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1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport redogör för kvaliteten och måluppfyllelsen inom 

naturvetenskap och teknik på förskolorna i Borås Stad. Huvudman såväl som 

enhet ska enligt Skollagen, kap 4, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån 

målområden i förskolans läroplan (Skolverket 2018). Varje huvudman ska inom 

skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Kvalitetsrapportens syfte är att följa upp måluppfyllelsen i Borås 

Stads förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. 

Kvalitetsrapportens syfte är också till att bidra till en likvärdig utbildning mellan 

förskolor (Skollagen Kap 1 § 9). 

Rapportens empiri utgår från rektors dialoger med pedagoger samt 

observationer och analyser av förskolans arbete inom naturvetenskap och 

teknik i förhållande till förskolans läroplan. 

2 Omvärldsanalys 

Enligt Skollagen kap 1 § 5 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Omvärldsanalysen har till syfte att bevaka och synliggöra 

relevant forskning inom området. 

Skolinspektionens rapport (2017) om naturvetenskap och teknik i förskolan 

lyfter fram att förskolor främst arbetar med att öka barnens kunnande om 

växter och djur. Rapporten visar på en osäkerhet på flertalet förskolor runt om i 

Sverige om hur ämnena kan utvecklas och bearbetas. Framför allt pekar 

rapporten på att det är ämneskunskaper som brister hos pedagoger. Experiment 

genomfördes ofta vid enstaka tillfällen och utan att kopplas samman med 

övriga undervisningen. Skolinspektionen skriver också att pedagoger sällan 

använder naturvetenskapliga begrepp i undervisningen, enligt rapporten kan det 

bero på att pedagoger generellt upplever det som svårt att omtolka förskolans 

läroplan och naturvetenskap. När det gäller teknik så är det oftast barnens 

kunskaper att bygga och konstruera som utmanas (Skolinspektionen, 2017). 

Vardagstekniken används av barnen men problematiseras inte. Barnen 

använder till exempel cyklar, men pedagogerna utmanar dem sällan att 

reflektera över varför hjulen snurrar när man trampar på pedalerna. 

Barns möjligheter att leka och utforska tillsammans med naturvetenskapliga 

fenomen hör samman med om och hur de lyckades använda sin kropp, inta 

platser och utforska med olika material (Gunther-Hanssen, 2020). När barnen 

utforskade med olika material kunde naturvetenskapliga fenomen på olika sätt 

bli synliga för barnen. Att exempelvis få tillgång till att utforska tillsammans 

med en gunga medför att ett barn, då hen befinner sig i gungan och tar fart, 

erfar acceleration i hela kroppen. Om barnet istället blir ståendes vid sidan av 

får hen inte samma erfarenhet. Ett annat exempel på detta är hur barn utifrån 

begreppet rotation förflyttade sig runt i ett rum då de följde efter olika 

roterande föremål. 
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Naturvetenskapliga fenomen kan ”sätta sig i kroppen”. Gunther-Hanssen 

(2020) skriver att det är något som pedagoger kan dra nytta av när de försöker 

förstå hur barn kan utforska och erfara naturvetenskap i eller genom kroppen. 

Elkin Postilas (2021) skriver om hur barn kan engageras i samhälleliga frågor till 

exempel kring torka och översvämningar ur ett förskolebarns perspektiv. I 

förskolan kan pedagoger arbeta med frågor som är djupt existentiella till 

exempel hur vatten påverkar både människor och djur. Att prata kring vikten av 

rent vatten och att människor och djur kan dö av smutsigt vatten kan väcka 

många frågor och tankar hos barnen. Som ett exempel skriver Postilas (2021) 

om ett dike där det växte grodyngel men så försvann vattnet och ynglen dog. 

Samtidigt som det hos barnen blev en sorg väcktes också ett stort intresse. 

Varken barn eller personal, ryggade inför ämnet döden. De konstaterade att 

finns inget vatten så finns heller inget liv. Genom att fördjupa undervisningen 

utifrån barnens frågor blir barnen en medborgare i samhället med möjlighet att 

påverka undervisningen. 

3 Resultat 

Rapportens resultat har bearbetats och kategoriserats utifrån följande fem 

rubriker:  

 Hållbar utveckling, naturens kretslopp och människors påverkan på 

samhället 

 Kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen 

 Barns möjligheter att utforska med olika uttrycksformer, ställa frågor 

och samtala om naturvetenskap och teknik 

 Teknik i vardagen, bygga skapa och konstruera 

 Fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil 

Kategoriernas innehåll har utgångspunkt i förskolans läroplan (Skolverket, 

2018). 

47 av 73 förskolors analyser ligger till grund för resultatet. 

 Hållbar utveckling, naturens kretslopp och människors 
påverkan på samhället 

Kategorin omfattar hur arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla 

förståelse för samband i naturen samt naturens olika kretslopp och hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra. I kategorin behandlas också 

hur arbetslaget ger barnen förutsättningar att utveckla förståelsen för hur 

människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.  
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Styrkor 

I nästan samtliga rektorers beskrivningar framkommer det att pedagoger arbetar 

med kretsloppet på olika sätt. Exempel är odling och processen från frö till 

planta. I odlingslådor sår barn bland annat solrosfröer, bönor och kryddor. 

Även barnens hypoteser prövas genom att prova om till exempel våfflor, lego 

och pasta växer. Flera förskolor har kompostering på sin gård. Vatten och 

insekter är andra sätt att arbeta med kretsloppet. 

 ”Vi har köpt in och har vattnets kretslopp på förskolan då vi sökte ett vattenprojekt. Vi 

följer grodan, fisken och fjärilens livscykel regelbundet på förskolan.”  

Skräpplockardagarna är ett årligt inslag som flertalet förskolor deltar i där 

barnen utvecklar sin förståelse kring vikten av att sortera samt att inte slänga 

skräp i naturen. Många förskolor har iordningsställt sin egen sopsortering och 

barn lär sig att sortera i svarta eller vita påsar beroende på föremål. Promenader 

till återvinningsstationer är också vanligt förekommande. På många förskolor 

samtalar pedagoger med barnen kring pappersvinn, matsvinn samt vikten av att 

inte slösa på vattnet för att belysa hur de val vi gör i vardagen påverkar hållbar 

utveckling. Var kommer maten ifrån, vad händer med maten som slängs? Har 

alla tillgång till vatten? 

”Förskolan arbetar aktivt med förhållningssättet att återbruka och inte bara förbruka. 

Samtalar om vart material kommer ifrån och att vara försiktig med vårt material. Vi 

samtalar med barn om mat och transporter och att vara sparsam med våra tillgångar som el, 

vatten, minska svinn etc.” 

Flera rektorer skriver att användandet av naturmaterial och återvinningsmaterial 

i lärmiljön har utökats under året. Det kan vara en effekt av att dessa förskolor 

haft lärmiljö som prioriterat område och erbjuder barnen en större variation av 

material. Utökning av natur-och återvinningsmaterial i lärmiljön är en 

utveckling från föregående rapport (2018). 

Några rektorer skriver att pedagoger arbetar med social hållbarhet. 

 ”Vi jobbar på och samtalar mycket om fin värdegrund, hur vi är mot varandra, vilket ökar 

den sociala hållbarheten.” 

Utvecklingsområden 

Flertalet av rektorers underlag synliggör att undervisning ofta sker spontant och 

att pedagoger behöver arbeta mer utifrån målstyrda processer samt fördjupa 

undervisning inom naturvetenskap. 

”Utveckla undervisningen och få in de olika kretsloppen mera. Exempelvis vattnets kretslopp 

och nedbrytbrytningsprocessen. Arbeta vidare och ge en fördjupad kunskap där man följer upp 

barnens nyfikenhet under längre period.” 

”Vi behöver bli bättre på att dokumentera kring dessa händelser för att kunna återkoppla 

till det vi upplever.” 
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Pedagoger kan i större utsträckning bredda samtalen kring hållbar utveckling 

och vad det innebär i praktiken skriver flera rektorer. Till exempel drivmedel, 

åka kollektivt, kläder och vilket material vi använder. 

Flera rektorer skriver att det skiljer mellan avdelningar i vilken omfattning 

barnen möter naturvetenskap och teknik. 

 Kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen 

Denna kategori beskriver hur arbetslaget ger varje barn förutsättningar att 

utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt 

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Styrkor 

Dominerande i arbetet med naturvetenskap är djur och natur och flera 

förskolor arbetar tematiskt utifrån dessa områden. Promenader till skogen för 

att uppleva och samtala om årstidernas skiftningar samt undersöka olika 

insekter med luppar är några sätt som rektorer nämner i sina beskrivningar. På 

några förskolor för pedagoger samtal med barnen kring allemansrätten och vad 

det innebär. 

Facklitteratur om växter och djur är vanligt förekommande i lärmiljön. Material 

från skog och annan utemiljö plockas in till lärmiljön inomhus för fortsatt 

utforskande samt för att utveckla leken. 

Med hjälp av webbägg (ett trådlöst mikroskop med kamera som kan kopplas till 

lärplatta eller dator) förstoras och undersöks insekter och blad. En förskola har 

ett akvarium där barnen sköter om fiskarna och det ger möjlighet för barnen att 

följa från födelse till död. Andra exempel som används i undervisningssyfte är 

mask-, snigel- och krypterrarium. 

Några förskolor samarbetar med Borås djurpark och Simbaskolan. Genom 

samarbetet ges de äldre barnen möjlighet att komma i nära kontakt med djurens 

levnadsvillkor genom att till exempel mata och städa efter djuren. 

Utomhusmiljön organiseras för undervisning kring naturvetenskap genom 

odlingslådor, kompost och vattenstationer. Pedagoger samtalar med barnen 

med stöd av miljöerna om vikten av att värna om djur och natur. 

”Pedagoger tar tillvara på spontana tillfällen för undervisning såsom när barnen hittar kryp 

utomhus, ser skiftningar i väder etc.” 

Några rektorer beskriver att tema- eller projektarbete bidrar till att stärka barns 

kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. Det kan vara allt från korta teman/projekt som pågår några veckor 

till längre som sträcker sig över en hel termin. En förskola har utforskat 

förloppet kring mjölk; 

”De yngsta barnen lär sig just nu mycket om kor och mjölk. Vad gör vi av mjölken? Hur 

mjölkar gumman sin ko och hur gör man nuförtiden när man mjölkar? Vidare vilka djur 

finns på hennes gård. Vad har gumman för växter på gården. En avdelning går ännu mer på 

djupet och låter barnen pröva att mjölka genom att de gjort ett juver av en plasthandske.” 
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Nästan samtliga rektorer skriver att pedagoger genomför enklare 

naturvetenskapliga och kemiska experiment. Ett vanligt förekommande 

experiment på förskolorna är när vatten fryses till is. 

”Kemiska processer pågår hela tiden runtomkring oss och skapar intressanta samtal med 

barnen.  Lösningar och blandningar, ånga, vatten, is, ljud, ljus, magnetism, elektricitet, våra 

5 stora, friktion lyfts under året. Vattnets olika aggregationsformer har alla avdelningar 

belyst och arbetat med vilket barnen är intresserade av.” 

”… bakning och olika andra experiment såsom att blåsa såpbubblor i olika temperaturer 

ute och se resultat samt samtala och ställa hypoteser om vad som sker.” 

Flera rektorer skriver att pedagoger arbetar med fotosyntesen genom att 

samtala med barn vad växter behöver för att leva och växa. Experiment utförs 

genom att växter placeras ljust eller mörkt, vattnas eller torkas. 

”Fotosyntesen belyses när vi sår och planterar med barnen. Spännande att ta bort någon del 

som ljuset för att se vad som händer och få barn att fundera.” 

Ett exempel på hur barn utforskar fysikaliska fenomen är genom friktion när 

barn åker rutschkana på olika material samt åker pulka. Andra exempel är ljud 

och ljus. 

”Fysikaliska fenomen som ljud och ljus har alla yngre avdelningar arbetat med då de skapat 

skuggrum där man också använt ficklampa och reflexer.” 

 Material såsom magneter och ljusbord är mestadels tillgängligt på barnens nivå. 

”Magnetism arbetas med i vardagen på avdelningarna och magneter finns på alla 

avdelningar.”  

Utomhusmiljön benämns i större utsträckning som en plats för undervisning i 

naturkunskap och teknik i jämförelse med andra områden, till exempel 

matematik och lek. Förskolor har organiserat bygg- och konstruktionsplatser, 

odlingslådor, komposter, vattenstationer, begrepp som friktion, rulla och rotera 

undersöks utomhus samt flera använder sig av utemiljön och skog för att 

utforska växter och djur.  Det är en utveckling från föregående rapport (2018). 

Utvecklingsområde 

Rektorer skriver att pedagoger främst arbetar med spontan undervisning utifrån 

barnens intressen när det gäller kemiska processer och naturvetenskapliga 

fenomen. Undervisning kring ämnena sker sällan som en målstyrd process utan 

stannar vid en engångsföreteelse. 

”Man skulle vilja kunna förstå och berätta mer ingående vad som händer i naturen och inte 

bara konstatera att det händer.” 

”Vi ser att vi saknar den planerade undervisningen i stort.” 

Möjligheten för barn att själva ta fram och testa experiment är ofta begränsad. 

Materialet är ofta placerat högt upp i skåp eller förvaras på platser som inte är 

tillgängliga för barnen, skriver flera rektorer. Tillgängligheten är mer begränsad 

för yngre barn. Färdiga experimentlådor behöver organiseras för, skriver 

rektorer.  
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”Mer experiment av olika slag, önskeläge vore att ha enkla experiment som barnen på egen 

hand kan ta fram testa utan att vuxen behöver plocka fram material”. 

Några rektorer lyfter i sina underlag att pedagoger behöver diskutera 

gemensamt vad fysikaliska fenomen och kemiska processer kan vara för att 

bredda kunskaperna och utveckla en variation i undervisningen. Betydelsefullt 

är även att pedagoger bibehåller och fortsätter utveckla sin kunskap från 

fortutbildningar som till exempel Navet. 

”Insatser från Navet gav en ökad kunskap och trygghet i att experimentera och upptäcka 

olika fysikaliska fenomen, men syns inte i lika stor utsträckning i dag.” 

En rektor framhåller sin egen roll för att bibehålla processer genom att 

organisera för kollegiala samtal och spridning. 

”Vi behöver hitta dialogformer för att sprida kunskapen mellan pedagogerna och se till att 

det finns material att arbeta med för att inspirerar och utmana barnen i deras lärande och 

nyfikenhet.” 

 Teknik i vardagen, bygga skapa och konstruera 

Kategorin behandlar hur arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla 

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen samt hur arbetslaget ger 

varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Styrkor 

Bygg och konstruktion i lärmiljön är vanligt förekommande på flertalet 

förskolor. Det ger barn förutsättningar att bygga och konstruera med hjälp av 

olika tekniker. Som byggnadsmaterial nämns kapla- stavar, lego, plus plus, 

magneter och klossar som lyser. Några förskolor använder även natur- och 

återvinningsmaterial på avdelningens/hemvistens bygg och konstruktionsplats. 

Ett annat sätt att utforska teknik är att klippa, limma och pussla. 

Magnetism undersöker barn i bygg och konstruktion samt genom experiment. 

Ett exempel på hur yngre barn möter teknik är genom så kallade aktivitetstavlor 

där barn kan pröva öppna/stänga, tända/släcka, dragkedja, snurra, haspa och 

låsa. 

Flera förskolor har böcker som presenterar olika tekniska uppfinningar till 

exempel hävstången, hjulet, blixtlåset, kilen och det lutande planet. 

Vardagsteknik uppmärksammas genom till exempel blixtlås vid på- och 

avklädning, vattenkranar, öppna och stänga dörrar, limpistol och bestick.  

”Pedagogerna har ett medvetet arbetssätt för att uppmärksamma och synliggöra för barnen 

vad teknik är och hur det underlättar för oss människor i vardagen t.ex. genom att prata om 

hur blixtlåset fungerar vid tambursituationen.” 

I samband med att lärmiljöer varit ett prioriterat område har materials 

tillgänglighet ökat vilket i sin tur leder till att barnen har visat mer intresse för 

teknik skriver en rektor. 
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”Barnen har blivit mer intresserade av teknik genom konstruktion, klippa, skapa i olika 

former, pärla då allt står framme så barnen kan ta för sig.” 

Flera rektorer skriver att barn utforskar teknik utomhus till exempel gräva, 

klättra på stege, magnetism, sätta på och av kranen till vattenslangen. 

Några rektorer beskriver teknik med utgångspunkt digitala verktyg, då nämns 

QR koder, blue-bot, webbägg, programmering och egna ritningar som exempel 

på arbetssätt. 

Utvecklingsområde 

Samtidigt som rektorer skriver att pedagoger har utvecklat sina lärmiljöer med 

bland annat återvinnings- och naturmaterial är det även ett utvecklingsområde 

på flera förskolor. För att möjliggöra ett utforskande av teknik efterlyser flera 

rektorer en större variation samt ökad tillgänglighet av material.  Ritningar, 

bruksanvisningar eller barnens egna konstruktioner kan i större grad synliggöras 

i lärmiljön. 

”Pedagogerna är inte alltid lika kreativa när det gäller att utmana barnen kring temat 

teknik. Vi skulle vilja skapa en ännu bättre teknik-miljö som uppmuntrar till utforskande 

av teknik”. 

Att dokumentera och synliggöra lärprocesser som sker kring tekniken barnen 

möter och intresserar sig för i vardagen är ett annat utvecklingsområde. Genom 

att observera vilka strategier barn använder och vilka erfarenheter de har kan 

undervisningstillfällen skapas ”Glasögon, dragkedjor, knappar eller olika verktyg som 

sax och kniv. Detta utforskar ofta barnen men inte alltid utifrån teknik undervisning, här 

kan medvetenheten hos pedagogerna öka.” 

Flera rektorer skriver att lådor med färdigt material för att undervisa i teknik 

behöver tas fram. Några rektorer reflekterar kring sitt eget ansvar att möjliggöra 

för kollegiala samtal på förskolan för att få en gemensam definition och 

förståelse för vad teknik är och kan bli. 

 Barns möjligheter att utforska med olika uttrycksformer, 
ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik 

Kategorin omfattar hur arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla 

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor och 

samtala om naturvetenskap och teknik. 

Styrkor 

Flera rektorer skriver att utifrån barnens frågor och hypoteser undersöks olika 

områden inom naturvetenskap och teknik. Med hjälp av lärplatta, webbägg och 

filmer söker pedagoger och barn information och reflekterar tillsammans. 

”Pedagogerna möter barnen i deras utforskande och frågor samt ställer själva frågor för att få 

barnen att reflektera. Här används även digitala verktyg som en integrerad del i 

undervisningen.” 
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”Man reflekterar tillsammans med barnen i tex samling och använder dokumentationen för 

att stötta barnen i att kunna berätta vad de varit med om, vad de har för tankar och 

funderingar. I temaarbetet hamnar man också i diskussioner tillsammans med barnen kring 

hur tex sniglar kan ta sig framåt utan ben, man får testa och fundera”. 

Samlingen är ett tillfälle där frågor om naturvetenskap och teknik sker med 

barnen. Dokumentation från till exempel väggar eller lärplatta används som 

stöd för barnen att reflektera och ställa frågor inom områdena. 

”Barnen ges möjlighet att ställa egna frågor och tillsammans söker man efter svaren inom 

olika områden. Barnen får möta olika arbetssätt för att fånga olika perspektiv inom 

naturvetenskap och teknik som sånger, rim, ramsor, rörelse, fakta, film, experiment och 

skapande.” 

Några rektorer skriver att pedagoger använder sig av verb för att förstärka 

barns utforskande till exempel rulla, glida, rotera och pendla. 

”Genom att uppmuntra och stödja barnens egen vilja och förmåga att göra saker själva. De 

ser vad som händer och upplever det med sin kropp, tex när de gräver, öppnar och stänger, 

sätter på kranen, spolar vatten i toan, klättrar på stegen mm.” 

Rektorer skriver generellt få exempel kring hur barn utforskar naturvetenskap 

och teknik genom olika uttrycksformer. Några sätt som nämns är sånger, rim, 

ramsor och rörelse. En rektor skriver; ”Rörelse och dans är även det viktiga inslag i 

undervisningen där barn får möjligheten att gestalta olika djur eller ett löv som dansar i 

vinden. I ateljén har de äldre barnen varit med och måla stora alster föreställande naturen.”  

Utvecklingsområde 

Ett utvecklingsområde som framkommer är att pedagoger i högre grad kan 

använda kunskapsspråk i undervisningen kopplat till naturvetenskap och teknik. 

”Förskolan kan bli bättre på att använda rätt naturvetenskapliga begrepp och göra barnen 

uppmärksamma på det.”  

Pedagoger fokuserar mest på djur och natur i undervisningen. Barnen 

involveras i att söka fakta utifrån deras frågor om djur och natur och det är en 

styrka. Arbetet kan däremot utvecklas inom fler områden som teknik, kemiska 

processer och naturvetenskapliga fenomen. En rektor skriver att intresset 

kanske inte alltid finns från början hos barnen. Pedagogerna behöver då 

iscensätta en undervisningssituation för att starta ett intresse. 

Flera rektorer skriver att eftersom yngre barn har svårt att samtala om 

naturvetenskap och teknik behöver pedagoger vara mer observanta på deras 

intentioner. Genom att vara lyhörd på vad barnen utforskar och visar intresse 

för kan undervisning och lärmiljö vidareutvecklas i större utsträckning. 

 Fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam 
livsstil 

Kategorin beskriver på vilket sätt arbetslaget ger barnen förutsättningar att 

förstå hur fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil 

påverkar hälsa och välbefinnande. 
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Styrkor 

Arbetslagen på flertalet förskolor samtalar med barnen om vikten av att äta 

hälsosamt samt fysisk aktivitet och vila. 

Måltiderna är en stund där pedagoger för dialog med barnen om hur kosten 

påverkar välbefinnande samt vart maten kommer ifrån. Några rektorer lyfter 

måltiden ur ett normkritiskt perspektiv, där pedagoger är medvetna om hur de 

uttrycker sig kring vikt och utseende. 

Med hjälp av litteratur samtalar och läser pedagoger kring hälsa och livsstil. 

Några förskolor använder Tandboxen som är ett material från Folktandvården. 

Det innehåller sagor, bilder och övningar för att berätta och uppmuntra barnen 

till god munhygien. 

Flera rektorer lyfter vikten av återhämtning för barnen. Yoga, massage och plats 

för vila nämns som några exempel. 

Vad gäller fysisk aktivitet nyttjar flera förskolor angränsande gymnastik- och 

motionshallar. Miniröris är ett rörelseprogram som används i flera förskolor. 

Utvecklingsområden 

Under denna rubrik synliggörs inga generella utvecklingsområden. En rektor 

skriver att arbetslagen kan fördjupa och arbeta mer målmedvetet inom området. 

En rektor lyfter fram mer balans under dagen i form av avslappnande 

aktiviteter såsom yoga. 

4 Slutsats och utvecklingsområden 

Under detta avsnitt redovisas huvudsakliga slutsatser och utvecklingsområden 

utifrån resultat av förskolornas arbete med naturvetenskap och teknik i 

förhållande till läroplanen. 

Hållbar utveckling med inriktning mot miljön arbetar samtliga förskolor med. 

Pedagoger planerar undervisning och samtalar med barnen kring papperssvinn, 

matsvinn, att inte slösa på vattnet för att belysa hur de val vi gör i vardagen 

påverkar människa och natur. 

Undervisning kring kemiska processer och naturvetenskapliga fenomen sker 

mestadels spontant och mer sällan som en målstyrd process. 

Möjligheten för barn att själva ta fram och testa experiment är ofta begränsad. 

Materialet är mestadels placerat högt upp i skåp eller förvaras på platser som 

inte är tillgängliga för barnen.  
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Skräpplockardagarna är ett årligt inslag som flertalet förskolor deltar i. Många 

förskolor har ställt i ordning sin en egen sopsortering och barn är delaktiga i 

återvinningssortering. Användandet av naturmaterial och återvinningsmaterial i 

lärmiljön sker i större utsträckning i jämförelse med tidigare rapport (2018). 

Utemiljön är ett en vanligt förekommande plats för undervisning kring 

naturvetenskap och teknik. Fysikaliska fenomen utforskas till exempel genom 

friktion, ljus och skuggor. Förskolor har organiserat bygg- och 

konstruktionsplatser, odlingslådor, komposter och vattenstationer. 

När det gäller teknik så är det oftast barnens kunskaper att bygga och 
konstruera som utmanas. Vardagstekniken uppmärksammas i den spontana 
undervisningen Barnen använder och prövar olika tekniska föremål men 
utforskar inte närmare hur de fungerar. På flera av förskolorna anser 
pedagogerna att de saknar kunskap om vad teknik i förskolan innebär. 
Det saknas ett fördjupat och målinriktat arbete i både teknik och 

naturvetenskap. Det kunskapsrelaterade språket inom både naturvetenskap och 

teknik är ett utvecklingsområde. 

Sammanfattningsvis är följande punkter utvecklingsområden: 

 Utveckla målstyrda processer i naturvetenskap och teknik 

 Utveckla och fördjupa undervisning i teknik, kemiska processer och 

naturvetenskapliga fenomen 

 Utveckla det kunskapsrelaterade språket inom både naturvetenskap och 
teknik  
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