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Sammanfattning 

Avsikten med detta examensarbete har varit att synliggöra hur naturvetenskaplig 
undervisning för 1-3-åringar kan se ut på ett par förskolor som arbetar med inspiration 
av Reggio Emilia. Vi belyser och problematiserar detta utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv på lärande och har även utgått från litteratur rörande 
undervisning av barn i de naturvetenskapliga ämnena. Studien bygger på intervjuer och 
observationer med fyra pedagoger som arbetar med naturvetenskapligt inriktade projekt. 
Ett undervisningstillfälle har observerats per pedagog och det har sedan följts upp med 
intervjuer. Dessa data har sedan transkriberats och tolkats med syfte att belysa såväl den 
observerade undervisningen som pedagogernas val i undervisningen.  

Vår undersökning synliggör att pedagogernas val av undervisningsform, Lärandets akt, 
såväl som deras val av de material som barnen får tillgång till och det språk som 
pedagogerna använder, påverkar barnens möjligheter att skapa kunskap om de 
naturvetenskapliga fenomen som undervisningen syftar till, Lärandets objekt. I denna 
studie använder sig pedagogerna av avbildande eller utforskande undervisning och 
barnen får med dem upptäcka fenomenet i sig eller representationer av fenomenet. 
Dessa val påverkar huruvida undervisningen ger barnen bra möjligheter till ett lärande 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där barnen t ex ska få skapa egna teorier 
innan de möter de vetenskapligt sanna.              

Nyckelord  
Förskolan. Naturvetenskap. Reggio Emilia. Socialkonstruktionism. Undervisning.  
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Förord  

Arbetet med den här studien har varit en utmanande och lärorik process för oss båda.  
Vi har fått chansen att fördjupa oss i det vi brinner för och det vi vill arbeta med i vår 
framtida lärargärning; små barns lärande, Reggio Emilias pedagogiska filosofi och 
naturvetenskap i förskolan. Dessa områden var viktiga delar av vår inriktning ”Barn och 
naturvetenskap” och vi vill passa på att tacka vår lärare från inriktningen, Lillemor 
Sterner, för att hon hjälpte oss reda ut skillnaderna mellan det socialkonstruktionistiska 
och det sociokulturella perspektivet när vi valde ett socialskontruktionistiskt perspektiv 
på studien. 
Vi känner att vi fått fördjupa tidigare kunskaper och att vi har fått sätta in dessa i ett 
konkret sammanhang. Tillsammans har vi mött utmaningar och reflekterat kring 
kopplingen mellan teori och praktik och genom detta har vi fått syn på mönster vi inte 
hade kunnat förutse.  

Vi vill tacka varandra för ett bra samarbete, då vi känner att vi kompletterat varandra 
och skrivit arbetet tillsammans utan problem. Vidare vill vi tacka våra familjer för att de 
har ställt upp för oss under dessa intensiva veckor.  

Att vi fick möjlighet att undersöka just naturvetenskapligt arbete i förskolan 
möjliggjordes tack vare våra informanter som modigt lät oss observera och ta del av 
deras arbete.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Lena Renström som har ställt upp med mycket tid 
och engagemang och som med sina goda råd hjälp oss att få en tydlig struktur på 
arbetet, vilket i sin tur möjliggjort för oss att besvara våra forskningsfrågor.   

Karolina Leidefors och Malin Pettersson 
Stockholm, 30 januari 2008 
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Inledning  

Naturvetenskap med 1-3-åringar, vad kan det innebära i dagens förskola? 
Anledningarna till att vi, två lärarstudenter på Lärarhögskolan i Stockholm, är 
intresserade av undervisningen i naturvetenskap för de yngsta barnen i förskolan är att 
barn ständigt undersöker, upptäcker och har teorier om de naturvetenskapliga fenomen 
som de möter och att det i förskolans uppdrag ingår att barn ska få lära sig mer om 
detta. Vi är även intresserade av att synliggöra hur denna undervisning kan se ut på 
förskolor som arbetar med inspiration av Reggio Emilia.  
Läroplanen för förskolan (1998) tar upp att förskolan skall ge varje barn möjlighet att 
utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen och den lägger även stor vikt vid 
miljö- och naturvårdsfrågor. Läroplanen gäller för alla barn i förskolan, från 1-5 år, och 
i den står det att:  

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 bidra till en 
bättre miljö både i nutid och i framtid.  (Läroplanen för förskolan 1998, s. 12).  

Under ”Utveckling och lärande” står det att;  

Förskolan skall sträva efter att varje barn:   

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,  

utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 
för skriftspråket och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner,   

utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (Läroplanen 
för förskolan 1998, s. 13).  

Vi har under vår utbildning läst kurser med såväl naturvetenskapligt innehåll som 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och vi har upplevt att det kan finnas en problematik 
i hur naturvetenskapen ”bör” undervisas inom en Reggio Emilia inspirerad praktik i 
förskolan. Vilka val gör pedagogerna, då naturvetenskapen har sina teorier och 
sanningar, medan det socialkonstruktionistiska perspektivet som Reggio Emilia har ser 
kunskap som en social konstruktion? Syftar undervisningen till att lära barnen hur 
naturen är och något som de ska lära in, eller ses de naturvetenskapliga fenomenen som 
något som kan bli till kunskap i barnens relation till omgivning, pedagogen och i 
samspel med andra barn? Det är detta vi vill synliggöra och diskutera.   

För att synliggöra detta kommer vi att intervjua fyra pedagoger som arbetar på förskolor 
som hämtar inspiration av Reggio Emilia och observera deras arbete när de undervisar 
kring ett naturvetenskapligt fenomen. Studiens syfte är inte att jämföra pedagogerna 
med varandra eller mäta hur ”väl” de arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi utan syftet 
är att synliggöra och diskutera hur den naturvetenskapliga undervisningen med de 
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yngsta barnen kan gå till och hur pedagogerna resonerar kring detta. Anledning till att vi 
valt att titta på undervisning av de yngsta barnen i förskolan är att vi upplevt att de 
upptäcker och utforskar naturvetenskapen minst lika ingående och ofta som de lite äldre 
barnen i förskolan. Samtidigt har vi mött en skepsis mot att ha planerad undervisning i 
naturvetenskap med så små barn, såväl hos personer i vår omgivning som hos en del 
lärare på lärarutbildningen.   

Vi kommer att rikta vår uppmärksamhet mot hur undervisningen utformas i de projekt 
vi observerar och hur ämnet framställs genom pedagogens val av begrepp, frågor och 
material. Här använder vi oss av de kategorier som Thulin (2006) använder. De är 
Lärandets akt (undervisningsform) och Lärandets objekt (innehåll). Vi fann tidigare 
forskning på området naturvetenskap och pedagogens roll i Thulins avhandling (2006) 
där hon har följt ett naturvetenskapligt projekt i förskolan. I det projektet rör det sig om 
barn på 3-6 år. Det fick oss att rikta blicken mot pedagogens roll i undervisningen. Att 
rikta uppmärksamheten mot pedagogen och inte mot barnen känns mer relevant då det 
är hos pedagogen valet av undervisningsform ligger. Vanligtvis är det mot barnen som 
förändringsinsatser riktas, då man lägger problemen hos barnen, i deras handlingar. 
(Nordin-Hultman 2003)   

Detta bidrag erbjuder en teoretisk möjlighet att flytta blicken från det som antas 
finnas i barnen av egenskaper, utvecklingsnivåer och tidigare erfarenheter till de 
läro- och utvecklingsmiljöer som de möter inne i förskolor och skolor. (Nordin-
Hultman 2003, s. 179).  

I denna studie väljer vi att titta på den pedagogiska praktiken och pedagogens roll. Den 
betraktas ofta som given men ska undervisning utvecklas är det hos pedagogen som 
förändring måste ske.  

Undersökningsområde  

Det centrala i studien är ämnet, det naturvetenskapliga fenomenet. Området 
naturvetenskap är stort, och innefattar bland annat biologiska, kemiska och fysiska 
fenomen, men begränsas av att studien är inriktad på undervisning av naturvetenskap. 
En ytterligare begränsning är att studien rör naturvetenskaplig undervisning med små 
barn. Detta ger andra ramar för pedagogen att röra sig inom då barnen i mångt och 
mycket saknar många av de centrala begreppen inom naturvetenskap.   

Det finns olika teorier om vad lärande är och vad kunskap är. Två av dessa som 
framhålls inom vår lärarutbildning idag, är det konstruktivistiska perspektivet som ofta 
förknippas med Jean Piaget (1896-1980) och det socialkonstruktionistiska som 
förknippas främst med Lev S. Vygotskij (1896-1934). Till skillnad från Piaget som 
ansåg att utvecklingen går från det individuella till det sociala, ansåg Vygotskij att 
barnets jag utvecklas mot en individualisering, via det sociala samspelet. Barnet är från 
början socialt (Jerlang & Ringsted 2005). Studien har ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv och det perspektivet förklaras närmare under ”Teoretiska utgångspunkter”. 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet kommer vi att presentera med hjälp av 
litteratur om Reggio Emilia, en kommun i Italien där de kommunala förskolorna arbetar 
med en socialkonstruktionistisk syn på lärande. Denna praktik har inspirerat många 
förskolor i Sverige. 
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För att ge en bild av hur undervisning i naturvetenskap kan utformas, kommer vi att 
använda oss av litteratur av Sjøberg (1998) och Harlen (red.) (1996). Med hjälp av 
Sjøberg kommer vi att presentera det konstruktivistiska perspektivet i vårt arbete, som 
presenteras då vi upplever att det är ett vanligt förekommande sätt att se på kunskap i 
naturvetenskapliga sammanhang.  

Både barn och vuxna tolkar och förstår verkligheten utifrån mer eller mindre klart 
utformade teorier eller föreställningar. Sinnesintrycken talar aldrig direkt till oss – de 
blir meningsfulla bara när de tolkas mot förväntningar och föreställningar. (Sjøberg 
1998, s. 295).  

En ytterligare avgränsning av området till följd av detta är att vi kommer att fokusera 
vår analys på pedagogens roll. Att i denna studie försöka gå in och analysera vad barnen 
lär sig i det observerade tillfället är inte möjligt. För att kunna synliggöra ett barns 
lärande måste man känna till barnets förförståelse. Även om ett barn i vår studie uttalar 
ett ”korrekt” begrepp eller gör en ”korrekt” iakttagelse av fenomenet har vi ingen 
möjlighet att avgöra om de lärde sig det nu eller om de kände till detta innan. Det är 
även en följd av att vi endast observerar en dags undervisning av ett längre projekt.  
Barnens process kommer dock att kunna skönjas då den dokumenteras för att tydliggöra 
pedagogernas förhållningssätt.  

Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med vår studie är att synliggöra hur fyra pedagoger undervisar kring 
naturvetenskapliga fenomen, med de yngsta barnen (1-3 år) i förskolan, och hur dessa 
förskolors sätt att arbeta med inspiration av Reggio Emilia påverkar detta arbete. För att 
nå detta syfte formulerar vi följande två frågeställningar.  

1. Hur beskriver pedagogerna sitt val av lärandets akt (undervisningens 
utformning) och vad avser de att barnen ska få möjlighet att lära sig i den 
observerade undervisningen?   

2. På vilket sätt framställs lärandets objekt, det naturvetenskapliga fenomenet, i 
den observerade undervisningen? 
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Teoretiska utgångspunkter  

Tidigare forskning   

Den tidigare forskningen, som här presenteras, ger en bakgrund till 
förskoleverksamheten i Reggio Emilia, en kommun i Italien, och hur man kan arbeta 
med inspiration av Reggio Emilia i Sverige. I tidigare forskning presenteras även 
naturvetenskapen som ämne, hur den kan undervisas och vad ett konstruktivistiskt 
perspektiv innebär för den undervisningen. Reggio Emilia och den naturvetenskapliga 
undervisningen är av betydelse i studien då de ger möjlighet att identifiera vad som är 
lärandets akt. Att definiera vad som är naturvetenskap ger redskap för att analysera vad 
undervisningen syftar till, vad som är lärandets objekt.  

Att arbeta med inspiration av Reggio Emilia  
Under dessa rubriker vill vi presentera Reggio Emilia utifrån syftet med studien då 
studien är gjord på svenska förskolor som arbetar med inspiration av Reggio Emilia. Att 
beskriva allt vad Reggio Emilia kan innebära låter sig inte göras här då deras arbete är i 
ständig förändring. Dahlberg, Moss & Pence (2001) beskriver Reggio Emilias arbete 
som socialkonstruktionistiskt och i och med denna teoretiska (och för all del filosofiska) 
utgångspunkt går det inte att göra en färdig pedagogisk handlingsplan. Begreppet 
socialkonstruktionism kommer att presenteras närmare under ”Teoretiska perspektiv”.  

I varje fall utgör det vi här talar om inte en tillämpning av en färdig modell, 
universell till sin omfattning och definitiv till sin natur, utan snarare om en process 
för ifrågasättande, dialog, reflektion och meningsskapande; man kan inte veta var 
denna process leder och den har inte heller någon uppenbar slutpunkt – det handlar 
om självständigt arbete i ständig utveckling. (Dahlberg m.fl. 2001, s. 25).  

Reggio Emilia utformade sitt förskolesystem efter andra världskriget. Deras 
erfarenheter från fascismen hade lärt dem att de farliga människor är de som är lydiga. 
Detta har lett till att pedagogerna i Reggio Emilia ger utrymme för mångfald och 
skillnader och att barnen ses som självständiga tänkare. (Dahlberg m. fl. 2001)   

De författare som här beskriver Reggio Emilias arbete och dess fortsättning i svenska 
förskolor är Dahlberg m.fl. (2001), Lenz Taguchi (1997) samt Åberg & Lenz Taguchi 
(2005). Dessa författare beskriver arbetet i Reggio Emilia utifrån olika perspektiv. 
Nordin-Hultman (2003) talar om miljöns betydelse ur ett liknande perspektiv och denna 
litteratur använder vi under ”Centrala begrepp”.  

Dahlberg m.fl. (2001) tar upp Reggio Emilia som ett praktikexempel på postmoderna 
perspektiv och benämner den barnsyn det socialkonstruktionistiska perspektivet 
genererar som ”barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur”. Denna 
konstruktion menar de ger ett aktivt och kompetent barn, ett rikt barn. Dahlberg m.fl. 
(2001) menar att den svenska förskolan kan anamma det socialkonstruktionistiska 
perspektivet genom att hämta inspiration från Reggio Emilia. Genom användandet av 
pedagogisk dokumentation kan pedagogerna få syn på sig själva och sin verksamhet. 
Detta hoppas författarna kan orsaka en ”kris” i tänkandet inom förskoleområdet vilket i 
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sin tur kan leda till nya möjligheter då pedagogerna för att kunna utvecklas måste 
ifrågasätta den verksamhet de idag är en del av.  

Lenz Taguchi (1997) visar på pedagogisk dokumentation som ett sätt att synliggöra och 
förändra den pedagogiska praktiken och det pedagogiska förhållningssättet. I boken 
skriver hon om synen på barns kunskap och lärande utifrån synen på barn som 
kunskapsskapare eller som medkonstruktörer av kultur och kunskap. Boken vänder sig 
till läsare som är bekanta med metoden och går inte in på hur man går tillväga för att 
dokumentera eller vad som bör dokumenteras. Relevansen för studien ligger även i att 
den tar upp aspekter på att arbeta i projekt. I den andra boken där Lenz Taguchi skriver 
teoridelarna till ett projekt om fåglar, beskrivet av Åberg (Lenz Taguchi & Åberg 
2005), beskrivs hur pedagogerna arbetade med pedagogisk dokumentation i det 
projektet. Detta skedde inom en förändringsprocess av förskolans praktik där man 
hämtar inspiration från Reggio Emilia.  

I Sverige började förskolor hämta inspiration av Reggio Emilia 1988 då 
Stockholmsprojektet startade. Det fanns redan från början en medvetenhet om att 
arbetet måste utgå ifrån våra svenska förhållanden, våra traditioner och vår kultur. 
Arbetet skedde i samarbete med Reggio Emilia och deras filosofiska ledare Loris 
Malaguzzi. Istället för att börja med allt förändringsarbete ”samtidigt”, valde de 
involverade förskolorna mellan att börja med miljön eller i det pedagogiska arbetet. 
(Dahlberg m.fl. 2001)  

Projekt  
I litteraturen används både begreppet projekt och begreppet tema. I ett projekt används 
den pedagogiska dokumentationen så att barnen kan återbesöka och tolka om sina och 
andras upplevelser, erfarenheter, känslor, observationer, reflektioner osv. (Lenz Taguchi 
1997). Det blir inget projekt utan den pedagogiska dokumentationen. Att arbeta i 
projekt är en förutsättning för att arbeta i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då det 
möjliggör lärande barnen emellan och att det blir en process och inte en produkt. 
Reggio Emilia har strävat efter att utforma sin pedagogik så att medkonstruktion, 
relationer och dialoger möjliggörs med användandet av ”de hundra språken” (Dahlberg 
m.fl. 2001). Det mest kända är användandet av det skapande materialet. Lenz Taguchi 
(1997) beskriver användandet av konstnärliga och skapande material i projekten i 
Reggio Emilia.   

Syftet är inte att framställa konstnärliga produkter, utan att erbjuda material som 
utvecklar och fördjupar barnens läroprocesser. Med hjälp av detta material kan 
barnen antingen uttrycka eller gestalta redan genomlevd mening/ kunskap, eller via 
själva uttrycket pröva och forska efter ny mening/ kunskap, helst om och om igen. 
/ …/ Därför är våra uttryck i språket, materialet, leken eller inte minst i den 
dokumentation vi gör, en kommunikation av vår förståelse och kunskap av 
omvärlden. (Lenz Taguchi 1997, s. 37).  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller att pedagogerna i det pågående projektet, i 
det här fallet om kråkor, inte hade för avsikt att barnen skulle lära sig några sanningar 
om kråkor.   

Det var vi pedagoger som behövde förstå hur vi skulle kunna skapa meningsfulla 
sammanhang kring intresset för kråkan. Sammanhang som utmanande barnens 
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tankar. På vilka olika sätt förstår barnen naturvetenskap/ kråkan. (Lenz Taguchi 
2005, s. 95).   

Pedagogisk dokumentation 
Den pedagogiska dokumentationen är en väldigt viktig del av arbetet i Reggio Emilia 
och är på så sätt relevant för studiens syfte även då den inte synliggör pedagogernas 
användande av den pedagogiska dokumentationen. I Sverige tycks det vara vanligt att 
se på observationer och dokumentation utifrån ett utvecklingsperspektiv, för att jämföra 
barn mot en norm. Så används inte begreppen i Reggio Emilia. Pedagogisk 
dokumentation innebär att pedagogen dokumenterar barnens lärandeprocess. Det kan 
innebära att pedagogen fotograferar, antecknar, presenterar barnens material etc., både 
för att barnen ska kunna återkoppla till det de gjort tidigare men även för att pedagogen 
ska kunna leda ett projekt utifrån det som intresserat barnen. Dokumentationen sätts 
ofta upp på förskolan för beskådande av föräldrar och barn samt diskuteras på de 
pedagogiska nätverksmötena. 
Pedagogisk dokumentation består av två delar, process och innehåll. Innehållet är det 
barnen och pedagogerna gör och säger. Det kan produceras och visas på många olika 
sätt för att göra det pedagogiska arbetet (ofta projekten) synligt och konkret. Processen 
är att använda materialet i en reflektion, pedagogen ensam eller tillsammans med 
barnen; med sina kollegor eller med föräldrar och politiker. (Dahlberg m.fl., 2001) 
Pedagogisk dokumentation och pedagogernas reflektion berättar något om pedagogens 
förhållningssätt och barnsyn. Även hur man väljer att dokumentera visar detta.  

… pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation. (Lenz 
Taguchi 1997, s. 34).  

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet kan pedagogens barnsyn förändras, 
såväl för individen som historiskt. Pedagogisk dokumentation kan leda till att 
pedagogen kan få syn på sin läroprocess lika väl som barnens. Pedagogen och barnen 
lär tillsammans. I Stockholmsprojektet upplevde man att genom att observera och 
dokumentera vardagssituationer synliggjordes hur praktiken såg ut och det möjliggjorde 
att pedagogerna fick syn på sin konstruktion av barnet och av sig själva som pedagoger. 
Pedagogerna fick syn på barn som kunde koncentrera sig på en aktivitet längre än de 
trott och på vad barnen faktiskt gjorde, snarare än vad de förväntade sig att barnet skulle 
klara. (Dahlberg m. fl. 2001)  

En medundersökande pedagog 
Pedagogens roll är att utmana barnens tankar, inte påtvinga dem sin egen kunskap och 
färdiga kategoriseringar. Att lyssna, lära och inspireras av barnens frågor och hypoteser, 
att bearbeta det de säger och gör är en viktig del av pedagogens arbete. 
Loris Malaguzzi menade att barnet ska ses som en vägvisare för arbetet. (Lenz Taguchi 
1997) För att pedagogen ska kunna vara en medkonstruktör av kunskap måste hon/han 
återerövra sin förundran, bli nyfikna igen, såväl på naturen och samhället som på 
barnets tankar. Lenz Taguchi (1997) tar upp problematiken kring hur man som pedagog 
kan ligga steget före barnen samtidigt som man ska utgå från deras idéer. Pedagogen 
behöver ligga steget före reflektionsmässigt och kunskapsmässigt för att kunna ställa 
frågor till barnen som öppnar upp för nya kunskaper. Det gäller också att synliggöra 
olika barns olika tankar. Pedagogen måste vara förberedd på tänkbara konstruktioner för 
att kunna identifiera och utmana dessa. Då kan barnet med pedagogens stöd 
rekonstruera sina kunskaper. 
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Relevans för denna studies syfte 
Att arbeta med inspiration av Reggio Emilia kan innebära olika saker i praktiken. 
Svenska förskolor tar till sig olika delar och börjar i olika ändar av allt som Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi innebär, och kan komma att innebära. Vi har valt att lyfta 
fram vissa delar av detta arbete här för att ge en bakgrund till vad det kan innebära att 
arbeta på detta sätt. En viktig aspekt är att det inte är lätt att hämta inspiration av Reggio 
Emilia utan det krävs ett aktivt förändringsarbete. Detta arbete kan dock inte utföras av 
pedagogen själv, det är i sig en motsägelse mot det socialkonstruktionistiska 
perspektivet. Förändringen måste ske som en process i hela verksamheten. Såväl 
pedagoger som barn är en del av en förskoleverksamhet med traditioner och oskrivna 
lagar och en enskild pedagogs arbete måste ses i ljuset av den diskurs hon befinner sig i.    

Att genomföra ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är mycket svårt, eftersom vi är 
så genomsyrade av de perspektiv, som antar att pedagogen redan har svaret – och 
med andra ord kräver att hon noga planerar vad barnen bör lära sig. (Dahlberg m.fl. 
2001, sid. 223).  

Att undervisa i naturvetenskap 
Teoretiska perspektiv på naturvetenskap och undervisning i naturvetenskap hämtas från 
Thulin (2006), Harlen (red.) (1996) och Sjøberg (1998). Dessa beskriver olika aspekter 
på den naturvetenskapliga undervisningen med barn, från förskola till skola. De tar alla 
upp centrala områden för den naturvetenskapliga undervisningen såsom frågor, begrepp, 
undervisningsmetod och pedagogens uppgift. De tar även upp undervisningens innehåll 
det naturvetenskapliga ämnet.   

Thulins (2006) avhandling har syftet att undersöka hur den naturvetenskapliga 
innehållsaspekten i Läroplanen för förskolan (1998) framkommer i lärares samtal med 
barn i ett naturvetenskapligt projekt. Studien är gjord ur ett fenomenografiskt och 
sociokulturellt perspektiv. Thulin har observerat projektet ”Livet i stubben” där barn på 
mellan 3-6 år arbetar med olika aspekter av en stubbe. Materialet har hon observerat 
utifrån kategorierna Lärandets akt och Lärandets objekt, där akt avser 
undervisningsform och objekt avser innehållet i undervisningen. Objektet kan 
analyseras utifrån vad läraren avser att barnen skall uppnå kunskap om eller utifrån vad 
som skedde i själva genomförandefasen. Thulin har valt det senare analysverktyget och 
bygger sin studie på videoupptagningar av verksamheten. Hennes slutsatser som är 
relevanta för vår studie är bland annat att lärarna finns med som en aktiv part även då de 
utgår från barnens intressen, att lärarna ställer öppna frågor och de använder lekröst, 
inte för att leka, utan för att fånga barnens uppmärksamhet. Hon har även fastnat för att 
lärarna använder sig av antropomorfistiska uttryck (att förmänskliga) och menar att det 
kan bero på att läraren inte har biologisk kunskap. De har inte de rätta begreppen och 
använder därför vardagligt språk rörande omsorg, lek och lärande. Då läraren inte kan 
uppfatta och utmana barnens funderingar kan det leda till att de byter ämne. Viktigt för 
barns lärande är att läraren vet vad de avser att barnen ska lära sig, att läraren har 
kunskaper om innehållet och att de har kunskaper om läroplanen. 
För att lära sig ett begrepp, ett fenomen, bör barnet få möta detta i olika sammanhang 
där begreppet/fenomenet är konstant. Thulin menar att användandet av en 
antropomorfistisk utgångspunkt kan leda till att det naturvetenskapliga innehållet 
kommer i skymundan för den konstanten, det vill säga människan.  
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I Harlen (red.) (1996) skriver olika författare om lärarens roll i naturvetenskaplig 
undervisning för skolans tidigare år. Harlen (1996) menar att barn måste bygga upp ett 
förråd av begrepp och termer för att förstå och kunna beskriva sin omvärld. I takt med 
att vi i dagens samhälle blir mer och mer beroende av tekniken är naturvetenskap en 
lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning. Hon framhåller två viktiga 
anledningar till att undervisa i naturvetenskap redan på ett tidigt stadium av 
grundskolan. Oavsett om barn blir undervisade eller ej utvecklar de föreställningar om 
omvärlden, kanske rena missuppfattningar. Den andra punkten är att tidigt ge barnen ett 
positivt förhållningssätt till naturvetenskapen för att underlätta studierna när de kommer 
upp i högre åldrar. Harlen menar att barns forskning bör gå till på så sätt att de först 
uppmanas att samla in och tolka information för att därefter komma på en förklaring 
och ha hypoteser. Harlen och Symington (1996) skriver om hur lärare kan lära barn att 
göra iakttagelser av naturvetenskapliga fenomen och Elstgeest (1996) skriver om hur 
lärare med sina frågor kan utmana barnens lärande. I sista kapitlet beskriver Elstgeest 
m.fl. (1996) bland annat om hur lärare genom att låta barn teckna eller måla kan få dem 
att uppmärksamma detaljer och öka sin iakttagelseförmåga.    

Sjøberg (1998) skriver om varför naturvetenskap är en viktig del av allmänbildningen 
och han gör det ur ett konstruktivistiskt perspektiv som innebär att han ser 
naturvetenskapen som ett objekt som finns ”där ute” och den kan upptäckas genom 
observationer och experiment. Men naturvetenskapen är ändå inte definitiv och 
bestämd. Precis som annan kunskap konstrueras naturvetenskapen genom de begrepp 
och föreställningar vi använder om den. Sjøberg beskriver konstruktivism som att vi 
alltid, från födseln, aktivt konstruerar mer eller mindre privata teorier om världen så att 
den inte bara består av enskilda fenomen utan samband. Han framhåller att 
naturvetenskapen finns i ett socialt och kulturellt sammanhang och att det gör 
naturvetenskapen både mer spännande men också svårare att greppa för läraren. Den är 
historiskt kopplad till såväl religion, filosofi, teknik, konst som kultur.   

Konstruktivism 
Det konstruktivistiska perspektivet som Sjøberg (1998) utgår ifrån ser kunskapen som 
något som finns ”där ute” och det är så naturvetenskapen vanligen framställs - som en 
beskrivning av den verkliga världen, fri från tro och lösa antaganden. Konstruktivism är 
ett begrepp som används i olika sammanhang. Vi avser konstruktivism som syn på 
kunskap och lärande.  Enligt denna sker lärande då kunskap som redan finns förändras 
eller förkastas till förmån för ny kunskap. (Sjøberg 1998)  

Huvudtanken är att alla människor gör sig egna föreställningar, de konstruerar 
mentala modeller av sin sociala och fysiska verklighet. (Sjøberg 1998, s. 295).  

Sjøberg (1998) är konstruktivist men menar att även om verkligheten faktiskt existerar 
så är vår förståelse av den socialt konstruerad.  Det betecknas som ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Det är bara diskussionen som kan hjälpa barnen i en grupp att pröva sina egna 
tämligen ofullgångna idéer och att lyssna till en mångfald idéer från de andra i 
gruppen. / …/ Att förklara sina tankegångar och ställa samman dem med andras 
idéer ger barnen ett rikare förråd av tankar och idéer än de kunde ha fått på egen 
hand.  ( Elstgeest m. fl. 1996, ingår i: Våga språnget s. 139).  
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En konstruktivistisk undervisning har ett bestämt kunskapsmål och bör bygga på 
barnens erfarenheter och de kunskaper som barnen redan har. (Sjøberg 1998)  

Ett naturvetenskapligt arbetssätt med barn 
Naturvetenskap med barn handlar om att upptäcka sådant som barn är intresserade av 
och sedan utmana dem att upptäcka och utforska fenomenet på olika sätt.  

Ett naturvetenskapligt arbetssätt handlar om att observera, sortera, klassificera, ställa 
hypoteser, undersöka, dra slutsatser och kommunicera. (Sterner 2007,  s. 30)   

I det konstruktivistiska perspektivet är det grundläggande att utgå från barnens 
förförståelse. Det gäller även i den naturvetenskapliga undervisningen. Barn 
undersöker ständigt de naturvetenskapliga fenomenen de möter och det är i dessa 
möten, som visar barnens intressen, som pedagogen bör utmana barnen.  

Det viktigaste som en lärare kan göra i för att främja elevernas iakttagelseförmåga, är 
att skapa gynnsamma tillfällen både till iakttagelser och till diskussion av 
iakttagelserna. (Symington, 1996, ingår i: Våga språnget s. 44).  

Egentligen börjar barn att forska redan när de inser att de själva kan räkna ut saker 
och ting genom att göra något på egen hand: genom att sila en näve sand, genom att 
blåsa såpbubblor, genom att hälla salt i vatten. De funderingar som barnen kan ha 
haft när de började, förändras ibland som resultat av vad de gör – vad de iakttar och 
hur de tolkar det som händer. (Harlen 1996, ingår i: Våga språnget s. 12).  

Här väljer vi att även ta upp Fischer & Leicht Madsen (1984) som identifierade tre faser 
i barns utforskande som de anser bör ligga till grund för hur pedagogen lägger upp 
undervisningen med förskolebarn. Det börjar med att barnen upplever och upptäcker. I 
denna fas är barnen inte intresserade av att ta till sig information från pedagogen. I nästa 
fas, undersökningsfasen, blir barnen mer målinriktade på något bestämt. De är 
koncentrerade och de experimenterar mycket. I den sista fasen, den reflekterande fasen, 
börjar barnen ställa frågor och de upplevde att barnen ville foga samman upplevelser 
och upptäckter. De vill nu också ha hjälp av vuxna och blir intresserade av information 
och berättelser. De tar även upp att verktyg kan få barnen att fortsätta undersöka när de 
till synes tröttnat på materialet.  

Relevans för denna studies syfte 
För att kunna identifiera vad som är det naturvetenskapliga i en undervisningssituation 
behöver såväl ämnet som undervisningen granskas. Att arbeta efter en 
naturvetenskaplig metod är en del av undervisningen, t ex att sortera. Att utgå från de 
ovan angivna författarna ger en bild av naturvetenskaplig undervisning som ett lärande 
där pedagogen spelar en central roll i de möjligheter och utmaningar hon/han ger 
barnen.  
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Teoretiska perspektiv  

Studien genomförs utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Undervisning i 
förskolan kring naturvetenskapliga fenomen, dess innehåll och form, kommer att 
belysas utifrån detta perspektiv.  

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  
I den litteratur som vi studerat för vår studie används flera begrepp med liknande 
innebörd men för oss framstår vissa skillnader. Dahlberg, m.fl. (2001) använder det 
postmoderna samt det socialkonstruktionistiska begreppen, det senare nämns även i den 
övriga litteraturen om Reggio Emilia. Säljö (2000) talar däremot om det sociokulturella 
perspektivet. Här följer en genomgång av dessa tre begrepp och därefter en förklaring 
till på vilket sätt vi kommer att använda oss av dem och av den litteratur där de 
förekommer.  

Postmodernism  
Det postmoderna projektet är ett ”projekt” som ifrågasätter moderniteten med sin tro på 
sanningar, dualism mm, då man anser att dessa inte räcker till för att beskriva den 
komplexa världen.  

I stället ses världen och vår kunskap om den som socialt konstruerade, och vi deltar 
alla som mänskliga varelser aktivt i denna konstruktionsprocess (Berger & 
Luckmann 1966). Vi är alla engagerade i interaktioner med andra för att skapa 
mening, snarare än för att söka sanningen. (Dahlberg  m.fl. 2001, s. 35).  

Enligt det postmoderna perspektivet är språket inte en representation av verkligheten, 
språket utgör verkligheten. Verkligheten konstrueras genom språket. Att säga att det 
bara finns en verklighet är att skapa en norm, men postmodernismen ifrågasätter att den 
objektiva kunskapen finns. Den postmoderna synen på vetenskap är att vetenskapen har 
ett stort inflytande på våra liv men den har inget sanningsmonopol. Barnet måste ges 
möjlighet att skapa egna, alternativa teorier innan det möter de vetenskapligt ”sanna” 
teorierna. Inom det postmoderna projektet används begreppet socialkonstruktionism. 
(Dahlberg m. fl. 2001)  

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan verka bygga på ett konstruktivistiskt 
perspektiv men kunskapen skapas i sociala sammanhang, den finns inte ”där ute”.   

För konstruktionisterna går det inte att skilja subjekt och objekt åt, eller för den delen 
oss och världen. Vi lever i ett fullständigt beroendeförhållande till världen. Vi blir till 
i relation till den och i relation till varandra. Ingen annan kunskap finns än den som 
vi själva konstruerar tillsammans. Kunskap finns alltså inte endast i individens 
huvud, utan skapas och definieras i samspelet mellan oss människor och finns så att 
säga mellan oss. (Gregen & Gregen, 1991). (Lenz Tanguchi 1997,  s. 43).  

En modernistisk syn på världen kan resultera i att barnens komplexa erfarenheter och 
rikedomen i deras liv, ersätts av kategorier och klassifikationer. Vi kan då inte länge få 
syn på det kompetenta barnet, utan endast bilden av barnet, såsom det passar in i våra 
kategorier. 
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Det socialkonstruktionistiska perspektivet sätter barnens kunskaper lika högt som någon 
annans. Lärande är inte att komma fram till ett förutbestämt mål, utan genom att 
framhålla olikheter och det sociala lärandet, kan lärandet leda fram till ny, oväntad 
kunskap. (Dahlberg m. fl. 2001)  

I denna konstruktion av det ”rika” barnet är lärande inte en individuell kognitiv 
handling som nästan isolerad utförs i barnets huvud.  Lärande är en kooperativ och 
kommunikativ aktivitet i vilken barnen konstruerar kunskap, skapar mening i sin 
värld, tillsammans med vuxna och – lika viktigt – med andra barn. (Dahlberg, m.fl. 
2001,  s. 77).  

Den kunskap som skapas är inte fast utan provisorisk och föränderlig. Genom att utgå 
ifrån varje barns unika erfarenheter och inte arbeta mot ett bestämt kunskapsmål kan ett 
utforskande arbetssätt leda till nya frågor som i sin tur kan leda till samband ingen 
kunnat förutse. Ett förutbestämt mål kommer att hämma barnen i lärandesituationen, 
oavsett om den är kontrollerad eller fri. Dahlberg m.fl. (2001) tar även upp att de i 
Reggio Emilia anser att en pedagogik som framhåller olikheter, pluralism, det 
annorlunda och oförutsägbara ger nya möjligheter.  

Likheter och skillnader med det sociokulturella perspektivet 
Till skillnad från det socialkonstruktionistiska perspektivet där verkligheten skapas 
genom språket så anser man inom det närliggande sociokulturella perspektivet att 
kunskap är det som är överenskommet. Det är denna överenskomna kunskap som 
barnen ska få lära sig i undervisningen. Barnen har med andra ord lärt sig då de lärt sig 
att benämna naturen med de begrepp som används i samhället. I det sociokulturella 
perspektivet på lärande sker inlärning i ett samspel mellan de kollektiva resurser för 
tänkande som finns och det lärande som sker inom individen. Andra människor förser 
oss, i samspel med dem, med sätt att tänka och tolka. Detta betecknas som att 
verkligheten medieras. Kunskap är det som människor kommit överens om och det är 
mot denna överenskomna kunskap som undervisningen bör rikta sig. (Säljö 2000)  

Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det 
sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. (Säljö 2000,  s. 66).  

Mediering av kunskap mellan människa och ting såväl som mellan människor sker 
genom artefakter som är både de språkliga och de fysiska redskap vi använder oss av för 
att förstå och agera i världen. (Säljö 2000)  

Relevans för denna studies syfte 
I studien utgår vi från det socialkonstruktionistiska begreppet och dess syn på kunskap 
och lärande. Det är vad vi utgår ifrån i den slutgiltiga tolkningen.  

Att vara medkonstruktör innebär att konstruktions- eller skapandeprocessen inte är 
solitär. Det är inget som sker helt och hållet i ett enskilt barns eller en enskild 
individs medvetande. Allt genererande av erfarenhet, förståelse, innebörd, mening 
och kunskap sker i relation till en omgivning av ting i omvärlden och framför allt 
människor.  (Lenz Taguchi 1997,  s. 53).  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet gör det tydligt att en givande 
undervisningssituation ska ge barnen möjligheter att skapa ny kunskap innan de möter 
den vetenskapligt sanna och med hjälp av frågor, hypoteser och utforskande ska de 
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tillsammans kunna skapa nya kunskaper. För detta syfte är det av stor vikt att 
kunskapsmålet inte är satt på förhand då detta hämmar barnens möjligheter till 
medkonstruerande av kunskap.  

Centrala begrepp  

Naturvetenskapliga fenomen 
Studien riktar sig mot undervisning kring naturvetenskapliga fenomen. Begreppet 
används i Läroplanen för förskolan (1998). I nationalencyklopedin definieras fenomen 
som en företeelse, något allmänt iakttagbart, som något märkligt eller ovanligt.   

I den moderna fenomenologin står "fenomen" för det för oss tillgängliga, vars 
verkliga beskaffenhet vi kan upptäcka först då vi genom epochén1 befriat oss från 
våra förutfattade meningar om vad som ligger bakom fenomenet. 
(Nationalencyklopedin 2007-12-18 www.ne.se)    

Det naturvetenskapliga fenomenet kan därmed definieras som något iakttagbart vi kan 
upptäcka först då vi inte längre har förutfattade meningar om vad som ligger bakom.  

När vi använder oss av detta begrepp syftar vi på det naturvetenskapliga ämne/område 
som pedagogen avser att barnen ska lära sig om i det observerade undervisningstillfället 
eller i projektet som helhet. Att vi valt att kalla det för fenomen istället för ämne beror 
på att vi avser fenomenet så som det upplevs av dem som deltar i undervisningen och 
inte som ett (skol)ämne så som pedagogen framställer det.  

Lärandets akt och lärandets objekt 
Lärandets akt handlar om hur barn går till väga för att lära sig något men det handlar 
även om undervisningsform; det vill säga det sätt som pedagogen arrangerar 
undervisningens innehåll på. Frågan i fokus är Hur? (Thulin 2006). Den här studien 
kommer som tidigare nämnts att fokusera på pedagogens roll. Det innebär att hur 
barnen går tillväga för att lära sig något endast kommer att diskuteras på en teoretisk 
nivå. I resultatet ligger fokus på undervisningens form och på pedagogen.  

Lärandets objekt avser det som barnet förväntas utveckla, ett kunnande eller en 
förmåga. Frågan i fokus är Vad? och gäller objektet som är innehållet i undervisningen. 
Det kan vara till exempel ett naturvetenskapligt fenomen och en 
problemlösningsförmåga.   

Syftet med att använda sig av dessa båda begrepp är att lärande inte kan förstås utan att 
man samtidigt förstår det fenomen som är i fokus. Detta på grund av att lärande är en 
relationell process. (Thulin 2006).  

                                                

 

1 epoche, en term som tid igast användes av de antika skeptikerna i betydelsen "återhållande av 
omdömet"; först för tanken att man i varje tveksam situation bör avstå från att fälla något 
omdöme, senare för åsikten att man bör avstå från varje omdöme över huvud taget om den 
yttre verkligheten med tanke på den bräckliga grund som sinnesiakttagelse, minne eller 
hörsägen erbjuder. (Nationalencyklopedin 2007-12-18 www.ne.se)  

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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Material 
Med material avser vi såväl fenomenet i sig som de representationer av fenomenet som 
barnen får tillgång till i undervisningen. Även redskap för undersökande på olika sätt 
avses. Dessa kan vara redskap, fotografier och material för skapande mm. 
Sjøberg (1998) menar att man i naturvetenskapen använder modeller som redskap för 
att få syn på det naturvetenskapliga fenomenet. Modellen kan användas som hjälp för 
att synliggöra det man inte känner till men den kan inte ersätta det den står modell för 
helt i detalj. Det finns fortfarande sidor man inte kan upptäcka genom att studera en 
modell.  
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv på kunskap är modeller viktiga då de är en del av vår 
kunskap. De används som byggstenar så att vi kan bygga ny kunskap på den som redan 
finns. Sjøberg (1998) menar att ny kunskap måste byggas på den redan konstruerade 
kunskapen för att få en ”kognitiv struktur” och undvika löst hängande kunskaper.   

Ett annat sätt att synliggöra naturvetenskapliga fenomen med hjälp av material är att 
avbilda dem. Uppfattningen att det är lättare att uppfatta en sak med denna metod 
ifrågasätter dock Elstgeest m.fl. (1996). När ett barn ska uppfatta något det har iakttagit 
kan det enligt henne underlättas genom avbildandet men enbart skapandet av en bild 
leder inte till att iakttagelseförmågan blir bättre. Syftet behöver klargöras och det är 
också viktigt att man sedan pratar om den färdiga bilden/produkten. Då man kan 
jämföra likheter och skillnader med det som avbildades.  

I Reggio Emilia används däremot avbildandet genomgående som ett sätt för barnen att 
upptäcka detaljer i det som observeras då det anses utveckla och fördjupa deras 
läroprocesser. Med det skapande materialet kan barnen både forska efter ny mening och 
de kan även uttrycka kunskaper som de redan har. (Lenz Taguchi 1997)  
Då barnen får upptäcka materialet på egna villkor ger det dem egna erfarenheter. Det är 
inte den färdiga produkten som är det viktiga utan processen då det är där som kunskap 
skapas. Processen kallas för en meningsskapande läroprocess. (Lenz Taguchi 1997)  

Nordin-Hultman (2003) ser flera skillnader i den tillgänglighet och möjlighet till 
samspel med material som barn möter i förskolan och kopplar detta till postmoderna 
perspektiv, till teorier om makt och om barnsyn. Centralt i resonemanget är att barn blir 
koncentrerade när de har ett material att vara aktiva med, ett material som är responsivt. 
Enligt Nordin-Hultman (2003) bör materialet fånga barnens uppmärksamhet och vara 
varierande och på så sätt skapa koncentration. När barnet uppträder okoncentrerat i en 
negativ situation där det inte finns något att vara koncentrerad på menar författaren att 
pedagogernas val måste ses i ljuset av den diskurs de är en del av. På de svenska 
förskolorna, som Nordin-Hultman observerat, fanns det lite material med 
naturvetenskaplig och teknisk laddning och därmed lite möjlighet till experimenterande. 
Detta synliggjordes i avsaknaden av verktyg. Hon definierar ett naturvetenskapligt 
material som något som är utvalt för att barn ska få undersöka med händerna och arbeta 
med skillnader, relationer och förändring.   

Frågor 
Med fråga avser vi inte enbart tydligt avgränsade frågor med frågetecken efter utan även 
uttalanden och aktiviteter från, i det här fallet, pedagogens sida som får barnet att 
komma vidare i sitt utforskande/funderande om fenomenet. En fråga i en 
naturvetenskaplig undervisning i förskolan bör utmana barnen och leda till vidare 
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funderingar och utforskande snarare än att fråga efter ett ”rätt” svar. Detta gäller såväl 
inom en undervisning utformad efter en konstruktivistisk syn på lärande som inom den 
socialkonstruktionistiska.   

Elstgeest (1996) menar att man med rätt sorts frågor kan väcka barnens nyfikenhet och 
på så sätt locka dem till vidare undersökning. Improduktiva frågor leder inte till vidare 
undersökningar då de är ute efter det ”rätta” svaret. Produktiv fråga uppmanar barnen 
att visa fram sitt eget svar hellre än att rabbla upp något. De inspirerar till produktiv 
verksamhet. Han menar att syftet med frågorna bör vara att stimulera barnens tankar 
och aktivitet.   

Dahlberg m.fl. (2001) menar att barnets förmåga att konstruera sin egen förståelse ökar 
när pedagogen ställer utmanande frågor. För att synliggöra för barnet att man kan se på 
ett fenomen på flera olika sätt måste pedagogen kunna se och lyssna till barnet och 
ställa utmanande frågor.   

Begrepp 
I undervisningen av naturvetenskapliga fenomen i förskolan behöver pedagogen göra en 
avvägning mellan att utgå från barnens egna begrepp för att bygga på deras förförståelse 
och att introducera nya begrepp för att leda barnens kunskapsskapande vidare. 
Naturvetenskapen tycks bygga på begrepp vars innebörd ska vara tydlig så att aktörerna 
vet vad de avser med begreppet i det sammanhang som det används. Sjøberg (1998) 
skriver att vetenskapliga begrepp är uppfunna av människan som hjälp att förstå 
världen. Det är enbart med hjälp av teoretiska begrepp och tankar som världen kan 
beskrivas och det är vetenskapens uppgift att beskriva det konkreta och verkliga.  
Harlen, Symington (1996) skriver att när läraren vill lära eleverna vissa begrepp är det 
viktigt att välja material som riktar uppmärksamheten mot det tilltänkta fenomenet.   

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet skapas kunskap i ett socialt 
sammanhang och de vetenskapliga teorierna är inte mer sanna än ett barns utan endast 
mer användbara i ett visst sammanhang (Lenz Taguchi 1997). För barnen i sitt 
sammanhang kan helt andra begrepp vara de mest användbara begreppen, fulla av 
innebörd. Den innebörden har skapats av barnen och pedagogerna tillsammans. 
Dahlberg (2001) menar att barnen måste få möjlighet att kommunicera sina erfarenheter 
och det är pedagogens uppgift att ge dem möjlighet till det, det som inom Reggio Emilia 
betecknas som att låta barnen använda sina hundra språk. I en naturvetenskaplig 
undervisning utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tolkar vi det som att 
pedagogen bör använda sig av barnens egna begrepp, utmana dessa och med hjälp av 
dem få barnen att utforska och fundera kring fenomenet. Det är ett sätt att i praktiken 
erkänna barnens teorier som lika sanna som de vetenskapliga. Ett exempel på det är att 
ett barn kan välja att benämna allt som flyter som ”båt”.        



Naturvetenskapliga fenomen i förskolan – Bläckfiskar, spindlar och vatten 
Examensarbete 

Karolina Leidefors och Malin Pettersson  

15 

Metod  

Här följer en genomgång av de metoder som vi har valt för att besvara 
forskningsfrågorna utifrån studiens syfte. Syftet med vår studie är att synliggöra hur 
fyra pedagoger undervisar kring ett naturvetenskapligt fenomen med de yngsta barnen 
(1-3 år) i förskolan och hur dessa förskolors sätt att arbeta med inspiration av Reggio 
Emilia påverkar detta arbete. För detta syfte har vi valt att observera fyra pedagogers 
undervisning och vi har sedan följt upp den undervisningen med intervjuer.  

Urval  

För att besvara våra forskningsfrågor sökte vi informanter som arbetade med de yngsta 
barnen på förskolor som arbetar med inspiration av Reggio Emilia. En given premiss 
var även att de skulle arbete med naturvetenskapliga fenomen. Vi har valt att följa fyra 
pedagoger som vi i studien kallar Nina, Mona, Maria och Sara. Antalet fyra gör 
materialet överblickbart för läsaren och ger oss en möjlighet att göra en kvalitativ 
analys av observationer och intervjuer.   

Att arbeta med inspiration av Reggio Emilia är vanligt förekommande i 
Stockholmsområdet och vi tog kontakt med två verksamheter som arbetar så. Dessa var 
en större verksamhet och en mindre verksamhet, som vi i studien valt att kalla 
”Småstugorna” och ”Prästkragen”. De arbetade nu med naturvetenskapliga projekt och 
vi framförde en förfrågan om några av deras pedagoger på småbarnsavdelningarna var 
intresserade av att delta i vår studie. Det var förskolornas verksamhetsansvariga som 
valde ut vilka pedagoger som fick förfrågan. Vi fick då reda på att Småstugorna arbetar 
i ett övergripande projekt där alla pedagoger är förbundna att arbete med ”Insekter och 
smådjur” detta år som en del av verksamhetens process att lära sig arbeta med 
inspiration av Reggio Emilia. Förskolan Prästkragen är en del av en större verksamhet 
där man arbetar med ”Utemiljön” detta år och på Prästkragen har en pilotgrupp valt att 
arbeta med projektet ”Vatten” och det inspirerar även andra grupper på förskolan. De 
har inte samma krav på sig att arbeta med samma ämne som Småstugorna har. Barnen i 
grupperna är 1-2 år respektive 2-3 år gamla. Även barnens namn är fingerade i studien. 
När vi kontaktade förskoleverksamheterna skrev vi vad vårt syfte var, så som det var 
formulerat i det skedet, och bifogade även ett brev med information till pedagogen. Där 
ingick även ett avtal som de fick skriva under om de ville delta. De fyra som 
kontaktades var positiva till att delta i studien. Vi besökte förskolorna strax därpå och 
hämtade avtalen och gav på så sätt ett tillfälle för pedagogen att ställa frågor om studien 
och då frågade vi även vilken eller vilka dagar som skulle passa att vi kom och 
observerade. Vid detta tillfälle gav vi även pedagogen en lapp att sätta upp i hallen med 
information till föräldrarna om att i skulle komma dit och varför. 
Innan intervjuerna gjorde vi varsin provintervju på varandra. Trots en känsla av att 
situationen var tillgjord förvånades vi över hur givande det var. Det gav oss en chans att 
sätta oss in i informantens situation och ledde till att vi omformulerade en del frågor. 
Arfwedson (2005) framhåller att provintervjuer ger mycket mer erfarenhet än att läsa 
teorier.  
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Genomförande  

Datainsamlandet har gått till på så sätt att vi besökte en pedagog på förskolan en hel 
dag. Under förmiddagen har vi observerat när pedagogen arbetat tillsammans med 
barnen inom det projekt som pågår och därefter har vi genomfört intervjun.   

Dessa observerade verksamheter visar en dag i något som ska bli ett årslångt projekt. 
Dessa fyra pedagogerna arbetar i två olika verksamheter i två olika kommuner. Saras 
vattenprojekt har blivit inspirerat av det arbete Marias grupp gör i egenskap av 
pilotgrupp. Nina och Mona som båda arbetar med spindlar i sina projekt arbetar i en 
större verksamhet och har inte någon kontakt med varandra kring projektet.  

Översikt över de fyra projekten   

Projekt  Det 
naturvetenskapliga 
fenomenet   

Undervisningens 
utformning  

Barnen  
(antal, 
ålder)  

Pedagog 

 

Insekter 
och 
smådjur   

Spindlar  Utforskande med 
luppburkar, ute  

5 st. 
1-2 år.  

Nina 

 

Insekter 
och 
smådjur   

Spindlar  Avbildande med 
lera, inne  

4 st. 
1-2 år  

Mona 

 

Vatten 
(Utemiljö)

   

Bläckfiskar  Avbildande med 
målarfärg, inne  

6 st. 
2-3 år  

Maria 

 

Vatten 
(Utemiljö)

   

Snö, is och vatten  Utforskande med 
redskap, inne  

5 st. 
1-2 år  

Sara  

 

Observationerna 
Observationerna har genomförts där undervisningen har ägt rum, ute eller inne. Genom 
att vi var sysselsatta med att dokumentera under observationen utgjorde vi ingen del av 
undervisningen. Vi satt ner och försökte att undvika att samtala med barnen eller på 
annat sätt störa dem eller pedagogen. Det samspelande som förekom med barnen rörde 
sådant som att hjälpa till med en vante eller liknade. Detta skedde max 1-2 
ggr/observation och då på initiativ från barnet. 
Dokumentationen skedde i spaltform. Vi fördelade antecknandet så en av oss skrev ner 
vad som sades under rubrikerna ”Pedagogen säger” och ”Barnen säger/kommunicerar”, 
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och de andra skrev ner det som skedde under rubrikerna ”Pedagogen gör” och ”Barnen 
gör”. Det är en metod vi har använt oss av tidigare och vi upplever att det är ett 
praktiskt sätt att synliggöra vad som händer och sägs. Framförallt små barn 
kommunicerar ofta utan det talade ordet och därför har den spalten inte begränsats till 
enbart vad som sades. Då vi har riktat vårt fokus i studien mot pedagogens roll och 
hennes syn på projektarbetet är det även det vi har haft i fokus för våra observationer. 
För att inte missa något som pedagogen gör eller säger har vi haft vårt fokus på henne 
och därmed har det som barnen sagt och gjort (i stort sett) enbart antecknats då det skett 
i relation till pedagogen. Det som barnen sagt och gjort utan att det fått gensvar från 
pedagogen eller sagt och gjort i relation till varandra utan pedagogens medverkan syns 
alltså inte i dokumentationen. Det innebär att barnen kan ha visat på fler kunskaper och 
färdigheter inom området än vad som framkommer i vår studie. Vi anser att studien 
fortfarande visar hur pedagogen förhållit sig till barnens agerande i projektarbetet vi 
observerat.  

Intervjuerna  
Intervjuerna genomfördes i tre av fallen på eftermiddagen och i ett av fallen strax efter 
observationen.  
I samband med att vi besökte pedagogen veckan innan vi började med datainsamlingen, 
fick de reda på hur intervjun skulle gå till. Där beskrevs de inledande frågorna som var 
lika för alla och som rörde pedagogens utbildning, hur länge hon arbetat och hur det 
kommer sig att de arbetar med just det projektet samt att vi därefter planerade att prata 
om det vi observerat på förmiddagen.  
Vi valde att göra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som enligt Kvale (1997) ger 
stor frihet och utrymme för att lägga till passande frågor under intervjuns gång och 
också ger möjlighet att följa upp med följdfrågor. 
Vid intervjun hade vi några punkter nedskrivna för oss själva som vi ville få med i 
samtalet samt frågor bestämda utifrån den observerade undervisningen. De frågor som 
var lika för alla gällde:   

 

pedagogens erfarenhet av och inställning till naturvetenskap nu och i skolan 

 

hur pedagogen resonerar kring att ha naturvetenskap med små barn  

 

hur pedagogerna arbetar med läroplanen   

Den sista punkten om läroplanen blev, insåg vi efteråt, ställd på ett luddigt vis och det 
var oklart om pedagogerna menade hur de arbetar med läroplanen i allmänhet eller, som 
vi menade, i det specifika projektet. Vi hade även skrivit ner kortfattat vad vi ville fråga 
om angående det vi observerat på förmiddagen. Dessa frågor kom vi tillsammans fram 
till när vi efter observationen gick igenom anteckningarna. Med dessa frågor ville vi 
veta hur de tänkte kring valet av metod, användandet av begrepp och frågor, hur de 
skulle arbeta vidare med projektet, hur de använder dokumentationen och framförallt 
vad syftet var med uppgiften. Vad avsåg eller ansåg pedagogen att barnen fick 
möjlighet att lära sig? Vi frågade även om specifika saker som vi blivit nyfikna på.  

Då vi tidigare, var för sig, varit i kontakt med dessa förskolor delade vi upp intervjuerna 
sinsemellan så att den som ledde intervjun inte hade några förutfattade meningar om 
förskolan och pedagogens arbetssätt. Det intervjuaren kände till om pedagogen 
begränsades till det som vi observerat på förmiddagen och det vi berättat för varandra. 
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En viktig anledning till detta, som vi även förklarade för pedagogerna, var att vi ville 
undvika att samtalet kom in på "som du vet"-formuleringar.  
Den av oss som inte ledde intervjun i fråga satt med och fick mot slutet fråga om sådant 
som hon ansett saknades i intervjun så långt. På så sätt behövde inte den som ledde 
intervjun sitta och koncentrera sig på att inte ”missa” någon fråga utan kunde lägga sin 
uppmärksamhet på vad pedagogen sa och följa upp det. Det är något vi, framförallt i 
efterhand, har märkt svårigheten i. När vi transkriberat samtalen kunde vi se flera 
uttalanden från pedagogerna som hade varit givande att följa upp och få utvecklade.    

Materialbearbetning  

Att beskriva resultatet 
Efter varje observationstillfälle skrev vi rent observationsspalterna och sammanställde 
dem i fyrspalter, under ovan nämnda rubriker, så noggrant som möjligt på datorn. Även 
här gjordes ett urval av vad som var en del av undervisningen och vad som kunde 
plockas bort som irrelevant. Vi hade antecknat mer än nödvändigt vilket var en 
förutsättning för att kunna sammanställa det som sades med det som gjordes. 
När all datainsamling var klar skrevs observationerna från varje tillfälle i en löpande 
text och citat från respektive intervju plockades in för att styrka det som hände. Alla 
namnen fingerades nu i materialet. Därefter har enbart de fingerade namnen använts 
vilket varit en fördel då vi kunnat diskutera arbetet på offentliga plaster utan att risker 
att avslöja informanternas namn. 
Varje ljudupptagning av intervjuerna transkriberade vi först ner med penna på papper. 
Detta gjorde vi tillsammans så att vi skulle få en gemensam bild av intervjun. Det var 
tidskrävande och även om det hade varit mer effektivt att dela upp transkriberingen av 
intervjuerna sinsemellan så anser vi att detta gav oss en mer rättvis och gemensam bild 
som sedan har hjälpt oss i analysen. Därefter skrevs intervjuerna in på datorn. 
Intervjuerna skrevs ner ordagrant, med kommatecken för korta pauser och punkter för 
längre pauser. Vi skrev även ner skratt, eventuella störande ljud, harklingar och alla 
”mm” som förekommer i ett samtal. Dessa texter följde talspråket vilket underlättade 
för oss när vi skulle tolka vad informanten menade med sitt uttalande men de var svåra 
att läsa på grund av alla talspråkliga uttryck så som ”men då liksom tänkte jag att”, 
”asså” och liknande.   
Enligt Kvale (1997) finns det inga direkta riktlinjer för hur man ska skriva ut en intervju 
utan man får ta hänsyn till vad den ska fylla för syfte. I studien var vi inte ute efter att 
ordagrant citera informanterna utan informanternas tankar var det intressanta. (Kvale 
1997) I det skede då vi började placera in intervjusvaren i ett resultat så valde vi att ta 
bort de för vårt syfte ovidkommande talspråkliga formuleringarna för att, för läsaren, 
underlätta förståelse av det informanten faktiskt svarade på frågan. Vi har inte 
formulerat om uttryck så att det förändrar innebörden i svaret men vi har ändrat 
ordföljden i de fall då informantens uttalande blir svårtolkat om man inte hör 
betoningarna. Vi har även behövt ändra ordföljd för att hålla informanterna anonyma då 
talspråket avslöjar personen. 
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Att analysera resultatet 
Spaltdokumentationen såväl som de transkriberade intervjuerna lästes flera gånger. Det 
arbetssätt vi använt för att analysera intervjumaterialet beskriver Kvale (1997) som ad 
hoc vilket innebär att ingen standardmetod används utan det har växlats mellan olika 
tekniker. Våra slutgiltiga analysredskap har successivt vuxit fram då vi har läst 
materialet flera gånger och sökt mönster. Detta gör att vår analys till stor del blir 
induktiv.   

De kategorier som vi använder för att synliggöra mönster i resultatet har framkommit på 
olika sätt. Den övergripande uppdelningen i lärandets akt och lärandets objekt är en 
deduktiv analysdel.  
När vi strukturerade ”Pedagogens val av Lärandets akt” identifierande vi fyra stora 
orsaksområden med pedagogernas argument för varför undervisningen ser ut som den 
gör. Dessa berör att de arbetar i projekt, att de valt att utforma dagens undervisning 
utifrån barnens intressen och förmågor, att de kopplar till läroplanen och att de är 
medvetna om att barnen lär av varandra såväl som av pedagogen. Här ser vi på hur 
pedagogerna valt undervisningsform utifrån var barnen befinner sig och andra faktorer. 
I strukturerandet av ”Lärandets objekt, det naturvetenskapliga fenomenet” identifierade 
vi att pedagogerna använde sig av antingen fenomenet i sig eller av representationer av 
fenomenet. Hur dessa material användes i undervisningen var kopplat till pedagogens 
val av undervisningsform. Här ser vi på hur valet av undervisningsform påverkar 
framställandet av lärandets objekt.  
Kategorierna har valts utifrån observerade likheter och skillnader i pedagogernas 
undervisning och resonemang som är relevanta för att besvara studiens 
forskningsfrågor.  

Att tolka resultatet i en diskussion 
Efter att vi sammanställt resultaten med hjälp av olika kategorier som synliggjorde 
mönster i våra resultat återkopplade vi till de teoretiska utgångspunkter vi tidigare 
beskrivit. Det skedde i en växelverkan där vi ömsom utgick från resultaten och styrkte 
vår tolkning av dem med relevanta teorier och ömsom utgick vi ifrån en viktig aspekt i 
vår teoretiska bakgrund för att se om våra resultat visat något liknande eller något som 
motsäger den delen av teorin.  

Tillförlitlighetsfrågor  

Vi valde att göra både intervjuer och observationer för att få en så nyanserad bild som 
möjligt av den verksamhet som pedagogerna befinner sig i.  
Einarsson & Hammar Chiriac (2002) menar att fördelen med observationer är att den är 
oberoende av informanternas förmåga att delge information. Då olika personer har olika 
förmåga att uttrycka i ord vad de tänker om något tror vi att kopplingen till ett konkret 
tillfälle kan hjälpa pedagogen att uttrycka sina tankar. Det kan även bidra till att 
samtalet kommer att handla om hur de arbetar i projektet snarare än att det t.ex. blir en 
allmän diskussion om Reggio Emilia. Det kommer även att hjälpa oss ovana intervjuare 
att hitta relevanta frågor som utgår från pedagogens verksamhet och förförståelse om 
projektarbete och naturvetenskap med små barn. Såväl observationer som intervjuer har 
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genomförts av oss båda då vi eftersträvat att få en gemensam syn på studien. Det har 
även varit ett sätt att hjälpas åt för att inte missa något.  

Då syftet med studien är att belysa hur pedagogen arbetar i projektet och hur hon 
förhåller sig till barnen, metoden och ämnet men där fokus ligger på pedagogens 
resonemang bedömde vi att spaltdokumentation som observationsmetod räckte för att 
synliggöra undervisningen. 
Då små barn till stor del uttrycker sig minst lika mycket med kroppsspråk och tonfall 
som med ord var kommunikationen mellan barn och pedagog rikare än vad vi med 
denna metod kunnat synliggöra. Ofta anade vi vad barnen ville kommunicera men då 
resultaten ska framställas neutralt kan inte våra antagande finnas med om de inte är väl 
understödda av situationen som helhet.  
Det var utmanande att skriva rent observationsanteckningarna till en helhet och göra en 
spaltdokumentation med fyra spalter: pedagogen säger/gör, barnen kommunicerar/gör, 
för ibland har det varit svårt att lista ut vilket uttalande som hörde ihop med vilket 
görande och vilket barn det var riktat till.   

Det är en rejäl utmaning att i studien utgå från det som är resultatet av våra data och inte 
från vad vi minns att vi uppfattade. En annan viktig aspekt i tolkningen av våra data är 
att vi inte har tagit upp vilken inverkan barnens språkliga förutsättningar kan ha haft på 
pedagogens val av undervisningsform. Det är barnen i Ninas grupp och i Monas grupp 
som är flerspråkiga och vilka betydelser det kan ha på pedagogernas sätt att använda sig 
av undervisningsform, frågor och begrepp är svårt att avgöra i denna studie men det kan 
ha inverkat på resultatet. 
Vi har även haft vissa svårigheter med att analysera den intervju som vi hade med 
pedagogen Nina då vi inte kunnat avgöra hur mycket den påverkades av ett gråtande 
barn i rummet bredvid. Den intervjun genomfördes på avdelningen och det fanns ingen 
dörr att stänga emellan.  

En viktig aspekt att minnas i observationerna är hur vår närvaro påverkar situationen. 
Trots att vi tydligt förklarade för pedagogerna att de inte skulle förändra sin planerade 
undervisning för att vi skulle komma dit framgick det i några fall att de funderat lite 
extra på vad de skulle göra för vår skull. Dock tror vi att det vi i vår studie lagt 
tonvikten vid är oförändrat hos pedagogen oavsett vår närvaro då det handlar om deras 
förhållningssätt i undervisningen och deras tankar kring undervisningen. Hade vi 
däremot gjort en kvantitativ studie av antalet naturvetenskapliga ”arbetspass” på 
förskolor hade vi behövt gå tillväga på ett annat sätt.  
Det här är ett citat av Heinz von Foerster som Reggio Emilias filosofiska ledare 
Malaguzzi brukade använda sig av och som vi tycker passar in i vår reflektion om vår 
metod för att påvisa att vi är medvetna om att observationer inte är objektiva.  

Objektivitet är ett subjekts falska föreställning att observationer kan göras utan 
honom.  (Dahlberg m fl. 2003, s. 183).  

Då vi i förväg bestämt vad som skulle observeras och av vem har vi redan där gjort en 
påverkan på de data vi samlat in.   

Vi har valt att presentera en jämförelsevis stor mängd data i resultatet samt lagt 
sammanfattningar av de observerade undervisningstillfällena i bilagor då vi anser att vi 
inte kan ge en korrekt bild av undervisningen med förskolebarnen utan att beskriva 
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situationen där lärandet sker. Detta tror vi är särskilt viktigt då vi strävar efter att 
synliggöra undervisning med 1-3-åringar. Kommunikationen som sker mellan barn och 
pedagoger kan inte illustreras i resultatet med en enda mening eller i ett enda begrepp. 
Sett utifrån det socialkonstruktionistiska perspektiv som ligger till grund är det heller 
inte givande att analysera lösryckta delar så allt lärande sker inom en viss kontext. Det 
har lett till vår strävan att så långt det går möjliggöra för läsaren att få en helhetsbild av 
den observerade undervisningen.  

Etiska aspekter   

Vi har utgått från vetenskapsrådets fyra huvudkrav och även från information om etiska 
regler i Kvale (1997) och Arfwedson (2005). 
Vi började med att informera våra informanter om vilken roll de har i vår studie. I det 
kontrakt som informanterna fick skriva på upplystes de om att deras medverkan var 
frivillig, att de fick avbryta sin medverkan när de ville samt att de och deras 
verksamheter var anonyma. De fick information om att intervjun skulle spelas in med 
Mp3-spelare och hur vi skulle gå till väga med observationerna. Föräldrarna fick 
information via ett brev som vi satte upp i hallen på förskolan. Då barnen varken 
fotograferades, filmades eller någon ljudupptagning gjordes av observationen så 
beslutade vi i samråd med pedagogerna att det var tillräckligt. De två respektive 
pedagoger som arbetar på samma förskola/ i samma verksamhet har haft kännedom om 
varandra men pedagogerna/cheferna på förskolorna har inte fått reda på vilka andra 
förskolor som deltar i studien.  

All datainsamling i form av ljudupptagningar och spaltdokumentationer där 
informanternas namn står med raderas när studien är färdig och vi kommer på så sätt 
inte kunna avslöja deras eller förskolornas identiteter. Deltagarna kommer att få ta del 
av studien när den är färdig. 
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Resultat   

För att besvara forskningsfrågorna har vi i analysen av vårt insamlade material 
fokuserat på lärandets akt och lärandets objekt då dessa utgör basen i våra två 
forskningsfrågor som är:   

1. Hur beskriver pedagogerna sitt val av lärandets akt (undervisningens 
utformning) och vad avser de att barnen ska få möjlighet att lära sig i den 
observerade undervisningen?  

2. På vilket sätt framställs lärandets objekt, det naturvetenskapliga fenomenet, i 
den observerade undervisningen?  

Vi kommer att presentera våra resultat under rubrikerna ”Pedagogernas val av lärandets 
akt” och ”Lärandets objekt, det naturvetenskapliga fenomenet”. De aspekter 
pedagogerna lyfter fram för att belysa lärandets akt respektive lärandets objekt kommer 
att utgöra kategorier. Vår strävan är att här synliggöra mönster i undervisningsform och 
innehåll.  

För att ge läsaren en möjlighet att ta del av hur undervisningen av 1-3-åringar kan se ut 
så finns sammanfattningar av de observerade undervisningstillfällena i Bilaga 1-4, 
kompletterade med fotografier på undervisningsmaterialet.   

Efter varje intervjusvar eller utdrag ur observationen står namnet på den berörda 
pedagogen. Understruket namn visar ett det är ett citat ur intervjun. I utdragen ur 
observationen står pedagogens namn med versaler.  

1. Pedagogens val av Lärandets Akt  

De val pedagogerna gjort i förhållande till Lärandets akt redovisas här under rubrikerna 
”A. Valet av projekt”, ”B. Valet av undervisningens utformning”, ”C. Valet av 
undervisningsform i förhållande till läroplanen” samt ”D. Valet av undervisningsform 
för lärande i samspel”.  

A. Valet av projekt  

 

Projektets innehåll är gemensamt för hela området och pedagogerna följer det 

 

Projektets innehåll är gemensamt för hela området och pedagogerna utgår ifrån 
det på olika sätt  

De två observerade verksamheterna har båda övergripande projekt som är gemensamma 
för hela verksamhetsområdet. I området Småstugorna arbetar de med ”Insekter och 
smådjur” och på Prästkragen arbetar de med ”Utemiljön”. Pedagogerna Nina och Mona 
som arbetar på Småstugorna har oberoende av varandra valt att arbeta med ”Spindlar” 
[Se bilaga 1-2] och på Prästkragen har Maria och Sara valt att arbeta med ”Vatten” [Se 
bilaga 3-4] inom det övergripande projektet. Nina och Mona arbetar närmare det 
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övergripande projektet ”Insekter och smådjur”, medan Maria och Sara arbetar längre 
ifrån ”Utemiljön”.  

Projektets innehåll är gemensamt för hela området och pedagogerna följer det 
På Småstugorna är projektet valt gemensamt för att pedagogerna ska få en möjlighet att 
gemensamt lära sig att arbeta i projekt. De har nätverksmöten där pedagogerna träffas i 
grupper varannan vecka och har med sig den pedagogiska dokumentationen för att 
kunna hjälpa varandra att komma vidare med projektet.  

Det har egentligen kommit uppifrån, från våran ledningsgrupp då. Från vår chef, 
och vi har ju en pedagogista. [En avdelning] har ju en handledare från Reggio Emilia 
institutet och hon var också med och påverkade att det blev det här med insekter och 
smådjur. Nina

  

Hela Småstugorna ville ha ett gemensamt projekt så att man kan samtala mellan 
förskolorna, barnen kan ha samtalsgränser mellan avdelningarna. Många barn är 
intresserade av natur och skogen och insekter, då blev det det här projektet så att alla 
förskolor får ett gemensamt projekt. Mona

  

Projektets innehåll är övergripande och pedagogerna utgår ifrån det på olika sätt 
På Prästkragen finns det övergripande ämnet i hela området och då ämnet ”Utemiljön” 
är stort har pedagogerna större valmöjlighet inom det. De har även valt att de vill arbeta 
med sitt ämne ”Vatten” såväl inne som ute.  

Dels så tycker jag ju om att arbeta med vatten. Och så är det ett hett ämne för barnen 
att jobba med vatten. / …/ Och då tänkte jag så ska man då ha ett projekt  som löper 
över ett helt år, då är det alla årstider, och man kan jobba med vatten hela tiden. 
/…/ barnen tycker att det är spännande. Maria

  

Man kan säga att vi har vatten som projekt allihopa. Det är vatten och sen utemiljön 
och så där, så då tänker man ju hela tiden och så lyssnar man ju vad Maria och Kajsa 
[pedagoger i pilotgruppen] jobbar med. Sara

  

Sara, som har mer frihet att välja ämne inom ”Utemiljö”, uttrycker sig positivt över 
möjligheten att kunna passa på att fånga barnens intresse för årets första snö.  

Först tänkte jag att de skulle, ja, få utforska olika typer, både vatten, is och snö, 
vatten i olika former så där. / …/ Ute e dom mest kalla och fryser kanske, då vill de 
ju inte ta av sig vantarna och börja experimentera med det, men inne kan de ju göra 
det på ett annat sätt. Sen har vi ju jobbat mycket med det här flyta sjunka. / …/ Det 
är kul, man vill se vad som händer lite. Det var därför jag tänkte, med snö är det bäst 
att passa på medan den är kvar tänkte jag. Sara

  

Olika tankar om att arbeta i årslånga projekt 
Pedagogerna resonerar olika kring de fördelar och eventuella nackdelar som kommer 
sig ur att området har ett gemensamt projekt. Nina tar upp att hon ska arbeta med 
insekter på vintern eftersom projektet ska sträcka sig över ett helt läsår.  

Sen kunde jag reagera lite på att vi började på hösten när alla djuren, försvinner ner i 
marken. Men samtidigt är det ju jätteintressant. Nina
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Pedagogerna har olika syn på att arbeta i långa projekt med de yngsta barnen i 
förskolan. Nina anser att ett långt projekt kan hämma hennes möjligheter att följa 
barnens intressen men Maria tycker att ett långt projekt ger utrymme för avstickare.  

Vi har pratat mycket om, på de pedagogiska nätverken, om man ska jobba med små 
barn i långa projekt överhuvudtaget. Dom kanske behöver ett projekt över en dag, 
det kanske plötsligt är något dom upptäcker. Nina

  

Det här med vattenprojektet är ju nånting också som ska löpa över ett helt år och då 
är det okey att göra små avstickare. Då kan man ju liksom spåra in på det så att dom 
ändå känner att det är deras projekt, och dom styr vart de e på väg, så att jag och 
Kajsa inte sitter och planerar utan att lyssna på barnen. Maria

  

Sammanfattning  
Att arbetet är utformat som ett projekt påverkar pedagogernas beslut i den observerade 
undervisningen på så sätt att de är styrda i det övergripande ämnet men har olika mått 
av frihet att välja ämne för dagen. Vi uppfattar det som att Nina och Mona på 
Småstugorna är mer styrda på så sätt att ämnet är smalare och att det medför svårigheter 
att arbeta med just ”Insekter och smådjur” på vintern. I det perspektivet innebär 
arbetssättet med ett gemensamt ämne en hämmande faktor i undervisningen. Dessutom 
uppfattas metoden med årslånga projekt olika av de olika pedagogerna trots att de vill 
samma sak, det vill säga att kunna följa barnens intressen för dagen.    

B. Valet av undervisningens utformning  

 

Val av undervisningsform utifrån barnens förmågor 

 

Val av undervisningsform utifrån barnens intressen  

Bakgrund 
Observationerna och intervjuerna genomfördes på hösten då arbete i projekten inte 
kommit så långt och i vissa fall var uppgiften för dagen ny för barnen. Pedagogernas 
syften var att för barnen presentera de naturvetenskapliga fenomen man just nu arbetade 
med. Dessa var spindeln, bläckfisken och snön, isen och vattnet. Pedagogerna uttryckte 
på olika sätt att de avsåg att ta reda på barnens förförståelse eller ge dem möjlighet att 
skaffa en förförståelse för fenomenet.   

Nina – Utforskande med luppburkar 
För att kunna arbeta med spindlar på vintern med 1-2-åringar väljer Nina att använda 
sig av plastspindlarna även i skogen så att barnen kan titta på en sorts spindlar med 
lupparna. Hon uttrycker att det är det bästa hon kan göra utifrån situationen.  

Men då tänkte jag så här att, dom är ju så små barnen, så jag måste visa på nått sätt, 
mera konkret. Och då blev de ju dom här låtsasspindlarna men det blev ju ändå 
bättre än ingenting. Nina

  

Nina uttrycker i intervjun att hon inte var nöjd med de möjligheter hon har att låta 
barnen upptäcka spindeln samtidigt som hon har kravet på sig att göra något inom 
projektet ”Insekter och smådjur”. Hennes undervisning syftar även till att barnen ska 
lära sig att använda lupparna och i och med att projektet ska handla om spindlar är 
plastspindlar det alternativ hon finner vara mest givande för barnen. 
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Mona – Avbildande med lera 
Mona använder sig av såväl plastspindlar som foton för att synliggöra spindeln för 
barnen då de ska avbilda spindeln med hjälp av lera formad som bollar och ”ben”. Hon  
har valt metoden för att barnen genom avbildandet ska få syn på ”vad spindeln är för 
en”.  

Det är väl, om man säger det här med att räkna hur många ben den har en spindel, 
och dom har lååånga ben och ja, och sen kan man ju börja bygga på sig själv också, 
hur många ben har vi, vi har två, hur kryper spindeln och hur går vi. Men det är 
långsiktigt, men nu var det första gången så för att se lite vad dom gör, hur upplever 
dom det dom gör och hur  tar dom till sig… Mona

  

Mona har inte för avsikt att barnen ska klara av att sammanfoga leran till en spindel 
utan hon vill uppmärksamma dem på spindelns form med fokus på spindels åtta ben.   

Maria – Avbildande med målarfärg 
Även Maria vill synliggöra bläckfisken för barnen men också ta reda på vad barnen kan. 
Hon vill se om de kan måla en bläckfisk genom att titta på bilder och genom att förstora 
upp en OH-bild av en bläckfisk på ett stort papper på väggen.  

Jag och Kajsa ville se hur dom kunde koppla själva uppgiften till ett görande, och se 
om det blev ett lärande. Man vet ju inte riktigt vad barnen är kapabla till förens man 
utmanar dom, man vet ju inte om en treåring kan måla en bläckfisk eller inte förens 
man sätter dom på prov. Det var väl det som var tanken och att de skulle få se den 
här bläckfisken, hur den såg ut ordentligt på väggen. Maria

  

Maria vill se om barnen kan måla en bläckfisk så målet med dagen är ett test av deras 
förkunskaper och förmåga att använda sig av metoden. Hon vill även synliggöra 
bläckfisken för barnen.  

Sara – Utforskande med redskap 
Sara hade för avsikt att barnen skulle få utforska snön, isen och vattnet inomhus med 
hjälp av olika material men hon hade även en tanke om att de skulle få fortsätta med att 
bygga med snön, något som de gjort ute.    

Först tänkte jag att dom skulle få utforska både vatten, is och snö, alltså vatten i olika 
former. Och sen se vad som händer, om dom började bygga. Det var därför jag 
ställde byggklossarna där också, vi pratade om att man kunde bygga för vi har byggt 
ute å så där, men det var inte alls vad dom ville sen. / …/ Och sen även flyta sjunka, 
att dom kanske ville lägga i lite is då och sen experimentera kanske prova och göra 
lite, bygga med…snön och göra lite kakor och så där. Det va väl tanken. Det var 
därför jag hade tagit fram dom där små måtten och så spaden och skeden så dom 
kunde bygga med. Ja, sen är det alltid spännande och se vad dom tycker att dom ska 
göra (skratt) med materialet. Sara

  

Sara hade en tanke om att barnen skulle bygga med snön och isen men när barnen hellre 
ville utforska på annat sätt följde hon deras undersökande.  
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Sammanfattning  
De fyra pedagogerna arbetar i projekt med naturvetenskaplig inriktning där projekten 
syftar till att barnen ska få utforska och lära sig om de naturvetenskapliga fenomenen 
spindlar, bläckfiskar och vattnets olika former.  

En genomgående förklaring till pedagogens val av ämne för dagen är att hon på ett eller 
annat sätt utgått från barnens intressen och deras erfarenheter. Maria uttrycker även att 
hon valt vatten för att det intresserar henne själv. Deras sätt att utgå från barnen handlar 
dels om att välja det djur som barnen känner till genom en barnvisa, ett djur som barnen 
har sett, vad ett barn målat vid ett tidigare tillfälle eller barnen intresse för årets första 
snö men valet är ibland även baserat på vad pedagogerna tänker att barn i allmänhet är 
intresserade av.    
Gemensamt för de tre pedagogerna som arbetar med djur är att de använder sig av 
material och metoder som förenklar fenomenet till ett objekt som pedagogen anser vara 
lagom utmanande för barnen. De undervisningsformer som pedagogerna valt att 
använda sig av begränsar barnens möjligheter att utforska fenomenet på ett annat sätt än 
det som pedagogen har tänkt sig. Sara hade däremot möjlighet att följa barnens 
intressen i och med att hon valt en undervisningsform där barnen hade flera 
valmöjligheter till hur de ville hantera och undersöka fenomenet.   

C. Valet av undervisningsform i förhållande till läroplanen  

 

Läroplanen finns i allt och barnen ska få uttrycka sig på olika sätt, de ska få 
utforska och vara självständiga  

Pedagogerna berättar att de har fler avsikter med det naturvetenskapliga projektet än att 
endast lära barnen om fenomenet i sig. De punkter i läroplanen som tas upp berör 
förskolans uppgift att låta barn uttrycka sig, bli självständiga, lära sig saker och utforska 
och få begrepp.   

Jo, det är väl det här med skapande bland annat. Vi ska ju jobba med lera, då är det 
tänkt att, det här att ha bilder på spindlar och försöka göra spindlar i lera, att 
uttrycka sig på olika sätt och i drama. På sångsamlingen, där kan du ju vara en 
spindel, du kan vara en stor spindel, använda kroppen. Och att vara ute, det är 
jätteviktigt, och språk, språkträning överhuvudtaget. Nina

  

Dom får ju tillgång till att arbeta med olika material, utforska och så där, få begrepp. 
Allt som står i läroplanen. Sara

   

Barnen får bli självständiga och får mer fakta om saker och ting, vi bygger på deras 
intressen./ …/ Man läser den ju inte kontinuerligt men man vet att man ska bygga 
på självständiga barn som är nyfikna och så. Mona

  

Ja! När man reflekterar o sånt, då har man ju alltid läroplanen med sig och där så kan 
man ju slå upp och kolla. När man jobbar  i projekt, nästan allting man gör.. kan man 
ju koppla till läroplanen. För det finns ju redan där! Jobbar man på det här sättet så e 
ju de.. det står ju mycket där, med natur och naturvetenskapliga fenomen o såna 
saker. Maria
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Sammanfattning 
De fyra pedagogerna berättar att de arbetar utifrån läroplanen. Frågan kom lite som en 
överraskning verkade det som och pedagogerna verkade benägna att visa att de tyckte 
att läroplanen är viktig i deras arbete. De tog upp att läroplanen framhåller att barnen 
ska få uttrycka sig på olika sätt, vara ute, arbeta med olika material, utforska, få 
begrepp, vara självständiga och få lära sig om naturvetenskapliga fenomen. Mona tar 
upp att pedagoger ska arbeta utifrån barnens intressen.  

D. Valet av undervisningsform för lärande i samspel  

 

Barnen ska uppmuntras att lära av varandra 

 

Barnen ska uppmuntras att lära av pedagogen 

 

Barngruppen är sammansatt så att vissa specifika barn ska inspirera andra barn  

Pedagogerna utformar sin undervisning så att den möjliggör lärande i sampel på tre sätt. 
Dessa sätt är att pedagogen uppmuntrar barnen att observera och lära av varandra, att 
pedagogen uppmuntrar barnen att observera och göra som hon gör och att gruppen är 
sammansatt med tanke på vilka barn som kan inspirera de andra.  

Barnen uppmuntras att lära av varandra 
När barnen utforskar snö, is och vatten kommenterar Sara ofta vad som händer och 
uppmärksammar på så sätt barnen på varandras görande.   

Sara visar Lars hur man gör för att blåsa bubblor med en slang i vattnet. 
SARA: Ska vi prova att blåsa? Du får böja dig fram så som Calle. Ser du? 
Lars: Mm. 
SARA: Bra! Så gör man!   

Ett annat exempel på att uppmuntra att barnen inspirerar varandra är att Maria i dagens 
undervisning utgått från ett tillfälle då barnen skulle måla vad de trodde fanns i vattnet 
och John målade då en bläckfisk. Hon inleder dagens undervisning med att visa denna 
målning.  

John, han satt i en timme och målade på ett papper med smal, smal pensel 
och han täckte hela pappret för det var en stor svart bläckfisk och de andra vart lite 
imponerade över att han satt där så länge. Maria

  

Barnen uppmuntras att lära av pedagogen 
Pedagogerna visar ofta för barnen hur de kan göra. Nina inleder med att visa alla barn 
hur de kan stoppa spindeln i luppburken och går sedan runt och visar dem hur de kan 
titta på plastspindlarna.  

Nu har Joseph luppen med speglarna. Han leker med spindeln och sjunger lite på 
Imse vimse spindel. Nina visar honom hur han kan titta i luppen.  
NINA: Här e lilla, vill du titta på den lilla? Där! Ser du, Joseph? Där! Den är liten nu, 
tar du på den, där? 
Joseph tappar spindeln ur burken, plockar upp den, stoppar i den igen och bär med 
sig spindeln i burken.  
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Mona visar även hon hur barnen ska göra då de ska sammanfoga leran till en spindel 
eller rulla leran till ben.  

MONA: Ja, titta, ska vi göra ben? Ska vi göra långa ben?  
Nadin: Ja. 
Mona visar hur man rullar lera i händerna, Nadin härmar. Mona ger en bit lera till 
Murat och han rullar också leran i händerna.  
MONA: Här kan du göra. Kan vi göra jättelånga? Vad duktig du är.    

Maria talar entusiastiskt om hur viktigt härmandet är för lärandet på tal om en sekvens 
från undervisningssituationen då barnen ber henne måla bläckfiskar åt dem.   

Ja, jag brukar nog göra lite så för att, samtidigt som man själv, man vill ju inte måla 
ett, eller rita åt barnen, för de e inte det som är meningen. Vi var på en föreläsning 
som handlade om att det största lärandet, det blir ju av att härmas, man härmar, och 
sen så tar man det till sig och lär sig. Om, från en bild , och sen då få ner det på 
pappret, det kan ju verka fullständigt omöjligt. Men om jag då ritar, ja, då ritar jag ju 
inte mitt mest professionella ”Oh, nu ska jag styla för barnen”, utan ritar ett 
bläckfiskhuvud och sen armar, eller tentakler, alltså att dom såg hur jag gjorde, då 
kan dom ju härma det sen. Så ber dom mig så visar jag gärna hur jag gör, och 
berättar hur jag gör, för det kan dom ju kopiera. Maria

  

Lina ber Maria måla en bläckfisk åt henne, på det stora pappret på golvet. Hon 
berättar för Maria att den ska ha huvud, ögon, ben, armar. Maria frågar hur många 
ben och räknar själv högt.  
Lina: Kan du måla till mig? 
MARIA: Jag målar här. Målar du en till mig sen? 
Lina: Ja.. 
MARIA: Vilken först? Huvud..? 
Lina: Mm. 
MARIA: Ett ben. 
Felix: Mig me. 
MARIA: Då får du göra en till mig sen.   

Barngruppen sätts samman så att vissa specifika barn ska inspirera andra barn 
Mona berättar att de sätter samman grupperna så att det alltid finns barn med som 
inspirerar de andra. Detta resonemang fanns även i olika grad hos de andra 
pedagogerna.  

Är dom [nya barnen för  terminen] med barn som är väldigt framåt och för sig så 
dras dom med. För hela vår grupp observerar varann och gör ofta vad kompisarna 
gör. Vi brukar ofta tänka så i gruppen. Mona

  

Sammanfattning 
Pedagogerna la i undervisningen mer fokus på att barnen skulle lära av dem än att 
barnen skulle lära av varandra. Sara är mer benägen än de andra att uppmärksamma 
barnen på varandras göranden, såväl som på sitt eget utforskande, och hon utforskade 
fenomenet på lika villkor som barnen. I den avbildande undervisningen var det 
pedagogens bild av fenomenet som barnen uppmuntrades att avbilda då Mona visade 
hur leran skulle sammanfogas och Maria visade barnen hur de enkelt kunde måla en 
bläckfisk. 
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Att sätta samman grupperna så att det finns ett eller flera drivande barn i varje grupp är 
ett återkommande argument för hur grupperna satts samman. Det är ett sätt att få 
ointresserade barn att bli intresserade.  

2. Lärandets objekt, det naturvetenskapliga fenomenet  

Lärandets objekt framställs av pedagogernas val av material, undervisningsform och 
deras användande av begrepp och frågor.  
I resultatet har vi identifierat två olika undervisningsformer, avbildande respektive 
utforskande. Pedagogerna har dessutom valt att låta barnen upptäcka det 
naturvetenskapliga fenomenet i sig eller så har de valt att låta barnen upptäcka en 
representation av fenomenet.   

Dessa resultat presenteras här under kategorierna ”A. Det naturvetenskapliga fenomenet 
i undervisningen”, ”B. Avbildande av en representation av fenomenet”, ”C. Utforskande 
av en representation av fenomenet” samt ”D. Utforskande av fenomenet i sig”. Under 
varje kategori presenteras undervisningens utformning och material samt pedagogens 
användande av begrepp och frågor. På slutet följer en sammanfattning av hur det 
naturvetenskapliga fenomenet framställs i undervisningen.  

A. Det naturvetenskapliga fenomenet i undervisningen 
I undervisningen använder sig pedagogerna av olika undervisningsmaterial som vi har 
valt att definiera som material som:  

 

är fenomenet i sig 

 

representerar fenomenet  

 

används för att utforska fenomenet 

 

används för att avbilda fenomenet  

Med fenomenet i sig avser vi att barnen i undervisningen har tillgång till det 
naturvetenskapliga fenomen som undervisningen syftar till att de ska lära sig mer om. I 
den observerade undervisningen har barnen tillgång till fenomenet i sig i den grupp där 
de undersöker snö, is och vatten [se bilaga 4]. 
Med representationer av fenomenet avser vi avbildningar av de naturvetenskapliga 
fenomen som är i fokus för undervisningen. I den observerade undervisningen består 
dessa representationer av plastspindlar, fotografier på spindlar, lera formad som spindlar 
och fotografier samt bilder på bläckfiskar[se bilaga 1-3].  

För att utforska fenomenet får barnen använda sig av luppburkar, trattar, decilitermått, 
klossar, stenar, korkar mm. [se bilaga 1 & 4].  
För att avbilda fenomenet får barnen använda sig av lera, färg, penslar och papper [se 
bilaga 2 & 3].  

B. Avbildande av en representation av fenomenet 
Mona och Maria har den avbildande undervisningen med barnen för att synliggöra det 
naturvetenskapliga fenomenet spindeln respektive bläckfisken [se bilaga 2 & 3].  
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Mona - Utformning och material  
Monas grupp får plastspindlar samt fotografier på spindlar för att avbilda spindlarna 
med lera formad som bollar och ”ben”. Barnen i Monas grupp arbetade med leran med 
bilden under leran och plastspindlarna omkring sig på bordet. Barnen gjorde inga 
tydliga avbildningar av en spindel men de pratade om den och sjöng om den medan de 
arbetade med leran och lekte med plastspindlarna.  

Första gången när jag bara hade plastspindlarna så började barnen leka med dom, 
alltså dom började leka med varann, och så började dom sjunga om dom. Och då 
tänkte jag att det är ju en sak du kan hålla i och leka med, och bilden är ju en sak som 
gör att du kan se spindeln när du håller på med leran, associera på ett annat sätt. 
Mona

  

Mona delar ut plastspindlarna och sedan fotografierna till barnen, de föreställer olika 
spindlar, och hon tar sedan fram en låda med lera i. Den är formad som bollar och 
ben.  
MONA: Vi ska göra spindlar. Här har du en spindel. 
Varje barn få en boll och åtta ben och de lägger leran lite här och där eller sitter och 
känner på den.   

Mona – Begrepp och frågor 
Mona använde sig mycket av benämnande begrepp och talade med barnen om spindeln 
under hela undervisningen. Hon uttryckte i intervjun att hon inte tänkt på att hon 
använde sig av begrepp (även om hon tar upp det tidigare på tal om syftet med dagens 
undervisning).   

[Intervjuaren tar upp att hon använde begrepp såsom långa/korta] 
Gjorde jag?! /…/ Men man blir ju så när man håller på, man tänker ju inte själv  
utan man pratar på sitt sätt och sen på sidan av, så nej, det var inget jag tänkte på. 
Det är bara att man är så van att prata så. Mona

  

Mona presenterar spindeln genom att räkna dess ben och benämner dem som långa och 
många. Hon talar om plastspindlarnas storlek och ger dem egenskaper kopplade till 
barnens förförståelse. Hon sjunger ”Imse vimse spindel” tillsammans med barnen.  

MONA: Hoppar den, Ajant? 
MONA: Vilka fina spindlar ni gör. Är den uppe och klättrar?       

MONA: Spindeln har jättelånga ben 
MONA: Kan vi göra långa ben? 
MONA: Ja, en spindel, en stor spindel, en mellanspindel och små spindlar. 
Jättemånga spindlar.        

MONA: Vet ni vad jag har för nått? En spindel. Har ni sett hur många…? Ska vi 
räkna benen? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta.  

Maria – Utformning och material 
Marias grupp får bilder samt en OH-bild på bläckfiskar som de får avbilda med svart 
färg på stora papper. OH-bilden läggs på en OH-apparat som riktas mot ett papper på 
väggen. I Marias grupp var det endast Niklas, som målade på pappret med 
overheadbilden riktad mot, som tydligt använde sig av bilderna i direkt anslutning till 
sitt målande. 
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Ingen hade ju förväntat sig att en nyss fylld treåring skulle kunna måla en bläckfisk 
egentligen så, men dom tycker väldigt mycket om att måla och då, för att styra in 
dom på nått mer konkret, att inte bara måla nånting utan så målar vi bläckfiskar, 
tänkte vi. Då så kopierade vi upp så att dom skulle ha mer som stöd och kanske att 
dom skulle börja koppla lite, att den ser ut så här med en stor rund ring och många 
armar på. Maria

  

Maria pekar på en av bilderna på en bläckfisk. 
MARIA: Här ser man. Armar, öga där, öga där. Kan man rita hur bläckfisken ser 
ut?    
Niklas ställer sig och målar på det stora pappret uppsatt på väggen. Maria följer  
några barn som går för att rita på det stora pappret på golvet.  
MARIA: Vad ritar du, Lina? 
Lina: En bläckfisk. 
MARIA: Vad e de runda? 
Lina: Huvudet.  

Maria - Begrepp och frågor 
Maria använder sig medvetet av begrepp som hon tror är nya för barnen men tycker inte 
att det är så viktigt om de lär sig dem.   

Jag vill inte vara sådär att man prackar på dom massor av konstiga ord, att dom ska 
lära sig det för det är egentligen oväsentligt./ …/ samtidigt kan man ju flika in lite 
för alltid är det ju nånting som, som fastnar. / …/ och då, det kan ju vara nån utav 
dom som snappar upp, ’Ah! Armarna heter tentakler’, eller kanske inte, det är inte så 
jättenoga. Maria

  

Maria presenterar bläckfisken utifrån dess form och antal armar. Hon benämner dess 
delar och använder de specifika begrepp som hör ihop med bläckfisken som djur. Hon 
talar om bläckfisken utifrån barnens förförståelse.  

MARIA: Vilket stort täcke! Hur många bläckfiskar sover där?       

MARIA: På den här ser man, under armarna och benen finns tentakler. Som den kan 
suga fast med.  

MARIA: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta armar och den här har en, två, tre, fyra, 
fem, sex, sju armar. Det är lite olika.  

MARIA: Nu får ni titta, vem var det? Oh! Det är samma. Vad stor –han- blev! Här ser 
man. Armar, öga där, öga där. Kan man rita hur bläckfisken ser ut?   

MARIA: Först huvud, och sen öga, så får du rita ben på den.  

MARIA: Du målar dom där prickarna, sugpropparna…          

MARIA: Ser ni vad den har långa armar? Ser ni.. har den ingen mun? Sitter hääär. 
Innanför alla armarna.  

Sammanfattning 
Mona använder sig av såväl plastspindlar som fotografier och den i förväg formade 
leran för att barnen ska kunna associera när de avbildar spindeln. 
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Maria använde sig av fyra olika bilder på bläckfiskar. Det var Johns målning från 
tidigare, en svartvit detaljerad OH-bild och två laminerade urklippta bläckfiskar, en 
svart och en i färg. När barnen ber Maria måla bläckfiskar till dem målar hon, som hon 
själv säger, en ”stor rund ring med många armar på”.   

C. Utforskande av en representation av fenomenet  

Utformning och material 
Ninas grupp använder sig av luppar för att titta på plastspindlarna [se bilaga 1]. Nina 
uppmuntrar barnen att använda lupparna och instruerar och visar dem hur de ska göra. 
Hon kommenterar att spindeln blir större när man tittar på den i luppen. I Ninas 
undervisning ligger fokus på metoden, hur man använder luppen, snarare än vad 
spindeln är för djur.   

Till Yasin ger Nina en lupp med speglar i som gör att man kan se plastspindeln 
underifrån när man tittar in från sidan. Hon förklarar för Yasin och försöker visa hur 
han ska göra. 
NINA: Var har vi…? Den är svart. Kan titta i den. Yasin, titta på spindeln. Titta 
underifrån. Inte i näsan! 
Yasin: Ah! 
NINA: Titta där i. Spindeln. Man måste sätta den där.  
Yasin: Nä.   

Begrepp och frågor 
Nina, som är mer lågmäld av sig, talade med barnen mer en och en då hon tillsammans 
med barnet tittade på plastspindeln i luppen. Hon ville även med språket göra 
utforskandet konkret för barnen.   

Jag tänker, kanske inte i alla situationer, att hur ska jag konkretisera det och då 
tänker jag att då sjunger vi. För det vet dom ju. När det var det här med spindeln och 
färger, det tänkte jag också lite på. Det här med stor och liten glömde jag bort men 
det här med svarta spindeln… 
[Intervjuaren upplyser om att hon sa stor/liten] 
Ja, det sa jag utan att tänka på det. Det här, att prata mycket, det är viktigt. Nina

  

Nina talar om att spindlarna är svarta men de andra talar inte om färgerna på objekten. 
Spindeln presenteras av Nina utifrån sin färg, storlek och hon ger den även egenskaper 
kopplade till barnens förförståelse. Därmed är det plastspindelns egenskaper som 
presenteras. Hon sjunger ”Imse vimse spindel” tillsammans med barnen.   

NINA: Imse. Titta! Den bor där. Den har fått snö på sig.   

NINA: Här är en liten spindel. En liten spindel. En svart spindel.   

NINA: Titta, vad är det? Mohammed? Yasin? Dom kan leka där, där e spindeln. Man 
kan titta i luppen där.  
Hon lägger ner spindlarna på marken och sjunger Imse vimse spindel med rörelser. 
NINA: Här är en liten spindel. En liten spindel. En svart spindel.   
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Sammanfattning  
Nina använder sig av plastspindlar i sin undervisning. Hon talar om spindeln i sin helhet 
och räknar heller aldrig benen utan talar om dess färg och mer om hur barnen ska 
använda lupparna för att titta på spindeln. En följd av att Nina använder sig av 
representationer av spindel är att dessa plastspindlar befinner sig i snön, en oftast 
onaturlig miljö för spindeln.  

D. Utforskande av fenomenet i sig  

Utformning och material 
Saras grupp utforskar snö, is och vatten med trattar, skedar etc. Barnen i Saras grupp 
skiljer inte på vad som är objekt och vad som är materiel eller redskap. De testar vad 
som flyter och vad som sjunker, så väl snön, isen, skedarna och plastlådorna som de för 
ändamålet vanligtvis avsedda korkarna, kottarna och stenarna. När den utforskande 
stunden är avslutad har i stort sett alla material bytt plats. Isen har smält i vattnet som i 
sin tur har hamnat i snön och en stor del av snön hamnade även den i vattnet.   

Sara sitter bredvid vattenlådan. Amanda lägger snö i vattnet. 
SARA: Titta, snöbollen, vad hände med den? 
Amanda: Dom flyter, flyta. Det gick inte.  
Amanda lägger tallrikar och små lådor i vattnet. 
Amanda: Plums! 
SARA: Plums. 
Amanda: Den flyter. 
SARA: Den flyter också. 
Amanda: Alla flyter. 
SARA: Alla flyter.   

Begrepp och frågor 
Även Sara benämner det naturvetenskapliga fenomenet i undervisningen men använder 
i övrigt sig mer av frågandet än av benämnande för att framställa objektet. Hon vill att 
barnen ska stanna upp och fundera kring vad som händer för att på så sätt lära sig mer.  

Jag tänker att dom ska fundera lite mer, vad som verkligen hände fast dom är inne i 
sitt görande, att stanna upp och kanske tänka efter ’Vad var det som hände?’. Och 
kanske utforska lite mer sen, eller kanske göra igen och titta och så där. Så att dom 
får lite djupare kunskap. Sara

  

Man vill benämna så att de får begreppen lite, så att dom ser vad som händer, att 
man hjälper dom att sätta ord och begrepp på, som när dom släpper ’Oh, vad händer 
då?’ och den ligger på botten och då kanske man säger så, ’Hm, varför ligger den på 
botten?’ så man hjälper som med ordförråd och försöker stötta lite. Ibland kanske 
man ger för mycket, det är en sån här avvägning, att man inte väntar in och faktiskt 
ser vad dom kan säga själv. Man är lite snabb ibland, att presentera. Sara

  

Sara presenterar snön, isen och vattnet utifrån de saker som sker när barnen utforskar 
materialen och objektet. Hon talar om flytförmåga, vattnets övergång från en fas till en 
annan, temperatur, och även hon kopplar till barnens förförståelse.     
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SARA: Titta på din isbit, den är snart borta. 
SARA: Vad hände med snön, Amanda? Titta på din isbit, den är snart borta. 
Amanda: Smälter. 
Elliot: Dom flyter. 
SARA: Flyter dom? Dom flyter också. 
Lars håller upp en sten och visar den för Sara. 
Lars: En ’ten. 
SARA: En sten. Titta om den flyter. 
Lars lägger ner stenen i vattnet. 
SARA: Den sjönk. 
Amanda: En sked. 
Amanda lägger skeden i vattnet. 
SARA: Den sjönk. 
Amanda: Den flyter.       

Barnen bär vatten till snön. Calle häller rakt ner så att det blir ett hål i snön.  
Calle: Det kom hål. 
SARA: Varför kom det, Calle? 
Calle: Jag hällde vatten där. 
SARA: Vattnet är lite varmare. 
Hon tar upp snö i händerna och uppmanar Calle att känna på den.       

Sammanfattning 
Sara är den pedagog som använder sig av fenomenet i sig då hon låter barnen utforska 
snö, is och vatten. Det som kan uppfattas som en förflyttning i sammanhang är att snön 
och isen är inomhus.  

Sammanfattning av undervisningens utformning 
De fyra undervisningstillfällena har placerats in under tre kategorier utifrån den valda 
undervisningsformen och huruvida barnen har tillgång till det naturvetenskapliga 
fenomenet i sig eller en representation av detta fenomen. Detta framställer det 
naturvetenskapliga fenomenet, lärandets objekt, på olika sätt för barnen och ger dem 
olika möjligheter till att upptäcka spindeln, bläckfisken och vattnets olika former.   

Monas och Marias undervisning tillhör samma kategori då barnen endast har tillgång till 
bläckfisken/spindeln genom de representationer som finns att tillgå. Barnen i Monas 
grupp har sett spindlar tidigare i projektet men barnen i Marias grupp har inte haft den 
möjligheten än, att se en riktig bläckfisk inom projektet. Deras undervisning syftar 
dessutom till att barnen genom avbildande ska få syn på djuret.   

Ninas undervisning är av ett utforskade slag där barnen med hjälp av luppburkar ska få 
möjlighet att bekanta sig med spindeln och då det är vinter är det plastspindlar som 
barnen får titta på i lupparna. Det vill säga att även de tittar på en representation av det 
naturvetenskapliga fenomenet.   

Saras undervisning är ett utforskande av det naturvetenskapliga fenomenet i sig det vill 
säga att barnen har tillgång till snön, isen och vattnet i sitt upptäckande.   

Användande av frågor och begrepp skiljde sig åt mellan de olika pedagogerna, både till 
sätt och till mängden språk riktat till barnen.  
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Det är en stor variation i hur pedagogerna svarar på de intervjufrågor som berör deras 
användande av begrepp och frågor i den observerade undervisningen. De var olika 
medvetna i sitt sätt att använda sig av begrepp och frågor till barnen.  

Det som är genomgående är användandet av begrepp som benämner fenomenet (eller 
det som representerar fenomenet) och dess egenskaper. De fyra pedagogerna benämner 
fenomenet vid dess korrekta namn och lär på så sätt barnen vad som är vad ur ett 
kollektivt perspektiv, det vill säga det sätt som fenomenet benämns i samhället. Barnen 
uppmuntras att använda de korrekta benämningarna. 
Pedagogerna som undervisar kring spindlar och bläckfiskar benämner det 
naturvetenskapliga fenomenet utifrån vad det heter, dess färg och form. De 
förmänskligar det utifrån barnen förkunskaper och benämner dess delar.  
Pedagogerna som undervisar om djur talar om mängd, antal ben och jämför de 
representativa objekten med varandra. De pedagogerna talar även om vad vi valt att 
benämna som djurets väsen, det vill säga att djuret gör något. Detta görande är inte 
specifikt för det aktuella djuret utan är mer av lekkaraktär.   

Representationerna av de naturvetenskapliga fenomenen används av pedagogerna i 
undervisningen då de inte har tillgång till det verkliga fenomenet med syftet att ge 
barnen något konkret att utforska och/eller leka med och något att ha som förebild i de 
avbildande uppgifterna. Även den färdigformade leran är redan representativ för 
spindelns kropp och åtta ben. Pedagogerna som har avbildandet som undervisningsform 
använder sig båda av detaljerade fotografier. I själva avbildandet uppmärksammar de 
barnen endast på djurets form, det vill säga att de förenklar djurets egentliga form till att 
endast bestå av en kropp och de åtta, raka benen. Nina talar däremot om plastspindeln 
som en helhet. 
Barnen i Saras undervisning om vatten har det verkliga fenomenet att uppleva, de kan 
känna, smaka, lyssna, se och kanske även lukta på vattnet, snön och isen.      
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Diskussion   

Syftet med vår studie var att synliggöra hur de fyra pedagogerna undervisade kring de 
naturvetenskapliga fenomenen. De ämnen som projekten handlade om var spindlar, 
bläckfiskar och vatten. Vi avsåg även att synliggöra hur dessa förskolors sätt att arbeta 
med inspiration av Reggio Emilia påverkade detta arbete.   

Då denna studie har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förutsätter vi att barnens 
lärande sker i ett socialt sammanhang där de skapar kunskap i samspel med andra. 
Lärandet sker på detta sätt oavsett vad pedagogen har för kunskapssyn och oavsett vad 
hennes syfte är med undervisningen. Frågan är på vilket sätt dessa pedagoger möjliggör 
för barnen att kommunicera sitt lärande, att utforska och med hjälp av pedagogens 
utmaningar skapa egna teorier om det naturvetenskapliga fenomenet. I ett perspektiv där 
kunskapsmålet inte bör vara bestämt i förväg och barnens teorier är lika mycket värda 
som de vetenskapligt korrekta är det viktigt att inte bortse från allt det andra som barnen 
lärde sig i undervisningen, det som inte handlade om det naturvetenskapliga fenomenet. 
Den här specifika studien har avgränsningen att handla om naturvetenskap då detta var 
pedagogernas ”intended object of learning” (Thulin 2006) och därmed kommer vi inte 
att diskutera andra eventuella läroprocesser hos barnen.  

För att besvara de två forskningsfrågorna kommer vi här att koppla de teorier om 
lärande och undervisning som vi tagit upp tidigare till de resultat vi kommit fram till. 
Forskningsfrågorna är:  

1. Hur beskriver pedagogerna sitt val av lärandets akt (undervisningens 
utformning) och vad avser de att barnen ska få möjlighet att lära sig i den 
observerade undervisningen?  

2. På vilket sätt framställs lärandets objekt, det naturvetenskapliga fenomenet, i 
den observerade undervisningen?  

Pedagogernas val av lärandets akt och lärandets objekt  

En av de första saker vi reagerade på när vi gjorde vår datainsamling var detta med 
plastspindlar i snön. Vad kan barn förväntas lära sig om spindlar med det materialet? 
Därefter reagerade vi ännu mer på att vi inte hade reagerat på att även bilderna på 
bläckfiskarna var en representation av bläckfisken, också den tagen ur sin naturliga 
miljö. Även den andra pedagogen som arbetade med spindlar hade plastspindlar med 
som representation av fenomenet, kompletterat med fotografier. 
Vad får barnen för möjlighet att lära sig om det naturvetenskapliga fenomenet i denna 
undervisning, sett ur ett naturvetenskapligt såväl som ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på lärande och undervisning?   

Det som framkommit som de centrala resultaten av våra data vad det gäller lärandets akt 
och lärandets objekt är dels pedagogernas val av undervisningsform där de använder sig 
av avbildande eller utforskande uppgifter och dels användandet av representationer av 
det naturvetenskapliga fenomenet eller av fenomenet i sig.  
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Att avbilda en representation av fenomenet 
Den avbildande undervisningsformen är en metod som används i förskolorna i Reggio 
Emilia. Enligt Reggio Emilias syn på avbildande, det vill säga den skapande 
verksamheten, så är det ett sätt att utforska objektet och där skulle inte en uppdelning 
göras mellan att avbilda och att utforska. Här sker uppdelning då den undervisning vi 
valt att benämna som utforskande inte är avbildande.   

I Reggio Emilia använder man sig av skapande som ett sätt för barnen att både få syn på 
detaljer och för att i samspel med andra skapa kunskaper om detta och som ett sätt för 
barnen att kommunicera sina kunskaper. Syftet är inte att framställa konstnärliga 
produkter (Lenz Taguchi 1997) och det var inte heller syftet de observerade skapande 
verksamheterna. Leran sparades inte och pappret med bläckfiskarna fick vara kvar på 
golvet för vidare inspiration. Elstgeest m.fl.(1996) ifrågasätter dock att det underlättar 
för barn att uppfatta något de iakttagit med denna metod. De menar att det inte räcker så 
utan bilden måste diskuteras och barnen måste i förväg vara medvetna om syftet med 
uppgiften. I undervisningen med bläckfiskarna tar Maria upp att hon tror att barnen ser 
uppgiften som en ren bilduppgift, de ska måla en bläckfisk.     

Ett utforskande som ska leda till ett skapande förutsätter att barnen har tillgång till det 
verkliga objektet. Om avsikten med den skapande verksamheten är att barnet ska 
upptäcka objektet, i det här fallet ett naturvetenskapligt fenomen, är det en förutsättning 
att barnet ska kunna få syn på nya detaljer. Detta kan möjligtvis uppnås då man 
använder ett fotografi men i de observerade avbildande verksamheterna använde sig inte 
pedagogen av bildens detaljrikedom. De begränsade användandet av fotografierna till 
att förklara och visa för barnen att spindeln/ bläckfisken består av ett huvud/en kropp 
och åtta ben, som en streckgubbe. 
Barnen bör redan ha en förförståelse för det de ska avbilda eller ha möjlighet att i själva 
avbildandet forska efter ny kunskap om fenomenet (Lenz Taguchi 1997). Såväl Mona 
som Maria menar att den avbildande undervisningen de genomför medför att barnen 
upptäcker djuret och de uppmärksammar dem på hur de ska göra för att avbilda djuret.  
Vi upplever att pedagogerna använde den skapande processen för att uppmärksamma 
barnen på formen hos spindeln/bläckfisken snarare än att uppmärksamma barnen på 
detaljer som säger något om djurets egenskaper. Vissa detaljer uppmärksammades men 
det skedde i förbigående. Dock är det viktigt att ha i åtanke att i den 
undervisningssituation där barnen skulle avbilda bläckfisken var detta det första tillfälle 
då dessa barn arbetade med just bläckfisken och för barnen som skulle avbilda spindeln 
var det första gången det fick pröva på att göra detta med lera. 
Väl värt att lyfta här är det 3-åriga barn, Niklas, som stod och koncentrerat avbildande 
den detaljerade bläckfisken som var en OH-projektion på ett stort papper på väggen. 
Han stod där under hela undervisningen och på egen hand fyllde han noggrant i de 
böljande armarna, han målade sugproppar och tillsammans med Gustav pratar han om 
att han målar näsan på bläckfisken. Han använde sig av bilden för att i ett avbildande 
upptäcka bläckfisken.  
Mona och flickan Nadin samspelar kring fotografiet i A4-format som visar en stor, 
hårig spindel [se Bilaga 2]. Nadin ville visa fotografiet för Mona så att hon kunde räkna 
benen på den och Nadin uttrycker en positiv bild av spindeln, ”Titta fin”. Här använder 
de sig av fotografiet istället för plastspindel, på barnets initiativ, och bilden befinner sig 
närmare fenomenet i sig. Det är inte endast en representation utan även en avbildning 
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som i stillbildsformat dock överensstämmer mer med verkligheten. De enorma 
fotografierna gav verkligen barnen möjlighet att få syn på detaljer på spindeln på ett sätt 
som hade varit svårt att uppnå med riktiga spindlar.  

Att utforska en representation av fenomenet 
Det som skiljer detta utforskande från de med avbildandet som undervisningsform är att 
det ger barnen en valfrihet att växla mellan att utforska med det avsedda materialet och 
att ägna sig åt annat. Att syftet med uppgiften är att barnen ska upptäcka spindeln, inte 
avbilda den, medför även att pedagogen inte talar om spindeln som bestående av 
mindre, separata delar, utan hon talar om det som hon och barnen ser här och nu. Hon 
talar mer om hur barnen ska använda sig av luppburkarna då det är den utforskande 
metoden som är i fokus för uppgiften.   

Det kan uppfattas som att spindeln i sig inte är en förutsättning för att barnen ska utföra 
uppgiften på det sätt som pedagogen avser, men sett ifrån ett naturvetenskapligt 
perspektiv är detta att lära sig den naturvetenskapliga undersökningsmetodens en central 
del av undervisningen. Troligtvis har dessa barn efter denna undervisning en erfarenhet 
av användandet av luppar som de kan använda sig av i vår då insekterna åter finns att 
tillgå. Samtidigt blir förutsättningarna för barnens lärande klart begränsade av att de 
endast kan utforska de representativa plastspindlarna.  

Det barn som var mest aktivt i denna undervisningssituation är Joseph som hela tiden då 
de är i skogen går runt med spindeln i handen. Då och då använder han sig av 
luppburkar för att titta på spindeln och han följer efter Nina då hon går runt bland 
barnen som undersöker spindlarna eller ängar sig åt andra saker. Han verkar vilja 
upptäcka spindeln i samspel med pedagogen och det kan tolkas som att han befinner sig 
i den tredje fasen, den reflekterande fasen, då han vill uppmärksamma Nina på sitt 
undersökande (Fischer & Leicht Madsen 1984). Nina är medundersökande och 
undersöker tillsammans med barnen hur de ska göra för att få syn på spindeln i luppen.   

Att utforska fenomenet i sig 
Den största skillnaden mellan undervisningsformerna syns då Saras undervisning ställs 
mot de tre andra och den uppenbara skillnaden är att barnen i denna utforskande 
undervisning har tillgång till det naturvetenskapliga fenomenet i sig. Barnen, och Sara 
själv, förflyttar sig mellan de tre faserna som beskrivs av Fischer & Leicht Madsen 
(1984). Beroende på vid vilken station de befinner sig växlar de mellan att 
upptäcka/uppleva, undersöka och reflektera. Detta synliggörs av att de då målmedvetet 
experimenterar med något. Det förekommer även frågor från barnen, som tyder på att de 
befinner sig i den reflekterande fasen. 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör pedagogen inte ha för avsikt att lära barnen 
sanningar om fenomenet och här växlade Sara mellan att utmana barnens egna teorier 
med frågor och att ge dem de korrekta begreppen och förklaringarna.   

Sara ställer medvetet frågor till barnen för att rikta deras uppmärksamhet mot ett 
skeende. Enligt Elstgeest (1996) bör pedagogens frågor leda till vidare undersökningar 
av barnen och Saras frågor uppnådde tydligt detta då hon utmanande barnen i vad som 
skulle flyta och vad som skulle sjunka. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör 
frågorna öka barnets förmåga att konstruera sin egen kunskap, att skapa egna hypoteser 
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(Dahlberg m.fl. 2001). Det är svårt att avgöra huruvida en fråga har haft denna effekt på 
barnets lärande. Sara gav ofta barnen sin förklaring, till exempel till varför det blev ett 
hål i snön när de hällde vatten där. Frågan i dialogen kring detta kan ändå ha ökat 
barnets förmåga att konstruera sin kunskap.  

Sara har andra förutsättningar för sitt projekt än de andra pedagogerna och det har även 
bidragit till andra val av lärandets akt och lärandets objekt. Hon har valt dagens ämne 
själv utifrån barnen aktuella intresse för årets första snö och då hon använder sig av 
fenomenet i sig så kan barnen självständigt upptäcka och på eget initiativ använda sig 
av de material som de för stunden behöver för att testa sina teorier. Barnen har även 
andra språkliga förutsättningar än barnen i den andra utforskande undervisningen vilket 
troligtvis bidrar till de dialoger kring det naturvetenskapliga fenomenet som uppstår. Att 
Sara dessutom använder sig av frågor på ett genomtänkt sätt för att uppmärksamma 
barnen på fenomenets förändringar höjer barnens utforskande.  

Sambandet mellan lärandets akt och lärandets objekt   

Den avbildande undervisningsformen och den utforskande undervisningsformen som 
pedagogerna i studien använder sig av är inte enbart att betrakta som lärandets akt utan 
de medverkar också till framställningen av lärandets objekt. På motsvarande sätt är 
användandet av såväl representationer av det naturvetenskapliga fenomenet såväl som 
användandet av fenomenet i sig inte endast något som framställer lärandets objekt utan 
de är även förutsättning för hur väl lärandets akt förser barnen med möjligheter att 
utforska fenomenet.  

Samtidigt är det viktigt att här lyfta fram pedagogernas syfte med att använda sig av 
dessa representationer. Användandet av plastspindlar motiveras med att det till och 
börja med är vinter och det finns inga levande insekter tillgängliga. Pedagogerna väljer 
de representativa materialen för att de vill ge barnen något konkret att undersöka eller 
att ha som förebild i en skapande uppgift. Pedagogernas val av undervisningsform såväl 
som valet av det naturvetenskapliga fenomenet är främst styrda av förskolornas 
övergripande arbete där de hämtar inspiration av Reggio Emilia. Detta ger vissa 
förutsättningar som pedagogerna upplever antingen som möjligheter eller hinder i sitt 
upplägg av undervisningen. Dessa förutsättningar har lett till att pedagogerna valt att 
utforma sin undervisning med syftet att göra ämnet konkret för barnen, att barnen ska få 
bekanta sig med det och att pedagogerna avser att ta reda på vad barnens förkunskaper 
är. Hade ämnet helt utgått ifrån barnens intressen, från något de själv upptäckt, så hade 
pedagogerna inte behövt introducera ämnet som något nytt för barnen. Detta påverkar 
sedan hela upplägget av undervisningen och de material som används. Den pedagogiska 
dokumentation som observerats är riktad mot barnen, inte mot pedagogen. Enligt ett 
Reggio Emiliaperspektiv skulle pedagogerna behöva använda den pedagogiska 
dokumentationen för att få syn på och förändra sin egen syn på kunskap och lärande. 
(Dahlberg m.fl. 2001)   

Pedagogerna presenterar lärandets objekt 
Vi vill även lyfta fram användandet av en representation av det naturvetenskapliga 
fenomenet i undervisningen av 1-3-åringar. I ett användande av representationer blir 
pedagogens roll mer framträdande då barnen inte själva kan skapa en relation till det 
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djur som de förväntas lära sig mer om. Vägen till kunskap om djuret måste gå via 
pedagogens sätt att framställa djuret på då representationen endast visar vissa sidor av 
fenomenet i sig. Vi anser att de i undervisningen använda representationerna endast kan 
lära barnen något om djurens form. 
Sjøberg (1998) framhåller, på tal om användandet av t ex atommodellen, att man i 
undervisning alltid måste vara tydligt med när man använder en modell och när man 
talar om verkligheten. Han anser att en modell aldrig kan fånga alla sidor hos det den 
föreställer. De pedagoger som använder sig av representationerna benämnde dessa som 
om de vore det verkliga djuret. Samtidigt vore det missvisande om pedagogerna i sin 
undervisning konsekvent talade om representationerna som ”plastspindlar”, för det är 
fortfarande spindlar som barnen ska lära sig om. Vi vet inte hur medvetna pedagogerna 
var om modellernas brister i dessa undervisningssituationer men Nina uttryckte att de 
var ”bättre än ingenting” vilket tyder på en insikt i bristen. Denna insikt beror troligtvis 
på att hennes avsikt var att barnen skulle upptäcka, till skillnad från de andra som hade 
avbildandet i fokus, och som inte uttryckte att det var en brist att barnen inte hade 
tillgång till fenomenet i sig.  
Barnen i de observerade undervisningstillfällena har olika möjligheter att närma sig, att 
uppleva, det naturvetenskapliga fenomenet som undervisningen syftar till att barnen ska 
få lära sig mer om beroende på om de har tillgång till fenomenet i sig eller en 
representation av det. En närvaro av fenomenet i sig möjliggör att barnen kan uppleva 
fenomenet med flera sinnen utan att gå vägen via pedagogens definition av vad 
materialet ska föreställa.   
Enligt naturvetenskapens perspektiv är en teori sann när den överensstämmer med 
verkligheten men kan barnens avbildningar av en representation av ett fenomen 
någonsin överensstämma med verkligheten? Kan barnen känna igen en riktig, snabbt 
springande spindel eller en i vattnet böljande, svävande bläckfisk utifrån de modeller 
som pedagogerna reducerade sitt material till, dvs. ”ett huvud och åtta ben”, i båda 
fallen? Detta sätt att lära barnen hur spindeln eller bläckfisken ser ut förenklar 
ytterligare i ett steg de representationer av fenomenet som barnen faktiskt har tillgång 
till.  

Det handlar alltså inte om att förenkla för barnen, utan tvärt om att göra saker och 
ting mer mångfasetterade och komplexa för att locka fram fler idéer och lösningar. 
Pedagogen kan fråga barnen vad de behöver för att lösa ett problem, i form av 
material osv. På detta vis är de barnens partners och assistenter (Edwards, 1993). 
(Lenz Taguchi 1997,  s.66).  

Enligt oss kunde barnen i dessa fall lära sig om de representativa materialens form och 
några kan troligtvis efter undervisningen berätta att bläckfisken har åtta ben men denna 
kunskap har de fått av pedagogen, inte i ett utforskande av verkligheten. När barn 
utforskar fenomenet i sig skapar de kunskaper om fenomenet men då barnet undersöker 
en representation av fenomenet lär den sig endast det som den andre personen kan 
förmedla och om representationens egenskaper. Det går inte att utmana barns tankar om 
spindeln då de inte har möjlighet att skapa hypoteser genom att undersöka en verklig 
spindel utan barnen får endast möjlighet att ha hypoteser om plastspindeln eller om 
spindlar på ett abstrakt plan.   
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Att möjliggöra för barnen att gå vidare med sin egna tankekonstruktioner och få 
skapa och utveckla alternativa teorier innan de möter våra vetenskapligt godkända 
teorier, innebär att de får något att sätta i relation till dessa ’sanningar’, och därmed 
också en möjlighet att överskrida dem i ett framtidsperpektiv.  (Lenz Taguchi 1997,  s. 
52).   

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör barnen få ska egna teorier innan de 
möter de vetenskapligt sanna och enligt Harlen (1996) bör barnen i den 
naturvetenskapliga undervisningen först samla in och tolka information och därefter ha 
hypoteser. Den avbildande undervisningen förser barnen med en färdig modell av 
fenomenet som barnen på en gång ska ha en bild av och kunna omsätta den till ett 
avbildande.  
Det fanns en stor variation i hur pedagogerna använde sig av frågor och begrepp i 
undervisningen. Det Thulin (2006) kom fram till i sin avhandling var att pedagogerna, 
troligtvis på grund av bristande kunskaper i biologi, använde sig av antropomorfistiska 
uttryck och att de använde sig av ett vardagligt språk. Liknande uttryck förekommer 
även i våra resultat. Även det att två av pedagogerna i sin undervisning använder sig av 
en barnvisa, Imse vimse spindel, är ett sätt att dels koppla till barnens förförståelse om 
begreppet spindel men det framställer även spindeln på ett bestämt sätt som inte baserar 
sig på barnens utforskande. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det viktigare att 
barnen får använda begrepp som är meningsfulla för dem än att de lär sig de 
vetenskapligt korrekta begreppen  

Det material som pedagogerna förser barnen med ger dem förutsättningar för att vara 
koncentrerade. Materialet bör vara responsivt så att barnen kan vara aktiva med det och 
det bör fånga barnens intresse (Nordin-Hultman 2003). Barnen bör få använda sig av 
verktyg då de ska utforska något naturvetenskapligt och de bör få arbete med skillnader, 
relationer och förändringar. Allt detta fångas i barnens undersökande av snö, is och 
vatten och barnen var koncentrerade på sitt upptäckande i nästan en timmes tid trots att 
de blev blöta och kalla. I de andra undervisningssituationerna var olika delar av dessa 
premisser med men barnens upptäckande av det naturvetenskapliga fenomenet var inte 
lika intensivt för alla barn och barnens intresse fångades lättare av händelser runt 
omkring.   

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på undervisningen    

En av Reggio Emilias pelare är ”de hundra språken” som innebär att barnen måste ges 
möjlighet att uttrycka sina kunskaper på olika sätt och med olika material som passar 
för att uttrycka de aktuella kunskaperna. Barnen måste få kommunicera sina kunskaper. 
Att förse barnen med material som de kan uttrycka sina kunskaper med är särskilt 
viktigt då barnen är små och inte har lärt begrepp och speciellt för barnen på 
Småstugorna som är flerspråkiga. Samtidigt måste barnen få skapa egna teorier utifrån 
ett eget utforskande innan de möter de vetenskapligt sanna. Detta verkar vara en 
balansgång som pedagogerna tänker olika om. Mona och Nina på Småstugorna 
uttrycker att det är viktigt att tala mycket med barnen, kanske på grund av att barnen där 
är flerspråkiga. Sara och Maria uttrycker däremot en tvekan om huruvida de ska ge 
barnen begrepp eller inte. Valet av material såväl som de frågor och begrepp pedagogen 
använder i undervisningen framställer även de fenomenet på ett visst sätt. När barnen 
endast har tillgång till en representation av fenomenet är det endast pedagogen som kan 
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framställa fenomenet som något ”levande” och barnen har inte möjlighet att skapa egna 
teorier och kategorier om fenomenet i sig. För att pedagogen ska kunna utmana barnens 
tankar är det nödvändigt att hon ligger kunskapsmässigt före. Det gör även att hon kan 
utmana och identifiera barnens olika tankar utöver dem som stämmer överens med de 
förkunskaper hon hade innan hon läste på om ämnet.  
Att vara en medundersökande pedagog innebär att pedagogen ska utmana barnens 
tankar och inte påtvinga dem sin egen kunskap och färdiga kategoriseringar (Lenz 
Taguchi 1997). Inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv står det klart att barnens 
möjlighet till kunskapsskapande hämmas om målet för deras lärande är bestämt i förväg 
av pedagogen. De kunskaper som de skapar kan även missas av pedagogen om hon inte 
använder sig av pedagogisk dokumentation.  

Pedagogens val av undervisningsform signalerar redan där för barnen att det aktuella 
fenomenet är något som ska utforskas eller avbildas, inte lekas eller pysslas med. Små 
inslag av lekbetonade uttalanden förekommer i de fyra undervisnings situationerna. 
Thulin (2006) menar att pedagogerna i hennes studie använde lekröst för att fånga 
barnens uppmärksamhet. De lekinslag vi har observerat har uppkommit på initiativ av 
barnen och då följts upp av någon kommentar av pedagogen.  

Den konstruktivistiska kunskapssynen att naturvetenskapen finns där ute, redo för oss 
att upptäcka, är svår att komma ifrån.   

I det konstruktivistiska synsättet ses kunskapen som skild från subjektet/ barnet. 
Kunskapen ses som en absolut sanning, med den skillnad gentemot traditionellt 
synsätt, att den ser olika ut i olika barn, dvs, att varje barn skapar sin egen bild av den. 
I ett sådant synsätt kvarstår skillnaden mellan subjekt och objekt (Gregen & Gregen, 
1991). (Lenz Tanguchi 1997, s. 43).  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet menar att kunskapen är skapad av oss och det 
innebär att barnen lär sig om de naturvetenskapliga fenomenen i ljuset av de kunskaper 
de skapar i ett socialt sammanhang. De begrepp de använder och de material de förses 
med framställer fenomenet på ett bestämt sätt.   

Slutsats  

Vår studie visar att det finns ett nära samband mellan våra informanters val av lärandets 
akt och lärandets objekt i denna undervisning som syftar till att 1-3-åringar ska få lära 
om naturvetenskapliga fenomen. Effekten av undervisningsformen är beroende av att 
barnen har tillgång till fenomenet i sig för att barnen ska få bra möjligheter till lärande 
enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Dessa pedagogers undervisning syftar till att barnens ska få upptäcka det 
naturvetenskapliga fenomenet med avbildande eller utforskande metoder. Pedagogerna 
som arbetar med avbildande undervisning ifrågasätter inte användandet av en 
representation av det naturvetenskapliga fenomenet. Det tror vi beror på att dessa 
representationer motsvarar vad pedagogerna anser att barnen i detta skede behöver veta 
om spindeln/bläckfisken för att kunna avbilda dem. Den pedagog som har en 
utforskande undervisningsform utan tillgång till fenomenet i sig uttrycker däremot 
missnöje i att inte ha tillgång till detta.   
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Pedagogerna arbetar med inspiration av Reggio Emilia och deras verksamheter har valt 
att arbeta på olika sätt och de har kommit olika långt i denna process. De fyra 
pedagogerna visar på fyra olika sätt som man kan hämta inspiration av Reggio Emilia 
på.  
Pedagogernas undervisning sker i en process, i projektform, vilket ger barnen möjlighet 
att få syn på sin egen lärandeprocess. Ett bestämt ämne kan hämma pedagogens 
möjlighet att utgå från barnen intressen och att låta projektet följa de förutsättningar 
som finns i naturen. Pedagogens arbete måste ses i ljuset av den diskurs hon befinner 
sig i precis som att barnens lärande inte kan kopplas från den situation som de befinner 
sig i.  
Samtidigt är det imponerande att dessa pedagoger faktiskt arbetar i naturvetenskapliga 
projekt med sina 1-3-åringar då det utifrån vår såväl som deras egen erfarenhet, inte 
uppfattas som något vanligt förekommande med yngre barnen i förskolan. 
Svårigheterna finns där och det är inte förvånade då naturvetenskap är långt ifrån en lika 
självklar del av förskolan tradition och rutiner som språkträning, motorik mm.   

Syftet med att arbete i projekt är att kunna följa och utmana den kunskap som skapas av 
barnen och pedagogerna tillsammans. Detta ska möjliggöra att ny kunskap som ingen 
kunnat förutse kan uppstå då undervisningen inte har ett bestämt kunskapsmål. Barnen 
ska ges möjlighet att utifrån sig själva, tillsammans med andra, skapa ny kunskap om 
spindlar, bläckfiskar och vattnets olika former.                



Naturvetenskapliga fenomen i förskolan – Bläckfiskar, spindlar och vatten 
Examensarbete 

Karolina Leidefors och Malin Pettersson  

44 

Referenser  

Arfwedsson, G. (2005) Didaktiska Examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, 
grundskola, fritidshem, gymnasium, etc. Stockholm; HLS förlag  

Dahlberg, G. Moss, P. & Pence, A. (2003) Från kvalitet till meningskapande; 
Postmoderna perspektiv - exemplet förskolan. Stockholm; HLS Förlag  

Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2002) Gruppobservationer. Teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur.     

Elstgeest, J., Harlen, W. & Symington, D. (1996). ”Barn kommunicerar” i Wynne 
Harlen (red .) Våga språnget. Om att undervisa barn i naturvetenskapliga 
ämnen, S. 119-142. Eskilstuna: Almqvist och Wiksell.    

Elstgeest, J. (1996) ”Rätt fråga vid rätt tillfälle” i Wynne Harlen (red .) Våga 
språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. S. 51-63. 
Eskilstuna: Almqvist och Wiksell  

Fischer, U. & Leicht Madsen, B. (1984) Titta här! En bok om barns uppmärksamhet. 
Stockholm; Liber AB  

Harlen, W. (1996). ”Inledning: Varför naturvetenskap? Vilken sorts 
naturvetenskap?” i Wynne Harlen (red .) Våga språnget. Om att undervisa 
barn i naturvetenskapliga ämnen, S. 9-19.  Eskilstuna: Almqvist och Wiksell.  

Harlen, W & Symington, D (1996) ”Att lära barnen att göra iakttagelser” i 
Wynne Harlen (red .) Våga språnget. Om att undervisa barn i 
naturvetenskapliga ämnen. S. 34-50. Eskilstuna: Almqvist och Wiksell   

Jerlang, E & Ringsted, S (1988) Den kulturhistoriska skolan: Vygotskij, Leontjev, 
Elkonin. Ingår i:    Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber AB  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

Lenz Taguchi, H. (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm; HLS förlag  



Naturvetenskapliga fenomen i förskolan – Bläckfiskar, spindlar och vatten 
Examensarbete 

Karolina Leidefors och Malin Pettersson  

45 

Lenz Taguchi, H. & Åberg, A. (2005) Lyssnandet pedagogik - etik och demokrati i 
pedagogiskt arbete. Stockholm; Liber   

Utbildningsdepartementet (1998) Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: 
Fritzes  

Nordin-Hultman, E. (2005) Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 
Stockholm: Liber  

Sjøberg, S (1998) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. 
Lund: Studentlitteratur  

Sterner, L (2007) Med nyfikenheten som drivkraft. Tidningen Förskolan, nr 7, Tema 
naturvetenskap.  

Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm; Prisma   

Thulin, S. (2006)Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i 
förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Växjö: Växjö University 
Press   

Övriga referenser  

Nationalencyklopedin (2007) www.ne.se            

http://www.ne.se


Naturvetenskapliga fenomen i förskolan – Bläckfiskar, spindlar och vatten 
Examensarbete 

Karolina Leidefors och Malin Pettersson  

46 

Bilagor  

Sammanfattning av den observerade undervisningen  

Bilaga 1 – Spindlar och luppar, pedagog Nina   

Man ska vara den där inspirationskällan, liksom inspirera dom. Nina

     

Nina är förskollärare och hon har arbetet i förskolan i nästan 30 år. Hon har arbetat på 
den här förskolan i två år och innan dess arbetade hon länge i en annan kommun där de 
också arbetade med inspiration av Reggio Emilia.  

Projektet de arbetar med, Insekter och smådjur, är gemensamt för hela området och ska 
fortgå ett helt år.  

Nina och fem barn i åldern 1-2 år är ute i skogen nära förskolan för att barnen ska få 
bekanta sig med spindlar, i form av plastspindlar, och luppar. Det är ”veckans 
skogsdag” för barnen i gruppen och de tar med sig projektet dit. Dagen innan föll 
vinterns första snö. Det är en solig och kall dag. Med sig i ryggsäcken har Nina kamera 
samt plastspindlar och luppar så det räcker till alla barn. Barnen får undersöka 
spindlarna och lupparna på egen hand och tillsammans med pedagogen. Barnen får 
själva välja hur delaktiga de vill vara efter den första presentationen av materialet fast 
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pedagogen uppmuntrar dem att delta. Med sig har hon praktikanten Nour som hjälper 
till med att passa barnen.  

Exempel:  Nina visar upp en stor plastspindel. 
NINA: Ska vi sjunga om spindeln? Ett, två, tre! [sjunger Imse Vimse med rörelser] 
Joseph: [sjunger med] 
Nina lägger en spindel i varje luppburk och delar ut till barnen. Hon uppmuntrar 
barnen att titta på spindeln och visar hur man kan använda luppen.  
NINA: Vill du titta på den Joseph? Kan titta i luppen. Vill du hålla? Ska Meron titta 
på spindeln? Du kan hålla. 
Till Yasin ger hon en lupp med speglar i som gör att man kan se plastspindeln 
underifrån när man tittar in från sidan. Hon förklarar för Yasin och försöker visa 
hur han ska göra. 
NINA: Var har vi…? Den är svart. Kan titta i den. Yasin, titta på spindeln. Titta 
underifrån.   
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Bilaga 2 – Spindlar med lera, pedagog Mona  

För hela vår grupp observerar varandra och gör ofta vad kompisarna gör. Mona

     

Mona är förskollärare och har arbetat på förskola i femton år varav tre år på en ”I ur och 
skur”-förskola. Reggio Emilia inspirerat har hon arbetat sedan ett år tillbaka.  

Projektet de arbetar med, Insekter och smådjur, är gemensamt för hela området och ska 
fortgå ett helt år.  

I dag ska fyra barn i åldern 1-2 år arbeta med lera tillsammans med Mona i deras 
spindelprojekt. De är inomhus på förskolan och Mona har förberett med träskivor som 
brickor vid ett lågt, runt bord. Hon har tagit fram fyra laminerade foton på spindlar, 
många plastspindlar i olika storlekar och lera i en plastlåda. Leran är formad till ”bollar” 
och ”ben”. Benen är ca 10-15 cm långa. Mona uppmuntrar barnen att göra spindlar i 
leran och uppmärksammar dem ofta på hur spindlarna ser ut. Barnen var alla aktiva med 
materielen på olika sätt. Leran delades upp i mindre bitar, de lekte med plastspindlarna 
och tittade på bilderna mm. Pedagogen Isabelle är med och dokumenterar med kamera.   

Exempel:  Mona plockar upp en av spindlarna som ligger på Nadins bricka, Nadin är 
fokuserad på annat (och uppfattar kanske inte detta). 
MONA: Ska vi räkna benen på spindeln? Vill du det? 
Nadin: (svarar något otydligt) 
Nadin börjar plocka bort all lera och plastspindlarna från fotot. 
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MONA: Vill du att vi ska räkna benen, är det därför du tar bort leran? 
Nadin lyfter upp fotografiet och visar det för Mona, som räknar benen. 
MONA: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Har spindeln åtta ben? Jättemånga! 
Nadin: Titta fin. 
MONA: Jättefin, Nadin, och stor! 
Nadin lägger tillbaka lera och spindlar på fotot.    
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Bilaga 3 – Måla bläckfiskar, pedagog Maria  

Just nu är naturvetenskap bara experiment, nyfikenhet och upptäckarglädje. Maria

     

Maria är utbildad Montessori assistent och har arbetat på förskola i tio år och började på 
den här förskolan för fem år sedan. Reggio Emilia inspirerat har hon arbetat ca: fyra år. 
I intervjun berättar Maria om sin syn på lärande och kunnande. Hon säger att hon alltid 
har haft en barnsyn som stämmer överens med Reggio Emilia filosofin.  

Projektet de arbetar med, Vatten, är en del av områdets projekt utemiljön. Gruppen ska 
arbeta med projektet ett helt år.  

I denna observation beskrivs hur Maria tillsammans med 6 barn i åldern 2-3 år målar 
bläckfiskar. Hon har laminerat foton på bläckfiskar och även gjort en overheadbild att 
lägga på overheaden. På en vägg har hon satt upp ett stort papper som overheaden är 
riktad mot. Hon har även lagt ut ett stort papper på golvet. Barnen har tillgång till A4-
papper som de kan hämta i en hylla bredvid. Maria har tagit fram svart flaskfärg och 
penslar till alla barn. Maria pratar med barnen om vad de målar och visar dem hur man 
kan måla en bläckfisk. Barnen målar olika mycket, utifrån bilderna eller egna tankar. 
Pedagogen Kajsa dokumenterar det barnen gör och pratar ibland med barnen men det är 
Maria som leder verksamheten.  

Exempel: Lina ber Maria måla en bläckfisk åt henne, på det stora pappret på golvet. Hon 
berättar för Maria att den ska ha huvud, ögon, ben, armar. Maria frågar hur många 
ben och räknar själv högt.  
Lina: Kan du måla till mig? 
MARIA: Jag målar här. Målar du en till mig sen? 
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Lina: Ja.. 
MARIA: Vilken först? Huvud..? 
Lina: Mm. 
MARIA: Ett ben. 
Felix: Mig me. 
MARIA: Då får du göra en till mig sen. 
Maria målar en bläckfisk till Felix. När Sofia ber att få en, börjar Maria måla den på 
andra sidan pappret där det finns plats och Sofia målar klart den själv.  
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Bilaga 4 – Snö, is och vatten, pedagog Sara  

Att dom ser en sak och så blir det en händelse utav det, att dom stannar upp och 
reflekterar varför det blev så. Det blir ju ett lärande, deras process. Sara

     

Sara är utbildad förskollärare. Hon började arbeta i förskolan för tio år sedan och 
påbörjade sin utbildning två år senare. Hon har arbetet Reggio Emilia inspirerat sedan 
hon började på den här förskolan för ett år sedan. I intervjun berättar Sara att hon sökt 
sig till det här tänket för dess värdegrundssyn på barn och människor.  

Projektet de arbetar med, Vatten, är en del av områdets projekt utemiljön. Gruppen 
arbetar med vatten då de hämtat inspiration av pilotgruppen men har inget krav på hur 
länge de ska arbeta i just det här projektet.  

Sara och de 5 barnen på 2 år (det yngsta barnet fyller snart 2 år) undersöker snö, is och 
vatten inomhus. Sara har förberett i avdelningens våtutrymme med ett vattenbord fyllt 
med snö där det också finns matskedar och decilitermått. Bredvid snön står en stor 
plastlåda med mjuka isbitsformar som det är is i, svarta djupa plasttallrikar och 
träklossar. En transparant djupare plastlåda med ca 10-15 cm vatten i finns också. På ett 
bord bredvid ligger snäckor, stenar, kottar och korkar. Under utforskandets gång 
tillförde pedagogen eller barnen mer material såsom trattar, korta slangar och en liten 
plastkopp. Barnens aktivitet pågår i ca 50 minuter. De utforskar alla materialen och 
blandar dem fritt. Sara pratar med barnen, visar, riktar deras uppmärksamhet och ställer 
frågor till barnen. (Ingen annan pedagog deltar).  
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Exempel:  Amanda hämtar snö och lägger i vattnet.  
SARA: Och snön, titta, om den flyter. 
Sara lyfter upp snön ur vattnet och visar den för Amanda.  
SARA: Vad hände med snön, Amanda? Titta på din isbit, den är snart borta. 
Amanda: Smälter. 
Elliot: Dom flyter. 
SARA: Flyter dom? Dom flyter också. 
Lars håller upp en sten och visar den för Sara. 
Lars: En ’ten. 
SARA: En sten. Titta om den flyter. 
Lars lägger ner stenen i vattnet. 
SARA: Den sjönk. 
Amanda: En sked. 
Amanda lägger skeden i vattnet. 
SARA: Den sjönk. 
Amanda: Den flyter. 
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