
Om föreningen BUNT
Föreningen verkar för lekfullt lärande i förskolor 
och hem. Tidiga insatser kan förebygga onödiga 
skolsvårigheter och öppna dörrar för fler unga 
till spännande framtidsyrken och berikande 
fritid. 

För att möte barns nyfikna frågor inom natur-
vetenskap och teknik krävs kunskaper och 
pedagogisk förmåga. De vuxnas förhållningssätt 
är också viktigt, särskilt för barn som inte be-
härskar det svenska språket eller kommer från 
socialt utsatta miljöer. 

BUNT driver olika projekt med det gemensamma 
namnet Science Kids och vill ge förskole- 
personal, föräldrar och andra vuxna möjlighet 
att få större intresse och djupare kunskaper 
inom naturvetenskap och teknik. BUNT vill 
också utöka samarbetet mellan förskolan och 
andra skolformer.

Grundare och styrelse 
Föreningen har grundats av Sveriges Ingenjörer, 
Stiftelsen Företagsam, Lärarförbundet, Natur-
vetarna och Förbundet Unga Forskare i samar-
bete med flera universitet och högskolor. 

I styrelsen ingår:

Direktör Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, ordförande 
Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs Universitet
Riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall
Ombudsman Anders F Johansson, Lärarförbundet
Generalsekreterare Daniel Madhani, Stiftelsen Playground
Strateg Marita Teräs, Naturvetarna
Direktör Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam

Kontaktuppgifter
Projektledare Marianne Fogelberg, fd Rektor,  
Uddevalla Gymnasieskola
Lyckornavägen 62
459 33 Ljungskile
Tel: 0722-49 05 11
fogelbergmarianne@gmail.com
www.sciencekids.se

Vi serverar utmaningar 
för hem och förskolor med 
projekt som stimulerar, 
motiverar och engagerar



Gymnasiearbete som engagerar
Elever från Teknikprogrammet vid Uddevalla 
Gymnasieskola planerade, genomförde och 
dokumenterade fem besök på en förskola i 
Uddevalla. Tillsammans med barnen utfor-
skade de begrepp som friktion, stabilitet, 
kemiska bindningar, gravitation, och kon-
struktion.  
Projektet blev mycket uppskattat av alla in-
blandade – förskolebarn, personal, föräldrar 
och gymnasieelever.

”Vi har låtit barnens frågor styra och vi är 
både imponerade och förvånade över hur 
lätt de tar till sig nya begrepp. De säger 
väldigt smarta saker” (Silje Pettersen, student, 
Teknikprogrammet, Uddevalla gymnasieskola, 
citat från Förskoletidningen nr 4, 2015)

Genom fortsatt samarbete med Innovatum  
Science Center i Trollhättan och fler 
teknikprogram i Västsverige är siktet inställt 
på att metoden ska spridas till gymnasie-
skolor i hela landet.

Grupparbete som motiverar
I samarbete med ABF Stockholm NO och 
Gävle Högskola genomfördes ett pilotprojekt 
där förskollärare efter en kort introduktions-
utbildning inom naturvetenskap och teknik 
genomförde studiecirklar, aktivitetsdagar 
och temakvällar tillsammans med övrig 
personal och föräldrar. Pilotprojektet fick 
mycket positiv utvärdering.

I samarbete med ABF och förskolor i Väst-
sverige ska denna modell för fortbildning 
spridas först regionalt och sedan i hela landet. 
Förberedelser för ett större referensprojekt 
pågår.

Material som stimulerar
BUNT har i samarbete med Utbildningsradion 
samlat ett stöd- och stimulansmaterial i form 
av korta filmer på www.sciencekids.se.  
Materialet är fördelat på 12 olika teman till 
exempel Energi, Skogen, Vatten…

www.science kids.se ska nu utvecklas och 
utökas. Här ska förskolepersonal, föräldrar 
och andra vuxna lätt hitta kvalitets- och 
genusgranskat utbildningsmaterial som 
stimulerar till lekfulla och lärande aktiviteter 
med små barn.

BUNT planerar nu att tillsammans med Ut-
bildningsradion, Göteborgs Universitet, hög-
skolor i Kristianstad, Mälardalen och Luleå 
samt några branscher och organisationer att 
vidareutveckla materialet till ett utbildnings- 
paket inom naturvetenskap och teknik och 
som kan användas för kompetensutveckling 
för förskolepersonal, i studiecirklar, för själv-
studier och för olika aktiviteter i hemmen. 
Utbildningspaketet ska vara klart 2016.

Föreningen BUNT - Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik - driver flera projekt under den 
gemensamma beteckningen Science Kids. Utmaningen för vuxenvärlden är att steg för steg locka 
varje litet barn till egna upptäcktsfärder inom naturvetenskap och teknik.


