det ett barn som sa: ”men du är inte det här något som 
du måste skriva upp. 
Med digitalkamerans hjälp har de dokumenterat olika händelser och på detta sätt 
kunna synliggöra processer i arbetet. Som i sin tur har utgjort grunden för reflek-
tion både för pedagogerna enskilt och tillsammans i arbetslaget men också för 
barnen. En pedagog utrycker det så här: 
 

Att visa vad enskilda bar gjort. …och visa upp det och att barnen kan gå 
och titta själva. 

 
De ger även uttryck för att barnen har blivit mer involverade i arbetet genom att 
de har varit mer lyhörda för barnens behov men också genom att de har riktat 
barnens uppmärksamhet mot olika fenomen i vardagssituationer och naturupple-
velser i barnens omvärld. (se bil. 3-5 25) 
Här nedan följer några exempel ifrån pedagogernas reflektioner över vad de lärt 
och utvecklat. 
  
                                                           
25 Varje arbetslag har gjort en sammanfattande beskrivning och utvärdering av arbetet med 
barnen under projektets tre år. 
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När vi skall göra något kan jag gärna ha en lösning i mitt huvud. Där får 
jag lägga jättemycket band på mig så att jag inte bubblar ur mig det för ti-
digt. … Det är ju viktigt att vi har grundkunskaperna men i vissa fall kan 
man komma vidare med barnens hjälp. De kan ju ha väldigt fiffiga lösning-
ar som man själv kanske inte har tänkt på. Det behöver inte bli katastrof. 
Katastrofen är nog mer för en själv att man hade tänkt sig att det skulle bli 
på ett visst sätt 
 
De var engagerade nästan mer när de fick göra sitt eget och få göra det 
fritt, utan att vi lägger oss i och säger att de skall göra si eller så. 
 
Det som gett mycket är sättet att dokumentera. Vi har tagit oss tid. Vi har 
skrivit ner det och vi har lyssnat på barnen på ett annat sätt.  
 
…barnen har varit med och kommenterat vad som skall skrivas i dokumen-
tationen. Det ger ytterliggare kunskaper och så är det roligt för dem att 
vara med. Det är något som jag skulle kunna tänka mig , att lägga mycket 
mer tid på, än vad som egentligen blir, på grund av att det är svårt att gå 
ifrån. Det kräver mycket personal tid. 
 
Korten har blivit, från att ha varit något mer än bara allmän korttagning, 
till att vi har tittat mer på barns utveckling, vad de gjort och hur de har 
gjort det. Jag vet inte om barnen har lärt sig mer men de arbetar också på 
ett annat sätt när vi arbetar med teman, mer med glädje och engagemang. 

 
Framtidsvisioner 
 
Pedagogerna har reflekterat över hur de tänker sig att det fortsatta arbetet kom-
mer att gestalta sig, nu när projektet är slut.  
I stort sett är alla pedagoger överens om att de vill fortsätta att utveckla detta nya 
arbetssätt med inriktning mot naturvetenskap och teknik.  
De uttrycker en önskan om att få mer tid för dokumentation och de önskar även 
mer tid för gemensamma reflektioner, dels i arbetslaget men också mellan ar-
betslagen. Nedan följer några uttalanden om framtida önskemål. 
 

Att få se den röda tråden mellan avdelningarna och över åldrarna. Det vill 
jag fortsätta med. Jag skulle också vilja fortsätta med, att vi har reflek-
tionstillfällen att vi sitter ner och diskuterar och utvärderar och reflekterar 
över arbetet 
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Ja, på något sätt önskar jag att vi kunde fortsätta och få handledning. Det 
kanske hade räckt med att man hade någon på stället. En del förskolor har 
en representant ifrån varje avdelning, där de har kollegiehandledning. 

 
Det påpekas att de upplever att de fått ringa eller inget stöd ifrån kommundels-
ledningen i form av stöttning som skulle ha underlättat deltagarnas insatser att 
genomföra utvecklingsarbetet t. ex saknades pengar för inköp av material under 
teknikkursen vilket begränsade pedagogernas möjligheter att göra tekniska expe-
riment med barnen. 
Det finns en viss oro över den omorganisation som sker i kommundelen hur den 
fortsatta organisationen kommer att se ut på förskolan när det gäller ny chef, ny 
personal och diskussionen om fler barn i barngrupperna. 
 

Jag vill arbeta vidare men sedan är det så, att vi skall byta organisation … 
och vi skall ev. få en annan chef. Det är mycket vi undrar över och vad vi 
kan påverka eller är det någon annan som säger att nu skall ni göra på det-
ta viset och att något annat skall sättas i centrum. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUT- 
SATSER 
 
Bakgrunden till detta utvecklingsprojekt var de erfarenheter som gjordes i ett 
tidigare projekt för att utveckla experimenthörnor utomhus för forskande barn 
som pedagogerna genomförde på egen hand åren innan.  
Pedagogerna önskade en gemensam grund för arbetet med naturvetenskap, miljö 
och teknik på förskolan men också att kunna utveckla och fördjupa sina ämnes-
mässiga kunskaper främst inom de tre områdena. Dessutom fanns behov av att 
problematisera hur detta sedan kunde omsättas i den egna praktiken tillsammans 
med förskolebarnen.  
Projektet har i stort genomförts enligt planeringen som angavs i ansökan. Med 
facit i hand kan man säga att alla pedagoger som deltagit i projektet anser att 
projektåren har varit intressanta och givande på många sätt även om det har varit 
många yttre faktorer som påverkat arbetet, vilka i sin tur inte alltid gav de förut-
sättningar de hade önskat sig. 
Vad har då detta kompetensutvecklingsprojekt betytt för pedagogerna och deras 
arbete med förskolebarnen? 
 
Ämnesmässiga kunskaper 
 
Deltagandet i kursdagarna och den litteratur som pedagogerna läst har varit ut-
gångspunkten för det innehåll som pedagogerna har arbetat med i sina respekti-
ve barngrupper under projektåren.  
De första året ägnades åt ekologi och miljö, det andra året åt naturvetenskap med 
fysik och kemi och till sist det tredje året åt teknik. Alla pedagoger hade skiftan-
de erfarenheter av att arbeta med natur, miljö och teknik, även den ämnesmässi-
ga kunskapen skiftade.  
Att gå på kurs och tillägna sig faktakunskaper som sedan skall omsättas i arbetet 
med barnen, är inte alltid oproblematiskt vilket framkom i de diskussioner vi 
hade vid handledningstillfällena. Frågor kring vilket innehåll som är relevant för 
förskolebarn uppstod. Efterhand utvecklades diskussionen till att det viktigaste 
är, att barnen får konkreta upplevelser och erfarenheter i vardagliga samman-
hang.  
Förskolebarn har inget behov av att få de naturvetenskapliga lagarna förklarade 
för sig. Pramling26 visar i sina studier att det ofta uppstår en konflikt mellan att 
behålla helhetsperspektivet och behovet av att ge barnen faktakunskaper. Vad 
som här blir viktigt är enligt Pramling (a.a.) att rikta barnets uppmärksamhet mot 
det som man vill utveckla en förståelse för med utgångspunkt i barnets tidigare 

                                                           
26 Pramling, 1994 
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erfarenheter och kunskap. Detta menar Björneloo m.fl.27kräver att pedagogen har 
såväl goda ämneskunskaper som insikter i hur barn tänker, förstår och lär i olika 
sammanhang.  
När det gäller pedagogernas ämnesmässiga kunskaper framkommer det av inter-
vjuerna att, några har befäst och fördjupat sina tidigare kunskaper inom vissa 
områden, en del har lärt sig en hel del nytt men det framkom även att de saknade 
inslag och fortfarande kände sig osäkra inom området teknik.  
Eftersom det främst var kunskaper inom teknik som pedagogerna ville utveckla 
kan vi så här i efterhand konstatera att det hade varit av stor vikt om det hade 
tagits större hänsyn till pedagogernas tidigare kunskaper och ev. kortat de två 
första delkurserna och förlängt teknikkursen med några poäng. Vad som också 
framkom var att pedagogerna önskade mer ämnesmässig handledning under 
teknikkursen. 
 
Pedagogiska verktyg för att utveckla verksamheten 
 
Yrkesdagbok 
 
Alla pedagoger introducerades i att skriva dagbok i början av projektet. Syftet 
med dagbokskrivandet var och är ett sätt att dokumentera och reflektera över 
händelser vilket skulle stödja såväl själreflektion som reflektion över arbetet 
med barnen.  
Tanken var även att dagboksanteckningarna skulle vara ett stöd för individen 
under processens gång men även som underlag för diskussionerna vid handled-
ningstillfällena.  
Alla pedagoger hade ambitionen att de skulle skriva dagbok men efterhand av-
tog skrivandet mer och mer, vilket i stor utsträckning berodde på att de inte 
fanns tid för detta under arbetsdagen eller som en pedagog sa: Det kanske är så, 
att man måste disciplinera sig själv, för tiden kanske finns där ändå men det 
gäller, att ta sig tiden och få in det som en vana. 
 
Dokumentation 
 
Till sin hjälp i det pedagogiska vardagsarbetet har pedagogerna använt olika 
verktyg. Det som pedagogerna främst lyfter fram är dokumentationen med Digi-
talkameran som de anser har haft stor betydelse för att synliggöra arbetet med 
barnen och vad barnen har lärt. De anser att dokumentationen har bidragit till att 
de har fått mer kunskap och förståelse för hur enskilda barn tänker och handlar 
vilket i sin tur har bidragit till att de har fått ett annat förhållningssätt till kun-
skap, lärande och barn.  

                                                           
27 Björneloo mfl.,2003, s.23 
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I arbetet med de yngsta barnen som ännu inte utvecklat sitt språk, har Digital-
kameran varit till stor hjälp, eftersom bilderna tydligt visar vad barnen kan och 
upplever. De menar också att det är ett utmärkt sätt att visa på lärprocesser både 
för barn och föräldrar men också för pedagogerna själva. 
Redovisningar pedagogerna gjorde av arbetet med barnen upplevdes som myck-
et positiva eftersom de vid dessa tillfällen fick möjligheter att delge varandra hur 
de hade arbetat. Med hjälp av den dokumentation som gjorts kunde pedagogerna 
se en röd tråd med arbetet i de olika åldersgrupperna. Redovisningar blev något 
av en aha upplevelse för pedagogerna och som några pedagoger utryckte, tänk 
så mycket vi gör fastän man tror att man inte gör någonting. 
Att det är tidskrävande att dokumentera framkom dock. Detta gällde främst ar-
betet vid datorn med sortering av bilder och att skriva kommentarer till. Trots att 
det var tidskrävande ansåg pedagogerna att det var något de i fortsättningen ville 
prioritera och försöka finna tider för, även för gemensamma uppföljningar.  
Dessa erfarenheter visar tydligt att dokumentation är ett bra pedagogiskt verktyg 
som alla verksamma pedagoger borde använda sig av i sitt arbete men det krävs 
att de få hjälp och stöd för detta arbetssätt.  
 
Handledning för reflektion 
 
Handledningstillfällena upplevdes av pedagogerna som positivt. I början av pro-
jektet uppstod en viss osäkerhet om vad handledningen skulle innebära eftersom 
det inte hörde till vardagen att man fick tid att mer djupgående diskutera sin 
praktik med arbetskamrater, framför allt inte med handledare ifrån Högskolan. 
Det visade sig att pedagogerna under den första tiden av projektet, oftast beskrev 
olika situationer utan någon närmare reflektion, man mer eller mindre förvänta-
de att handledarna skulle ge det rätta svaret eller den rätta metoden, vilket är ett 
vanligt förekommande fenomen28. Detta påverkas av de förväntningar och före-
ställningar individen har på handledning. Även om vi inledningsvis i projektet 
diskuterade vad handledningen skulle innebära kan vi här konstatera att det skul-
le getts mer tid till att diskutera de förväntningar och föreställningar var och en 
hade. Lendahls Rosendahl och Rönnerman 29 menar att de förväntningarna man 
har påverkar och präglar ofta senare synen på den verksamhet man deltagit i. 
Vidare menar författarna att om de egna förväntningarna blir uppfyllda leder det 
oftast till att deltagandet upplevts som lyckat. Om däremot förväntningarna inte 
infrias kan det leda till en känsla av misslyckande.  
Trots att pedagogerna inte skrev dagbok fanns det många vardagshändelser med 
barnen och händelser utanför förskolan att diskutera. Även den dokumentation 

                                                           
28 Lendahls Rosendahl, B.& Rönnerman, K., 2002 
29 Lendahls Rosendahl, B. & Rönnerman, K. ,2000 
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som pedagogerna hade gjort på enskilda barn eller barngruppen var central i 
våra diskussioner.  
Efterhand som projektet pågick utvecklades diskussionerna vid handledningstill-
fällena till att beröra mer specifika områden, där man beskrev vad man gjort 
men också reflekterade över det egna handlandet. Det är lätt att beskriva, hur 
något är, svårare att analysera och reflektera och dra slutsatser. Diskussionerna 
har ändå för de flesta hjälpt till att utveckla yrkesrollen och den gemensamma 
praktiken, vilket framkommer av pedagogernas utsagor om vad projektet har 
betytt för den egna yrkesrollen och arbetet med barnen.  
Pedagogerna framhåller att de blivit mer medvetna om de didaktiska frågorna 
vad, hur och varför vilket innebär att pedagogerna oftare har reflekterat över det 
de gör och varför och vilken påverkan det har på arbetet och på barns lärande. 
Här kan vi konstatera att pedagogerna blivit mer och mer uppmärksammade på 
hur barn lär vilket också är intentionerna i förskolans läroplan. I läroplanen 
framhålls vikten av att främja barns lärande och att fokus skall vara på hur barn 
lär och inte som det traditionellt har varit, där fokus har varit det pedagogen har 
organiserat och bestämt. Vikten av att individanpassa, att utgå ifrån varje barns 
erfarenheter och kunskap är något de flesta pedagoger har försökt utveckla. 
Pedagogerna ger många exempel på hur de har blivit mer observerande och ly-
hörda för barnens frågor, förlag och lösningar och där processen har haft avgö-
rande betydelse för det planerade arbetet med barnen. Responsen ifrån barnen 
har inte uteblivit, de har som en pedagog säger: visat mer glädje och engage-
mang  
Det man också säger sig blivit bättre på, är att förankra läroplanens strävansmål i 
verksamheten genom att formulera konkreta delmål och också beskriva vad och 
hur de tänker arbeta.  
Att handledningen har upplevts som positivt ger pedagogerna ytterliggare ex-
empel på genom att de även i framtiden önskar gemensam tid för reflektion och 
som en pedagog framhåller, kanske det går att organisera i form av kollegahand-
ledning.  
Om kollegahandledning finns att läsa mer om i Lauvås m.fl.30 Författarna menar 
att avsikten med kollegahandledning är att den enskilda pedagogen skall få hjälp 
av kollegor att göra sig medvetna om och vidareutveckla sin praxisteori och sitt 
arbete som pedagog men också att pedagogerna skall utveckla sin gemensamma 
professionella yrkeskunskap. Detta menar de kan bedrivas inom det egna arbets-
laget eller med pedagoger från olika arbetslag. En förutsättning är att tydliga 
ramar för detta problematiseras och tydliggörs för alla inblandade.  
 

                                                           
30 Lauvås, 1997 
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Möjligheter/Hinder 
 
Detta utvecklingsprojekt startade med hjälp av medel från Skolverket och har 
pågått under tre år. Att projekttiden var under en lång tid upplevdes som positivt 
eftersom det är svårt, som pedagogerna uttrycker det: att ta till sig ett nytt sätt att 
se på barn, kunskap och lärande, tar tid.  
Erfarenheter ifrån liknande projekt31 som genomförts framhåller att tiden för 
projektet och också hur väl projektet är förankrat hos de som deltager har en av-
görande betydelse för pedagogernas fortsatta arbete. En viktig faktor som också 
framkommit i tidigare utvecklingsprojekt är betydelsen av att kommunen och 
berörda ledningspersoner ger den stöttning och förutsättningar som krävs. Vid 
handledningstillfällena kom samtalen ofta in på både inre - och yttre påverkan, 
såsom hur de organiserar sin miljö och tid, stora barngrupper, svårt att få vikarie, 
oroliga barn, dåligt med resurser och planerad omorganisation. De upplevde att 
det var svårt att upprätthålla en bra kvalitet och kontinuitet i verksamheten, så-
som de önskade, t ex infördes inköpsstopp i kommunen vilket begränsade peda-
gogernas möjligheter att genomföra tekniska experiment med barnen. 
Det händer mycket i våra förskolor idag som påverkar pedagogernas arbetssitua-
tion vilket inte går att bortse ifrån eftersom det också påverkar det pedagogiska 
arbetet med barnen. 
Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori visar på vikten av samstämmighet 
och förståelse på alla nivåer, detta måste ses som en viktig kvalitetsfaktor.  
 
Effekter och spridning av projektet 
 
Avslutningsvis vill vi visa på de effekter och spridning som detta utvecklings-
projekt har bidragit med. 
Redan efter ett halvår deltog arbetslagen i ett seminarium i kommunen anordnad 
av Attraktiv Skola, där de berättade om projektet. Två pedagoger har också del-
tagit i en didaktikkonferens i Gävle, där de presenterade en postersutställning. 
Studenter och lärare som gästat Högskolan i Borås som Nordplus - och Eras-
musstipendiater har besökt förskolan och där fått del av arbetet. Detta har upp-
skattats av både besökarna och pedagogerna på förskolan. Att berätta för andra 
och svara på frågor ger ny kunskap om det egna arbetet – något som utvecklar.  
Några pedagoger har även varit involverade i kurser på Högskolan, dels genom 
att föreläsa i en fördjupningskurs, Små barns meningsskapande där de har berät-
tat hur de har arbetat med naturvetenskap, miljö och teknik tillsammans med 
barnen men också genom att själva studera pedagogik, vilket har lett till en C- 
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uppsats32, de frågor som fokuserades i denna uppsats var; hur barn samarbetar 
och lär sig när de löser olika typer av tekniska problem. 
Även vi handledare har haft ett stort utbyte av detta utvecklingsprojekt. Våra 
möten har varit mycket inspirerande, med givande diskussioner, där pedagoger-
na frikostigt delat med sig av sina upplevelser, erfarenheter och kunskap. 
  

                                                           
32 Thörner, A. 2004 
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 Bilaga 1 
 
HÖGSKOLAN I BORÅS KURSPLAN   
Institutionen för pedagogik Ladok-kod:b UNTA10 
Institutionsnämnden Ämnesområde: EKE 
 Utb. Område: NA 
 Gäller fr.o.m. Ht 2001 
 Fastställd IN 2001-12-12 
 
 
 
NATURVETENSKAP OCH TEKNIK VID HEDVIGSBORGSGÅRDENS FÖRSKOLA 
Science and technology at Hedvigsborgsgården´s nursery school 
 
Poäng: 10 
 
Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik. 
 
1. FASTSTÄLLANDE AV KURSPLAN 
 
Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden 2001-12-12. 
 
2. KURSENS NIVÅ OCH INPLACERING 
 
Kursen är en uppdragsutbildning för Hedvigsborgsgårdens förskola och är på nivå 1-20 po-
äng.  
 
3. TILLTRÄDESKRAV/FÖRKUNSKAPER  
 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. 
 
4.  SYFTE OCH INNEHÅLL 
 
Kursen Naturvetenskap och teknik vid Hedvigsborgsgårdens förskola syftar till att ge kursdel-
tagarna en ökad förståelse för naturvetenskap och teknik i samhället och förskolan. Vidare 
syftar kursen till att ge en ökad medvetenhet om didaktiska frågeställningar rörande undervis-
ning i naturvetenskap och teknik i förskolan. 
 
Kursen är uppdelad i fyra delkurser. 
 
5. DELKURS 1: EKOLOGI OCH MILJÖFRÅGOR FÖR SMÅ BARN,  
 3 poäng 
 
Delkursen syftar till att belysa områdena natur- och miljöfrågor i samhället och förskolan 
samt didaktiska frågeställningar som rör undervisning kring ekologi och miljöfrågor i försko-
lan. 
 



 
 
 
 

 

 

 

5.1 Innehåll 
 
• ekologi 
• allemansrätt 
• fotosyntes och nedbrytning 
• biologisk mångfald 
• naturvård, miljömål och miljövårdslagstiftning 
• kretslopp 
• termodynamiska lagar 
• ätligt och giftigt i naturen 
 
5.2 Mål 
 
Efter avslutad delkurs ska kursdeltagarna  
• kunna redogöra för samband i naturen, såsom kretslopp samt biologiska och kemiska 

processer som rör natur-, resurs- och miljöfrågor, 
• känna igen och namnge svenska, vilda växter och djur, 
• känna till Sveriges miljömål och miljövårdslagstiftning. 
• kunna planera och genomföra arbete i barngrupp rörande natur-, resurs- och miljöfrågor. 
 
5.3 Arbetsformer 
 
Undervisningen består av 3 heldagar. Kursinnehållet behandlas genom föreläsningar, diskus-
sioner, laborationer/exkursioner och studiebesök.  
Mellan heldagarna ges handledning rörande såväl ämnesfrågor som metodfrågor. 
Kursdeltagarna provar mellan heldagarna att bearbeta kursinnehållet i sin egen barngrupp. 
 
5.4 Former för bedömning 
 
Deltagande i exkursioner. Enskild skriftlig hemtentamen. Muntlig presentation av hur något 
av kursens moment bearbetats i barngrupp. Skriftlig tentamen som genomförs i par eller liten 
grupp. 
 
5.5 Kurslitteratur 
 
Se separat bilaga.  
 
6. DELKURS 2: NATURVETENSKAP FÖR SMÅ BARN, 3 poäng 
 
Delkursen Naturvetenskap för små barn syftar till att belysa olika områden inom naturveten-
skap i samhället och förskolan samt didaktiska frågeställningar som rör undervisning kring 
dessa ämnesområden i förskolan. 
 



 
 
 
 

 

 

 

6.1 Innehåll 
 
• luft och vatten 
• ljud och ljus 
• el och magnetism 
• ämnens egenskaper 
 
6.2 Mål 
 
Efter avslutad delkurs ska kursdeltagarna  
• kunna redogöra för ämnesteoretiska resonemang kring de i delkursen ingående ämnes-

områdena, 
• utvecklat sin förmåga att formulera och lösa problem experimentellt, 
• inhämtat kunskap om flickors och pojkars förhållande till naturvetenskap, 
• inhämtat kunskap om hur barn i olika åldrar tänker kring naturvetenskapliga fenomen 

och vilka didaktiska konsekvenser detta får, 
• kunna planera och genomföra arbete i barngrupp rörande de i delkursen ingående äm-

nesområdena. 
 
6.3 Arbetsformer 
 
Undervisningen består av 3 heldagar. Kursinnehållet behandlas genom föreläsningar, diskus-
sioner, laborationer/exkursioner och studiebesök.  
Mellan heldagarna ges handledning rörande såväl ämnesfrågor som metodfrågor. 
Kursdeltagarna provar mellan heldagarna att bearbeta kursinnehållet i sin egen barngrupp. 
 
6.4 Former för bedömning 
 
Deltagande i laborationer. Gruppvis skriftlig redovisning. Muntlig presentation av hur något 
av kursens moment bearbetats i barngrupp 
 
6.5 Kurslitteratur 
 
Se separat bilaga.  
 
7. DELKURS 3: TEKNIK FÖR SMÅ BARN, 3 poäng 
 
Delkursen Teknik för små barn syftar till att belysa områden som rör teknik i samhället och 
förskolan samt didaktiska frågeställningar som rör undervisning kring dessa områden i för-
skolan. 
 
7.1 Innehåll 
 
• enkla konstruktioner 
• verktyg och metoder 
• enkel programmering 
• teknik och leksaker 
• teknik i vardagslivet 



 
 
 
 

 

 

 

7.2 Mål 
 
Efter avslutad delkurs ska kursdeltagarna  
• inhämtat kunskap om enkla tekniska system i vardagen, 
• utvecklat förtrogenhet med verktyg och metoder för utföra enkla konstruktioner, 
• utvecklat sin förmåga att använda IT, 
• inhämtat kunskap om flickors och pojkars förhållande till teknik, 
• inhämtat kunskap om hur barn i olika åldrar tänker kring teknik i vardagen och vilka 

didaktiska konsekvenser detta får. 
• kunna planera och genomföra arbete i barngrupp rörande de i delkursen ingående äm-

nesområdena. 
 
7.3 Arbetsformer 
 
Undervisningen består av 3 heldagar. Kursinnehållet behandlas genom föreläsningar, diskus-
sioner, laborationer/exkursioner och studiebesök.  
Mellan heldagarna ges handledning rörande såväl ämnesfrågor som metodfrågor. 
Kursdeltagarna provar mellan heldagarna att bearbeta kursinnehållet i sin egen barngrupp. 
 
7.4 Former för bedömning 
 
Deltagande i laborationer. Utställning. Muntlig presentation av hur något av kursens moment 
bearbetats i barngrupp. 
 
7.5 Kurslitteratur 
 
Se separat bilaga.  
 
8. DELKURS 4: DOKUMENTATION, 1 poäng 
 
Delkursen Dokumentation, som går parallellt med de övriga delkurserna, syftar till att göra 
kursdeltagarna medvetna om olika möjligheter att dokumentera barns lärande och den egna 
verksamheten vid förskolan.  
 
8.1 Innehåll 
 
• observationer 
• att skriva yrkesdagbok 
• portfolio 
• hemsideskonstruktion 
 
8.2 Mål 
 
Efter avslutad delkurs ska kursdeltagarna ha inhämtat kunskap om olika sätt att dokumentera 
barns lärande och den egna verksamheten vid förskolan 
 



 
 
 
 

 

 

 

8.3 Arbetsformer 
 
Undervisningen i delkursen sker i form av föreläsningar och handledning. 
 
8.4 Former för bedömning 
 
Delkursen examineras genom att kursdeltagarna presenterar arbetet i de övriga tre delkurserna 
på en hemsida. Detta sker kontinuerligt under kursens gång. 
 
8.5 Kurslitteratur 
 
Se separat bilaga.  
 
9.  FORMER FÖR BEDÖMNING 
 
Kursdeltagare som önskar erhålla betyg på hel kurs lämnar en enskild, skriftlig redovisning av 
hur arbetet med kursens moment bedrivits i den egna barngruppen. I redovisningen krävs an-
knytning till litteratur och styrdokument. 
Övriga kursdeltagare erhåller kursintyg. 
 
10. BETYG  
 
Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. 
 
11.  UTVÄRDERING 
 
Delkurserna utvärderas muntligt vid handledningstillfällena. Kursen som helhet utvärderas 
skriftligt, individuellt vid kursens slut. 
 
12. LOKALA FÖRESKRIFTER 
 



 
 
 
 

 

 

 

 Bilaga 2 
 
HÖGSKOLAN I BORÅS LITTERATUR 
Institutionen för pedagogik NATURVETENSKAP OCH  
Institutionsnämnden  TEKNIK VID HEDVIGSBORGS-
 GÅRDENS FÖRSKOLA
 Gäller fr o m Ht 2001 
 Fastställd IN 2001-12-12 
 
 
 
KURSLITTERATUR 
 
KURS: NATURVETENSKAP OCH TEKNIK VID HEDVIGSBORGSGÅRDENS 
FÖRSKOLA, 10 poäng 
 
 
Delkurs 1: Ekologi och miljöfrågor för små barn, 3p 
 
Ahlström, I. (1999). Allemansrätten en bok om vad som gäller i naturen. Naturia (109 s). 
 
Appelqvist, T., & Svedlund, L. (1998). Insekter i odlingslandskapet. Jordbruksverket (28s). 
 
Ekman, H. m.fl. (1989). Växter svampar och djur. Sveriges utbildningsradio. (utdrag 36 s). 
 
Eriksson, G m.fl. (1995). Miljö för små barn. Metodhäfte för barnomsorgen och lågstadiet.  
 Stiftelsen Håll Sverige Rent. (67 s). 
 
Femton, Sveriges miljömål. (1999) Naturvårdsverkets förlag, Miljöbokhandeln (36 s). 
 
Helldén, G (1999). Varje barns föreställningsvärld har sin egen historia. Pedagogiska 
  magasinet nr.3 1999. (4 s).  
 
Johansson, S., & Neiglick-Karlsson, C. (1995). Ekologi för små barn. Stiftelsen Håll Sverige  
 Rent, (41 s). 
 
Källman, S. (1997). Vilda växter som mat och medicin. ICA-förlaget (207 s). 
 
Skolverket. (2000). Kursplaner i biolog, kemi, fysik och teknik www.skolverket.se 
 
Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Fritzes AB. (16 s). 
 
Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Fritzes AB.(19 s). 
 
Valfria fälthandböcker 
 



 
 
 
 

 

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS LITTERATUR 
Institutionen för pedagogik Gäller fr o m: HT 2003 
Institutionsstyrelsen Fastställd IS kursplaneutskott  
 2003-11-19 
  
 
 
 
KURSLITTERATUR 
 
NATURVETENSKAP OCH TEKNIK VID HEDVIGSBORGSGÅRDENS FÖRSKOLA 
(Uppdrag) 
 
Delkurs 3, Teknik för små barn, 3p 
 
 
Andersson, A., Nilsson, A-L. & Nordmark, L. (1997). Vardagsteknik i förskolan : försöks-
verksamhet på en förskola i Luleå kommun. Examensarbete. Luleå tekniska universitet, Lä-
rarutbildningarna. (22 s.) 
 
Förskolan nr 3 (2003). Tema naturvetenskapa. (Utdrag 24 s.) 
 
Förskoletidningen nr 3 (2003). Små barn lär naturvetenskap. Monica H. Sträng (6 s.) 
 
Science and Children. Två valfria artiklar (ca 16 s.) 
 
Skogh, I-B. (2001). Teknikens värld - flickors värld : en studie av yngre flickors möte med 
teknik i hem och skola. Stockholm: HLS förlag. (Utdrag ca 100 s.) 
 
Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Västerås: Fritzes AB. (16 s.) 
 
Stålnacke, A-L. (2001). Små forskare i stora frågor : nya sätt att förmedla kunskap om natur-
vetenskap och teknik. KK-stiftelsens skriftserie 2001:11. (36 s.) 
 
 
En av följande: 
 
Isaksson, B. & Johansson, G. (1996). Vägen genom T: en resa i teknikens värld. Stockholm: 
Natur och kultur. (224 s.)  
 
Sundin, B. (2003). Den kupade handen : historien om människan och tekniken. Stockholm: 
Carlsson (1:a upplaga 1991). (325 s.)  
 
 
Tillkommer artiklar enligt kursledares anvisning omfattande ca 50 sidor 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS LITTERATUR 
Institutionen för pedagogik NATURVETENSKAP OCH  
Institutionsnämnden  TEKNIK VID HEDVIGSBORGS-
 GÅRDENS FÖRSKOLA 
 Gäller fr o m Ht 2001 
 Fastställd IN 2001-12-12 
 
 
 
KURSLITTERATUR 
 
KURS: NATURVETENSKAP OCH TEKNIK VID HEDVIGSBORGSGÅRDENS 
FÖRSKOLA, 10 poäng 
 
 
Delkurs 4: Dokumentation, 1p 
 
Campner, E. & Persson, E. (2000). Vardagsperspektiv – pedagogens syn på läroplanen för  
  förskolan. Gothia. (234 s). 
 
Förskolans förlag. (2000). Portfolio i förskolan. (40 s). 
 
Wehner – Godèe, C. (2000). Att fånga lärandet, pedagogisk dokumentation med hjälp 

av olika medier. Liber. (114 s.) 
 



 
 
 
 

 

 

Rapporter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B., Hägglund, S., & Kihlström, S. (1997/1999). Projektet 

”Lära till lärare”. Projektbeskrivning.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
Rapport nr 1, 1999. 

 
2. Davidsson, B., Eriksson, A., Strömberg, M., Dovemark, M., & Hägglund, 

S. (1999). Två blivande lärares reflektioner över mötet med lärarutbild-
ningen. Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 2, 1999.  

 
3. Strömberg, M. (1999). ”Det finns gyllene dagar och stunder i lärarens ar-

bete och det är dom som gör att man knogar på.” Åtta lärares upplevelse 
av tillfredsställelse i arbetet.” Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 3, 1999.  
 
4. Eriksson, A., Davidsson, B., & Hägglund, S. (1999). Iaktta – handla – re-

flektera. Blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter verksam-
hetsförlagd utbildning. Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
  Rapport nr 4, 1999. 
 
5. Davidsson, B., Dovemark, M., & Hägglund, S. (1999). Vem blir lärare och 

varför? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters socio-
kulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval. 
Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 5, 1999. 
 
6. Kärrby, G. (2000). Svensk förskola – Pedagogisk kvalitet med socialpolitis-

ka rötter.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 6, 2000. 
 
7. Szklarski, A. (2000). Konfliktupplevelsens väsen. En empirisk-

fenomenologisk studie bland ungdomar i två länder. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 7, 2000. 



 
 
 
 

 

 

8. Davidsson, B. (2000). Samling – en symbol för integration mellan förskola 
och grundskola? 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 8, 2000. 
 
9. Oudhuis, M. (2000). Gunvors-projektet – En utvärdering av ett samarbets-

projekt mellan Gunnareds sjukhem, SAFs regionkontor och Volvo Lastvag-
nar. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 9, 2000. 
 
10. Riestola, P. (2000). Växtkraft Mål 4 – för långsiktig målmedvetenhet? 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 10, 2000. 
 
11. Strömberg, M. (2001). Från yrkesmotiv till yrkesmotivation. Blivande lära-

res yrkesvalsmotiv som grund för socialisation in i yrket. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 11, 2001. 
 
12. Eriksson, A. (2001). Yrkeslärande ur ett dagboksperspektiv. En studie av 

blivande lärares dagboksskrivande och yrkeslärande under praktiken. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 12, 2001. 
 
13. Holm, A-S. (2001). Vem söker sig till lärarutbildningen och varför? – en 

studie av blivande förskollärare och grundskollärare vid Högskolan i 
Borås. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 13, 2001. 
 
14. Holm, A-S. (2001). Blivande förskollärares och grundskollärares syn på 

den integrerade lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 14, 2001. 
 
15. Szklarski, A. (2002). Den kvalitativa metodens mångfald. Skilda ansatser - 

skilda tolkningsintentioner. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 15, 2002. 
 



 
 
 
 

 

 

16. Fransson, A. (2002). Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen - om 
utmaningar för högskolans pedagogik. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 16, 2002. 
 
17.  Andersson, E. (2002) Varför skriva yrkesdagbok!  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 17, 2002. 
 
1. Björkdahl-Ordell, S. (2003) Räkna med textil. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 1, 2003. 



 
 
 
 

 

 

Projektrapporter från Institutionen för pedagogik 
 
Centrum för arbetsvetenskap 
 
1. Oudhuis, M. (2003) AiS - Arbetsvetenskap i Sjuhärad. Nätverk för forsk-

ning och utveckling av arbete i Sjuhärad  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 1, 2003. 



 
 
 
 

 

 

Projektrapporter från Institutionen för pedagogik 
 
Lära till lärare 
 
1. Eriksson, A. (2003) Samhällsuppdraget, yrkesutövandet och vetenskaplig-

görandet. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 1, 2003. 
 
2. Davidsson, B., Holm, A-S., Reis, M., Kärrby, G., & Hägglund, S. (2003) 

Barn i integrerade skolverksamheter. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 2, 2003. 
 
3. Strömberg, M. (2003) Föreställningar om integration av pedagogiska traditio-

ner inom en lärarutbildning. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 3, 2003. 
 



 
 
 
 

 

 

Rapporter från Pedagogiskt centrum 
 
1. Lönn, A. (1999). Pedagogisk handledning vid högskola. En studie av pe-

dagogisk handledning vid Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad Chalmers 
Tekniska Högskola.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 1, 1999. 
 

2. Lönn, A. (2000). Vad förväntas av/väntar handledare och studenter? En 
enkätstudie om handledares och studenters förväntningar på varandra in-
för examensarbetet, om deras förväntningar uppfyllts, samt deras beskriv-
ningar av handledningens förlopp.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 2, 2000. 
 
Från och med 2001-01-01 övergår Pedagogiskt centrum till en egen enhet: 
Centrum för lärande och undervisning. 
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Centrum för skolutveckling 
 
etablerar mötesplatser för yrkesverksamma och forskare. Det är ett samarbetsforum 
där regionens kommuner tillsammans med högskolan stimulerar kompetens- och 
skolutveckling i olika former. Centret bidrar också till utveckling och spridning av ny 
kunskap med relevans för skola och förskola. 
 
CSU arbetar med följande arbetsuppgifter och mål: 
 
• att verka för och stödja verksamma lärare att forska i sin egen praktik.  
 
• att aktivt bidra till informationsspridning om skolutveckling och forskning i regio-

nen att kontinuerligt dokumentera och utvärdera kompetens och skolutvecklings-
insatser som genomförs inom centrets ram. 

 
• att stödja forskning om lärande och användning av IT.  
 
• att verka för ökat samarbete mellan kommunerna och högskolan.  
 
• att verka för samordning av regionala utbildningsinsatser i regionen.  
 
 
 
 


