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Målbild Naturvetenskap och teknik EB 
 

Engelbrekts förskolas målbild– att arbeta med 

naturvetenskap och teknik 
Målbilden för naturvetenskap och teknik är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning 
av undervisningen samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av de naturvetenskapliga samt tekniska 
målen i läroplanen. De ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken utifrån 
Lpfö18. Målbilden visar på vad Engelbrekts förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att 
skapa en god grund för fortsatta studier på grundskolan. Målbilden syftar till att säkerställa kvalitet på 
Engelbrekts förskola och är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

En teknisk bildning bidrar till att vi som medborgare kan ta ställning och fatta genomtänkta beslut. Kunskaper 
i teknik och naturvetenskap är sålunda en demokratisk rättighet. Samma grundkompetens hos medborgarna 
bidrar till att skapa förutsättningar för ett rättvisare och mer jämställt samhälle. (Jeppsson, F. red., 2018). 
Arbetet med ämnesområdena naturvetenskap och teknik är lika mycket en kunskapshöjning för barnen inom 
ämnet men också ett arbete med demokratiuppdraget och värdegrundsuppdraget i läroplanen. 

 

Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

Mål  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen, 

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap och teknik, 

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och 

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

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

• Språkandet blir centralt för att kunna samtala och utforska om naturvetenskap och teknik. Barnen 
måste få möta relevanta begrepp från båda ämnesområdena för att kunna samtala och utforska i 
ämnet.  

• Berättelser, sagor skapar förståelse för teknik och naturvetenskap 

• Att undersöka och utforska mobiltelefon, dator, och Ipad men också att få arbeta fysiskt med det 
digitala verktyget exempelvis programmering digitalt och analogt (se mer under målbilden digital 
kompetens). 

• Att undersöka och utforska hur saker fungerar i vardagen som t.ex. stol och bord, gaffel och 
kniv, toalett, cykel, lampa, febertermometer, gunga, robotgräsklippare, öppning och stängning på 
en dörr till en affär. 

• Ljud och musik i olika former t.ex. genom konstruktionssånger som Bockarna Bruse, bygga egna 
musikinstrument (teknik), 

• Kroppen och matspjälkningen i olika former t.ex matspjälningsprocessen, näsan och lukten, 
munnen och smaken, tarmarna (kemi). 

• Energi i olika former t.ex. gungan, energiteater, värme (naturvetenskap) 
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Estetiska uttryckssätt 
Det verbala språket är en viktig del för att barnet ska kunna kommunicera sina tankar och reflektioner 
kring ämnesområdet naturvetenskap och teknik men det är viktigt att erbjuda rika möjligheter för barnen 
att uttrycka sig på när de erövrar det verbala språket. Barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig på 100 olika 
sätt. Vi erbjuder barnen olika material att arbeta med som lera, kolpenna, olika blyertspennor, olika färger, 
olika penslar men också andra sätt att uttrycka sig på som genom drama, teater, dans, musik, att bygga och 
konstruera, digitala verktyg mm. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att 
främja barnens utveckling och lärande. Genom att använda olika estetiska uttryckssätt i undervisningen 
med naturvetenskap och teknik skapar detta en förståelse för ämnesområdet och barnen får med sig 
förmågan att bli en fullvärdig demokratisk medborgare genom att kunna fatta kloka beslut som handlar 
om naturvetenskap och teknik i samhället (se mer under Målbild Estetiska uttryckssätt). 
 
Lärmiljön 
På varje hemvist ska det finnas möjlighet att arbeta med naturvetenskap och teknik på olika sätt. Det är 
viktigt att de finns stationer där barnen erbjuds naturvetenskap och teknik på olika sätt och kan språka 
kring detta med andra barn och vuxna. Barnen ska ha möjlighet att kunna erhålla kunskaper inom 
naturvetenskap och teknik genom att möta olika naturvetenskapliga och tekniska begrepp genom att 
använda dessa inom projektet och i den spontana undervisningen. En välutvecklad bygg- och 
konstruktions station ska finnas på varje hemvist på förskolan för att barnen ska kunna undersöka olika 
tekniska konstruktioner. Genom samspel med barn och pedagoger i den lärmiljön kan barnen vidga sina 
tekniska begrepp men också sin kommunikativa förmåga och sitt matematiska kunnande då bygg- och 
konstruktion möter många av målområdena i Lpfö18. Barnen skall ha en progression i dessa lärmiljöer 
som alla våra lärmiljöer på Engelbrekts förskola (se mer i organisationsdokumentet kring vårt 
ställningstagande kring lärmiljön på förskolan). 
 
Digitala verktyg  
Digitala verktyg ska användas tillsammans med barnen för att vidga både den digitala kompetensen (se 
mer under Målbild Digitala verktyg) men också för att arbeta med naturvetenskap och teknik. De digitala 
verktygen kan öka barnens motivation och genom att de är intresserade tycker de att det är roligare. 
Apparna som används ska skapa samspel och kommunikation mellan människor för att berika lärandet 
inom naturvetenskapliga och tekniska området.  
 
 

 

 


