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Titel  
”Naturliga samtal” – en studie av kommunikationens innehåll kring naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan 
Title  
“Natural conversation” – a study of the communication contents around natural science activities in preschool 
Författare   
Maria Eriksson & Monika Sahlin 
Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur naturvetenskap blir synlig i kommunikation kring naturvetenskapliga 
aktiviteter i förskolan. Vi har funnit få studier som behandlar naturvetenskapsdidaktik i förskolan och vår 
ambition med studien är att fylla en del av denna lucka. Vi har under tre dagar filmat en förskolas temaarbete 
kring vattnets kretslopp. Materialet har sedan kategoriserats utifrån tre huvudkategorier: social kontext, 
vetenskaplig fokus och kommunikativt förhållningssätt.  Det naturvetenskapliga innehållet som kommuniceras i 
förskolan hålls på en väldigt grundläggande nivå baserad i vardagsspråket. Vetenskapliga begrepp nämns i 
förbifarten och ges ingen förklaring, däremot synliggörs de relevanta sammanhang. Naturvetenskapen blir en 
integrerad del i förskolans arbete, i detta fall i form av ett tema, och huvudaspekten hamnar på värnandet om 
naturen, solens farliga strålning och odling av frön. Den sociala kontexten hamnar därmed någonstans mellan 
vardag och vetenskap. Pedagogerna använder sig ofta av ett auktoritärt förhållningssätt vid introduktioner och 
för att komma vidare i ett resonemang, men är samtidigt lyhörda och bjuder in barnen till samtal så att fler 
röster får höras.   
    Pedagogerna lyckas få med naturvetenskapliga aspekter i sina genomgångar med barnen och deras 
experimenterande och konstruerande ger barnen ett begripligt sammanhang som ger en bättre förståelse för det 
som presenteras. Det naturvetenskapliga innehållet fokuserar det praktiska tillvägagångssättet samt 
beskrivningar av kretsloppet. Pedagogerna använder sig av modeller eller bilder i böcker för att uppnå önskad 
effekt. Naturvetenskapliga förklaringar till kretslopp är ovanliga och belyser t.ex. att solen är viktig men inte 
varför. Naturvetenskapliga generaliseringar i form av kopplingar till vetenskapliga teorier och lagar 
förekommer inte utan istället sker generaliseringar genom att pedagogen kopplar kretslopp till andra liknelser 
såsom klockan som förväntas vara kända av barnen sedan tidigare. Slutsatsen blir att naturvetenskapligt innehåll 
blir synligt i dessa aktiviteter i förskolan, men på ett annorlunda sätt än i skolämnet naturvetenskap. Kopplingen 
till läroplan är tydlig då pedagogerna genom sina förfaranden inbjuder barnen till nya sätt att förstå sin omvärld.  
Nyckelord 
naturvetenskap, förskola, kommunikation, naturvetenskapsdidaktik, videoobservation  
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Inledning  
Att introducera naturvetenskap i tidiga skolår anses av de flesta forskare i dag vara av största 

vikt då en tidig introduktion tros leda till att det vetenskapliga sättet att förhålla sig till 

omvärlden då blir en naturlig del i barnens vardag. Detta är tänkt att i en förlängning bidra till 

att alla framtida medborgare i världen blir ”scientific literate” vilket betyder att människor i 

framtiden ska vara naturvetenskapligt medvetna och bli tillräckligt kunniga i ämnet för att 

vara kapabla att fatta beslut i viktiga vetenskapliga frågor som kan påverka miljön och våra 

livsbetingelser (Harlen, 2006). Därför har det skrivits in i läroplaner för skolor världen över 

att naturvetenskap ska ingå i undervisningen betydligt tidigare och i större utsträckning än 

förut. Med anledning av detta är vi intresserade av att se hur naturvetenskap synliggörs redan i 

förskolan. Med inriktning mot naturvetenskap under ett av våra år på lärarutbildningen, 

Campus Norrköping, och med siktet inställt mot ett framtida arbete med barn i förskolan, 

tycker vi att det är intressant att se hur naturvetenskap initieras i verksamheterna och vad som 

anses viktigt att presentera när de nya riktlinjerna ska efterföljas. 

 
Natur och miljöarbete har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men ofta har det inskränkt 

sig till att handla om att benämna, så och sätta, naturupplevelser och uppträdande i naturen. Att 

natur och miljöarbete i förskolan, i och med införandet av läroplanen, fått en mer framskjuten 

plats kan härledas till en allt mer utökad medvetenhet och människans sätt att hantera jordens 

resurser på sikt hotar den egna existensen (Thulin, 2006, s.11). 

 

En förändring av den naturvetenskapliga undervisningen i skolan har skett över tid på gott och 

ont. I dag tillåts elever vara mer aktiva under lektionerna och det är inte som förr, då lärare 

presenterade ämnet från sin plats vid katedern. Kanske finns det en risk för att läraren idag 

istället guidar sina elever genom en rad experiment och att den underliggande kunskapen inte 

kommer fram till eleverna utan fokus läggs för mycket på utförandet (Mortimer och Scott, 

2003). Praktiska aktiviteter kan vara till hjälp för barnens förståelse inför vetenskapliga 

fenomen men det räcker inte enbart med det. ”It is only through the teacher´s and students´ 

talk ´around the activities´ that science teaching and learning can occur.” (Mortimer och Scott, 

2003, s 1 – 2). Inom förskolan arbetas det med en helhetssyn och genom att skapa 

sammanhang för barnen uppstår lärande i olika situationer. Barn och pedagoger 

kommunicerar naturvetenskap, omvårdnad och svenska språket samtidigt, anser Thulin 

(2006). Det är den här kommunikationen vi är intresserade av att undersöka i förskolan. 

Vilket naturvetenskapligt innehåll är det som läraren förmedlar och hur förmedlas den?  De 
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tidigare studier vi sett inom samma genre handlar mestadels om skolan och äldre barns 

förhållande till naturvetenskap (se t.ex. Sjøberg, 2000, för en översikt) medan studier och 

kunskap om förskolans naturvetenskap saknas. ”En innehållslig analys av studier kring 

naturvetenskaplig undervisning gjorda med yngre barn saknas och vore angelägen att ta fram” 

(Björneloo, 2003, s 26). Vår studie utgör därmed ett led för att fylla denna lucka. Vår 

ambition med uppsatsen är att lära oss, och kanske andra, att som förskollärare kunna väcka 

en naturvetenskaplig tanke hos barn vi möter i yrket, som i en förlängning kan leda till hållbar 

utveckling.  

 

 

Projektet Explora  

Vi ingår i ett projekt, Explora, som går ut på att synliggöra naturvetenskapen i olika årsklasser 

inom skolan och förskolan. Projektet är en samarbetsstudie mellan Århus Universitet i 

Danmark, Universitet i Oslo i Norge och Linköpings Universitet i Sverige. I Danmark 

studeras interaktion i klassrummet, i Norge attityder och motivation och i Sverige läggs fokus 

på lektioners innehåll. Ambitionen med samarbetsstudien är att hitta ett sätt att förstå de 

pedagogiska processer som finns i naturvetenskaplig undervisning och se om det finns några 

gemensamma drag som kan utgöra en skandinavisk profil. Vår uppsats är en delstudie inom 

projektet.  

 
 

Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka hur naturvetenskapliga, pedagogledda aktiviteter 

introduceras, genomförs och kommuniceras i förskolan. Fokus ligger på det 

naturvetenskapliga innehållet i kommunikationen kring aktiviteterna. För att uppnå syftet 

söker vi svar på följande frågeställningar: 

 

- Vilket utrymme får de naturvetenskapliga aktiviteterna i den undersökta förskolans 

temaarbete kring kretsloppet? 

- Vilka sammanhang knyter aktiviteterna an till? 

- På vilket sätt blir ett naturvetenskapligt innehåll synligt under aktiviteterna? 

- På vilket sätt kommuniceras naturvetenskap under naturvetenskapliga aktiviteter?  
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Litteraturgenomgång 

För att kunna tolka det material vi fått in vid våra observationer har vi studerat tidigare 

forskning inom fältet naturvetenskapsdidaktik; vad dess författare säger om språk och 

tankeutveckling kring naturvetenskapliga ämnen hos barn. Vi tar avstamp i det sociokulturella 

perspektivet, presenterar kort det socialkonstruktivistiska där det ämnesdidaktiska 

forskningsfältet i dag verkar ha sin bas, för att sedan presentera de olika forskarnas arbeten 

inom genren för att kunna göra en jämförelse av våra resultat.  

 

 

Teori  

Sociokulturellt perspektiv 

Lärande sker i olika situationer hela tiden och är inte bundna till enskilda tillfällen. Inom 

förskolan kommuniceras naturvetenskap, socialisation och språket parallellt, därför integreras 

olika ämnen i ett sammanhang till exempel genom temaarbeten eller i vardagliga aktiviteter. 

”Omsorg, lek och lärande ses som varandras förutsättningar och förskoledagens alla 

situationer betonas som lika viktiga och möjliga att utnyttja som tillfällen för utveckling och 

lärande.” (Thulin, 2006, s 22).  

 

Från ett sociokulturellt perspektiv sker lärande oupphörligen genom samspel med 

omgivningen. Lärande och utveckling hos individer påverkas av den omgivande kulturen och 

dess förhållanden. Genom att arbeta tillsammans med någon som är lite bättre än oss själva 

inom något ämne öppnas den proximala utvecklingszonen och lärandet blir mer meningsfullt. 

Enligt Vygotskij (1999) är naturvetenskaplig kunskap uppbyggt av språk.  Det är genom 

språket vi kan argumentera och jämföra våra föreställningar med andra. Han jämför vardagligt 

med vetenskapligt tänkande; vardagliga begrepp är rika på erfarenheter men fattiga på 

generalitet, systematik och förklaring. Vetenskapliga begrepp är precis tvärt om (Vygotskij, 

1999). För att kunna delge barnen i förskolan ett naturvetenskapligt tänkande måste 

pedagogerna själva vara bevandrade i ett sådant. ”[…] relationen mellan språket och 

tänkandet är förbundet med den sociala och kulturella miljö människan är delaktig i.” 

(Björneloo, 2003, s 21). Genom att resonera tillsammans med andra utvecklas vårt tänkande 

och lärandet sker sålunda genom att individen socialiseras in i en diskursiv tradition, där 

diskussioner är viktiga för att kunna dra slutsatser. ”Eftersom människan utvecklar sina 

begrepp i kommunikativa situationer, är det viktigt att elever i skolan får möjlighet att delta i 
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samtal och diskussioner där naturvetenskapliga begrepp används och behövs.” (Schoultz, 

2000, s. 78). Att utföra konkreta handlingar inom något ämne kan i en förlängning bidra till 

att barnets medvetande omstruktureras till problemlösning och ett abstrakt tänkande. 

Kommunikation tillsammans med interaktion leder till kognition (Schoultz, 2000). 

 

För att påverka tänkandet hos barnen samt koppla detta till en vetenskaplig uppfattning 

underlättar det om barnen har samma utgångsläge. Hur barnen uppfattar vad läraren vill 

förmedla beror på vad de har för förkunskaper. Om naturvetenskap uppfattas som svårt från 

början och barnen aldrig kommer in i en vetenskaplig kultur bäddar det för att den fortsatta 

skolgången inte leder till någon förståelse i ämnen inom naturvetenskap. Inställningen och 

känslorna till hela fenomenet naturvetenskap spelar stor roll för hur vi uppfattar ämnet. 

(Mortimer och Scott, 2003).  Det är av vikt att man därför redan i förskolan kan ge barnen 

positiva känslor och upplevelser kring naturvetenskap för att underlätta deras framtida lärande 

kring ämnet. 

 

 

Socialkonstruktivism  

I socialkonstruktivistisk teori blandas Piagets uppfattningar, ”learning by doing”, med 

Vygotskijs som hävdade att kunskap knyts och befästs genom tidigare kunskaper och 

erfarenheter och att lärandet är kontextberoende (Helldén, Lindahl och Redfors, 2005). 

Andersson (2001) har gjort en sammanställning av forskningsresultat av elevers 

föreställningar om naturvetenskap i högstadieskolor. Han beskriver det 

socialkonstruktivistiska perspektivet och menar att kunnande i stor utsträckning är socialt 

medierat och individuellt konstruerat. Naturvetenskapens huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs 

av socialt konstruerade begrepp och teorier. Det är fråga om att inlemmas i, att erövra, att bli 

medskapande i en kultur. ”[…] social och individuell konstruktion är komplementära 

processer som båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga lärandet” (Andersson, 2001, s 

11 - 12). 

 

 

Naturvetenskapligt språk 
Inom fältet naturvetenskapsdidaktik har språket lyfts som en oerhört viktig komponent.  

Forskning inom barns lärande i naturvetenskap har ofta påvisat att barns föreställningar och 

begreppsförståelse i naturvetenskap inte överensstämmer med det som undervisningen i 
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skolan vill förmedla. Barn har i stället vardagsföreställningar om naturvetenskapliga fenomen. 

”För att elever ska upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier måste de 

vara tillsammans med människor som använder dessa” (Helldén, Lindahl och Redfors, 2005, s 

14). Både social och individuell konstruktion av sammanhang är nödvändiga för att nå en 

helhet i lärandet (Andersson, 2001). Den naturvetenskapsdidaktiska forskningen har idag 

fokus på att skapa en undervisning som innebär att eleverna ska ändra sitt tänkande kring 

olika fenomen. Lärandet av naturvetenskapliga begrepp grundas på en inlärning av ett 

speciellt ”naturspråk”, anser Östman (2002) som gjort en studie av högstadieelevers 

undervisning i naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapligt synsätt och 

förstå ett vetenskapligt arbetssätt. Här är en förståelse av elevernas tillvägagångssätt för att 

inhämta kunskap av vikt (Dimenäs, 2001). Också hur läraren måste förhålla sig i sin 

förmedling av kunskap för att barnen ska tillägna sig den på det sätt som önskas. Fokus är 

flyttat från aktiviteters innehåll till på hur läraren talar om de olika aktiviteterna (Nilsson, 

2008). Den personliga förståelsen har blivit viktig i naturvetenskapliga sammanhang. Barns 

intresse, attityder och motivation har hamnat i blickfånget för forskningen (Helldén, Lindahl 

och Redfors, 2005). 

 

För att öka förståelsen i senare år i skolan samt hålla ett naturvetenskapligt intresse vid liv 

anser Harlen (2006) att ett naturvetenskapligt sätt att betrakta världen och olika aspekter ska 

införas tidigt. Genom att lyssna till barnens egna, intuitiva idéer inom olika områden kan 

pedagoger översätta naturvetenskapliga begrepp så att barnen inlemmar dessa i sitt eget 

vardagsspråk. För att lära sig naturvetenskap gäller det att tillägna sig dess specifika språk. 

Genom att lära sig naturvetenskap lär sig barnen att tänka kring världen och dess mysterier 

och sin omgivning på ett annorlunda sätt än de tidigare gjort. Det är detta tillägnande av det 

”främmande” språket som kan göra att naturvetenskapen uppfattas som svårtillgängligt. ”Barn 

behöver tidigt möta de kritiska naturvetenskapliga processerna då detta tänkande inte är 

naturligt för de flesta.” (Helldén, Lindahl och Redfors, 2005, s 52).  

 

Schoultz (2000) undersöker studier där barn intervjuats kring olika naturvetenskapliga 

fenomen. Syftet är att synliggöra hur samtal med naturvetenskapligt innehåll sker för att förstå 

lärande i ett sociokulturellt perspektiv. ”Arbetet handlar således i första hand om hur barn och 

vuxna tolkar och använder ord och uttryck i kommunikativa situationer där det förekommer 

något som kan uppfattas som ett naturvetenskapligt innehåll.” (s7). Han kom fram till att barn 

som kommunicerar naturvetenskap med varandra eller en pedagog påvisar en större kunskap i 
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ämnet än om de bara får svara på frågor i till exempel ett prov. De kanske inte uttrycker sig 

med naturvetenskapliga termer men deras förklaringar visar att de förstått innebörden i 

exempelvis ett naturvetenskapligt fenomen. 

 

 

Naturvetenskapernas didaktik  
Naturvetenskapsdidaktik som forskningsfält är tämligen nytt i Sverige. Med sina rötter i USA 

och föregångsförfattare som Fenshaw och Watson blev ämnet akademiskt erkänt i Sverige 

1976. Forskningen har som mål att i slutänden utveckla didaktiken inom fältet i arbetet på 

universitet och inom skolan. Ämnet naturvetenskapsdidaktik tar avstamp i en 

Piagetinspirerad, konstruktivistisk forskningssyn och har senare övergått till en mer 

socialkonstruktivistisk syn. (Helldén, Lindahl och Redfors, 2005). ”Lärande är att 

konstruktion av mening sker hos varje individ men i ett socialt, historiskt och kulturellt 

sammanhang” (Dimenäs, 2001, s25). Sjøberg (2005) gör en genomgående presentation om 

den naturvetenskapliga didaktiken och ger en tydlig bild av elevers erfarenheter, intressen och 

inställningar till naturvetenskap vilka är baserade på hans internationella forskning inom 

ämnet. Han poängterar att vetenskaplig kunskap är sociala konstruktioner, gjorda av 

människor och byggda på människors tankar. Naturvetenskapliga teorier, anser han, är bättre 

verktyg för att kunna handskas med verkligheten än vardagsföreställningar, därför är 

naturvetenskap ett viktigt skolämne. 

 

Många av dagens förskollärare utbildades under -70 talet och då var förskolans uppdrag 

inriktat mot omsorg och barnets personliga utveckling. Formellt lärande hörde till skolans 

värld men med införandet av läroplaner har även denna typ av lärande och kunskap hamnat 

mer i fokus även i förskolan. ”Med läroplanen kom ett tydliggörande av att den pedagogiska 

verksamheten skall omfatta olika innehållsaspekter”, (Thulin, 2006 s, 18). Detta till trots 

anses inte många förskollärare i dag ha tillräcklig kunskap inom naturvetenskapliga områden 

för att kunna bedriva undervisning. Björneloo m.fl (2003) skriver i sin rapport om 

kompetensutveckling hos pedagoger i naturvetenskapliga ämnen. I rapporten framkommer att 

kunskapen hos pedagogerna är låg. ”[…] de lärare som arbetar med barn i dessa åldersgrupper 

hör till den yrkeskategori som har kortast utbildning eller saknar fördjupad akademisk 

kunskap i naturvetenskap, teknik och miljö.” (s 5). Nilsson (2008) talar om vikten av relevant 

kunskap för att få självförtroende till att undervisa i naturvetenskapliga ämnen med yngre 

barn. Hon menar att ”[...] the tendency for primary school teachers to avoid science has 
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resulted in their limited science content knowledge and low confidence in teaching science.” 

(s 31). Hon diskuterar i sin avhandling vilken kunskap pedagoger behöver för att undervisa 

yngre barn i naturvetenskapliga ämnen. Vidare beskriver hon ämnesdidaktiskt kunskap som: 

”PCK- pedagogical content knowledge – a special kind of knowledge that teachers have about 

how to teach particular content to particular pupils” (s 32). I sin avhandling följer Nilsson 

(2008) lärarstudenter under deras praktik och undervisningstillfällen i naturvetenskap. 

Pedagoger måste ges möjlighet att träna på att undervisa i naturvetenskap. Under praktik för 

lärarstudenter kan denna träning ske. Ute i verksamheterna blir träningen samtida med 

lektionerna men genom att utvärdera sina lärtillfällen kan innehållet ändras så att 

undervisningen kan bli bättre.  

 

En av anledningarna till att naturvetenskap som inriktning väljs bort av blivande lärare tros 

delvis bero på en inställning till ämnet som för abstrakt och att undervisningen i det måste 

följa strikta mönster. ”Many parents and teachers consider science to be the facts, concepts, 

principles, and laws that scientists have discovered in the past”, säger Neuman (2001) i sin 

artikel, ”[…] nothing more than an abstract and complicated kind of factual knowledge […] 

that three, four and five year old children are not ready to cope.” (s 292). Vad är det då som 

barnen förväntas förstå? I Läroplan för förskolan (1998) står det:  

 
2.1 Normer och värden 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

               olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

 

2.2 Utveckling och lärande 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 

och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

- utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp 

              och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande 

              om växter och djur och natur. 
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Vidare säger läroplanen under rubriken ”Förskolans uppdrag” även följande: 

 
Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (LpFö, 1998, s 7) 

 

Pramling och Samuelsson (1999) skriver att förskolans läroplan pekar mot en kunskapssyn 

som lägger fokus på en förändring av barns kunnande och skapande av mening. 

Personlighetsutveckling och kunskapsutveckling går hand i hand, enligt Björneloo m.fl. 

(2003). Intresset för naturen ska väckas i barnets kontakt med dess närmiljö. Genom att lära 

sig upptäcka samband i naturen ska barnen förstå och respektera vad konsekvenserna kan bli 

av visst handlande. De ska göras medvetna om hur vi som individer kan påverka och bidra till 

en hållbar utveckling (Sjøberg, 2005). 

 

 

Klassrumsforskning 
Forskning som rör vad som utspelar sig i klassrum har pågått sedan 1960-talet i Sverige och 

har haft en mängd olika fokus. Under senare år har fokus skiftat till att innehålla hur 

lärprocesser går till i skillnad mot vad som pågår inom klassrumsväggarna. (Sahlström, 

9:2008). ”Kognition kan ses som ett fenomen som är svårt att studera i sig […] Men det går 

att komma åt genom att studera de människors agerande vars kognitiva utveckling man är 

intresserad av” (s. 15). Forskningen vill beskriva hur de ”interaktionella processer i vilket 

lärande och socialisation sker” (s 15) samt bidra till ökad kunskap inom området. Mortimer 

och Scott (2003) kallar samtalen som sker i klassrumssituationer för ”the invisible nature of 

science talk” (s2) och syftar på att det innehållsmässiga i dessa samtal kan vara svåra att 

synliggöra. För att detta ska kunna göras lättare har de i sin bok ”Meaning making” (2003) 

arbetat fram en modell som går att använda i forskande syfte kring klassrumskommunikation. 

De vill genom ett ”teoretiskt ramverk” bättre kunna förstå och uttyda vad i kommunikationen 

och interaktionen mellan pedagoger och barn som leder till lärande i naturvetenskaplig 

undervisning. Denna modell har utvecklats vid genomförda klassrumsstudier på High-

school´s i England och Brasilien under en tioårsperiod och har till syfte att leda till bättre 
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planering och genomförande av naturvetenskaplig undervisning. Ramverket innehåller 

följande fem aspekter: 

 

 Teaching purposes 

 Content of the classroom interactions 

 Communivative approach 

 Patterns of discourse 

 Teacher interventions 

 

Mortimer och Scott (2003) har bidragit till själva grunden för vår studie samt inspirerat till val 

av metod. Vi har modifierat och bearbetat deras kategorier till ett eget analysverktyg som vi 

använt oss av i vår studie (Dessa presenteras senare under avsnittet Analysverktyg). Vi har 

framförallt utgått från tre av dessa för att svara på våra frågor under syfte: ”content of the 

classroom interactions” för att belysa det naturvetenskapliga innehållet, ”communicative 

approach” för att belysa kommunikationen och ”patterns of discourse” för att belysa 

sammanhang.  

 

Ytterligare en författare som också ägnat sig åt klassrumsforskning är Dimenäs (2001), som 

har undersökt hur elevers lärande av naturvetenskapliga fenomen kan beskrivas och förstås. 

Genom videofilm, intervjuer och observationer av sex olika tillfällen samlar han material till 

sin studie. Vid varje inspelning har han fokuserat på ett särskilt barn och de processer som 

leder till lärande. Han har tittat på elevens egna tankar och handlingar samt lärarens 

uppfattning kring dessa i relation till ett naturvetenskapligt fenomen. Några av Dimenäs 

viktigaste slutsatser är att för mycket fokus läggs på procedurer under naturvetenskapliga 

lektioner, inte den bakomliggande kunskapen. Betydande för resultatet av undervisningen är 

elevernas tidigare erfarenheter och även lärarens förväntningar av lektionens innehåll. 

 

 

Förskolans didaktik 
Vi har haft svårigheter att hitta forskning kring naturvetenskapsdidaktik som bedrivits på 

förskolor. I det här avsnittet presenterar vi några studier som är relevanta för vårt arbete, även 

om inte alla har direkt med naturvetenskap att göra. 
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Thulin (2006) har gjort en studie i förskolan där hon undersöker hur lärare och barn 

kommunicerar kring naturvetenskapliga fenomen. Hon har undersökt ”lärandets objekt” och 

”lärandets akt”, det vill säga vilket innehåll som barnen förväntas lära sig och hur barnen ska 

gå till väga för att lära sig. Thulin använder sig av en fenomenografisk forskningsansats och 

videoinspelning som metod. Några av hennes viktigaste resultat är att naturvetenskapen ofta 

riskerar att hamna i skymundan på grund av olika omständigheter. Pedagoger måste hela tiden 

förhålla sig till att både vara omsorgsförmedlare och lärare samtidigt, vilket ofta gör att fokus 

från de naturvetenskapliga aktiviteterna rubbas. Det får ofta som följd att barnen inte får 

någon helhet av de naturvetenskapliga fenomen som förevisas. Hur barnen själva ser på 

upplevelser av olika fenomen skriver Pramling (1994) om i en av sina studier. Hon har 

intervjuat barn i olika förskolor kring skilda ämnen, ett av dem är naturvetenskap, för att se 

hur de upplever skilda företeelser. Intervjuerna visar att pedagogernas förmedling av 

förhållningssättet till naturen är det viktigaste, att inte bryta grenar, skräpa ned eller springa 

långt bort, av barnens svar att döma. Få barn ser samband mellan naturen och sig själva om de 

inte har specifika erfarenheter om det som efterfrågas. Resultaten av intervjuerna användes 

senare som utgångspunkt för undervisningen i den dagliga verksamheten ute i förskolorna. 

Här fick pedagogerna genom andra infallsvinklar koppla aktiviteter till naturvetenskap som 

inte bara fokuserade på förhållningssätt utan också på annat naturvetenskapligt innehåll. 

Pedagogerna kunde nu utgå från barnens förkunskaper och erfarenheter och utveckla den 

pedagogiska verksamheten. Det fanns även en jämförelsegrupp på en annan förskola och det 

visade sig finnas stora skillnader i ämneskunskaper kring just ämnet natur hos barnen mellan 

de olika grupperna. De barn som gick i en verksamhet med utvecklingspedagogisk inriktning 

hade mycket större ämneskunskaper än de i jämförelsegruppen.  

 

Pramling och Pramling, Samuelsson (2001) har även de använt sig av videoinspelning som 

metod när de undersökt hur en treåring erfar naturvetenskap under ett tillfälle i förskolan. De 

utgick från ett antagande att pedagogen har en central roll i yngre barns lärande, inte som 

förmedlare av tidigare kunskap utan som en handledare in i ett nytt sätt att se på sin omvärld. 

Barnet fick testa ifall olika saker flöt eller sjönk och pedagogen, som var med vid tillfället, 

uppmuntrade och utmanade barnets idéer. Situationen var väldigt lekfull. Barnet kom i 

kontakt och använde sig av naturvetenskapliga begrepp som ”tung”, ”lätt”, ”flyta” och 

”sjunka” utan att riktigt förstå dem. Ändå fick barnet erfarenhet och en grund inom 

naturvetenskap och dess språk att bygga vidare på.  
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Lindahl (1995) har studerat hur barn skapar mening genom att förhålla sig till sin samvärld i 

förskolan. Genom videokameran har hon fångat ettåringars agerande i mötet med förskolans 

värld. Barn har ett intresse av att skapa mening genom att samspela med människor och 

undersöka föremål. ”De får erfarenheter och kunskaper genom själva hanterandet av 

föremålen.” (s 47). Lindahls studie är inte inriktad mot naturvetenskap utan mot vad barn 

erfar i förskolan i allmänhet och hon menar att med meningsskapande i olika situationer kan 

lärande ske i yngre åldrar. Pedagogerna kan genom att styra utbudet av aktiviteter bjuda 

barnen på olika upplevelser, även naturvetenskapliga. Harlen (2006) har påtalat vikten med att 

introducera naturvetenskap redan i tidiga år. Författaren påpekar också att det är viktigt att 

pedagogen är medveten om hur kunskap förmedlas genom att ställa frågor på rätt sätt för att 

öppna upp för en nyfikenhet hos de yngre barnen. I en av sina senare böcker (2009) skriver 

Harlen också att det är viktigt att pedagogen belyser språket som talas under experimenten för 

att synliggöra detta för barnen. Men för att veta vilka frågor som är viktiga att ställa måste 

pedagogerna ha viss kunskap inom ämnet. Neuman (2001) redovisar i en artikel att det går att 

kringgå det som av pedagoger och barn kan uppfattas som komplext kring naturvetenskaplig 

kunskap. Genom att presentera ämnet i termen ”vetenskapande” (sciencing) som pekar mot en 

aktivitet där barnen genom vetenskapliga metoder och material lär sig att se likheter, 

skillnader och samband kring fenomen eller objekt, kan intresse för naturvetenskap väckas 

hos de yngre barnen. Skapandet i sammanhanget tar bort komplexiteten i det 

naturvetenskapliga ämnet och gör det lättare för pedagoger att våga sig på att initiera ämnet i 

förskolan, anser Neuman.  

 
 

Metod  
Avgränsning 
Vår studie har naturvetenskapsdidaktiskt, sociokulturellt utgångsläge då vi själva anser att det 

kulturella, just i denna studie, påverkar våra resultat mest. Vi är intresserade av den kultur 

som kommer fram i själva samtalet. Studien är kvalitativ, då vi vill fördjupa oss i samtalet 

kring naturvetenskap och empirisk, då vi tolkar något vi hämtat från verkligheten.  

 

Den förskola vi valt att besöka är en så kallad Campusskola, det vill säga en förskola som tar 

emot lärarstudenter från Linköpings universitet som gör sin verksamhetsförlagda utbildning 

på olika skolor och förskolor. Förskolan i vår studie är alltså van vid att få besök och bli 
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observerad av olika människor. Det var inte första gången någon filmade deras verksamhet, 

vilket underlättade vårt arbete, då barnen och pedagogerna är någorlunda bekanta med sådana 

situationer. Förskolan arbetar också mycket med naturvetenskap och matematik i sina 

barngrupper. Barnen på avdelningen som deltog i vår studie är mellan 1-5 år. Under en 

temaperiod som handlar om vattnets kretslopp filmade vi under tre dagar vid sju olika 

tillfällen. Filminspelningen består av 150 minuter film som senare transkriberades och 

tolkades. Studiens fokus ligger på pedagogens interagerande med barnen, alltså det som 

framkommer i pedagogens samtal med barnen och detta tolkas sedan utifrån ett antal 

kategorier (se Analysverktyg, sid. 14 i vår uppsats). Vi har inte påverkat pedagogernas val av 

naturvetenskapligt ämne eller deras metoder vid lärandesituationerna utan bara gått in och 

observerat i deras vanliga framställning av det tema de valt att arbeta med. 

 

 

Etiska överväganden 
Vid studier där deltagarna är under 15 år måste forskaren få godkännande från barnens 

vårdnadshavare att deras barn får delta i studien. Andra etiska regler att ta hänsyn till är: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De innebär att forskaren ska 

lägga stor vikt vid att respektera deltagarnas integritet. Forskaren ska inte medvetet påverka 

deltagarens medverkan och uttalanden. Om deltagaren vill avbryta sin medverkan måste 

forskaren gå med på detta. Forskaren ska också noggrant informera om vad som gäller kring 

studien. (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

2002). ”Att fotografera människor kräver etiska överväganden, hänsynstaganden och 

klargörande av hur materialet skall användas, men också på vilket sätt det skall förvaras och 

vem som får tillgång till det.” (Kaijser och Öhlander, 1999, s115).  

 

Innan observationerna genomfördes på den förskola där studien är förlagd formulerades ett 

brev där vi informerade om vår studie och bad vårdnadshavarna till barnen att fylla i om det 

var godkänt eller inte att deras barn deltog i studien. Detta brev skickades via mail till 

personalen på förskolan som i sin tur delade ut breven till barnens vårdnadshavare på ett 

föräldramöte. Vi kunde inte filma alla barn då vi inte fick in svar från alla vårdnadshavare, 

därför har vi fokuserat vårt filmande på vissa av barnen i förskolan. Pedagogerna anpassade 

grupperna så att vi kunde fokusera vårt filmande endast på de barn vars vårdnadshavares 

godkännande hade getts. 
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Observationsmetodik 
Filminspelning var ett självklart metodval för oss. Då vi ville utforska vilket vetenskapligt 

innehåll som presenterades, och inte minst hur det presenterades, underlättade filmandet vårt 

arbete. Vi kunde undersöka förskolans arbete genom kameran när vi var ute i verksamheten 

och senare i lugn och ro analysera vad vi fått fram. Thulin (2006) har i sin forskning använt 

sig av videoobservationer som metod. Hon betonar att forskaren bör vara lyhörd och 

respektera vad som händer i verksamheten. ”Jag är inte där för att påverka och förändra utan 

min ambition är att störa så lite som möjligt, att helt enkelt bara få vara bredvid och följa det 

som sker.” (Thulin, 2006, s44). Lindahl (1995) använder sig också av videoinspelning i sin 

forskning och anser att med hjälp av videokamera går det att göra en dokumentation som inte 

kan ske genom att enbart föra anteckningar. Filmerna kan sparas för att även kroppsspråk ska 

kunna komma in som en aspekt vid tolkning av materialet. ”En kamera spelar in både verbala 

och icke-verbala signaler och samspelet mellan dem. Det gör att man efter inspelningen 

lättare kan förstå och analysera komplex kommunikation.” (Bjørndal, 2005, s 79). 

 

 

Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att vår närvaro i förskolan kan ha påverkat pedagoger och barn på ett eller 

annat sätt. Thulin (2006) anser att det är viktigt att reflektera över sin roll som forskare i 

verksamheten när vi tolkar och analyserar. Att bli filmad är kanske inte en situation 

pedagogerna och barnen är vana vid och vi upplever att pedagogerna var något nervösa, dock 

verkade barnen relativt oberörda av kamerorna. Det finns studier som påvisar att människor 

som är iakttagna av kameror fort vänjer sig vid dessa situationer (Bjørndal 2005).  

 

Trots att vi har försökt vara så objektiva som möjligt blir vår analys en slags personlig 

tolkning av vårt material. Det vi kommer fram till kan inte undgå att påverkas av våra 

personligheter och erfarenheter vilket kan leda till att vi som observatörer kan vara möjliga 

felkällor (Einarsson och Hammar, 2002). Det är vi som gjort studien som har valt ut vad vi 

vill ta med, vad vi fokuserat på och vilken vinkel vi använt vid vår analys vilket utesluter 

andra tolkningar av vårt filmade material (Kaijser och Öhlander, 1999). Eftersom vår studie 

avgränsar sig till undersökning av enbart en förskola kan vi inte dra några allomfattande 

slutsatser kring vårt undersökningsområde. Däremot kan vi påvisa exempel beträffande hur 

naturvetenskap synliggörs i en förskola och diskutera kring detta.  
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Arbetsgång 
Vi har under tre dagar varit på en förskola och gjort observationer genom videofilmande när 

pedagoger och barn bedrivit verksamhet kring kretsloppet. Två kameror har använts, den ena 

med fokus på en pedagog och den andra med fokus på barngruppen. Detta för att kunna 

observera samspelet mellan pedagog och barn och mellan barn och barn samt för att tydligt 

kunna uppfatta kommunikationen under genomgångarna. Efter videoinspelningarna som 

bedrevs vid sju tillfällen, transkriberades innehållet, tolkades och delades upp efter tre olika 

kategorier med utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet, med nio underkategorier.  

Kategorierna är studiens analysverktyg och upprinnelsen till kategorierna har sin grund i 

Mortimer och Scotts (2003) uppdelningar för att tolka naturvetenskapligt innehåll i 

klassrumskommunikation (Se s. 9 i vår uppsats).  

 

 

Analysverktyg 

1.  Social kontext 

Vad är den sociala kontexten? I vilket sammanhang synliggörs naturvetenskapen? När vi sett 

att ett vardagligt språk används som utgångspunkt har citatet hamnat under A. När språket 

lutat mer åt att ha ett mer naturvetenskapligt innehåll eller utgångsläge har vi placerat det 

under B. 

 

A. Problem presenteras utifrån en vardaglig kontext. Vardagsspråk används som 

utgångspunkt. 

B. Problem presenteras utifrån en vetenskaplig kontext.  Vetenskapligt språk och ett 

vetenskapligt förhållningssätt är pedagogens utgångspunkt.  

 

 

2. Kommunikativt förhållningssätt. 

Den här kategorin vill beskriva hur pedagogen pratar. Under A placerar vi citat som belyser 

pedagogens styrande av aktiviteten. Pedagogen visar med hela handen och lämnar lite eller 

inget utrymme för barnens uttalanden. Under B inbjuder pedagogen till samtal på olika sätt.  

 

A. Auktoritärt. En röst hörs och inga övriga idéer efterfrågas.  

B. Dialogiskt. Mer än en röst hörs och flera idéer diskuteras.  
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3. Vetenskaplig fokus 

Vilken vetenskaplig fokus kommer fram i sammanhanget? Här har vi delat upp citaten efter 

det fokus pedagogen valt att själv hålla eller vill att barnen ska hålla under de olika filmade 

tillfällena. Under A hamnar sådant som rör det praktiska, om vad, hur och när något ska 

göras. Under B hamnar beskrivningar av olika slag, både pedagogens och barnens. De kan 

handla om vetenskap eller annat vid tillfället. Under C placerar vi citat som på något sätt ger 

en förklaring till det pedagogen vill tydliggöra för barnen. Förklaringarna är i vår studie oftast 

empiriska då det blir lättare att nå förståelse om barnen samtidigt kan se fenomenet. Vid D har 

vi valt att tolka generalisering som ett sätt av pedagogen att ge en vidare beskrivning eller 

förklaring av det fenomen som omtalas för att vägleda barnen in i förståelse av densamma.  

 

A. Praktiskt arbete. Pedagogen ger instruktioner om vad och när barnen ska ha fokus på 

något och hur de ska gå tillväga. 

B. Beskrivning. Ett vetenskapligt fenomen, begrepp eller aktivitet beskrivs. Frågor som 

rör vad och hur lyfts fram. Beskrivningen kan vara antingen empirisk (observerbar) 

eller teoretisk.  

C. Förklaring. En förklaring ges på ett fenomen, begrepp eller aktivitet. Syftet är att lyfta 

frågan varför. Förklaringen kan vara antingen empirisk (observerbar) eller teoretisk.  

D. Generalisering. Beskrivning eller förklaring som är oberoende av sammanhanget. 

Generaliseringen är främst teoretisk eftersom det empiriska experimentet är kopplad 

till den särskilda kontexten.  

 

 

Presentation av förskolans temaarbete 
Förskolans temaarbete fortlöpte under tre veckor varav vi filmade tre dagar vid sju olika 

tillfällen. Genomgångar och grupparbeten är korta med tanke på barnens ålder och att de inte 

kan hålla fokus någon längre tid. Varje dag under temats gång inleddes med gemensam 

samling då två sånger som rör kretsloppet sjöngs. Barnen hade delats in i olika temagrupper 

om fyra till sex barn, dessa grupper kallades sol-, moln-, vatten- och trädgruppen. Efter 

morgonsamlingen gick varje temagrupp till sitt projekt där pedagog och barn hade dialog om 

det valda ämnet. Förskolans fyra pedagoger handledde varsin grupp och hade själva utarbetat 

tillvägagångssättet. Temaarbetet återkommer varje vår, därför är ämnet vattnets kretslopp inte 

helt nytt för de äldre barnen. Några av pedagogerna utgick från böcker för att skapa 
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gemensamt fokus. Andra använde sig av modeller. Under temaveckornas eftermiddagar 

gjordes även experiment som handlade om att plantera ärtor på olika sätt. I dessa experiment 

deltog utvalda barn som kunde, av dagsformen, tänkas orka hålla fokus och alltså inte var 

desamma som temagrupperna. Återkommande för temagrupperna var att de återknöt varje 

genomgång till den de gjort tidigare. Grupperna byggde också tillsammans upp en egen 

modell över kretsloppet därför gick en stor del av temaarbetstiden åt till praktisk konstruktion. 

 

 

Beskrivning av filmerna 
Nedan presenteras filmerna som de inspelades dag för dag och hur aktiviteterna var 

uppbyggda. Här visar vi också hur stor del av tiden som gick åt till samtal omkring det 

naturvetenskapliga fenomenet och hur stor del som gick till praktisk verksamhet som inte 

alltid fick ett naturvetenskapligt innehåll. 

 

Film 1: Tisdag förmiddag. Vid introduktionen av temaarbetet sitter pedagoger och barn på 

golvet i en ring. En pedagog leder samlingen och berättar vad de ska jobba med. Barnen får 

vara med och sjunga två välbekanta sånger, ”Vattenmoln” och ”Vad är det som regnar på 

vårat paraply”. Pedagogen pratar en del om vattnets kretslopp och barnens associationer kring 

det. Introduktionstillfället varar i ungefär 10 minuter. Sedan får barnen själva välja om de vill 

jobba med sol, vatten, moln eller träd. Det tar ungefär 4 minuter. Grupperna som väljs 

kommer de att arbeta i fortsättningsvis under temats gång. 

 

Film 2: Tisdag förmiddag. Fem barn och en pedagog utgör solgruppen. De sitter kring ett bord 

och pedagogen pratar med barnen om solen och kretsloppet utifrån en bok – ”Boken om 

solen” av Pernilla Stalfeldt. Genomgången utifrån boken tar ungefär 10 minuter. Efter att ha 

gått igenom en del av boken ska barnen få bestämma hur de ska skapa en sol tillsammans. 

Pedagogen lyssnar på barnens förslag, sedan bestämmer de hur de ska gå tillväga och sätter 

sedan igång att pyssla. Själva pysslandet tar ungefär 30 min.  

 

Film 3: Tisdag eftermiddag. Fyra barn och en pedagog förbereder ett experiment, som går ut 

på att plantera ärtor i knäckformar med gips. Varje barn får en egen knäckform att plantera i. 

Pedagogen instruerar och barnen får namnge sina formar, vilkas namn pedagogen sedan 

nedtecknar.  Tillfället varar ungefär 10 minuter. 
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Film 4: Onsdag förmiddag. Fyra barn och en pedagog utgör vattengruppen. De sitter runt ett 

bord och pedagogen pratar om vattnets kretslopp utifrån en modell. Hon lägger ut ett stycke 

blått tyg och ett stycke grönt tyg, vilka symboliserar hav och land. På det gröna tyget ställs 

olika leksaksdjur, dockor och växter, vilka symboliserar levande varelser. Pedagogen berättar 

att alla behöver vatten för att leva och illustrerar att allt dör utan vatten genom att lägga 

leksaksdjuren, dockorna och växterna ner. Senare hämtar pedagogen uppvärmt vatten och en 

spegel som hon för över vattnet, där vattendroppar bildas som hon sedan viftar över det gröna 

tyget och reser upp leksaksdjuren, dockorna och växterna. Aktiviteten pågår ungefär i 20 

minuter.  

 

Film 5: Onsdag eftermiddag. Fyra barn och en pedagog sitter runt ett bord. Pedagogen följer 

instruktioner i en bok då hon leder aktiviteten. Barnen får varsin plastmugg, brikett och ärta. 

Varje barn får lägga briketten i sin mugg, pedagogen vattnar och barnen planterar ärtan där i. 

Barnen får namnge sina muggar. Pedagogen placerar sedan muggarna i fönstret. Aktiviteten 

pågår ungefär i 8 minuter. 

 

Film 6: Torsdag förmiddag. Solgruppen (se film 2) återknyter till tidigare genomgång. De 

pratar vidare utifrån boken i ungefär 14 minuter. Sedan konstruerar de varsin liten sol då de 

klistrar fast bollar av silkespapper på runda ark. Pysslandet tar ungefär 15 minuter. Totalt tar 

detta tillfälle ungefär 29 minuter.  

 

Film 7: Torsdag eftermiddag. Tre barn och en pedagog sitter runt ett bord. Pedagogen har 

förberett sig för experimentet med bomull, en glasburk och fyra sorters bönor. Pedagogen 

presenterar bönorna för barnen och berättar hur experimentet ska gå till. Barnen får lägga blöt 

bomull i botten av en glasburk och sedan placera bönorna där i. Barnen namnger bönorna för 

att kunna se vilken som gror snabbast. Aktiviteten pågår ungefär i 11 minuter. 

Dialogerna som utspelade sig mellan barnen och pedagogerna har klassificerats efter 

kategorier.  

 

 

Resultat och analys 
När vi analyserat våra resultat har vi sett att naturvetenskapen ibland riskerar att hamna i 

skymundan, då pedagogerna inte enbart kan fokusera på ämnet utan hela tiden måste förhålla 
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sig till omsorgen av barnen i vardagen (jmf. Thulin, 2006). Därför har vi sett att det sociala 

har en stor inverkan på lärandet och därmed stärks vårt sociokulturella perspektiv i den här 

studien. I förskolan integreras olika ämnen hela tiden men när vi filmade i verksamheten fick 

temat ta en egen plats, fast ofta uppkommer situationer som flyttar fokus från 

naturvetenskapen till andra saker som rör socialisation. Vid genomgången av vår transkription 

framkom med tydlighet att pedagogernas och barnens samtal rörde sig i vardagen. Trots detta 

tycker vi att något som kan uppfattas som ett naturvetenskapligt innehåll blir synligt. Hela 

temat bygger på en naturvetenskaplig grund, vattnets kretslopp, och även fast allt de gör har 

sin utgångspunkt i vardagen lyckas pedagogerna fånga både vetenskapligt språk och 

sammanhang i de olika aktiviteterna. 

 

 

Analys av filmerna 
Vi har valt att inte göra någon skillnad i våra transkriptioner på varken pedagogers eller barns 

kön och ålder. Det barn som benämns, B1 till exempel, i ett referat kan vara ett helt annat barn 

i nästa referat. P är alltid samma pedagog i ett och samma referat men i ett annat referat kan P 

vara en annan pedagog. Vår fokus ligger inte på barnen eller pedagogerna som individer utan 

på samtalet som utspelas mellan barn och pedagog. Då vi vill påvisa något särskilt som sägs i 

referaten har vi markerat detta med fetstil.  

 

Förklaring av förkortningar: 

P = pedagog som leder aktiviteten 

P2 = annan pedagog 

B1 = barn (siffran står för specifikt barn under samma tillfälle) 

BG = barngruppen 

X = person som ej finns med i barngruppen, exempelvis syskon eller föräldrar 

[...] = Övrigt prat som inte är relevant för vår studie.   

Övriga förklaringar till vad som händer anges inom parenteser.  
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1. Social kontext 

A. Vardaglig. Vattnets kretslopp presenteras utifrån en vardaglig kontext och tydliggörs 

genom exempelvis en sång med rörelser till. För att förankra fenomenet vattnets kretslopp hos 

barnen måste det konkret knytas till barnens vardag. Dessa tillvägagångssätt gör situationen 

mer meningsfull för dem då barn bygger sitt tänkande på det de själva erfar (Harlen, 2006). 

                     (Exempel film 1. Den första introducerande samlingen kring kretsloppet.) 

P - Vad vi ska börja med nu, det är att sjunga en sång som handlar om kretsloppet. Och då 

behöver vi ställa oss upp. (Alla ställer sig upp). Det här kretsloppet, det handlar om vattnet. Och 

vattnet det är ju först vid molnen högt där uppe. (Tar upp händerna ovanför huvudet. Barnen 

härmar). 

B1 - Sen så regnar det ner. 

P -Så regnar det ner ja. Precis så är det. 

B1 - Så är det som molnen gråter. 

P - Ja det kan man säga. Vattenmoln. Nu börjar vi då. 

P och BG (sjunger) - Vattenmoln som faller ner som regn (knäpper med fingrarna och för 

händerna långsamt nedåt) och snö och smälter ner och rinner i snabba bäckar som porlar glider 

fram i älv och flod (händerna som vattnet som rinner). Vilar i en blank sjö eller gungar ut mot 

haven.(händerna i sidorna och gungar med höfterna).  Solen värmer hav och sjöar (händerna som 

en stor sol som stiger uppåt) fukten stiger mot himlen (händerna över huvudet som i början) och 

bildar… (Alla sjunger sången med rörelser 2 ggr.) 

 

Genomgående för alla dialoger i vårt material är att de har sin huvudsakliga grund i 

vardagsspråket. Pedagogerna försöker koppla det de ska tala om till barnens tidigare 

kunskaper och försöker väcka intresse genom vardaglig kommunikation om och kring det 

vetenskapliga fenomenet. 

 
(Exempel film 4. Vattengruppen  samtalar kring en modell.) 

P - Och vet ni att här på landet här bor det människor. (Ställer dit dockor). Många människor 

bor det. Flera stycken. Här bor det djur. Många djur som bor där. (Ställer dit djur). 

 (Korus) - Huu! (Rovdjur ställs dit). Mjau. (Katt ställs dit). Ihhi! (Häst ställs dit). 

P - Det finns olika djur som bor där. Så finns det en sån här liten igelkott som har vaknat nu. 

Han är också på land. 

B4 (Känner) - Han är mjuk, han är inte så taggig. 

P - Vad är det här då? (Ställer dit ett träd). 

B3 - En julgran! 

P - Ja, det är ett träd. En julgran ser det ut som. De växer ju också på land. Det finns gräs och 

skog och så.  
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Flera barn associerar delar av samtalet till sin egen person då barn i denna ålder har svårt att 

decentrera, det vill säga ta andras perspektiv. Små barn har en tendens att vara egocentriska 

(Vygotskij, 1999). Nedan ser vi exempel på hur barnen själva kopplar till tidigare 

erfarenheter. 

 
(Exempel film 2. Solgruppen pratar utifrån en bok om solen.) 

B2 - Jag tycker att det är jättehärligt med solen. Jag tycker att solen är stark.  

P - Ah det kan den ju va på våren blir solen starkare så då lyser den ju starkare. 

B3 - Fast jag tycker att när solen skiner på sommaren då kan man bada i poolen för på 

sommaren ska jag köpa en pool med mamma och pappa och X. 

 

B. Vetenskaplig kontext. Det vetenskapliga språket synliggörs då och då mest som generella 

begrepp. Ord som till exempel ”ånga”, ”avdunsta” och ”gas” är egentligen relativt 

komplicerade begrepp för barn i förskoleåldern. Orden nämns men förklaras inte vilket ändå 

sätter själva ordet i sitt sammanhang. För att lära sig vetenskapliga begrepp måste de 

presenteras i sin kontext och under rätt kommunikativa spelregler för att så småningom få rätt 

innebörd för barnen (Schoultz, 2000).  

  
(Exempel film 1. Introduktionssamlingen.) 

P – […] Och så andas den ut ånga igen och så går det runt, upp till molnen igen. 

 

(Exempel film 2. Solgruppen. Pedagogen förklarar utifrån boken om solen.) 

P – […] Det avdunstar vattnet och vad händer med vattnet då vart gick det nånstans?  

 

 (Exempel film 2. Solgruppen. Pedagogen förklarar utifrån boken om solen.) 

P – […] Det är ju så en sol det är ju ett klot på himlen och består av gaser kallas det som 

brinner.  

 

För att skapa en koppling till vetenskapligt språk utgår pedagogerna från barnens 

vardagsspråk där de har tidigare referenser för att barnen ska uppfatta sambanden i 

kretsloppet. Naturvetenskaplig förståelse bygger på kommunikation och för att kunna 

kommunicera vetenskapligt är det viktigt att först kunna kommunicera med det språk som 

redan finns tillgängligt. Detta ger ökad kommunikativ förståelse (Andersson, 2001). Ibland 

kommuniceras naturvetenskapen utan att den beskrivs med ”naturvetenskapliga” begrepp. 
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(Exempel film 1. Introduktionssamlingen.) 

P - Sen kommer det ner och sen värmer solen marken och sen går det upp igen. 

 

Sammanfattningsvis: Den sociala kontexten har ett naturvetenskapligt utgångsläge (vattnets 

kretslopp) men dialogen förs på ett vardagligt plan där barnen känner igen sig. Vetenskapliga 

begrepp nämns under arbetets gång och ibland talar pedagogerna om vetenskapliga 

sammanhang med ett vardagsspråk. Det blir en blandning av vardag och vetenskap som ska 

leda till förståelse.  

 

 

2. Kommunikativt förhållningssätt 

A. Auktoritärt. Pedagogen är en tydlig ledare i alla filmer, vilket kan vara nödvändigt för att 

överhuvudtaget få barnen att hålla fokus vid lärtillfället. Genom att ställa ledande frågor styr 

pedagogen barnen vidare i diskussionen (Nilsson, 2008). Nedan visar ett tillfälle då 

pedagogen använder auktoritet för att styra barnet dit pedagogen själv vill komma.  

 
(Exempel 4. Vattengruppen pratar utifrån modellen) 

P – Det finns ingen som kan leva utan vatten. Och gräset här blir brunt, det dör också. Så vi 

måste vara väldigt rädda om vårt hav så vi inte smutsar ned vattnet. 

B2 – Jo, nu smutsar du med din hand (syftar på att pedagogen har sin hand i ”havet”). 

P – Det här är ju inget riktigt hav, B2. Jag bara visar er. Hur det kan se ut. 

 

Ibland används auktoritet för att föra samtalet vidare framåt. I film 4 när ett barn vill ha ett 

förtydligande ”missuppfattas” det och istället för att besvara frågan med fråga eller ge en 

rimlig förklaring använder pedagogen sig av auktoritet. I film 4 syns tydligt att B2 förstår att 

vatten finns i havet (det blå tyget) och B2 undrar varför pedagogen då ska hämta nytt vatten 

(göra regn) när det skulle gå att använda vattnet i havet (tyget), därför frågar B2 ”Är det där 

då?”  Barnet tror sig ha missuppfattat att det blå tyget är vatten. Pedagogen bekräftar att det 

finns vatten i havet men förklarar inte varför det vattnet inte går att dricka eller vattna med. 

 
(Exempel film 4. Vattengruppen samtalar utifrån en modell.) 
B3 - Ska du hälla ned på djuren och på blomman… 

P - Jag ska visa dej hur jag ska göra. 

B2 - Är det där då? (Pekar på havet). 

P - Det där är ju havet här finns redan mycket vatten, ser du B2. 
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När ett barn i film 4 försöker hitta en enklare väg för att nå det resultat de tror att pedagogen 

vill uppnå påpekar pedagogen hur ”fel” barnet har. Att påpeka fel måste göras i vissa lägen så 

inte barnen får en felaktig uppfattning om det lagbundna cykliska i kretsloppet. 

 
(Exempel film 4. Vattengruppen. Pedagogen försöker få ånga från kokande vatten att bilda 

vattendroppar på en spegel.) 
B1 - Doppa den i vatten och sen så regnar det. 

P - Då blir det fel. Så är det inte med molnen. Molnen är inte i havet. Molnen bildas ju i havet 

och stiger upp i jorden. 

B2 - När det blixtrar! 

P - Då är det åska när det blixtrar. 

 

Att pedagogerna är auktoritära behöver inte innebära något negativt, då denna ledarstil ofta är 

nödvändig i förskolan för att kunna bedriva en bra verksamhet. Eftersom barnen är i blandade 

åldrar associerar de till väldigt olika saker och då gäller det för pedagogen att få barnen att 

hitta en gemensam utgångspunkt och följa ungefär samma röda tråd vid lärtillfället. Det 

innebär att pedagogen ibland måste ta till en skarpare ton och rätta felaktiga uttalanden. Om 

inte pedagogen korrigerar felaktiga uttalanden kring naturvetenskapliga fenomen kan det leda 

till att barnen får felaktiga kunskaper (Dimenäs, 2001).   

 

B. Dialogiskt. Pedagogerna är lyhörda och låter barnen komma till tals med olika inlägg, även 

sådant som kanske inte anses relevant för temat vattnets kretslopp. Genom att ha ett tillåtande 

förhållningssätt öppnar de upp för att flera röster ska få höras. När pedagogerna lyssnar på 

barnens associationer kan pedagogerna ta del av barnens förkunskaper, vilket underlättar 

deras fortsatta temaarbete. Genom att ställa frågor och förvänta sig svar gör pedagogen barnen 

delaktiga i experimenten. Olika frågor har olika syften vilket skapar ett situationsbundet 

lärande (Vygotskij, 1999). Ibland vill pedagogen göra barnen uppmärksamma på något 

särskilt och ställer då frågor om just detta något. Ibland ställs frågor som det inte finns några 

givna svar på och som bjuder in barnen att komma med egna idéer, vilket underlättar en bra 

dialog, samtidigt som pedagogerna ser att barnen har förstått det som påvisas. 

 
                          (Exempel från film 4, vattengruppen) 

P - Vet ni att det här är ett hav. (Lägger ut en blå filt på bordet.) Ser ni vilket stort hav. Havet är 

ju jättestort. 

B3 -  Hajar finns ju.. 

P - Tror ni att det finns en del här i havet? 
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B3 - Det brukar ju finnas det. 

B1 - Inte i det havet som båtar åker! 

P - Finns det inte hajar där? 

B1 - Nej, inga. 

B3 -  Joo. 

 

Ofta ställs frågor där det finns ett ”rätt” svar. Ibland kommer barnen själva på vilket svar som 

förväntas men ibland får pedagogen själv svara på sin egen fråga för att komma vidare i sitt 

resonemang. 

 
                           (Exempel från film 2, solgruppen) 

P - Såhär ser vårat kretslopp ut. (Visar pappret, barnen sträcker sig över bordet för att kolla). 

För vad gör solen? Den värmer ju, på marken. Och vattnet värmer solen. Vad händer då då när 

den värmer med vattnet?  

B3 - Vet inte. 

P - Vad händer med vattnet som solen värmer? 

B1 - Man kan bada. 

B3 - Varför finns det ingen… 

P - Det avdunstar vattnet och vad händer med vattnet då vart gick det nånstans?  

B4 - Till… träd. 

 

Nedan syns ett exempel på då pedagogen är lyhörd men ändå strävar efter att få ett visst svar. 

Pedagogen bekräftar B1s första association ”Då känner man gladkänslan” men frågar vidare 

då det svar som eftersträvats ännu inte kommit fram.  

                           
                          (Exempel från film 2, solgruppen) 

P - Ja. Vi tycker ju om sol. Vad händer med våran kropp då när vi får sol på oss? 

B1 - Då känner man gladkänslan. 

P - Ah det gör man. Men vad händer mer då? Om man tittar på henne här, vad händer med 

henne? (pekar i boken) 

B1 - Hon är naken. 

P - Ja vad händer med henns kropp då? Med solen. 

B1 - Hon har blivit solbränd. 

P - Ah. Det är så att solen är inte alltid bra för våran kropp. Även fast vi tycker om solen och att 

bli bruna och härliga så är för mycket sol inte bra för oss. 

B1 - Näe. 

P - Det är inte det, så man ska ha lite lagom sol. 
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Genom att låta barnen själva få bestämma namn på sina knäckformar och plastmuggar (se 

exempel nedan) skapar pedagogen en dialog med barnen som vi tolkar syftar till att göra 

experimenten mer meningsfulla för dem (jfr Lindahl, 1995). Då pedagogen låter barnen 

namnge sina knäckformar och plastmuggar får även barnen ett slags inflytande, de får faktiskt 

bestämma något, om än så litet. Samtidigt kan det syfta till en vetenskaplig disciplin att alltid 

anteckna för att kunna gå tillbaka i en studie. 

 
                     (Exempel från film 3, ärtor i gips) 

P - Ja. Du heter B2. Och då kan man ha olika namn på de här gipsformarna här nu. 

B2 – Den kan heta… Sofia.  

P - Du bestämmer att en ska heta Sofia. 

B2 - Mmm. 

P - Vad tycker du då B1? 

B1 - Att den ska heta Bamse. 

 

Nedan efterfrågar pedagogen om barnen tycker att de lärt sig någonting. Vi ser frågan ”Vad 

har ni lärt er tycker ni då?” som väldigt abstrakt och svår att svara på. Pedagogen får inte 

heller till en rik dialog då en del av uppmärksamheten går åt till att rätta till B2s stol.  

 
                          (Exempel från film 2, solgruppen) 

P - Tycker ni att ni har lärt er nåt om solen nu då? 

B4 - Eh, mmm. 

P - Vad har ni lärt er tycker ni då? 

B2 - Jag tycker… 

B1 - Eh att man inte får sola för mycket. 

P - Ah. 

B2 - Jag tycker att… 

P - Och i kretsloppet då med solen? 

B1 – Att... 

P - Hur sitter du på din stol B2? Det ser ut som att du ska trilla ner snart, vänta så ska jag putta 

in dig. (Rättar till B2 på stolen). Vi ska se, så, vart det bättre? 

 

Sammanfattningsvis: Det kommunikativa förhållningssättet är mestadels auktoritärt för att 

hålla fokus och föra samtalet vidare kring aktiviteterna. Pedagogerna bjuder ändå in barnen 

till dialog då de ställer frågor och lyssnar på barnens associationer. 
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3. Vetenskaplig fokus 

A. Praktiskt arbete. Pedagogen är konkret i sin instruering av vad barnen ska göra och 

upprepar flera gånger för att vara säker på att barnen förstått. Alla experiment barnen gör har 

en naturvetenskaplig koppling även om den inte alltid uttalas.   

 
 (Exempel film 7) 

P - Lägg i den här (Bomull till burk) Du får blöta den lite. (Pekar på vattenkannan) Det är vatten 

i. Om du tar här. 

B3 - Kolla vad mycket bomull! 

P - Det måste ner i botten här. 

B2 - Vad kul! 

P - Jaa, vi får se. Och sen då? Häll på så det kommer vatten! 

B2 - Jättemycket! 

P - Vi ska se. Nu får vi se och platta till det lite. 

 

Mycket av tiden går åt till praktiskt arbete, exempelvis får barnen tillverka solar av papper (se 

film 6). Samtalen som bedrivs under tiden det praktiska arbetet pågår kan användas till att 

tydliggöra det naturvetenskapliga fenomen som arbetet rör. Skapandet blir en viktig del i den 

naturvetenskapliga undervisningen (Jfr Neuman, 2001). Dock såg vi inte att pedagogerna 

gjorde detta i någon större utsträckning. Pysslandet fyller en egen funktion då barnen lär sig 

att till exempel klippa, klistra och forma.  

 

B. Beskrivning. Beskrivandet pedagogerna gör i sina lärsituationer sker med variation. 

Pedagogerna upprepar ofta sina genomgångar för att alla barn ska få tillfälle att förstå vad 

som pågår. Vattnets kretslopp beskrivs till exempel genom en sång och tydliggörs av 

pedagogen genom rörelser som följer sångens alla skeenden. Barnen ges olika upplevelser 

som kopplar till fenomenet vilket ska förstärka förståelsen (Harlen, 2009). Pedagogen 

beskriver i en av filmerna för barnen vad de gör och att det kallas experiment. I ett experiment 

får man se vad som händer. Här presenteras både ordet och företeelsen experiment för barnen 

som är delaktiga i själva utförandet. Genom samtal beskriver pedagogerna vattnets kretslopp 

och använder sig av barnens kommentarer så att barnen blir medskapare i sammanhanget. Här 

finns en tydlig koppling till förskolans läroplan där barnen ska utveckla förståelse för den 

egna delaktigheten i naturens kretslopp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin 

omvärld (LpFö, 1998). 
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Pedagogen ställer frågor till barnen för att hålla fokus och se om barnen har följt med. Genom 

att ställa rätt frågor kan pedagogen öppna upp för barnens intresse genom att ge dem 

delaktighet. Barnen beskriver vad de vet i sina svar. 

 
(Exempel film 2, solgruppen. Pedagogen leder in barnens tankar i kretsloppet) 
P - Ja upp till molnen ja. Och vad händer i molnen då med vattnet?  

B1 - Eh, då regnar det ner. 

P - Det regnar ner. 

B3 - Och då åker det bara som ett vattenfall. 

P - För när det kommer upp i molnen då kyls det av och då faller det ned som regn eller ångan 

kyls ner så faller det ner som regn. Och vem är det som får regnet då? 

B4 - Träden. 

P - Träden ja.  

B1 - Och gräset. 

P - Ah det stämmer. 

B4 - Blommorna.  

 

C. Förklaring. Varje förklaring kopplas till konkreta händelser i vardagen och försöker knyta 

an till barnens förkunskaper inom ämnet. Pedagogerna väljer att inte förklara utifrån en 

väldigt detaljerad nivå. En sådan avancerad förklaring skulle kräva en annan sorts förarbete. 

För att öppna upp naturvetenskapen för barnen kan pedagogerna välja att ha utgångsläget från 

det lilla, ”mikronivå”, till ett större sammanhang eller tvärtom, från det stora till det lilla. Vi 

ser att pedagogerna i studien väljer någon slags medelväg.  Introduktionen av ämnet och 

förklaringar kopplas till sådant barn redan tidigare varit i kontakt med, därför tolkar vi att 

nivån på pedagogernas förklaringar hamnar mittemellan vetenskap och vardag.  

 

Pedagogen förklarar att kretsloppet är viktigt och att alla delar behövs. Dock ges ej någon 

förklaring till varför kretsloppet är viktigt. De återkommer också ofta till samma resonemang 

för att barnen ska förstå innebörden. 

 
(Exempel film 1, introduktionssamlingen) 
P - Nu är det såhär att det här kretsloppet som vi ska jobba med det var ju flera olika delar som 

jag, vi sa nu då. Solen, moln, regn och sen träd, behöver man ha för att kretsloppet ska fungera. 

Om man tar bort solen, då kan, då blir det ju ingen vattenånga. Solen behövs.  

B1 – Och då kan inte vi leva.  

P - Nä. Och tar man bort molnen då har ju inte vattendropparna nånstans att komma till. 

B1 - Näe.  
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P - Så molnen måste man ha också. 

B1 - Mmm för annars kan man inte få nåt vatten.  

P – Och regn då? Om det inte finns nåt regn?  

B8 - Då kan man in… 

P - Det blir ju jättekonstigt va? 

BG - Ah. 

B6- För då kan det inte bli några vattenpölar. 

P - Nej då blir det ju inga vattenpölar. 

B1 - Då kan man inte göra låtsaskakor för, då kan man inte göra lera med vatten. 

P - Näe. Det går inte. 

B3 - Näe. 

P - Vatten måste vi ha allihop. Och vattenångan måste ju stiga opp, till molnen. Och sen behövs 

det ju träd också.  

 

Ibland räcker inte pedagogens kunskap till för att förklara ett fenomen eller också väljer de att 

inte ta tag i barnens påståenden eller frågor för att undvika att naturvetenskapen ska uppfattas 

som abstrakt (Neuman, 2001). Det kan också bero på att pedagogen strävar efter att hålla kvar 

fokus på det som ska göras och därför väljer att inte följa upp barnens tankar som kan spreta 

åt olika håll. Genom att inte låta fantasin dra iväg håller pedagogerna sig till relevant kunskap 

(Nilsson, 2009). 

 
(Exempel film 2, solgruppen som ska konstruera en sol) 
B3 - Jag vill göra en riktig. 

P - Ja en riktig sol det kan vi ju inte göra. Vi ska göra en del utav kretsloppet och då ska vi 

jobba med solen. 

 

I nästa exempel gör pedagogen en förklaring till solen och varför den behövs.  

 
(Exempel film 2. Solgruppen samtalar utifrån en bok om solen.) 
P - (Vänder blad i boken). Och det står här om inte solen fanns då skulle jorden vara mörk och 

iskall. Det skulle alltid vara natt och det skulle inte finnas några djur och växter.  

B3- Inga rymdskepp. 

P - Alla skulle dö faktiskt. Inget liv skulle finnas. Ingenting. 

B1 - Och ingen hjärna. 

P - Nej det skulle det ju inte heller göra. 

B1 - Fast. För hjärnan behöver sol. 

P - Ah det gör den. Alla behöver ju sol. 
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D. Generalisering. I naturvetenskapliga sammanhang är begrepp ofta abstrakta och kräver 

viss kunskap inom ämnet för att rätt kunna förstås. Vi har i våra kategorier istället använt oss 

av generalisering för att se om pedagogerna använder sig av övergripande förklaringar i sina 

genomgångar.  Som vi ser det kan bland annat sången ”Vattenmoln” och modellen som 

vattengruppen använder sig av (se film 4) ses som generaliseringar, då de i det stora ska 

påvisa vad som händer i kretsloppet. Vi tycker också att pedagogens påstående om att 

kretslopp är som en klocka som går runt, runt kan ses som en generalisering. I exemplet nedan 

kan vi se att B3 tillägnar sig pedagogens jämförelse med klockan och kretsloppet och 

därigenom förändras B3s sätt att tänka kring fenomenet.  

 
(Exempel film 1. Introduktionssamlingen.) 

P och BG (sjunger) - Vattenmoln som faller ner som regn (knäpper med fingrarna och för 

händerna långsamt nedåt) och snö och smälter ner och rinner i snabba bäckar som porlar glider 

fram i älv och flod (händerna som vattnet som rinner). Vilar i en blank sjö eller gungar ut mot 

haven.(händerna i sidorna och gungar med höfterna) Solen värmer hav och sjöar (händerna som 

en stor sol som stiger uppåt) fukten stiger mot himlen (händerna över huvudet som i början) och 

bildar… (sjunger sången med rörelser 2 ggr.) 

P - Och sådär håller det på hela tiden i kretsloppet va. (Alla applåderar.) Mmm. Nu kan vi sätta 

oss ner. (Alla sätter sig ner). För kretslopp är ju nånting som går runt (gör en rörelse med 

handen) runt… (Rättar till ett barn som stökar). För det är ju som en klocka va (visar med 

handen) det går runt och det går runt och så kommer det tillbaka igen. Vattnet går ju, först går 

det upp, vattenångan går upp sen upp i luften. 

B1 - Och sen regnar det ner igen. 

P - Sen kommer det ner och sen värmer solen marken och sen går det upp igen. 

B2 - Så hela tiden. 

B3 - Ah det är ju som en klocka då. 

P - Ja det kan man säga att det är som en klocka då.  

B3 - Och klockan går.  

 

Generaliseringar i naturvetenskapliga sammanhang är ofta kopplade till vetenskapens lagar 

och principer. (Mortimer och Scott, 2003). För att kunna göra den kopplingen behövs relevant 

kunskap i ämnet naturvetenskap samt en förståelse för vad dessa lagar och regler står för. De 

uppfattas av många som abstrakta och är svåra att relatera till i en studie gjord i förskolan 

(Neuman, 2001). Vi har därför gjort en egen tolkning av generalisering som kopplar till andra 

fenomen som förutsätts vara kända sedan tidigare av barnen. 
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Sammanfattningsvis: Huvudfokus i det naturvetenskapliga innehållet blir det praktiska arbetet 

och beskrivningar. Förklaringar sträcker sig till att solen är viktig men förklarar inte på en 

djupare nivå varför den är viktig. Generaliseringar får i studien en egen tolkning för att ge en 

form av förklaringsmodell (Se ovan). 

 

 

Diskussion  
Social kontext 
Studien visar att naturvetenskap kommuniceras i förskolan men att det vetenskapliga 

innehållet hålls på en väldigt grundläggande nivå baserad i vardagsspråket. Vetenskapliga 

begrepp nämns i förbifarten och ges ingen förklaring däremot synliggörs de i ett relevant 

sammanhang. Den sociala kontexten hamnar mitt emellan vardag och vetenskap. Pedagogerna 

”bygger en bro” mellan vardagligt tal kring naturvetenskapliga aspekter till ett mer 

naturvetenskapligt språk. Hela temaarbetet, vattnets kretslopp, i studien står på en 

naturvetenskaplig grund och pedagogerna lyckas att fånga både vetenskapligt språk och 

sammanhang i aktiviteterna. De utgår ifrån vardaglig kommunikation där barnen känner igen 

sig, för att öppna upp till en förståelse av det de vill förevisa. Hos barnen verkar tankarna som 

väcks vid genomgångarna växla mellan olika minnen av sådant de tidigare erfarit i liknande 

sammanhang och för att uppnå förståelse måste en koppling ske mellan dessa olika tankar och 

minnen. Ju fler tidigare erfaranden som barnet kan associera till det som förevisas ju tydligare 

blir bilden för barnet vilket i en förlängning leder till en helhetsbild eller en 

begreppsförståelse (Dimenäs, 2001). För att göra så många rätt kopplingar som möjligt hos 

barnet behöver pedagogen fler verktyg för att förevisa ett fenomen och hela förevisningen 

måste grundas i vardaglig kontext där barnen redan har förståelse, anser vi. När bilden är klar 

för barnet i en vardaglig kontext kan den av pedagogen ”översättas” till vetenskaplig. 
 

Trots att mycket av temats innehåll kan verka vara abstrakt för barnen tror vi att det är viktigt 

att barnen kommer i kontakt med naturvetenskapliga tankesätt. Bland annat Schoultz (2000) 

påpekar att det är viktigt att barn tidigt möter ett naturvetenskapligt språk. För att lära sig detta 

måste barnen få möta, höra och pröva att använda det. I vår studie möter barnen vetenskapliga 

begrepp som nämns i samband med deras temaarbete. Begreppen förklaras inte närmare men 

pedagogerna sätter in dem i rätt sammanhang och lägger ingen vikt vid dem utan använder 

dem i vardagsspråket, vilket kan vara bra i detta läge för att inte begreppen ska uppfattas som 
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främmande och svåra. Men i ett vidare perspektiv borde barnen få ”smaka” på orden för att så 

småningom inlemma dem i sin egen begreppsvärld. (Jmf, Pramling, Pramling Samuelsson, 

2001). 
 

Liksom Thulin (2006) anser vi att det naturvetenskapliga innehållet ibland tenderar att bli 

osynligt i sammanhanget då mycket annat kommer i fokus vid de olika aktiviteterna i vår 

studie. Barnens vilja att få förtydliganden för att koppla det pedagogen säger till tidigare 

erfarenheter blir svåra att tillgodose då barnen har olika utgångspunkter. För att hitta ett 

utgångsläge som passar de flesta barn använder sig pedagogerna av till exempel bilder, böcker 

och modeller. Vår studie visar att en del av aktiviteternas tid går åt till skapande verksamhet 

som visserligen är kopplad till fenomenet kretsloppet men som ofta flyttar fokus över till det 

praktiska (Jfr Dimenäs) som till exempel vilka färger och material som ska användas, att 

barnen ska ha förkläden vid målning och att de ska samarbeta kring uppgiften de utför. Detta 

kan få för stort utrymme och i en förlängning få barnen att bara komma ihåg det praktiska i 

sammanhanget (Jfr Mortimer och Scott, 2003). Det blir en balansgång mellan 

meningsskapande aktiviteter kopplade till ett naturvetenskapligt innehåll och en praktisk 

verksamhet som följer de mönster och strukturer som finns i förskolan. Mycket bygger på hur 

pedagogen har tänkt omkring själva genomförandet och vilka förberedelser som gjorts 

(Nilsson, 2008). 

 

Något som finns med i kommunikationen kring aktiviteterna är att barnen ofta knyter an det 

som sker och sägs till sin egen erfarenhetsvärld. Barn i förskoleåldern är självcentrerade och 

utgår ifrån det egna jaget vilket kan leda till att de ibland ger ickemänskliga ting mänskliga 

egenskaper. Vi tror att de gör det för att själva skapa mening av det som sker och sägs, och 

därför anser vi att detta meningsskapande är relevant för den sociala kontexten då det har med 

barnens uttryckssätt att göra. ”Barn använder helt enkelt det språk de kan och har erfarenhet 

av och de referensramar som erbjuds.” (Thulin, 2006, s 123). Det är viktigt att göra 

naturvetenskapen meningsfull för barnen, och det kan man göra på olika sätt. När barnen får 

namnge sina knäckformar och plastmuggar kan det vara ett sätt att skapa mening. Lindahl 

(1995) anser att allt barn gör har ett meningsinnehåll för dem. Det är genom att skapa mening 

som lärande sker. 
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Kommunikativt förhållningssätt 
Under våra observationer har vi sett att pedagogen är den tydliga ledaren. Pedagogens roll 

måste få vara den centrala vid en naturvetenskaplig aktivitet för att barnen ska göras 

medvetna om att det finns olika sätt att se på världen omkring dem. Barn kan inte automatiskt 

upptäcka komplicerade naturvetenskapliga företeelser enbart genom att observera. Pedagogen 

måste finnas där för att förklara och diskutera med barnen kring ämnet för att ett lärande ska 

komma till stånd. Det pedagogiska samtalet är den viktigaste funktionen vi har för att hjälpa 

människor att bli förtrogna med naturvetenskap. (Dimenäs, 2001). Vi tycker att pedagogerna 

har ett auktoritärt kommunikativt förhållningssätt, mycket, tror vi, för att kunna få barnen att 

hålla fokus och följa pedagogens resonemang. Pedagogerna ställde ofta ledande frågor till 

barnen för att föra samtalet vidare eller för att få barnen att hålla koncentrationen. Pedagogen 

måste också påvisa eventuella felaktiga uppfattningar så att inte dessa fastnar hos barnen och 

blir de enda uppfattningarna om vetenskapliga fenomen. De använde sig av olika 

kommunikativa förhållningssätt. För att kunna föra en öppen dialog med barnen behövdes 

vissa förkunskaper (jmf Nilsson, 2008). Några av pedagogerna i vår studie var pålästa och 

hade provat experimenten i förväg. De verkade kunna bjuda in barnen till dialog då de hade 

tagit reda på vad som kunde ske. Andra verkade inte ha gjort lika stort förarbete och påvisade 

osäkerhet kring aktiviteten vilket visade sig dels genom auktoritet men också genom att 

barnen blev röriga och mer negativt inställda till det experiment de skulle genomföra. 

Pedagogerna har också olika personligheter och sätt att samtala med barnen vilket påverkar 

hur kommunikationen förs. 

 

I vår studie ser vi att pedagogerna vill föra dialog med barnen då de ställer mycket frågor till 

dem. Harlen (2006) påtalar i sin bok vikten med att ställa rätt sorts frågor vid rätt tillfälle. 

Detta kan syfta till att se om barnen följer med i det pedagogen förevisar eller att pedagogen, 

genom att vara lyhörd, kan hitta ett nytt utgångsläge till det de vill beskriva genom att ”läsa 

av” var barnen befinner sig i resonemanget. Hela grupparbetet blir mer meningsfullt för 

barnen och de får en bekräftelse på att de förstått rätt. Barnen kan också få prova sina egna 

teser (jmf Dimenäs, 2001). Dock följer pedagogen sällan upp barnens egna funderingar och 

infallsvinklar, vilket kan bero på olika saker. Det kan vara så att pedagogen vill följa sin egen 

röda tråd för att uppnå syftet med aktiviteten. Det kan också bero på att tiden inte räcker till 

för att följa alla tankar som väcks hos barnen. Vi anser dock att pedagogerna i samtalen lyckas 

hålla fokus genom hela temaarbetet. När fokus ibland tappas och riktas åt ett annat håll än 

planerat lyckas pedagogerna återknyta till ämnet igen och få alla barn med sig genom att 

31 
 



skifta mellan auktoritärt och dialogiskt förhållningssätt. Båda förhållningssätt kan vara ett 

dilemma då en allt för auktoritär pedagog inte ger något utrymme för barnens egna idéer och 

tankar vilket kan göra att barnen förväntar sig bli styrda. Ett dialogiskt förhållningssätt kan å 

andra sidan ge ett för fritt spelutrymme för barnens fantasi, vilket kan göra att fokus på själva 

ämnet förloras. 

 

 

Vetenskaplig fokus 
Naturvetenskapen blir en integrerad del i förskolans arbete, i detta fall i form av ett tema, och 

huvudaspekten hamnar på värnandet om naturen, solens farliga strålning och odling av frön. 

Pedagogerna lyckas ändå få med andra naturvetenskapliga aspekter i sina genomgångar med 

barnen och deras experimenterande och konstruerande ger barnen ett begripligt sammanhang 

som ger en bättre förståelse för det som presenteras. Pedagogerna använder sig av modeller 

eller bilder i böcker för att uppnå önskad effekt. Kopplingen till läroplanen är tydlig då 

pedagogerna genom sina förfaranden inbjuder barnen till nya sätt att förstå sin omvärld. De 

får också inblick i sin delaktighet i naturens kretslopp samt vikten av ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö.  

 

För att få vetenskaplig fokus kring det praktiska arbetet under temaveckan använder sig 

pedagogerna av bilder och modeller som på ett konkret sätt ska påvisa det som samtalet 

handlar om. Det praktiska arbetet sker under lekfulla former men det är tydligt att pedagogen 

styr aktiviteten. Experimenten som utförs på förskolan i vår studie kan jämföras med 

Neumans (2001) begrepp ”sciencing”, där barnen lär genom att utföra en handling inom 

naturvetenskapliga sammanhang. Pysslet kring temaarbetet däremot tenderar att mista sitt 

naturvetenskapliga sammanhang på grund av att pedagogerna inte lyckas föra samtal med 

naturvetenskaplig anknytning (jmf Dimenäs, 2001). Vi anser att det praktiska måste få ta stort 

utrymme då lärandet i förskolan helt enkelt inte går ut på att lära sig fakta, utan mer att 

uppleva och få erfarenheter som kan berika deras framtida förståelse kring olika fenomen. 

 

Pedagogerna beskriver både fysiskt, verbalt och grafiskt hur ett kretslopp fungerar och hoppar 

mellan ”här och nu” till ”där och då” i sina genomgångar för att barnen ska följa med i 

resonemanget. Variationen förstärker förståelsen och barnen öppnar upp till den på olika sätt. 

(Lindahl, 1995). Beskrivningarna kopplas till konkreta händelser i vardagen. Experimenten 

har en tydlig, naturvetenskaplig koppling och pedagogerna är noga med att poängtera att de 
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frön som sätts ska visa på någonting men att det kommer att ta ”några dagar”. Dagens datum 

och olika namn på det som såtts antecknas så att experimentstudien ska kunna följas upp 

senare. Genom att upprepa sina beskrivningar och förklaringar kring fenomenet vattnets 

kretslopp förstärks det som är viktigt och barnen kommer också ihåg det bättre. Pedagogerna 

griper an ämnet på en nivå mellan det lilla, mikrovärlden, och det stora, det generella, för att 

slippa gå in på onödigt långa, och oftast abstrakta, utlägg. De ger heller ingen förklaring till 

varför allting sker eller är som det är och barnen kom inte heller med sådana frågor under den 

tiden vi var där. Sådana frågor kan kanske komma senare då barnen tagit till sig det de lärt sig 

och vill ha ytterligare förklaringsmodeller. Generalisering, som vi tolkar den i vår studie 

används till att förstärka ett visst innehåll för att få barnen att förstå att vissa bitar är viktiga, 

till exempel solen. Generaliseringen är i vår studie inte kopplad till vetenskaplig 

generalisering utan till generalisering i allmänhet då den vetenskapliga generaliseringen ofta 

syftar till teser, lagar och regler som ännu inte barnen kommit i kontakt med. Enligt Neuman 

(2001) anses den naturvetenskapliga generaliseringen abstrakt och svår att ta till sig för yngre 

barn.   

 

Vad varje barn lyckas befästa av det som pedagogerna förevisat under temaveckan har vi 

inget svar på, då studien är för kort, men att introducera naturvetenskap på detta sätt är i alla 

fall en inkörsport till nya erfarenheter och genom att upprepa och återknyta till det pedagoger 

och barn diskuterat under dessa tillfällen kan kunskap befästas ytterligare, anser vi. Även om 

barnen inte får med sig den fullständiga bilden av vattnets kretslopp kan de bitar de får med 

sig ändå ligga till grund för en fortsatt förståelse av fenomenet. Om diskussionerna fortgår och 

inlemmas i vardagen som en vana visar pedagogerna att naturvetenskapliga tankar och 

förhållningssätt är viktiga och då blir de också viktiga för barnen. De pedagoger vi mötte 

under vår datainsamling till studien var väl medvetna om att naturvetenskapen måste 

kommuniceras i vardagen.  

 

 

Diskussion kring analysverktyg 

Vi har kunnat angripa vårt material på ett bra sätt genom kategorierna. Kategorierna har lyft 

fram det vi ska leta efter och hjälpt oss att finna intressanta aspekter. Det kan tyckas vara svårt 

att hitta en ren naturvetenskaplig kontext i förskolan, men genom att leta efter just en sådan 

får vi tänka till ordentligt, för naturvetenskaplig kontext finns, utan tvekan! Dock har det varit 

svårt ibland att skilja på vad som kan ses som vardaglig respektive vetenskaplig kontext. Å 

33 
 



ena sidan utgår pedagogerna hela tiden från vardagen men å andra sidan är det hela tiden 

utifrån en vetenskaplig kontext då vattnets kretslopp är det som hela temat bygger på. Att de 

gör experiment är i sig att utgå från en tydlig vetenskaplig kontext, dock anknyts allt mer eller 

mindre till vardagen.  

 

 

Slutdiskussion 
Harlen (2009) påpekar att det är viktigt att pedagogen genom sitt sätt att ställa frågor till 

barnen öppnar upp för deras nyfikenhet. Det är angeläget att pedagogen belyser språket som 

talas under experimenten för att påvisa vad som är viktigt att känna till. Men för att veta vilka 

frågor som är viktiga att ställa måste pedagogerna ha viss kunskap i ämnet, anser vi. ”Hur 

undervisningens innehåll kommuniceras beror till stor del på lärarens förståelse av de 

naturvetenskapliga fenomenen och hur de framställs.”(Dimenäs, 2001, s 31). Ju mindre 

kunskap pedagogen har ju mer tenderar diskussionerna att domineras av pedagogen då 

pedagogen inte kan öppna upp för diskussion med rädsla för att få frågor hon inte kan 

besvara. Pedagogen måste ha kunskap kring hur naturvetenskapliga aktiviteter kan bedrivas 

och hur barn lär sig. De måste vara medvetna om vilka tankar som kan väckas och vilka 

frågor som barnen kan förväntas ställa under dessa aktiviteter, och till detta behövs relevant 

kunskap (Nilsson, 2008). Men hur mycket teoretisk kunskap ska då en förskollärare ha i 

naturvetenskap?  Ämnet ska enligt Lpfö98 introduceras i förskolan. Likväl har vi under arbete 

eller besök på olika förskolor sett att den integrerande undervisning som finns tenderar att 

hamna inom det kunskapsfält där pedagogerna på enheterna har sina intressen. På en förskola 

där pedagogerna har olika intresseinriktningar kan de hjälpa varandra att göra innehållet 

variationsrikt i lärandesituationer. Men vad händer på de förskolor där ingen pedagog har 

intresse i naturvetenskap och dessutom anser att ämnet är för svårt och abstrakt? Pramling 

(1994) påvisar skillnader i kunskap under senare år hos barn som vistats på en förskola där 

pedagogerna arbetat utvecklingspedagogiskt i bland annat naturvetenskapsfältet, och en för- 

skola där detta inte tillämpats. Ämneskunskaperna inom naturvetenskap var större hos barnen 

i förskolor där pedagogerna arbetat utvecklingspedagogiskt. ”Genom att arbeta 

utvecklingspedagogiskt och låta varje barn få uttrycka sig och reflektera utvecklar man både 

barns identitet och kompetenser” anser Pramling Samuelsson (1994, s 192).  

 

Pedagogens egen kunskapsprocess är också viktig, anser vi. Genom att utvärdera sitt arbete 

kan det ske förbättringar och höja kvaliteten på genomföranden av pedagogisk verksamhet 
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inom naturvetenskap ( jfr Nilsson, 2008). Pedagoger har olika sätt att tolka sitt uppdrag vilket 

gör att skillnaden i hur naturvetenskap initieras och vad dess innehåll är blir olika från 

förskola till förskola. Det naturvetenskapliga sättet att tänka kan genomsyra alla ämnen 

genom att utforma uppgifter på sådant sätt att barnen får träna sig i kritiskt tänkande samt öva 

upp sin förmåga att uttrycka sig (Pramling, Pramling Samuelsson, 2003).  

  

 

Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra flera liknande studier på olika förskolor för att jämföra och 

få bredare resultat. Intervjuer med barn och pedagoger kring filminspelningarna hade kunnat 

berika och komplettera vad vi kommit fram till. Genom att återkomma till den förskola där 

studien genomfördes och be pedagogerna titta på filmerna och göra sin egen tolkning av dem, 

skulle vi få en intressant jämförelse. Att jämföra vad vi som undersökare tycker är viktigt i 

filmerna med vad pedagogerna väljer att lyfta kan ge intressanta infallsvinklar och skrivas 

mer om. Kanske skulle dessa intervjuer kunna utgå från Mortimer och Scotts två återstående 

kategorier ”teaching purposes” och ”teacher interventions” vilka vi inte lagt fokus på i denna 

studie. Skillnaderna mellan naturvetenskapligt arbete i förskolan och skolan kan också vara 

något att forska kring.   

 

 

Slutord 
Naturvetenskap är sammanhang. För att yngre barn ska upptäcka sammanhang behövs vuxen 

vägledning (jmf Vygotskij, 1999). Sammanhang i stort kan demonstreras genom exempelvis 

förklaringar av konkreta modeller. För att sammanhangen ska bli rätt måste den vuxna som 

förevisar dessa veta vad den pratar om. Därför behövs kunskap inom området. Denna kunskap 

kan förvärvas genom utbildning eller helt enkelt genom att den vuxna tar reda på hur det hela 

fungerar innan den vägleder andra. Vägledningen behöver inte till en början innefatta 

abstrakta begrepp utan det viktiga är, visar vår studie, att barnen får en inblick i 

sammanhanget, i detta fall hur kretsloppscykeln fungerar. För att väcka tankar hos barnen 

måste den vuxna ställa rätt frågor på rätt sätt. Sedan gäller det för den vuxna, när hon väl har 

kastat den ”naturvetenskapliga tankebollen” i luften, att hålla den kvar där genom ständig 

återkoppling och påspädning av ämnet. På så vis kanske det går att väcka ett 

naturvetenskapligt intresse samt hålla det vid liv. Vi hoppas och vill att man redan i förskolan 
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ska kunna ge barnen positiva känslor och upplevelser kring naturvetenskap för att underlätta 

deras framtida lärande kring ämnet! 
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