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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att generera kunskaper om hur elevers föreställningar utvecklas när 

de arbetar med naturvetenskap på ett konkret och autentiskt sätt. 28 elever från årskurs F-2 

deltog i ett projekt som handlade om att följa kycklingens utveckling från ägg till färdig 

kyckling. Studien grundar sig på fokusgruppsamtal och bildskapande aktiviteter. Lärandeteori 

och analys utgick från en fenomenografisk forskningsansats. Resultatet visade att det i början 

av projektet framträdde två övergripande föreställningar: ”kycklingen bara blir till” samt ”från 

miniatyrkyckling till färdig kyckling”. Allteftersom projektet framskrider utvecklas elevernas 

föreställningar och blir alltmer komplexa. Resultatet visar också att eleverna använde sin 

känsel, gav språkliga uttryck samt uttryckte empati och omsorg för det liv som utvecklades.  

Nyckelord: Fenomenografi, fokusgruppssamtal, naturvetenskap, föreställningar, äggkläckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Till alla er som stöttat och trott på mig. 

Min största drivkraft till att genomföra fyra års studier till grundskolelärare har varit min familj, 

nära och kära. Hela familjen blev involverad i detta projekt genom att vi hade en 

äggkläckningsmaskin hemma som krävde uppsikt. Visst blev det några dagar med extra pip här 

hemma, men vad gör det när vi fick ge kärlek till lilla ”Pipen”.  Lyckligt lottad och tacksam för 

att mina barn har haft tålamod med att mamma inte alltid varit så mentalt närvarande. ”Är du 

inte klar snart mamma?”, har varit en fråga som ställts ett antal gånger när jag suttit framför 

datorn och böckerna i tid och otid. Tack älskade barn för att ni hjälpt mig på bara ett sådant sätt 

som bara ni kan! 

Till min man David, för att du tålmodigt stått vid min sida och gett mig förutsättningar till att 

klara av mina studier och ta an examensarbetet. Det har inte alltid varit lätt att kombinera 

vardagslivet, alla träningar, hundarna och familjen. Men vi har gjort det möjligt. Älskar dig till 

månen och tillbaka.  

Jag vill rikta ett stort tack till skolan och framförallt till eleverna där studien ägde rum, ingen 

nämnd, ingen glömd. Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt för mig att skriva detta 

examensarbete. Tack till er som gett mig förtroendet till att ”låna” befruktade ägg och 

äggkläckningsmaskiner. Samt tack för lånet av material (värmelampa, bur och så vidare) och 

expertishjälp under studiens gång. Ni vet vilka ni är, så än en gång - Tusen tack!  

Ett stort tack till alla mina klasskompisar som nu är mina blivande kollegor. Tack för all 

feedback, stöttning, gemenskap och kärlek ni gett mig under denna fyra års period. Både i 

motgång och medgång. Tillsammans! 

Största tacksamheten vill jag rikta mot mina fantastiska handledare Gunnar och Anna! Tack 

Anna för att du peppade mig i början av arbetet när det kändes som ett mörker. Gunnar, jag vet 

inte hur jag ska egentligen kunna tacka dig för allt. All den kunskap, handledning och 

engagemang du bistått med under detta arbete. Helt enkelt ovärderligt! Tack! 

 

Raija Matinlompolo
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Inledning 
 

Jag har så långt jag kan minnas varit intresserad av naturen. Djur av olika slag, framförallt 

hundar har varit en central del av min uppväxt. När det var dags att börja gymnasiet blev 

naturbruksgymnasiet med inriktning djurvårdspecial ett självklart val för mig. Utbildningen 

resulterade i att jag blev djurvårdare. Detta djurintresse har överförts till mina barn, vilket visas 

av att de också visar intresse, och framförallt lycka, i att leva tillsammans med djur. Detta 

intresse och denna känslomässiga berördhet är något jag tänker kan komma till nytta i min 

kommande undervisning i naturvetenskap för årskurs F-3. Därför valde jag att följa elever i ett 

äggkläckningsprojekt för att se hur de närmar sig naturvetenskapliga fenomen och hur deras 

föreställningar framträder. Framförallt är det intressant att se om äggkläckningsprojektet kan 

väcka elevers intresse för djur och natur. 

Barn ställer många frågor, de är av naturen vetgiriga och vill veta hur naturen fungerar (Helldén, 

Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2015). Barn befinner sig i nuet och har ofta behov 

av att bli bekräftade och få svar på sina frågor här och nu. Min erfarenhet, både som mamma 

och som blivande lärare, är att brist på tid och distraktion av andra aktiviteter gör att dessa 

frågor allt för ofta blir obesvarade. Thulin (2006) beskriver på liknande sätt resultat som styrker 

att barns frågor blir obesvarade. Lärande är i hög grad en social aktivitet. Vi lär oss genom att 

samtala, reflektera och ompröva vårt sätt att förstå olika fenomen (Säljö, 2000). En erfarenhet 

jag gjort som vikarie och ibland under VFU-perioder är att tempot i skolan är högt och det är 

mycket som ska hinnas med på kort tid. Det saknas tid för reflektion och därmed tid för barnen 

att sätta ord på sina erfarenheter och de föreställningar de har. Detta är något som Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) beskriver som dagens pedagogiska utmaning i 

skolan, inom undervisningen i naturvetenskap.  

I föreliggande studie vill jag lyfta fram de föreställningar som framträder när elever arbetar 

tematiskt kring ett naturvetenskapligt fenomen. Sundberg, Areljung, Due, Ottander och 

Tellgren (2016) konstaterar att barnen ställer hypoteser rent spontant utifrån deras egna 

erfarenheter. Det är dessa spontana hypoteser som i denna studie avgränsas till begreppet 

föreställningar, vilket också skulle kunna beskrivas som uppfattningar. Eleverna jag arbetar 

med ska få fick följa processen då en kyckling utvecklas ur ett ägg i ett äggkläckningsprojekt. 

Elevernas föreställningar och uppfattningar om vad som kommer att hända i ägget är därmed 

kärnan i mitt arbete. Min avsikt med denna studie är såldes att utveckla kunskaper om hur 

elevers föreställningar framträder. Att låta eleverna få tid till att reflektera, sätta ord på sina 

erfarenheter och framförallt få dela med sig av dessa till någon, är en viktig del av utveckling 

av elevers lärande och socialisation (Säljö, 2000).  
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Syfte 
Syftet är att generera kunskaper om hur elever, under ett konkret och autentiskt 

naturvetenskapligt projekt, utvecklar föreställningar om hur en kyckling blir till. 

Forskningsfrågor 

Den övergripande frågeställningen lyder: Hur utvecklas elevers föreställningar om hur en 

kyckling blir till när de deltar i ett äggkläckningsprojekt?  

 Hur framträder elevers föreställningar om vad som händer i ett ägg när en kyckling 

börjar utvecklas? 

 Hur kommer föreställningarna till uttryck under kycklingens fortsatta utveckling i 

ägget? 

 Hur närmar sig elever ny kunskap under äggkläckningsprojektet? 
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Bakgrund 
Bakgrundskapitlet kommer att inledas med att centrala begrepp för studien definieras. Därefter 

följer en allmän redogörelse för naturvetenskap i generell mening samt naturvetenskapens roll 

i skolan. Vidare redovisas tidigare forskning om barns föreställningar och hypoteser. 

Avslutningsvis redogörs för fenomenografin som är studiens lärandeteoretiska utgångspunkt. 

 

Centrala begrepp och definitioner 

Autentisk – Definitionen på autentisk enligt Nationalencyklopedin (2017a) är: som verkligen. 

Synonymer till autentisk är: verklig, äkta och tillförlitlig. Denna studie ämnar att använda 

begreppet autentisk till något som är verkligt och trovärdigt, det vill säga, ingen replik eller 

oäkta vara. I studien användes riktiga hönsägg värpta av levande höns. Det användes således 

inte plast-ägg, modeller, attrapper eller liknande.  

Elever/Barn – I studien förekommer begreppen elever och barn. Begreppet elever förekommer 

i skolsammanhang, medan barn är en mer övergripande benämning som jag använder då det 

handlar om exempelvis barns utveckling. 

Emergent science – Begreppet står för begynnande naturvetenskap (Siraj-Blatchford, 2001). 

Detta betonar att naturvetenskap för de yngsta barnen är något speciellt. Det handlar i hög grad 

om hur barnens intresse väcks och hur de närmar sig naturvetenskapliga fenomen. Begreppet 

är relevant i denna studie eftersom fokus i hög grad ligger på hur elever närmar sig 

naturvetenskap. 

Föreställningar och hypotes – Begreppet föreställningar kan beskrivas med synonymer som 

tankebild, begrepp, och uppfattning (Nationalencyklopedin, 2017b). Det är närbesläktat med 

begreppet hypotes som kan beskrivas med synonymer som antagande, grund och påstående 

(Nationalencyklopedin, 2017c). Hypotesen utgår från förkunskaper som utvecklas från en 

föreställning till att prövas eller testas (Elfström et al., 2014). Det i syfte att besvara om den ger 

en sann eller falsk bild av verkligheten. Ett första steg i att ställa en hypotes är således att bilda 

en förställning om fenomenet. I denna studie testas elevernas föreställningar. Det vidare 

begreppet föreställningar kommer därför huvudsakligen att användas. 

 

Naturvetenskap i skolan 

Aristoteles betraktas som vetenskapens grundare. Den grund för naturvetenskapen som bygger 

på Aristoteles tidiga filosofi kan beskrivas som ett träd som förgrenar sig. Naturvetenskap kan 

därmed ses som ett samlingsnamn för olika förgreningar såsom fysik, kemi och biologi ingår 

(Birkler, 2008). Naturvetenskapens strävan är att beskriva, förklara och förstå naturen runt 

omkring oss (Areskoug, Ekborg, Lindahl & Rosberg, 2013; Helldén et al., 2015; Sjøberg, 

2010). Naturvetenskapen karakteriseras av en undersökande och praktisk verksamhet och 

naturvetenskaplig kunskap genereras i regel genom empiriska undersökningar där mätningar av 

olika slag har stor betydelse (Sunderberg, et al., 2016). Viktigt blir då vilka frågor som ställs. 

En viktig aspekt av att utveckla naturvetenskaplig kunskap är förmågan att ställa relevanta 

frågor poängterar Thulin (2010) och det blir därför betydelsefullt att låta barnens frågor och 
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föreställningar komma fram. Genom att ta barnens frågor på allvar, skapas goda förutsättningar 

för att barnet ska kunna närma sig naturvetenskapen och börja utveckla naturvetenskapligt 

kunnande.  

Naturvetenskap i skolan fyller en viktig funktion. I grunden svarar den mot ett mänskligt behov 

av att få veta mer om sig själv och omvärlden (Skolverket, 2016). Med hjälp av 

naturvetenskapliga kunskaper ska vi bland annat utveckla kompetens för att fatta demokratiska 

beslut (Sjøberg, 2010). Detta kan även påverka vårt välbefinnande och i förlängningen bidra 

till hållbar utveckling (Skolverket, 2016). Naturvetenskaplig bildning är således viktig för 

samhällsutvecklingen. Dessa kompetenser fodrar omfattande kunskaper i naturvetenskap vilket 

också fodrar omfattande undervisning. Av grundskolans totala undervisningstimmar (6890) 

som en elev har rätt till, fördelas 800 undervisningstimmar till de naturorienterande ämnena 

(Skolverket, u.å.).   

I internationella kunskapsmätningar där elevers kunskaper jämförs, exempelvis TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study), har svenska elevers resultat försämrats med 

tiden (Skolverket, 2015). Den senaste TIMSS som kom 2015 visar dock på ett trendbrott. I 

rapporten redogörs för en jämförelse mellan 57 deltagande länder, beträffande elevers 

kunskaper i och attityder till naturvetenskap och matematik. Sverige deltog med elever från 

årskurs 4 och 8. Årskurs 4 har deltagit sammanlagt tre gånger, medan årskurs 8 har deltagit fem 

gånger. Resultaten från TIMSS 2015 visar att elever i årskurs 4 presterade bättre i 

naturvetenskap denna gång jämförelsevis med året 2007, men likvärdigt med år 2011. I 

jämförelse med de nordiska länderna presterar svenska elever sämre än finska men bättre än 

danska och på ungefär samma nivå som Norge. I toppen av tabellen ligger Singapore, Japan 

och Sydkorea. Resultatet från TIMSS (2015) visar även att över 70 % av lärarna uttrycker att 

de har brist på tid för att hjälpa enskilda elever i årkurs 4. Antalet undervisningstimmar i 

naturvetenskap är i de svenska skolorna likvärdigt med Finlands och Danmarks 

undervisningstid. Norge har däremot något färre undervisningstimmar i naturvetenskap och 

teknik. 

Till skolans naturorienterande ämnen (NO-ämnen) räknas biologi, kemi, fysik och teknik. 

Dessa delämnen av naturvetenskapen särskiljs i regel inte i undervisningen för elever i de lägre 

skolåren (Skolverket, 2016). Biologin som gren av naturvetenskapen beskriver läran om livet. 

För att förstå biologi finns det vissa insikter som är av generell karaktär och som är funktionella 

för att förstå många olika biologiska processer och sammanhang. Areskoug et al. (2013) 

benämner sådana insikter som bärande idéer. Generellt för sådana bärande idéer är att insikt om 

dessa är användbar i andra likartade sammanhang. Ett exempel på en sådan bärande idé är den, 

att det levande i flercelliga organismer består av de enskilda och levande cellerna. 

Konsekvensen och den bärande idén blir då att ”kroppen är till för alla celler” (Helldén et al., 

2015, s.144). Den som har utvecklat denna insikt kommer att få lättare att förstå hur cellerna i 

flercelliga organismer samarbetar och fungerar.  

Centralt för att förstå biologi är också att förstå vad liv är eller inte är (Areskoug et al., 2013; 

Helldén et al., 2015). Liv består av en eller flera levande celler som har ämnesomsättning och 

förmåga att föröka sig. En annan bärande idé blir således att allt liv har förmåga till förökning 

och har ämnesomsättning. Det är nästintill omöjligt att skaffa sig fördjupade kunskaper om 
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varje enskild levande art i världen. Då kan det vara bra att skaffa sig djupare kunskaper om en 

enskild art för att utifrån denna utveckla förståelse för andra arter. Det kan därför ibland vara 

”bättre att kunna mycket om lite än lite om mycket” (Helldén et al., 2015, s. 126). Exempelvis 

kan riktiga hönsägg användas i undervisningen för att utveckla förståelse om kycklingens 

fosterutveckling. Detta leder till att det abstrakta naturvetenskapliga fenomenet göras mer 

konkret. Att låta eleverna utgå från en konkret kontext ger ofta möjlighet till att utveckla en 

djupare förståelse om fenomenet (Areskoug et al., 2013; Helldén et al., 2015). Utvecklandet av 

förståelse för funktionen om hur hönans livscykel ser ut, kan således även ge förståelse för 

andra fåglars livscykler. Detta genom att behandla även de generella idéerna om att allt liv 

stävar efter samma sak, vilket är att överleva, tillväxa och föröka sig. I ett vidare perspektiv 

skapar detta även förutsättningen till att förstå andra organismers livscykler såsom exempelvis 

insekters, grodors och människors (Helldén et al., 2015).   

 

Förankring i styrdokumenten för årskurs F-3 

Skolans styrdokument lyfter vikten av att respektera och värna om liv och natur. Det finns 

inskrivet i läroplanens inledningstext: ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 

2016, s. 7). Skolan ska därmed på ett övergripande plan i all verksamhet (alla ämnen) utveckla 

förmågan att respektera och värna om liv och miljö. Naturvetenskapens affektiva dimensioner 

borde enligt Sjøberg (2010) därför beaktas i större utsträckning. Helldén et al. (2015) påpekar 

samma sak och lyfter fram hur viktigt det är med känslomässig berördhet i undervisningen av 

naturvetenskap. Elevernas engagemang och intresse stimuleras om undervisningen är lustfylld 

och meningsfull. Det kan leda till lärande i ett långsiktigt perspektiv (Areskoug et al., 2013; 

Helldén et al., 2015).  

Syftet med undervisningen i biologi är att eleverna ska utveckla kunskaper om biologiska 

sammanhang (Skolverket, 2016). För att göra det behöver elevernas nyfikenhet och intresse 

väckas. ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och 

människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser” (Skolverket, 2016, s.156). Bland 

de förmågor som eleverna skall ges förutsättningar till att utveckla i ämnet biologi är att kunna: 

”genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller 

och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 

samhället” (Skolverket, 2016, s.156-157). Genom ett sådant biologiskt sammanhang kan elever 

bland annat utveckla sin förståelse om hur liv utvecklas med olika naturvetenskapliga 

undersökningar. 

  

Naturvetenskapligt arbetssätt 

Barn undersöker naturvetenskapliga fenomen på liknande sätt som vetenskapsmän gör. ”Barn 

är av naturen nyfikna, de är födda till ’naturvetare’”( Helldén et al., 2015 s. 31). Detta benämns 

då som utforskande istället för forskande, då barnen inte samlar in empiri på samma sätt som 

forskare gör (Elfström et al., 2014). I styrdokumenten för grundskolan används begreppet 

utforska i bland annat skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11 enligt följande: ”En harmonisk 
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utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 

olika kunskaper och erfarenheter”(Skolverket, 2016, s. 10). Ett naturvetenskapligt arbetssätt 

kan ske på många olika sätt beroende av vad som ska undersökas. 

Darus och Saat (2014) presenterar resultat från en studie om hur elever i grundskolan utvecklar 

förmågan att formulera hypoteser. Resultatet från denna forskning visar att elevers förmågor att 

formulera en hypotes är låg. De kunde inte identifiera de variabler som angavs och kunde då 

heller inte relatera sambandet mellan olika variabler, vilket är grundläggande för förmågan att 

formulera hypoteser. Darus och Saat ger en definition på en viktig komponent för att formulera 

en hypotes: "One of the important components in the ability to formulate hypotheses is the 

ability to state the relationship between variables; and then formulate the hypothesis“(Darus & 

Saat, 2014, s. 24). Vidare beskriver Darus och Saat vikten av att i undervisning börja med 

grundläggande förmågor i ett undersökande arbetssätt. Detta kan göras genom att hjälpa 

eleverna att utveckla förmågan att ställa hypoteser: “These findings could provide some 

guidance to teachers on developing the skill of making hypothesis among students” (Darus och 

Saat, 2014, s. 26). Vid mindre barns utforskandeprocess är det svårt att identifiera en hypotes 

eller antagande. ”Det gäller att lyssna mycket noga”(Elfström et al., 2014 s.21), på de 

antaganden som barnen uttrycker. Ofta är barnens antaganden fantasifulla och används som 

förklaringar tills att något annat bättre passande visar sig.  

Det centrala i det naturvetenskapliga arbetssättet är att formulera en frågeställning och finna ut 

hur den ska lösas (Elfström et al., 2014). När föreställningen är väckt och frågan är ställd, kan 

det naturvetenskapliga arbetet utvecklas genom att en hypotes formuleras. Frågan kan uppstå 

från observation av ett fenomen som inte har någon förklaring. Detta leder så småningom till 

att formulera en hypotes om fenomenet. En hypotes kan dock inte ställas om det inte finns några 

förkunskaper att förankra detta i. Uppställningen av hypoteser utgår från ett antagande eller ett 

påstående om det studerade fenomenet och kan ses som en utvecklad föreställning. (Elfström 

et al., 2014; Sundberg et al., 2016). Formen av en hypotes ska vara ett påstående och är såldes 

ett möjligt svar på frågan fram tills att den bekräftats eller falsifierats. För att kunna möjliggöra 

besvarandet av frågan måste hypotesen vara undersökningsbar. Därefter sker identifieringen 

och valet av vilka variabler inom hypotesen som ska ändras eller inte under undersökningen. 

Beroende på hur frågan är ställd genomförs sedan undersökningar och experiment (Elfström et 

al., 2014). Sundberg et al.(2016) menar vidare att om barn tillåts att ställa en hypotes om vad 

de tror skall hända, hjälper detta till att leda barnets uppmärksamhet mot det som sker.  

Experiment och observationer är exempel på några av de mest vanligt förekommande metoder 

inom de naturvetenskapliga ämnenas sätt att inhämta information om naturen. Däremot finns 

det vissa delar av naturvetenskapen som gör det praktiskt omöjligt att genomföra experiment 

på. Sjøberg (2010) ger exempel på att det är omöjligt att experimentera på stjärnor och galaxer, 

men dessa kan istället observeras. Vanligast förekommande i NO-undervisning är att studera 

naturen utan att ingripa i den. Sjøberg beskriver att ämnena fysik, kemi och biologi är tydligt 

orienterade mot observationer och experiment. Den naturvetenskapliga undervisningen bör 

grunda sig i praktiskt arbete, observationer och experiment i skolan, hävdar Sjøberg som menar 

att eleverna får bättre resultat om de arbetar med laborativa arbetssätt, än vad de skulle få av 

annan undervisningsform.  
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Naturvetenskapliga arbetssätt handlar om mer än att ställa och testa hypoteser, observationer 

och experiment. Det kan exempelvis handla om att kunna samtala om naturvetenskap 

(Skolverket, 2016). I TIMSS 2015 (Skolverket, 2015) fick undervisande NO-lärare i årkurs 4 

svara på frågan om vilka aktiviteter som förekom och som de höll som viktiga under deras NO-

lektioner. Resultaten visar att majoriteten av lärarna tycker att det är viktigt att eleverna ska 

kunna förklara sina svar (67 %). De uppmuntrar också eleverna till att uttrycka sina 

uppfattningar (59 %). Däremot är det förhållandevis få lärare som förordar 

klassrumsdiskussioner mellan elever (23 %) och få lärare lyfter vikten av att uppmuntra 

eleverna till mer utmanande uppgifter (17 %). Endast 8 % lyfte vikten av att relatera det 

naturvetenskapliga innehållet till elevernas tidigare erfarenheter.  

Stohr-Hunt (1996) utförde en studie vars syfte var att se skillnaden mellan hands-on och den 

traditionella undervisningen som genomfördes i en åttondeklass. Med den traditionella 

undervisningen menas att läraren är en given kunskapsgivare som föreläser. Begreppet hands-

on beskriver en direkt praktisk erfarenhet som fås genom möjligheten av att genomföra 

experimentet praktiskt med sina händer. Resultatet pekade på att de elever som fick arbeta 

praktiskt med naturvetenskap en gång i veckan, fick bättre resultat än de elever som sällan eller 

aldrig fick göra det. Stohr-Hunt (1996) diskuterar att lärare har en betydligt viktigare roll i en 

hands-on undervisning jämförelsevis med i den traditionella undervisningen. Metoden med 

hands-on lägger större vikt på elevernas egna erfarenheter, än i den traditionella undervisningen 

där eleverna endast är beroende av lärarens erfarenheter. Stohr-Hunt menar att de tester som 

gjordes i studien var begränsade för studiens resultat. Det var svårt att utvärdera de kunskaper 

som eleverna utvecklade. Ett sätt att utvidga dessa tester hade varit att istället använda sig av 

autentiska övningar för att synliggöra elevernas förståelse. En uppgift som eleverna arbetar med 

bör vara meningsfull och som Stohr-Hunt beskriver: ”The length of a task is not nearly as 

important as its illustrative clarity, and the skill with which the teacher is able to use the 

students’ experience to help lead them to an understanding of the observed phenomena”(Stohr-

Hunt, 1996, s. 107). Att utveckla ny förståelse tar tid. Det sker i regel inte under endast ett 

lärandetillfälle eller en lektion. 

Att ta vara på elevernas nyfikenhet och intresse, står för grunden för att utveckla kunskap. 

Genom att utgå från elevernas förståelse, blir detta nyckeln till hur läraren skall planera 

undervisningen (Areskoug et al., 2013). Helldén et al. (2015) styrker detta genom att nämna att 

kunskapsutvecklingen börjar i en förförståelse. Kan inte läraren synliggöra elevernas 

förförståelse, riskeras eleverna att inte bli mottagliga för den nya kunskapen. Det kan även 

resultera i att eleverna upplever naturvetenskap som tråkigt och svårbegripligt (Areskoug et al., 

2013). Citatet nedan ger en målande beskrivning om hur ett naturvetenskapligt kunnande kan 

gestaltas och vikten av att kunskapen inte sitter i enbart fakta. Utan det är först när den 

faktakunskapen sätts i relation till den vetenskapliga undersökningen som utvecklingen kan ske.  

Science is more than a body of facts, a collection of principles, and a set of machines 

for measurement; it is a structured and directed way of asking and answering 

questions. It is no mean pedagogical feat to teach a child the facts of science and 

technology; it is a pedagogical triumph to teach him these facts in their relation to 

the procedures of scientific inquiry. (Kessen, 1964, s.5) 
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Sundberg et al. (2016) skriver att pedagoger inte känner sig bekväma i att undervisa i 

naturvetenskap. Utformningen av undervisningen i naturvetenskap speglar lärares sätt att 

förhålla sig till ämnet. Fitzgerald och Smith (2016) lyfter fram betydelsen av de praktiska val 

som sker i klassrummet. Dessa val beror till viss del på vad läraren själv har för erfarenheter 

från sin skolgång (Areskoug et al. 2013). De lärare som upplever att naturvetenskap är svårt 

känner en osäkerhet i att undervisa. Denna bristande kunskap anser många pedagoger ligger till 

grund för det som de beskriver som förlorade ögonblick (Sundberg et al., 2016). Det vill säga, 

tillfällen då elevernas nyfikenhet och intresse inte letts vidare till nya insikter, utan tappats 

direkt på grund av pedagogens bristande grundläggande förståelse för naturvetenskap. Meunier, 

Talbert och Latour (2000) lyfter utmaningen att bibehålla uppmärksamheten i undervisningen 

för yngre elever. Det är alltså viktigt att i undervisning skapa sammanhang för det som ska 

läras. Det är också viktigt att utveckla en korrekt terminologi med korrekta begrepp. Därför blir 

det viktigt att i undervisningen erbjuda eleverna att utveckla begreppsförståelse. Tidig träning 

av begreppsförståelse ger eleverna lust att lära sig senare i livet (Areskoug et al., 2013; Helldén 

et al., 2015; Meunier et al., 2000).  

De frågor som läraren ställer har betydelse för elevers lärande. Det är en vanlig missuppfattning 

bland lärare att de alltid ska ställa öppna frågor. Öppna frågor leder dock per automatik inte 

alltid till att väcka elevers intresse (Thulin, 2010). Istället kan de hämma intresset eftersom 

tänkandet inte kommer vidare. Det är kanske viktigare att ta tag i elevernas egna frågor och 

ställa relevanta motfrågor som leder resonemanget och elevernas kreativa upptäckande vidare. 

För att detta ska vara möjligt fordras att läraren själv har kunskaper om området. Thulins (2006, 

2010) studier visar att elever inte alltid får svar till sina frågor eftersom läraren inte alltid hinner 

med eller inte har tillräckliga kunskaper. Thulin visar också att lärare ofta tar till 

antropomorfistiska förklaringar eller antropomorfistiska motfrågor när de ska bemöta elevernas 

frågor. Detta hjälper sannolikt inte eleverna när de ska utveckla sitt naturvetenskapliga tänkande 

eftersom det tänkandet då riskerar att bli antropomorfistiskt. 

 

Emergent Science – att närma sig naturvetenskap 

Siraj-Blatchford (2001) införde i början av 2000-talet begreppet emergent science, vilket skulle 

kunna översättas som begynnande naturvetenskap eller naturvetenskap i tillblivelse. Det 

handlar om den process då barn börjar närma sig naturvetenskap och naturvetenskapliga 

processer. Det handlar i högre grad om att barnen utvecklar förståelse för naturvetenskapens 

natur, än att de lär sig enskilda fakta eller innebörden av enskilda begrepp. För att underlätta 

för barn att närma sig naturvetenskap är det viktigt att låta dem komma i kontakt med 

naturvetenskapliga processer. Thulin (2010) beskriver att naturvetenskaplig undervisning i hög 

grad handlar om att väcka barns intresse. Detta kan ske genom att ge dem möjlighet till 

autentiska och konkreta upplevelser, exempelvis genom att låta dem komma i kontakt med olika 

material eller genom att hjälpa barnen göra undersökningar.  

 

Helldén (1994) som i en longitudinell studie har studerat hur elevers förståelse av ekologi 

förändras under skolåren och åren därefter. Enligt Helldén får de elever som får tidiga 

stimulerande erfarenheter av naturvetenskap i skolan grundläggande kunskaper som de kan 
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bygga vidare på längre fram i livet. Helldén menar vidare att lärare behöver veta mer om elevers 

tänkande om olika fenomen, för att utifrån det skapa undervisningstillfällen där tänkandet 

utmanas. Detta i sin tur ger läraren möjlighet att stötta elever i olika åldrar för att närma sig 

naturvetenskapen. Helldén (2002) lyfter fram vikten av att låta barnen reflektera över sitt 

lärande. Han menar att denna metakognitiva kapacitet är en resurs som inte utnyttjas i tillräcklig 

utsträckning. Russell och McGuigan (2017) ger en uppdatering av perspektivet emergent 

science. De hävdar att det finns stöd för att barn i tidig ålder kan förstå och resonera om 

naturvetenskapliga fenomen. Redan tidigt klarar små barn av att ställa frågor med innehåll av 

vad, hur och varför.  

Ett sätt att närma sig naturvetenskap är genom att använda och utveckla språket. 

Naturvetenskapens språk karakteriseras av metaforer, termer och begrepp som i förhållande till 

andra kunskapsområden, anses vara svårtillgängliga (Helldén et al., 2015). Det är många nya 

ord och påståenden som skall sättas in i relation till varandra för att utveckla en förståelse för 

den naturvetenskapliga världen. Helldén et al. betonar att barn kan lära sig de nya orden ytligt, 

men utan att förstå eller inneha kunskapen om dess innebörd eller mening. Här lyfter Helldén 

(1994) fram vikten av att reda ut vad barn egentligen menar. Att använda sig av metaforer är 

ett sätt att bygga en bro mellan vardagsspråket och det naturvetenskapliga språket (Helldén et 

al., 2015). Metaforer fungerar ofta utmärkt för att förstå fenomen, exempelvis vad som är 

generellt från en situation till en annan. Vissa metaforer kan dock leda fel eller begränsa den 

naturvetenskapliga förståelsen. Särskilt antropomorfistiska metaforer, exempelvis där djur ges 

mänskliga värderingar, kan begränsa förmågan till naturvetenskapligt tänkande. (Helldén et al., 

2015; Thulin, 2006, 2010).  

Eleverna använder vardagsspråk när de börjar tala om naturvetenskapliga fenomen. 

Vardagsspråket utgör således en central roll när de konstruerar sina föreställningar (Helldén 

1994). De tidiga föreställningarna utgår från deras egna erfarenheter och är därmed personliga. 

Helldén (1994) beskriver att förändringen av elevers föreställningar i hög grad beror på vad de 

erbjuds att förstå i undervisningen. Det är svårt att genom undervisningen påverka elevers 

vardagstänkande, då det är robust och seglivat beskriver Helldén. Detta är därför en viktig 

utmaning för lärare. 

Även Caiman (2015) berör emergent science och vad som gynnar barnen i sitt närmande av 

naturvetenskap. Hon lyfter vikten av att arbeta med estetiska lärprocesser. Till detta hör vikten 

av att låta barnen använda sig av kroppsliga aktiviteter i sitt utforskande som gynnar deras sätt 

att utforska och utveckla sin föreställningsförmåga. ”Med tanke på de komplexa problem som 

vi står inför och förväntas möta i framtiden, finns det anledning att anta att den yngre 

generationen behöver bibehålla, men också utveckla sin föreställningsförmåga och kreativitet” 

(Caiman, 2015, s. 74). Nyfikenhet, kreativitet och fantasi är tre viktiga egenskaper som Sjøberg 

(2010) lyfter fram som viktiga kompetenser att utveckla i naturvetenskaplig undervisning. 

Sjöberg poängterar också vikten av att ha naturvetenskap i skolan för att kunna utveckla känsla 

och respekt för naturen. 

Tidigare forskning om barns förståelse av kycklingens utveckling. 

Det finns ett fåtal studier som berör hur barn förstår vad som händer i ett ägg då en kyckling 

utvecklas. Russell och Watt (1990) genomförde en studie där elever fick följa och kläcka ägg 
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från tamhöns. Forskningsprojektet innefattade elever i åldrarna mellan fem och elva år. 

Eleverna fick följa ett ägg i en äggkläckningsmaskin. Russell och Watt sammanställde en 

schematisk representation över elevernas föreställningar om hur kycklingen utvecklas i ägget. 

De olika kategorierna som blev representerade såg ut enligt följande:  

A. Kompletta kroppsdelar - Kycklingens alla kroppsdelar ligger i ägget och monteras 

ihop strax före kläckningen. 

B.  Komplett djur i limbo, i väntan på att kläcka - Kycklingen är färdigutvecklad och 

ligger i ägget redo för att kläckas. 

C. Miniatyr – Kycklingen är i miniatyr storlek och växer sedan till fullstorlek inne i ägget 

innan kläckning.  

D. Omvandling av äggets innehåll – Uppfattningen om att äggets innehåll gradvis 

omvandlas till en kyckling.  

E. Funktionen av äggula och äggvita – Kycklingen livnär sig av innehållet i ägget, att 

den antingen äter upp äggulan eller äggvitan. 

F. Generaliseringar och analogier som avser andra embryon eller nyfödda djur. 

G. Idéer om bevarande av material inom ramarna för ägget 

Elevernas föreställningar uppenbarades sig då i huvudsak fyra olika föreställningar (A-D): 

kroppsdelarna förenades i ägget, ett färdigt djur låg i ägget redo att kläckas, ett miniatyrdjur 

levde på näringsförrådet inuti ägget och att det skedde en omvandling av äggets innehåll till 

färdig utvecklat djur. Majoriteten av eleverna hade föreställningen av det fanns ett miniatyrdjur 

inuti ägget. Vissa av de äldre eleverna hade uppfattningen att äggets innehåll gradvis 

omvandlades till en kyckling. Här visar det sig att en elev ändrade sin nyvunna kunskap om hur 

kycklingen livnär sig i ägget, genom att dra paralleller till funktionen hos ett människoembryo 

och dess födelse (Russell & Watt, 1990). Resultatet visade även att de flesta eleverna nämnde 

att en kyckling behövde värme, mat och skydd för att utvecklas. De äldre eleverna nämnde även 

syre.  

Begreppet omvandling av materialet är centralt för att förstå tillväxten menar Russell och Watt 

(1990). Helldén (1994) kommenterar Russell och Watts studie och skriver att den här typen av 

aktivitet (äggkläckning) påverkade eleverna då de skulle beskriva villkor för liv och växande. 

Vidare kommenterar Helldén hur eleverna föreställde sig tillväxten av en kyckling: ”Det var 

inte ovanligt att barn antog att tillväxten inuti ägget medförde att biomassan ökade inom 

systemet, dvs att nytt material bildades genom själva tillväxten utan att något tillfördes från 

omgivningen”(Helldén, 1994, s.24). 

I Helldén et al. (2015) beskrivs ett temaarbete om liv som genomfördes på en skola i Norrbotten. 

Här fick eleverna följa och vara med om att kläcka kycklingar med hjälp av en 

äggkläckningsmaskin. Efter tre veckor hade kycklingarna kläckts och eleverna kunde då hålla 

i de små kycklingarna. Eleverna var fascinerade över att se när kycklingen kläcktes ur äggen. 

Helldén et al. beskriver att den känslomässiga upplevelsen som uppstår hos en elev när denne 

får hålla i en nykläckt kyckling är viktig för lärandet. Sannolikt har detta att göra med djupt 

rotade yngelvårdande instinkter som vi människor har (ibid.). 
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Fenomenografi som teoretisk utgångspunkt 
Fenomenografi är en forskningsansats som används för att identifiera, formulera och hantera 

olika forskningsfrågor inom främst pedagogiken. Fenomenografins forskningsfokus är de 

kvalitativt skilda sätt som människor uppfattar fenomen i världen. Själva ordet betyder just 

beskriva uppfattningar (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000).  

Forskningsansatsen är huvudsakligen utvecklad av professor Ference Marton och hans 

forskargrupp i Göteborg (Kroksmark, 2011). De tyckte att det fanns brister i existerande 

lärandeteorier då de inte svarade upp mot behovet att beskriva det som lärandet handlade om, 

det vill säga lärandets innehåll (Kroksmark, 2007). Det fanns därför behov av att utveckla en 

forskningsansats som gjorde det möjligt att studera och beskriva hur människor uppfattar 

processer och fenomen i sin omvärld (Marton & Booth, 2000).  

Fenomenografin fokuserar främst på variationen i sätten att erfara saker. För att klargöra 

fenomenografins drivkraft, ger Marton och Booth (2000) exempel på ett tankeexperiment i form 

av att två studenter skall göra samma tentamen och således möta samma problem. De båda 

studenterna har identiska upplevelser av både situationen och problemet, men detta leder inte 

direkt till slutsatsen att båda studenterna lyckas lösa uppgiften på samma sätt. Slutsatsen kan 

inte heller bli att en av studenterna kommer att misslyckas, medan den andra klarar att lösa 

problemet. Däremot menar Marton och Booth att det går att sluta sig till att studenterna som 

löst problemet olika, även har erfarit det på olika sätt. Detta leder till ett argument som vidhållits 

av Marton och Booth (2000): ”Den här typen av argument ger oss skäl att tro, att för att förstå 

hur människor hanterar problem, situationerna eller världen, så måste vi förstå hur de erfar 

problemen, situationerna eller världen, som de hanterar eller agerar i förhållande till” (s.146). 

Dessa skilda sätt att erfara omvärlden ligger i fenomenografins intresse att beskriva fenomen 

såsom betraktaren ser på dem.  

 

Uppfattningar inom fenomenografin 

Begreppet uppfattningar är centralt inom fenomenografin (Patel & Davidson, 2003). Vanliga 

termer som benämns inom fenomenografiska studier är bland några: sätt att erfara, 

uppfattningar och begreppsbildning (Marton & Booth, 2000). Dessa begrepp menar Marton och 

Booth kan endast tolkas i förhållande till erfarande.  

För att kunna beskriva människors uppfattningar, behöver individernas skilda erfaranden om 

ett fenomen träda fram på en kollektiv nivå. Detta för att kunna göra det möjligt att studera 

variationen mellan olika uppfattningar och på så sätt se uppfattningar i skenet av varandra. 

Fenomenografin beskriver således uppfattningar på en kollektiv nivå och är inte särskilt 

intresserad av individers enskilda uppfattningar (Marton & Booth, 2000). Patel och Davidson 

(2003) ger en gedigen definition om fenomenografins sätt att erfara:  

I uppfattningen av ett fenomen antas människan ge innehåll i relation mellan sig själv 

och omvärlden. Att uppfatta något är att skapa mening och är grundläggande sättet 

som omvärlden gestaltas. Från uppfattningarna utgår vi också då vi handlar och 

resonerar. (s.33) 
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Alexandersson (1994) förtydligar detta med att beskriva fenomenografin som beskrivande för 

det som visar sig. Alexandersson menar att distinktionen i att besvara forskningsfrågan om hur 

människor erfar och uppfattar verkligen, från att besvara hur verkligheten egentligen ser ut, är 

grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen. Föreställningar är som en sorts 

uppfattning som bygger på tidigare erfarenheter. Eftersom denna studie intresserar sig för 

elevers föreställningar blir därmed fenomenografin ett lämpligt verktyg att använda.  
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Metod 
Metodkapitlet inleds med att studiens forskningsmetod presenteras. Vidare redovisas studiens 

design, genomförande, det material som använts och urvalsprocesser. En pilotstudie 

genomfördes innan huvudstudien vilket presenteras under rubriken pilotstudie. Därefter följer 

beskrivning av bearbetning, tolkning och analys. Avslutningsvis redogörs de forskningsetiska 

principerna och de etiska ställningstaganden som vidtagits under studien.  

 

Val av forskningsmetod 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor, fann jag det lämpligast att använda mig av en 

kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod har som målsättning att söka 

grundläggande förståelse för fenomens innebörd eller mening (Widerberg, 2002). Frågor som 

kvalitativ forskningsmetod kan svara på är exempelvis frågor rörande människors upplevelser 

av fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Studien var således en kvalitativ studie och hade en 

empirinära forskningsansats. Analysen har präglats av ett fenomenografiskt förhållningsätt 

(Patel & Davidson, 2003). Syftet var att generera kunskaper om hur elevers föreställningar 

framträder när de arbetar på ett konkret och autentiskt sätt. Fokus riktade sig därmed mot att 

urskilja variationen av elevers föreställningar.  

För att belysa forskningsfrågorna ur olika perspektiv, valde jag att analysera gruppvisa 

genomgångar med eleverna. Under dessa genomgångar dokumenterade jag de samtal som 

eleverna förde. Eleverna fick också till uppgift att rita teckningar. De samtal som jag iscensatte 

med eleverna kan närmast beskrivas som fokusgruppsamtal. Dessa samtal kompletterades med 

de teckningar som eleverna gjorde.  

Att använda olika metoder för att studera samma sak ökar möjligheten till att besvara studiens 

forskningsfrågor. Flera metoder skapar bättre underlag för en mer fullständig förståelse för det 

man vill undersöka (Backman, T. Gardelli, V. Gardelli & Persson, 2012). Således har 

metoderna kompletterat varandra i syfte att stärka studiens resultat. 

 

Studiens design 

Studiens övergripande design har inspirerats av Kvale och Brinkmann (2009), samt Patel och 

Davidson (2003). Studien har således bestått av följande delar och har i grova drag skett i 

nedanstående ordningsföljd. 

 Problemformulering och tematisering. Syftet och frågeställningen för studien 

klargjordes.  

 Planering av studie. Urvalet av undersökningsgrupp och upplägget samt planeringen av 

studien skedde i sin helhet innan datainsamlingen påbörjades.  

 Pilotstudie genomfördes innan huvudstudien för att testa upplägget och tekniken för 

studiens datainsamling.  

 Genomförande av datainsamling. Genomförande av fokusgruppsamtal, samt 

bildskapande aktiviteter. 

 Transkribering. Ljudfilerna från fokusgruppssamtalen transkriberades till skriven text. 
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 Bearbetning och analys. Studiens empiri utgjordes av de transkriberade 

fokusgruppsamtalen, minnesanteckningarna från observationerna samt de bilder som 

eleverna hade ritat. Detta datamaterial analyserades och kategoriserades med inspiration 

av den fenomenografiska forskningsansatsen.  

 Resultatframställning. Resultatet som genererades ur analysen, presenterades och 

sammanfattades.  

 Diskussion. Studiens resultat och metoder diskuterades i diskussionskapitlet.   

  

Urval 

Eftersom studien inkluderade hantering av befruktade ägg från höns som skulle kläckas till 

kycklingar, skickades förfrågan om medverkan till en av flera skolor som låg geografiskt nära 

mig. Detta för att möjliggöra övervakningen av projektet och för att kunna finnas nära till hands 

om något oväntat skulle uppstå. Eftersom den första tillfrågade skolan accepterade att medverka 

i studien skickades således inga andra förfrågningar ut. Eftersom jag själv kommer att undervisa 

de yngsta elever i skolan (F-3) valdes informanterna ut från förskoleklass samt årskurserna ett 

och två. Skolan där studien genomfördes hade åldersintegrerade klasser, förskoleklass och 

årskurs ett och två. Urvalsgruppen i studien blev därmed att samtliga 28 elever från dessa tre 

klasser deltog i studien. 

Eftersom det var variationen av informanternas föreställningar som eftersöktes i studien var det 

lämpligt att bilda heterogena fokusgrupper (Ahrne & Svensson, 2015; Wibeck, 2010). 

Informanterna delades in årskursvis tillsammans med sina klasskompisar, utan inbördes 

ordning från klasslistan in i fokusgrupperna. Varje grupp bestod av både flickor och pojkar som 

var av blandade åldrar. Urvalet kan således beskrivas som strategiskt och eftersträvade hög 

variation (Wibeck, 2010). Antalet informanter i varje fokusgrupp var minst fyra elever. 

Fokusgruppsmetodiken förespråkar att minst fyra personer eller maximalt sex personer ska ingå 

i varje grupp, detta för att alla ska kunna komma till tals (Wibeck, 2010). Åtta elever deltog 

från förskoleklassen, nio från årskurs ett och tio från årskurs två. Detta ledde till att 

förskoleklassen bildade en grupp med fyra elever och en grupp med fem elever. Årskurs ett och 

två bildade fyra grupper som bestod av fyra elever i en grupp och fem elever i tre grupper.  

 

Fokusgruppsmetodik 

Fokusgruppsmetodik användes som datainsamlingsmetod vid de två första (av de totalt fyra) 

tillfällena. Metoden användes för att ge kunskaper om hur elevers föreställningar framträds i 

samtal mellan elever. Att använda sig av fokusgrupper beskriver Lundmark och Jonsson (2013), 

som en friare form av gruppintervjuer. I denna studie används begreppet samtal istället för 

intervju. Mina sex fokusgrupper omfattade fyra till fem informanter per grupp. Wibeck (2010) 

påpekar på att i en fokusgrupp på sex deltagare, finns risken att det bildas subgrupper som talar 

till varandra medan andra riskerar att inte komma till tals överhuvudtaget. 

Fokusgruppsmetodiken ger en möjlighet att studera meningsskapande på gruppnivå. Samtalet 

blir ofta naturligt eftersom deltagarna fritt får dela med sig av sina tankar, erfarenheter och 

föreställningar.  
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Ett fokusgruppssamtal inleds med att en moderator inleder samtalet. Moderatorns uppgift är att 

skapa en tillåtande atmosfär där deltagarna kan känna att de kan framföra sina åsikter 

(Lundmark & Jonsson 2013). I studien fungerade jag som moderator för att guida eleverna in i 

samtalen. Jag var noga med att se till att alla fick komma till tals. Samtalen som fördes i 

fokusgrupperna utgick därför i hög grad från elevernas egna samtal. Detta är en viktig skillnad 

i jämförelse med vanliga forskningsintervjuer där forskaren definierar och kontrollerar samtalet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har fokusgruppsamtalet möjliggjort att elevernas 

eget sätt att erfara har kunnat komma till uttryck. Detta är i enlighet med Marton och Booth 

(2000) som poängterar att det ligger i forskarens intresse att belysa de studerade personernas 

sätt att erfara fenomenet i fråga. Samtalen inleddes med en övergripande fråga som jag som 

moderator introducerade. I den mån det behövdes följdfrågor för att föra samtalet vidare ställde 

jag sådana beroende på vad eleverna talade om. Efter den inledande öppna frågan förde jag 

samtalet vidare genom att använda mig av en i förhand strukturerad planering. Den genomförda 

datainsamlingen i fokusgrupperna byggde således på en blandning av elevernas egna samtal 

men också på en av mig förutbestämd planering, där jag medvetet introducerade olika aspekter 

av en kycklings utveckling. 

Samtalen handlade i hög grad om den gemensamma upplevelsen av att följa ett befruktat äggs 

utveckling till kyckling. I samtalen fick elevernas upplevelser och föreställningar träda fram. 

(Patel & Davidson, 2003). Den första öppningsfrågan i samtal med barn är viktig eftersom den 

kommer att tematisera själva samtalet (Helldén, 1994). De inledande frågorna som ställdes vid 

de olika datainsamlingstillfällena löd: ”Vad tänker du finns inuti detta ägg? ”och ”Vad tänker 

du har hänt nu inuti ägget?” 

För att möjliggöra en analys om fokusgruppernas samtal, spelades dessa in på datorn för att 

sedan i efterhand transkriberas till skriftlig text. Innan inspelningen av samtalen i 

fokusgrupperna påbörjades skissade jag upp en bild över var eleverna satt. Skissen underlättade 

vid transkriberingen och färskade även upp mitt minne om jag var osäker på vem som sa vad. 

Minnesanteckningarna under studiens sammankomster fördes i ett kollegieblock. Trost (2010) 

menar att om forskaren själv genomför samtalen kan detta inte ersättas av noggranna 

anteckningar och inspelningar. På grund av att ens eget minne och intryck från intervjuerna kan 

forskaren läsa mellan raderna och således blir detta värdefullt vid analys av data.  

Varje fokusgruppssamtal vid datainsamling ett varade i genomsnitt 30 minuter per grupp och 

sammanlagt spelades 2 timmar och 11 minuter in. Vid andra datainsamlingen varade samtalen 

i genomsnitt 10 minuter per grupp och totalt 57 minuter spelades in vid det andra 

datainsamlingstillfället.  

 

Bildskapande aktiviteter. 

Eleverna fick vid olika och upprepade tillfällen i samband med de gruppvisa samtalen till 

uppgift att göra teckningar om hur de tänkte sig att det utvecklas en kyckling ur ett befruktat 

ägg. De bilder som eleverna gjorde kompletterades ibland av eleverna själva genom att de med 

skriven text gav förklaringar av vad bilden visade. Att utrycka sig genom bilder är en sorts 

språklig (bildspråklig) kommunikation. Det är ett förhållandevis vanligt 
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datainsamlingsinstrument för att tolka barns föreställningar och är förhållandevis vanligt inom 

forskning, se exempelvis Alerby (2015), Jonsson, Sarri och Alerby (2012) eller Villanen och 

Jonsson (2013).  

När eleverna ombads att göra bilderna fick de en fjärdedels A4-ark samt blyertspennor till sitt 

förfogande. Efter att de vid första datainsamlingstillfället hade ritat sina bilder läste jag högt ur 

den åldersanpassade boken Ägget (Jeunesse & Bourgoing, 1991). Bokens illustrationer 

användes för att konkret visa eleverna hur kycklingen bildas. Däremot användes denna bok 

först efter att elevernas föreställningar kommit till uttryck, i undervisningssyfte.  

 

Material 

Genomförandet av äggkläckningsprojektet har omfattat olika material och riktiga hönsägg. 

Kärnan i studien var att följa ett befruktat ägg till kyckling och således har tolv befruktade ägg 

från höns använts. Till detta fick jag låna två äggkläckningsmaskiner. En stor med kapacitet för 

cirka 40 ägg och en liten med plats för cirka 15 ägg. Den lilla äggkläckningsmaskinen användes 

på skolan för att göra det fullt genomförbart där. Den andra äggkläckningsmaskinen hade jag 

hemma hos mig själv för att kunna göra en backup ifall det skulle misslyckas i skolan. Fyra ägg 

tillhandahölls till skolan och åtta fick stanna hemma i den större äggkläckningsmaskinen 

hemma hos mig. Efter en vecka i äggkläckningsmaskinen genomlystes äggen för att se om 

någon fosterutveckling hade påbörjats. En stark pannlampa användes vid denna genomlysning. 

Kycklingarna fick efter att de kläckts flytta in i en lånad bur med sågspån. Maten bestod av 

kokta äggulor. Fri tillgång till vatten fanns alltid enligt anvisningar av erfarna hönsägare. När 

kycklingen torkat transporterade den tillbaka till gården där äggen hämtats.  

Även vanliga obefruktade ägg köptes in för att genomföra laborationen med att knäcka ägg och 

hitta alla delar som ingår i äggets uppbyggnad. Både bruna och vita ägg användes i studien för 

att ge en vidare variation på hur ett hönsägg kan se ut. Ett ägg per fokusgrupp kom till 

användning.   

 

Genomförande 

Datasamlingen har skett vid fyra olika tillfällen.  Innan studien gjordes genomfördes en 

pilotstudie för att pröva den tänkta datainsamlingens funktion (Patel & Davidson, 2003). 

Genomförandet av studien följde i kronologisk ordning nedanstående steg beskrivna i de 

nedanstående datainsamlingstillfällena.  

Pilotstudie 

Inför huvudstudien utfördes en pilotstudie. Pilotstudien användes för att samla in information 

om tekniken och det tänkta upplägget av studien (Patel och Davidson, 2003). I pilotstudien 

medverkade tre elever, två från förskoleklass (elev B och elev C) och en från årskurs två (elev 

A). Pilotstudien genomfördes i två omgångar. Först med elev A, sedan med elev B och elev C 

tillsammans. Här kunde den första datainsamlingens designmodell prövas i mindre skala. Fokus 

låg på enbart modellen att genomföra dokumentinsamlingen, där utav spelades inte samtalen 

in. Endast några få kommentarer skrevs ned under pilotstudien, samtidigt som eleverna 

introducerades inför uppgiften med att rita ett ägg i genomskärning.  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AJeunesse%2C+Gallimard.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABourgoing%2C+Pascale+de.&qt=hot_author
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Momentet som prövades var att rita ett ägg i genomskärning så detaljerat som möjligt. Här 

förstod A inte vad som menades med genomskärning. Jag förklarade att det är när ägget delas 

i två delar. ”Då rinner det ut!” var svaret från A. A menade att gulan rinner ut om ett okokt ägg 

delas.  Ett äpple fick då användas till att konkret visa hur det kunde se ut med en genomskärning. 

Fick även förtydliga att de delar som eventuellt finns i ägget stannar kvar. Efter avbildningen 

av ägget, fick A förklara vad som avbildats på pappret. Den ritade bilden jämfördes sedan med 

bilden på sidan 146 (Helldén et al., 2015) och då konstaterades det vilka delar som saknades i 

den ritade bilden. Efteråt knäckte vi ett ägg tillsammans. När ägget låg på en tallrik kunde A 

hitta snabbt igen alla delar som ingår i ägget. 

Inför den andra omgången med B och C använde jag mig av ordet genomskärning, men 

förklarade ordets innebörd direkt i anslutning till ordet. Detta medförde att B och C kom igång 

snabbare med uppgiften. Här riktade jag min uppmärksamhet mot elevernas samtal. Under 

samtalet, som för övrigt inte spelades in, ställde jag frågor. Jag frågade C om ägget var tomt 

och fick till svars: ”Det är inte tomt, det är gult!” Sedan jämförde vi bådas teckningar för att 

kunna utveckla deras bilder till en större helhet. Fortsättningen följde likadant som ovan med 

A.  

Undervisningsplaneringen inför huvudstudiens datainsamling ett ändrades genom att 

undersökningen av äggets yttre del tillkom. Vilket redovisas under datainsamlingstillfälle ett, 

punkt två. Istället för att jämföra äggets delar mot en bild i en bok (Helldén et al., 2015), målade 

jag in varje beståndsdel av äggets innehåll på sju A4 papper. 

Schema av studiens process 

Studien genomfördes under fem veckor (med undantag för sportlovet vecka 10) eftersom 

tidsperioden för ett befruktat ägg som ska utvecklas till en kyckling tar ca 21 dagar 

Datainsamlingen skedde vid fyra tillfällen under dessa veckor enligt nedanstående schema: 

Vecka 9 Första datainsamlingstillfället genomfördes med bildskapande samt fyra 

fokusgrupper (av totalt sex fokusgrupper).  

Vecka 11 Den första datainsamlingen genomfördes med de två resterande fokusgrupperna 

(de som ej var med under vecka 9). Därefter hämtades äggen och lades in i 

äggkläckningsmaskinen på skolan. Samtliga elever var då med. 

Vecka 12 Andra datainsamlingstillfället genomfördes med alla sex fokusgrupper och äggen 

genomlystes för att se eventuell fosterutveckling. 

Vecka 13 Tredje datainsamlingstillfället genomfördes genom att eleverna ritade bilder av 

hur de tänkte sig att det såg ut inne i ägget inför kläckningen. 

Vecka 14 Kycklingen kläcktes och eleverna fick rita och beskriva hur det blir en kyckling 

ur ett ägg. Kycklingen flyttade hem till den ursprungliga gården.  
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Datainsamlingstillfälle ett – det första gruppsamtalet 

Det första datainsamlingstillfället och fokusgruppsamtalet följde följande struktur 

1) Eleverna ombads att känna och hålla i varsitt ägg. – Fundera på hur det ser ut inuti.  

2) Eleverna ombads att sätta äggets spetsiga och trubbiga sida mot kinden eller 

tungspetsen och fundera på om det känns likadant på bägge sidorna. – Varför/Varför 

inte? 

3) Eleverna gavs en inledande fråga inför uppgiften att rita ett ägg: Vad tänker du finns 

inuti detta ägg? Rita så detaljerat som möjligt hur ett ägg ser ut i genomskärning.  

4) Utifrån de bilder som skapats av eleverna, byggde vi tillsammans en gemensam bild 

om hur det ser ut i ett ägg.  

5) Vi knäckte ett ägg för att se innehållet och hitta alla delar. 

6) Vi samtalade om hur det kan bildas en kyckling. Jag läste och visade bilder ur boken 

Ägget (Jeunesse & Bourgoing, 1991).  

Efter att alla gruppsamtal var genomförda lades de befruktade äggen in i 

äggkläckningsmaskinen tillsammans med eleverna. Äggkläckningsmaskinen placerades på ett 

lågt skåp i klassrummet hos årskurs ett - två. Jag informerade eleverna om hur hanteringen av 

äggen skulle ske samt hur äggkläckningsmaskinen fungerade. Den innehöll viktig information 

om temperatur, kontroll och påfyllning av vatten, samt mitt mobilnummer som de kunde ringa 

ifall något avvikande skulle ske.  

Datainsamlingstillfälle två - det andra gruppsamtalet 

Redan efter två dagar har en liten kyckling bildats inne i ägget om den är befruktad (Mettler et 

al., 1991). Datainsamlingstillfället genomfördes en vecka och en dag efter att äggen lagts in i 

äggkläckningsmaskinen. Inledande frågeställning vid gruppsamtalet var: ”Vad tänker du har 

hänt nu inuti ägget?”. Samtalet följde följande struktur: 

a) Rita hur du tror det ser ut i ägget nu. 

b) Samtala om hur kycklingen växer inne i ägget och var byggstenarna kommer ifrån.  

c) Vad är liv? När börjar livet? 

d) Vi genomlyste äggen för att se om utvecklingen till liv påbörjats. 

Eleverna fick i halvklass följa med in i ett mörkt rum med äggen. Väl där lystes äggen 

underifrån med en stark ficklampa och blodkärl kunde uppmärksammas i ett av de fyra äggen. 

Övriga ägg var tomma och hade inte påbörjat utvecklingen. De tomma äggen fick ligga några 

dagar till innan det bekräftades efter en ytterligare genomlysning att det verkligen var tomma. 

Sedan plockades dessa ägg bort från äggkläckningsmaskinen. 

Datainsamlingstillfälle tre – bilduppgift 

Fyra skoldagar innan den beräknade kläckningen genomfördes den sista datainsamlingen. 

Eleverna fick rita hur de föreställde kycklingen inne i ägget. Datainsamlingen skedde i helklass 

i elevernas hemklassrum och inga gruppsamtal genomfördes denna gång.  

Datainsamlingstillfälle fyra – bilduppgift 

När kycklingen hade kläckts och torkat, fick eleverna besök av kycklingen lilla ”Pipen” som 

kläckts hemma hos mig och namngetts av mina barn då hen pep så mycket. Efter att de träffat 
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Pipen fick de i uppgift att rita och skriva om hur en kyckling blir till ur ett ägg. Detta skedde i 

helklass i deras respektive hemklassrum och inga samtal spelades in. Varje elev fick ett A4 

papper och färgpennor till sitt förfogande.  

Databearbetning, tolkning och analys 
För att få svar till studiens forskningsfrågor har en fenomenografisk forskningsansats använts 

vid analysarbetet. Analysen påbörjades genom att de inspelade samtalen genomlyssnades för 

att skapa en första egen helhetsuppfattning av materialet. Därefter transkriberades alla 

ljudinspelningar till skriftlig text. När det talade språket transkriberades korrigerades ibland 

språket så att det blev lättare att förstå som skriven text. Redan under transkriberingsarbetet 

skedde också en reducering av datamaterialet. Ordväxlingar (samtal) om sådant som inte var 

relevant för studien togs bort och den text som återstod efter denna reducering kom att utgöra 

studiens empiri (Svensson & Ahrne, 2015). 

I transkriberingsarbetet användes inte interpunktion eller frågetecken. Jag använde mig av 

symboler mig för att markera större avbrott (-), pauser(,), skratt(*). Med hjälp av färgkoder 

markerade jag vem som sa vad. Varje elev i varje grupp fick en egen färg som följde dem genom 

studiens gång.  

Datamaterialet från det första datainsamlingstillfället omfattade 2 timmar och 11 minuter 

inspelade samtal vilket transkriberades till 62 sidor text. Den andra datainsamlingen omfattade 

57 inspelade minuter och den skriftliga texten blev 24 sidor. Det transkriberade materialet 

användes sedan som det grundläggande empiriska materialet för analysen. 

Bilderna, sammanlagt 101 stycken, behövde inte transkriberas utan kunde analyseras direkt. 

Först skapades en överblick av alla bilderna. Därefter sökte jag kvalitativa innehållsliga likheter 

och skillnader. I detta arbete lades alla bilder ut på ett stort bord. Jag provade att sortera dem på 

olika sätt. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att jag inte gjorde någon estetisk bedömning 

eller kategorisering av bilderna. Det var således det innehåll som bilderna förmedlade som jag 

eftersökte. Inspirationen till att kategorisera bilderna fick jag av Reiss et al. (2002). 

Under det fortsatta analysarbetet såg jag såväl bilderna som samtalen tillsammans varvid jag 

eftersträvade att finna kvalitativa likheter och skillnader i empirin.  Denna analys följde i stora 

drag mönstret för en fenomenografisk analys. Patel och Davidson (2003) beskriver fyra steg i 

arbetet med den fenomenografiska analysen. Första steget var att få ett helhetsintryck av 

empirin. I nästa steg uppmärksammades likheter och skillnader i samtalen och bilderna. Tredje 

steget var att kategorisera uppfattningarna i så kallade beskrivandekategorier. Med detta menas 

att ringa in liknande uttalanden från samtalen och föra dem till avgränsade kategorier (Marton 

& Booth, 2000). Sammansättningen av beskrivandekategorierna av de skilda sätten att erfara 

ett fenomen, kallas inom fenomenografin för utfallsrummet. I det fjärde och sista steget 

studerades den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidson, 2003). Den 

fenomenografiska analysen är i grunden induktiv, det vill säga slutsatserna som drogs var 

grundade i vad som framträdde ur empirin. Arbetet i det fjärde steget var därmed induktivt och 

jag läste och sorterade materialet tills att mönstret blev tydligt. Det systematiska 

kategoriseringen blev utfallsrummet i min undersökning och kom således att utgöra resultatet 

av analysen. 
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Forskningsetiska principer 

Studien följde de forskningsetiska principerna i enlighet med de grundläggande 

individskyddskraven. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna, i detta fall berörda lärare och 

rektor på en skola, fick ett mejl med information om studien och förfrågan om att medverkan. 

Efter godkännandet från skolans berörda lärare och rektor om medverkan i studien, kunde 

arbetet vidare ske med att utforma samtyckesbrev till vårdnadshavare. Eftersom syftet med 

studien var att generera kunskap om hur elevers föreställningar framträds, ledde detta till att 

studien berörde elever i de lägre årskurserna (under 15år). Således behövdes samtycke från 

elevernas vårdnadshavare. Vårdnadshavare och elever fick genom informationsbrevet 

information om studien och därefter kunde de ge anspråk till att medverka i studien eller inte 

(se bilaga 1). Eleverna fick även muntlig information i samband med att breven skickades ut 

till vårdnadshavarna och kunde då ställa eventuella frågor och oklarheter kunde då 

uppmärksammas. För att hålla de forskningsetiska principerna uppdaterade under arbetets gång, 

skapades en bilaga till informationsbrevet (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid.) tydliggjordes i breven till skolans berörda lärare, rektor, vårdnadshavare 

och elever. För att skydda elevernas identitet har jag under transkriberingen använt färgkodning.  

Skolans namn har uteslutits helt från studien. De samtal som skett med eleverna har behandlats 

konfidentiellt. All data har under studiens gång lagrats och hanterats på ett säkert sätt så att 

ingen annan än de forskare som är knutna till studien kommit åt att ta del av det insamlade 

materialet. Efter transkriberingen har ljudfilerna på datorn raderats. Efter studiens avslut har det 

insamlade materialet från studien förstörts så att ingen obehörig kan ta del av materialet.  

 

Djurskyddslagen 

Eftersom studien hanterade ägg som skulle kläckas till kycklingar fann jag det nödvändigt att 

se över aktuella lagar och förordningar inom djurskyddsområdet att förhålla mig till. I 

djurskyddsmyndighetens författningssamling (DFS 2006:6) om djurskyddsmyndighetens 

föreskrifter om djur i undervisning står i föreskriften L105: 

Verksamheter som håller undervisningsdjur ska ha minst en person som ansvarar för skötseln 

och användningen av djuren. Denna person ska ha lämplig utbildning eller erfarenhet av 

aktuella djurslag samt kunskap om gällande djurskyddsbestämmelser. Om det finns flera 

ansvariga personer ska ansvarsfördelningen mellan dessa dokumenteras skriftligt (DFS 

2006:6, 5 §). 

I relation till djurskyddsmyndighetens föreskrift, ansvarade jag över kycklingarna den korta 

tiden de befanns sig på skolan, fram tills att kycklingarna flyttad hem till deras gård. 

Jordbruksverket hänvisade mig även att meddela länsstyrelsen, vilket ledde till att 

Länsstyrelsen i Luleå kontaktades och studien fick ett muntligt godkännande om att 

genomföras.  
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Resultat 
I resultatkapitlet presenteras resultaten som genererats från studiens analys. Studiens syfte var 

att generera kunskaper om hur elever, under ett konkret och autentiskt naturvetenskapligt 

projekt, utvecklar föreställningar om hur en kyckling blir till. Projektet bestod i att lägga in ägg 

i en äggkläckningsmaskin och följa den utveckling som kunde tänkas ske i äggen. Elevernas 

föreställningar har följts via fokusgruppsamtal och genom att eleverna ritat bilder av hur de 

tänker sig att det ser ut i äggen. Datamaterialet har analyserats med inspiration av en 

fenomenografisk ansats, vilket gör att resultatet nedan presenteras som kategorier som beskriver 

kvalitativt skilda föreställningar. Dessa föreställningar exemplifieras med såväl citat som 

exempel på bilder som elever gjort. När elever citeras har i vissa fall talspråket korrigerats 

marginellt för att det ska bli begripligare. Sådan språklig korrigering har endast gjorts då 

innebörden i elevernas utsagor ej har blivit påverkade. De tre forskningsfrågorna besvaras var 

för sig under var sin huvudrubrik. 

 

Elevers föreställningar om vad som händer i ett ägg när en kyckling börjar utvecklas 

I början av projektet framträder två olika övergripande föreställningar. I en föreställning 

avbildas och beskrivs äggets enkla delar, såsom gula och vita. Ingen förklaring ges hur 

kycklingen uppstår, den bara blir till ”jag vet inte”. En annan och vanligare föreställning 

kommer till uttryck genom att eleverna avbildar och beskriver en miniatyrkyckling som växer 

och blir större och större inne i ägget.  

 

Kycklingen bara blir till 

Denna föreställning ger uttryck för att kycklingen bara blir till. Eleverna uttrycker ingen idé 

om hur det kan gå till, det bara blir så. ”Jag vet inte hur det blir en kyckling” (Figur 1 och 2). 

    

Figur 1. Ett ägg i genomskärning från första tillfället.  Figur 2. En kyckling från andra från första 

    tillfället.  
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Från miniatyrkyckling till färdig kyckling 

Denna föreställning karaktäriseras av en idé att det från början finns en minikyckling som växer 

och blir större och större. En elev ger uttryck för denna föreställning då hen samtalar om sin 

första bild (figur 3).  

 

Men du har ritat någonting här och jag är 

nyfiken på att höra hur du tänkte där. 

 E: Jag ritade en liten kyckling. 

 En liten kyckling. 

E: Jag fick inte plats med kycklingen för 

den var så liten.  

   
             Figur 3. Bild av miniatyrkyckling. 

En variant på denna föreställning var att miniatyrkycklingar endast fanns i bruna ägg och inte i 

de vita äggen som eleverna fick känna på (figur 4).  

E: Egentligen tänkte jag en gula, men så ritade 

jag en kyckling. 

 Du trodde det fanns en kyckling där? 

 E: Ja, i dom bruna. 

Okej, varför tror du det finns en kyckling i 

dom bruna istället för de vita? 

E: Ja för att dom vita kan man äta, inte dom

 bruna.    

Figur 4. Bild av ett brunt äggs 

innehåll. 

 

Föreställningarna under kycklingens fortsatta utveckling i ägget 

Elevernas föreställningar om hur kycklingen utvecklas i äggen förändras under 

äggkläckningsprojektets gång. Ur det sammantagna datamaterialet, det vill säga ur alla bilder 

och alla samtal tillsammans framkommer fem kategorier av föreställningar som skiljer sig åt. 

De olika föreställningarna förekommer vid olika tillfällen och uttrycks av olika elever. De 

föreställningar som nedan presenteras redovisas därför på kollektiv nivå, det vill säga de 

föreställningar som finns i det totala datamaterialet. Dessa fem kategorier är: 

a) ”Att det bara blir så”  

b) Kycklingen utvecklas någonstans i ägget. 

c) Det blir så på grund av värme. 

d) Det blir så på grund av värme och att kycklingen äter äggulan och vitan. 

e) Sätter kycklingens utveckling i ett livscykelsammanhang. 
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”Att det bara blir så” 

Denna kategori inbegriper en avsaknad av förståelse för vad som sker i ägget. Eleverna 

uttrycker sina föreställningar om vad som händer i ett ägg när en kyckling utvecklas, utan att 

kunna förklara eller problematisera varför det sker, ”jag vet inte hur en kyckling blir till, men 

det enda jag vet är att, att äggulan är typ kycklingen”. Ett återkommande svar som förts till 

denna kategori är; ”Jag vet inte”. En annan sorts svar som förts till denna kategori är när elever 

inte kommer vidare i sina resonemang. I följande citat samtalar två elever med mig om hur 

kycklingen blir till. De känner på äggen men kommer inte vidare med sina föreställningar: 

 Är bägge sidorna kalla, hur kan det komma sig? 

 E1: Ja vet, det kanske ligger en kyckling där i. 

 E2: Det kanske kan bli en kyckling där i. 

 Okej, hur tänker du då? 

 E1: Jo, eh, kanske, jag tänkte säga, jag glömde bort. 

 

Kycklingen utvecklas någonstans i ägget 

Denna kategori rymmer elevernas föreställningar om att kycklingen utvecklas någonstans i 

ägget, utan speciell anknytning till gulan eller vitan. Föreställningarna handlar om att 

kycklingen kan utvecklas med hjälp av äggets övriga delar, ”det kanske är, det kanske är den 

där äggsnodden som gör själva kycklingen inuti ägget”(figur 6).  En annan kortare förklaring 

på var kycklingen utvecklas är: ”Jag tror att den är utanför den här äggulan”(figur 5).  

                 

Figur 5. Bild av hur kycklingen utvecklas utanför äggulan. Figur 6. En kyckling och 

äggsnoddarna. 
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Inom denna kategori beskrivs också ibland att delar av kyckling bildas i viss ordning och med 

huvud först (figur 7). Detta exemplifieras i följande 

samtal mellan mig och en elev: 

Aha, du tänker att huvudet har bildats? 

E: Ja. 

Vad är strecken här? 

E: Halsen.  

Okej halsen, så de andra delarna kommer sen? 

E: Ja. 

    Figur 7. Bild av vad som bildas först. 

 

Det blir så på grund av värme 

Denna kategori beskriver föreställningar som rymmer att det behövs värme för att en kyckling 

ska kunna utvecklas i ett ägg. Detta kommer exempelvis till uttryck genom att eleverna påtalar 

att en höna behöver ruva på äggen. Det framkommer också när eleverna beskriver att det behövs 

värme i en äggkläckningsmaskin: ”den ska bli varm”. En annan elev beskriver hur viktig 

värmen är för kycklingens utveckling: ”Om det blir för kallt, då blir det ingen kyckling”. Under 

projektets gång växte det fram olika frågeställningar från eleverna som relaterade till behovet 

av värme. En elev ställde följande fråga om kalla ägg som kom från kylskåpet: ”Vad händer 

om man värmer upp dom här?” I nedanstående samtal framkommer att den enda kopplingen till 

hur kycklingen bildas är kopplingen till att det behövs värme (figur 8).  

Vars finns byggnadsmaterialet till kycklingen? 

 E: Jag vet inte. 

 Vars kommer vingarna ifrån? 

 E: De har bara växt fram i ägget.  

Vad är det som har gjort att de växt fram ur ägget? 

 E: Hmm, för att de har värmts. 

 

Figur 8. En färdig utvecklad 

kyckling inne i ägget. 

 

Det blir så på grund av värme och att kycklingen äter äggulan och vitan 

Denna föreställning rymmer förutom att det behövs värme, även att kycklingen utvecklas ur 

äggulan och äggvitan. Föreställning kan exemplifieras med följande citat: ”att det blir varmt 

alltså, och sån där äggula - de är de som bildas till kyckling”(figur 9). I ett annat sammanhang 
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när vi talade om värmens betydelse byggde eleverna vidare resonemanget med att kycklingen 

också äter äggula och äggvita. Följande citat är ett exempel på detta: ”den äter upp, vad heter 

det vitan? Och sen så gör den så att den får mycket plats så den kan kläckas”. Ett annat exempel 

på att kycklingen äter äggula uttrycks enligt följande: ”Man kan nästan veta de för att 

kycklingen är ju gul och äggulan är ju gul” och ”den äter äggulan inne i ägget och sen när den 

ätit klart får den inte plats, så den kan inte vara där. Och då kläcks den”(figur 10). 

 

                   

Figur 9. Bild av hur kycklingen äter av äggulan.  Figur 10. En kyckling med lite plats. 

 

Sätter kycklingens utveckling i ett livscykelsammanhang 

I denna föreställning sätts kycklingens utveckling in i ett livscykelsammanhang. 

Föreställningen rymmer insikter om att det behövs värme samt att det behövs äggula och 

äggvita men att ägget också måste vara befruktat. Med livscykelsammanhang avses i detta fall 

att eleverna visar på förståelse för fortplantningens betydelse, till exempel parning och 

befruktning. Ett exempel på detta är när en elev beskriver själva parningen: ”Alltså tuppen åker 

ju upp på hönan och jag tror det är därför det blir kycklingar”(figur 11).  

I början av projektet använde eleverna orden ”röda pricken” och ”pluppen” för att benämna 

groddfläcken, där befruktningen sker. I följande citat beskriver eleven hur ett befruktat ägg kan 

ses: ”När vi brukar knäcka äggen, brukar mamma säga att det där kunde ha blivit en kyckling 

och det är den där pluppen som visar att det är en kyckling. Man kan knäcka ägget och kolla.” 

Eleverna ger också uttryck för livscykelsammanhanget genom att beskriva hur livscykeln går 

runt: ”och så lägger den nya ägg och så går det runt och runt och runt”. Bilden nedan ger ett 

exempel på hur en kyckling bildas och sätts in i ett livscykelsammanhang. 
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Figur 11. Bild av kycklingens livscykel. Text i pratbubblan: Jag vill också ha barn.  Jag med.  

 

Elever närmar sig ny kunskap under äggkläckningsprojektet 

Ett övergripande mönster är att eleverna utvecklar sin förståelse genom att närma sig ny 

kunskap med hjälp av både språk och känslor.  

Fyra aspekter av uttryck för förståelseutveckling som särskilt framträder i mitt material är: 

 De benämner delar och utvecklar språket. 

 De beskriver den taktila känslan. 

 De ger uttryck för ökad empati och omsorg allteftersom de får insikt om att det 

kan finnas en kyckling i ägget.  

 De gör jämförelser med andra organismer. 

 

Benämner delar och utvecklar språket 

I början av studien utvecklade eleverna benämningar för äggets elementära delar så som 

äggskal, äggvita och äggula. Olika varianter på hur äggvitan benämndes var slajm, 

genomskinliga, sörjan, smet och det där vita. Senare under projektens gång började eleverna 

använda sig av begreppen vid dess rätta namn:  

 

 E: Det goda, alltså de där vita. 

 Det goda? 

 E: Det vita- äggvitan! 

 

 

Figur 12. Ett detaljerat ägg i genomskärning. 
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De fortsatte att utveckla språket genom att benämna övriga delar av äggets och gav dem rätta 

benämningar, så som äggsnoddar, luftblåsa och skalhinna (figur 12). De flesta elever visste inte 

från början vad befruktning var, men beskriver senare under projektet kycklingens utveckling 

med hjälp av benämningen befruktning (figur 13). 

Vars kommer byggnadsstenarna ifrån?  

 E: Jag tror det är från befruktningen. 

 Okej? 

 E: Kanske från äggulan. 

 

Figur 13. Ett befruktat ägg i genomskärning. 

 

Beskriver hur det känns 

Genom att undersöka med olika sinnen, till exempel genom att beröra och undersöka hur det 

kändes att hålla i ett ägg, utvecklade de förståelse för vissa aspekter av vad ett ägg är. Ägget 

har en temperatur och eleverna beskrev att det kändes både kallt och varmt, ”det är varmt här 

och kallt där”. Andra vanligt förekommande exempel på uttryck för känsla från eleverna var: 

”Hm, den är len”, ”skvalpigt”, ”Mitt känns också tungt”. 

 

Empati och omsorg 

Under arbetet började elever uttrycka sin varsamhet och respekt för ägget som kunde innehålla 

en kyckling.  

Eleverna uppmanade varandra att vara försiktiga med äggen: 

 E1: Inte så hårt. 

 E2: Vänta. 

 E3: OJ. 

 E1: Inte så hårt. 

Eleverna visar vikten av att vara varsam och försiktig med äggen: ”man får inte tappa dom”. 

Ett annat sätt att uttrycka aktsamheten och respekten för liv som gav sig i uttryck hos några 

elever var att de i fortsättningen inte skulle äta ägg, ”jag kommer aldrig att äta ägg” och ”jag 

skulle inte vilja äta den där”. En elev uttryckte sin omsorg av ägget: ”Jag ska ta hand om mitt 

ägg jättebra!”. 

Förståelseutvecklingen om livet som utvecklades under projektet, ledde till förståelse för hur 

skört ett liv kan vara och hur livet kan få en oförutsägbar vändning. Detta visade sig när eleverna 
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uttryckte sig i text och bild: ”några kan dö, men också leva” och ”dom kan leva dom kan dö” 

(figur 14 och figur 15). Dessa uttryck förstärktes i och med nyheten om att deras lilla kyckling 

på skolan inte hade överlevt. I kontrast till döden, fick de också uppleva liv genom att få ett 

besök av den lilla kycklingen som kläckts hemma hos mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 och figur 15. Bilder av hur en kyckling bildas och livet efter. 

 

Jämförelser med andra organismer 

Utvecklingen av elevernas föreställningar kom också till uttryck när de jämförde kycklingens 

utveckling med andra organismer. Eleverna gav i fokusgruppsamtalen exempel på andra 

organismer som lägger ägg; fåglar, fiskar och trollsländor. Några gjorde jämförelser med 

människan och uttryckte sig med att veta hur barn blir till: 

E1: Att hönan och tuppen… 

E2: Är ihop. 

E3: Gör barn. 

En elev uttryckte parallella drag mellan en kycklings utveckling och hur människor föds.  

 E: Å kanske människor föds utan ägg. 

 Vars föds vi? Från mammans mage. 

 E: Och kanske samma sak fast den är inne i ett ägg och kommer ut! 

När vi i fokusgruppen samtalade om hur kycklingen får byggstenar och näring gjorde de 

jämförelser med människan ”det är när hönan äter så far all mat till kycklingen”. ”Är det typ 

som en navel”, undrade en elev om groddfläckens betydelse för kycklingens utveckling. 

Ytterligare en elev gav i uttryck för blodomloppet när äggen genomlystes och blodkärl kunde 

uppmärksammas i samtalet om hur kycklingen utvecklas de första dagarna inne i ägget: 

 E: Hjärnan alltså. Hjärtat pumpar runt blod i kroppen så blodet rinner.  
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 Ja, hjärtat pumpar runt blodet i kroppen. 

 E: Och så kommer det ner i fötterna, händerna och hjärnan. 

En annan jämförelse gjordes med dinosaurier och kor. Detta framträdde i och med att eleven 

sett en ko para sig, ”jag har sett när en ko gjort det”. Dinosaurieversionen var mer relaterad till 

filmer, ”jag har sett på film hemma att en dinosaurie har ett äggskal på huvet” och ”de är som 

ungefär som när dinosaurier kläcks, dom bara RIVER upp skalet med skallen, bara trycker ut 

sig”.  

 

Sammanfattande resultat 

Denna studie visar att i början fanns det två dominerande uppfattningar om hur en kyckling blir 

till. Dessa var ”Kycklingen bara blir till” samt ” Från miniatyrkyckling till färdig kyckling”. 

Under tiden projektet framskred utvecklades elevernas föreställningar och blev alltmer 

komplexa. De nya föreställningar som tillkom var att ”Det blir så på grund av värme”, ”Det blir 

så på grund av värme och att kycklingen äter äggulan och vitan” samt föreställningen att det 

har med livscykler att göra: De ”sätter kycklingens utveckling i ett livscykelsammanhang”. 

Resultatet i min studie visar ett övergripande mönster där eleverna utvecklar sin förståelse 

genom att närma sig ny kunskap med hjälp av både språk och känslor. Fyra aspekter framträdde 

särskilt i det sammantagna datamaterialet. Eleverna berör och närmar sig ny kunskap genom att 

utveckla sitt språk och genom att undersöka med sina olika sinnen. Empatin och omsorgen 

utvecklades under projektets gång och gav en förståelse för hur skört ett liv kan vara. Förståelse 

för kycklingens utveckling utökades vid jämförelse med andra organismer. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Avslutningsvis redogörs för 

implikationer för det kommande yrkesuppdraget samt presenteras förslag för vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 
I den presenterade studien har två kvalitativa datainsamlingsmetoder kommit till användning. 

De två datainsamlingsmetoder var fokusgruppssamtal samt bildskapande aktiviteter. Metoderna 

har på olika sätt bidragit med information om hur elever uttrycker och utvecklar föreställningar 

om hur en kyckling blir till. Fokusgruppsamtalen gav information om hur eleverna verbalt gav 

uttryck för sina föreställningar medan teckningarna gav information om hur eleverna genom 

bilder uttryckte sin förståelse. De bildskapande aktiviteterna gav varje elev möjlighet att 

uttrycka sin föreställning på sina egna villkor, oberoende av läs- och skrivkunskaper. 

Datainsamlingsmetoderna har således kompletterat varandra och därmed gett studien ett 

tydligare resultat.  

Datainsamlingen skedde vid fyra olika tillfällen, det var dock endast vid de två första tillfällena 

som fokusgruppsamtalen genomfördes. Ett skäl till detta var att det tar mycket tid att genomföra 

fokusgruppsamtal samt att transkribera dessa. Eftersom denna studie skedde inom ramen för ett 

examensarbete inom lärarutbildningen bedömde jag att det skulle ta orimligt mycket tid i 

anspråk. Ett annat skäl var att jag ville behålla elevernas fokus och intresse för själva 

äggkläckningen. För många fokusgruppsamtal om samma sak hade kanske upplevts som tjatigt 

av eleverna. Vid de två senare datainsamlingstillfällena genomfördes därför endast 

bildskapande aktiviteter. Det är möjligt att datamaterialet hade blivit ännu tydligare om fler 

fokusgruppsamtal hade genomförts. Jag anser dock i förhållande till de olika skilda 

uppfattningarna som uppvisades i resultatet, att allt datamaterial tillsammans var tillräckligt och 

att det därför uppvisar tillräcklig datamättnad (Patel & Davidson, 2003). 

Under samtalen i fokusgrupperna ställdes öppna frågor och jag försökte i möjligaste mån att 

inte ställa ledande frågor. Som samtalsledare har det dock ibland varit nödvändigt att genom 

motfrågor och följdfrågor leda samtalet vidare. Ibland har talföra elever avbrutit mindre talföra 

elever. Jag har då försökt se till att alla elever ska ges utrymme i samtalet. Ett annat argument 

till att jag använde mig av fokusgrupperna var att ge eleverna möjlighet att på egen hand föra 

samtalet vidare, genom varandras uttalanden. Detta hade inte varit möjligt att genomföra i 

individuella samtal. Därför lämpade sig fokusgruppssamtalen bäst för min studie. 

De elever som eventuellt inte fick tillräckligt utrymme under fokusgruppsamtalet gavs dock 

under de bildskapande aktiviteterna möjlighet att ge uttryck för sina föreställningar. I detta 

sammanhang är det relevant att påpeka att jag inte har studerat individuella uppfattningar. 

Däremot följde jag till en början under projektet elevernas progression individuellt med hjälp 

av färgkodningen. Detta gjordes i syfte att synliggöra elevernas progression av förståelsen för 

kycklingens bildande utifrån det undervisningsupplägg som jag utformade för studien. Efter det 

lyftes de olika föreställningarna upp på kollektiv nivå. I enlighet med att studiens 

lärandeteoretiska utgångspunkt har varit fenomenografisk, har huvudintresset legat på de 

uppfattningar som visat sig på en kollektiv nivå (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). 
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Det har därför inte ur ett forskningsintresse varit nödvändigt att kunna beskriva alla enskilda 

barns uppfattningar.  

Urvalet av informanter för studien kom att bli samtliga elever i årskurs F-2. Sammanlagt blev 

det 28 elever. Med färre elever hade det varit svårt att generalisera eller uppmärksamma 

variationen av de olika föreställningarna. Däremot hade för många elever kunnat ge ett alltför 

stort datamaterial att hantera (Patel & Davidson, 2003). Urvalet och antalet elever har därför 

varit rimligt. De utvalda eleverna har frivilligt deltagit i studiens alla datainsamlingstillfällen 

och har därmed alla bidragit till studiens resultat. De flesta av eleverna hade träffat mig vid 

andra tillfällen, till exempel som vikarie eller som ledare i sportsammanhang. Relationen mellan 

mig och eleverna gjorde att vi kände oss avslappnade och kunde föra behagliga samtal.  

Analysen av datamaterialet har utgått ifrån fenomenografiska antaganden om hur människors 

uppfattningar kvalitativt skiljer sig åt. Denna ansats lämpade sig bäst som analysverktyg för att 

kunna särskilja de skilda uppfattningarna som framträdde i datamaterialet. Vanligtvis brukar 

intervjuer utgöra datamaterial vid fenomenografiska analyser (Marton & Booth 2000) men det 

har även fungerat att utifrån de fokusgruppsamtal och de bilder jag haft, kunna finna kvalitativt 

skilda föreställningar.  

Innan huvudstudien genomfördes, gjorde jag en mindre pilotstudie för att testa upplägget och 

tekniken för studiens datainsamling (Patel & Davidson, 2003). Genom att pröva det tilltänkta 

upplägget före, fick jag kunskaper, tid för reflektion och framförallt tid till att eventuellt ändra 

i upplägget av huvudstudien. Jag blev mer förberedd på vilka eventuella kritiska aspekter som 

kunde ske under huvudstudien. En annan lärdom jag fick av pilotstudien, var att begreppet 

genomskärning behövde konkretiseras och kunde förklaras bättre med hjälp av ett äpple. 

Genomförandet av pilotstudien gav mig en bra bild av hur det tänkta undervisningsupplägget 

skulle låta elevernas föreställningar framträda, utan att bli påverkade av mig.  De lärdomar jag 

kunde dra av pilotstudien, höjde resultatets giltighet. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om studiens giltighet (Patel & Davidsson 2003). Giltigheten påverkas av flera 

faktorer. I grunden är denna studie liksom de flesta pedagogiska studier en fallstudie. Det är 

alltså ett enskilt fall som har studerats och resultatet kan därför endast sägas vara giltigt i just 

det studerade fallet. Jag har dock under studiens gång försökt beakta olika faktorer som har med 

giltighet att göra. En sådan faktor kan handla om huruvida det går att lita på informanterna. En 

annan faktor som kan påverka validiteten är den miljö som studien skett i (Wibeck 2010). Jag 

har valt en för eleverna trygg och bekant miljö och finner därför ingen anledning att tro att 

miljön har påverkat validiteten. Jag har heller ingen anledning att misstro elevernas yttranden i 

samtalen. De föreställningar som kommit till uttryck är de som fanns vid själva 

datainsamlingstillfällena. Om studien skulle genomföras på nytt med samma elever, skulle 

resultatet inte bli detsamma. Eleverna har nu fått ny förståelse, nya erfarenheter och således fått 

nya föreställningar om kycklingens utveckling. Föreställningar är i grunden personliga och 

grundar sig i personliga erfarenheter (Helldén, 1994).  
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Tidigare forskning har lyft fram att hur lärarna utformar sin undervisning och framförallt hur 

bekväma de känner sig inför ämnet, utformar förutsättningarna för elevens förståelse (Areskoug 

et al., 2013; Fitzgerald och Smith, 2016; Sundberg et al., 2016). Lärarens egna förhållningssätt 

speglar sig i undervisningen. Mina kunskaper och mitt engagemang inom detta område som 

studien har behandlat har mer än säkert färgat resultatet. En elev ställde frågan om hur det kunde 

komma sig att jag kunde så mycket om ägg. Tidigare forskning visar även att det är viktigt att 

läraren fodrar kunskaper om området som behandlas (Thulin 2006, 2010). Därför fick jag inför 

studien uppdatera mig om kycklingens utveckling genom att läsa på om ämnet och fråga vänner 

som har höns. Den egna erfarenheter från bland annat naturbruksgymnasiet har också bidragit 

till mitt intresse och mina kunskaper om kycklingar och dess utveckling.  

Reliabiliteten i studien kopplas till huruvida studien kan reproduceras vid andra tidpunkter eller 

av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Min avsikt har varit att så tydligt som möjligt 

beskriva tillvägagångssättet i denna studie för att en annan lärare eller forskare ska kunna 

upprepa studien. Jag kan också argumentera för att metoden är utformad på så sätt att 

forskningsfrågorna i denna studie fått svar.  Jag anser i och med detta att studiens reliabilitet är 

hög och således även att studiens resultat tillförlitliga.  

 

Resultatdiskussion 

Den övergripande frågeställningen för denna studie löd: ”Hur utvecklas elevers föreställningar 

om hur en kyckling blir till när de deltar i ett äggkläckningsprojekt?”. Under arbetets gång, och 

i takt med att studiens frågeställningar besvarades, har kunskaper genererats om hur elever 

under ett konkret och autentiskt naturvetenskapligt projekt utvecklar föreställningar om hur en 

kyckling blir till. Resultatet presenterade alla de olika föreställningarna, vare sig de anses vara 

korrekta eller felaktiga. Det är dock för den skull intressant att diskutera hur föreställningarna 

förhåller sig till varandra. Begreppet föreställningar anser jag ge utrymme för olika tolkningar. 

I enlighet med studiens definition har föreställningarna setts som ett första steg till att kunna 

senare ställa en hypotes.  

Föreställningarna svarar i grunden mot den fråga eleverna ställdes inför: Vad tänker du finns 

inuti detta ägg? Inledningsvis framträdde två olika övergripande föreställningar. Den ena var 

att ”det bara blir så” och den andra föreställningen beskrev att det finns en miniatyrkyckling 

inuti ägget som utvecklas allteftersom. Dessa föreställningar ligger väl i linje med den i 

bakgrunden refererade studien av Russel och Watt (1990) som också redovisar föreställningar 

om att ägg innehåller miniatyrkyckling, var vanligt. Mot bakgrund av att elevers tidigare 

erfarenheter av vad ett ägg innehåller, exempelvis de erfarenheter de fått då de bakat, är det inte 

konstigt att de tänker på det sättet. Det som sker under fosterutvecklingen i ett ägg är abstrakt 

och därmed inte konkret och synligt. Elever saknar alltså konkreta erfarenheter av detta. Detta 

gäller generellt många naturvetenskapliga fenomen, att de är abstrakta och fordrar 

konkretisering (Elfström et al., 2014; Helldén et al., 2015; Sjøberg, 2010; Sundberg et al., 

2016).  Det var därför en utmaning för mig att sträva efter att erbjuda dem att förstå andra 

aspekter av vad som sker i ägget.  

Under projektets gång tillkommer föreställningen att det fordras värme för att det ska utvecklas 

en kyckling ur ägget. Att denna föreställning tillkom beror sannolikt på att eleverna kunde 



 

33 
 

känna äggen i sina händer och därmed fick en taktil känsla för äggets temperatur. Vi berörde 

också om detta när vi talade om äggkläckningsmaskinens funktion. Jag bedömer att den 

konkreta och autentiska upplevelsen som var relaterade till temperatur, hade betydelse för att 

elevernas föreställningar utvecklades med temperaturaspekten.  

Ytterligare en föreställning som tillkom var den att fostret i ägget förutom värme, även behövde 

näring. I detta fall har sannolikt deras tidigare erfarenheter av äggula och äggvita betydelse. 

Genom att hålla ägget och känna på det blev det tydligt att inget hade kunnat komma in i ägget 

utan att det gått sönder. Det blev därför uppenbart för några elever att kycklingen i ägget måste 

äta äggulan och äggvitan för att själv växa. Även för utvecklandet av denna föreställning anser 

jag att det autentiska och konkreta arbetssättet var gynnande. 

Mot slutet av projektet tillkom den kanske mest komplexa föreställningen. Den karaktäriserades 

av att eleverna förutom tidigare föreställningar, även kunde sätta in kycklingens utveckling i ett 

livscykelsammanhang. Denna föreställning fordrar andra insikter och förutsätter i viss mån att 

eleverna har insikter om vad liv är och hur liv blir till. Eleverna uttryckte till exempel att det 

behövs en tupp som parar sig med hönan innan äggen läggs. De tidigare föreställningarna om 

vad kycklingen behöver för att utvecklas i själva ägget blev således i detta sammanhang en del 

av ett större sammanhang. Kycklingen utvecklas inne i ägget för att sedan kläckas och kan då 

växa upp för att lägga egna ägg. Därmed kan det konstateras att kycklingens utveckling sätts i 

ett livscykelsammanhang.  

De bilder som eleverna ritade under projektet visade ofta glada ansikten på kycklingarna och 

framförallt framträdde detta när elever beskrev kycklingen i livscykelsammanhanget. Hönorna 

pratade då till varandra (figur 11). Detta visar på antropomorfistiska tankesätt. Ibland anses 

sådana resonemang kunna begränsa elevernas förmåga till naturvetenskapligt tänkande 

(Helldén et al., 2015; Thulin, 2006, 2010). Under studiens gång kunde jag inte uppmärksamma 

att sådana resonemang skulle begränsat elevernas naturvetenskapliga tänkande. Med tanke på 

att detta är abstrakta fenomen och att de erfarenheter som eleverna hade sedan tidigare sannolikt 

handlar om människor är det fullt realistiskt att jämföra med människor. Det skulle kanske dock 

vara mer relevant att diskutera vid ett längre tidsperspektiv än vid denna studies fem veckors 

period. Med livscykelsammanhanget hade således eleverna skapat och fått insikter om 

biologiska processer som Areskoug et al. (2013) benämner som bärande idéer. Studiens resultat 

pekar på samma slutsats som Helldén et al. (2015) där det konstaterades att kunskapen och 

insikten om kycklingens livscykel kan ge förståelse för andra organismers livscykler. 

Hela processen i denna studie har berört eleverna på ett eller annat sätt. Även när de var på 

villovägar och inte riktigt nådde fram i sökandet av förståelse för fosterutveckling, så kunde de 

ändå fortsätta att utforska och söka svar utan att ge upp. På samma sätt fortsatte eleverna när de 

var något på spåret. Detta kan tyda på att det var något som var väldigt intressant och något som 

verkligen berörde dem (Elfström et al., 2014). Mycket kan tyda på att den direkta praktiska 

erfarenheten som eleverna fått genom att arbeta med hands-on undervisning satte sin prägel på 

deras förståelseutveckling (Stohr-Hunt, 1996).  

Varsamheten och respekten, för den då ännu inte kläckta kycklingen, kunde ses genom att ägget 

hanterades varsamt och att empatin växte hos eleverna. När det kommer till att beakta och 
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beröra de naturvetenskapligt känslomässiga delarna i större utsträckning är jag fullt ut enig med 

Helldén et al. (2015) och Sjøberg (2010). Detta kan också vara ett sätt att stimuleras eleverna 

till att värna om vår gemensamma miljö (Skolverket, 2016).   

Elevernas föreställningar som framträdde i denna studie kan ses som det första steget till att 

senare kunna ställa en hypotes (Darus & Saat, 2014). Thulin (2010) poängterar också det 

betydelsefulla i att låta barns frågor komma fram. Att eleverna utvecklade sin förståelse för 

fosterutvecklingen genom att använda sitt språk och genom att beskriva den taktila känslan var 

tydligt för hur de närmade sig det abstrakta fenomenet om kycklingens fosterutveckling. 

Eleverna var således i början av att närma sig det naturvetenskapliga fenomenet (Siraj-

Blatchford, 2001). Emergent science kan förstås genom den process som erbjudit eleverna att 

närma sig det naturvetenskapliga fenomen med konkreta och autentiska upplevelser (Thulin, 

2010). Eleverna blev berörda av de autentiska äggen och mest påtagligt berörda blev det när de 

fick komma i kontakt med de befruktade äggen. Detta tyder på att en undervisning som lockar 

fram känslomässiga aspekter av lärandet kan vara framgångsrik för att stimulera elevernas 

engagemang (Areskoug et al., 2013; Helldén et al., 2015).  

Skulle undervisningen varit mer lik den traditionella undervisningen, istället för laborativt och 

av undersökande karaktär, hade kanske elevernas föreställningar inte utvecklats på samma sätt. 

Jag anser att den känslomässiga och autentiska upplevelsen då förmodligen hade gått förlorad. 

Resultatet tyder alltså på att en undervisning som byggt på hands-on har varit gynnsam för att 

utveckla elevernas intresse och kreativitet. Barns närmande av naturvetenskap gynnas om 

elever får närma sig naturvetenskapliga fenomen med hjälp av olika sinnen och på ett autentiskt 

och konkret sätt (Areskoug et al., 2013; Caiman, 2015; Elfström, et al., 2014; Helldén, 1994; 

Helldén et al., 2015; Siraj-Blatchford, 2001; Sjøberg, 2010; Sundberg, 2016; Thulin, 2006, 

2010). Alla elever kom inte fram till samma insikt om kycklingens bildade i slutet av projektet. 

Detta pekar sannolikt på att det har varit något som hindrade eleverna från att utveckla sin 

förståelse. 

 

Implikationer för yrkesuppdraget 

Projektet med att kläcka kycklingar har gett mig många och ack så viktiga insikter för mitt 

kommande yrkesuppdrag. En viktig insikt är den att det går att göra något så abstrakt som 

fosterutveckling och livscykler till något konkret. Visst finns det delar av lärandeobjektet 

liksom för andra abstrakta naturvetenskapliga lärandeobjekt, som inte går att konkretisera. 

Dock finns det mycket som gör det. En annan insikt handlar om hur viktigt det är att utgå från 

barnens egna erfarenheter. Det förvånar mig därför att enligt TIMSS 2015 (Skolverket, 2015), 

lyfte endast 8 % av lärarna att de i sin undervisning relaterar det naturvetenskapliga innehållet 

till elevernas tidigare erfarenheter. Jag tänker att denna studie visar att det är viktigt att erbjuda 

eleverna autentiska konkreta och känslofyllda upplevelser som bygger vidare på deras egna 

erfarenheter. Ytterligare en viktig insikt handlar om att ta tillvara tiden för att möta elevernas 

frågor och ta dem på största allvar (Thulin, 2006, 2010). Syftet med de naturorienterande 

ämnena är att elever genom undervisningen ska få ställa frågor om naturen och människan 

(Skolverket, 2016). Att låta elever samtala med naturvetenskapligt innehåll blir därmed 

bidragande och centralt för deras förståelseutveckling. Alla elever kom inte vidare till samma 



 

35 
 

insikt i slutet av projektet och detta pekar på att det har varit något som hindrade eleverna för 

att komma vidare i sitt naturvetenskapliga tänkande. Tiden kan ha varit en bidragande orsak till 

att eleverna inte fick möjlighet att uttrycka sina insikter och kunskaper på ett rättvist sätt. 

Kunskap kräver tid och det är mycket sannolikt att dessa elever kommer att utveckla sin 

förståelse förr eller senare. Det var dock inte varit möjligt för mig att följa upp detta under denna 

studie. Därför är det viktigt att stötta de elever som är på villovägar i sökandet av förståelse och 

inte stressa fram det.  

 

Framtida forskning 

Ett intressant förslag till fortsatt forskning inom området som min studie berört, skulle vara att 

belysa föreställningarna ur ett genusperspektiv. Finns det några skillnader mellan flickor och 

pojkar i deras sätt att uttrycka föreställningar? Det hade varit intressant att göra en jämförelse 

med elever som går exempelvis på mellanstadiet, huruvida deras föreställningar skiljer sig mot 

de yngre elevernas. Barns egna erfarenheter av djur och natur ser olika ut. Det kan påverka hur 

deras föreställningar framträds. Därför skulle det vara av intresse att undersöka om det finns 

skillnader mellan elever som bor i tätorten jämförelsevis med landsbygden. Då närheten och 

tillgång till djur och lantbruk kan skilja sig åt. 

 

Slutord 

Det blev tillslut bara endast en liten kyckling kläcktes fram dygn 21. Detta skedde i 

äggkläckningsmaskinen hemma hos mig, så eleverna fick tyvärr inte möjligheten att uppleva 

det. Däremot fick eleverna se bilder och videoklipp tagna med min mobil. Kycklingen som vi 

kallade för ”Pipen”, fick följa med till skolan för att besöka eleverna innan det var dags att åka 

hem till kycklingkompisarna. Det var helt fantastiskt att se lyckan hos eleverna när den lille 

kycklingen kom in i deras klassrum.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

 

Information och inbjudan till vårdnadshavare och elever 

Om deltagande i studien kring ”elevers upplevelse kring att följa ägg till kyckling; Hur framträder 

barns hypoteser under tematiskt arbete från ägg till kyckling?” 

Hej! 

Raija Matinlompolo heter jag och studerar till grundlärare årskurs F-3, vid Luleå Tekniska 

Universitet. Detta är min sista termin och skall avlägga mitt examensarbete inom ämnet 

Naturvetenskap och teknik. Examensarbetet är på avancerad nivå, totalt 30 hp. (högskolepoäng) 

av utbildningens totala poäng på 240 och skall presenteras i sin helhet före den 15 maj 2017.  

Syftet med studien är att fördjupa kunskaper om hur barn ställer hypoteser när de arbetar med 

naturvetenskap på ett konkret sätt. Studien kommer att genomföras i skolan/klassrummet. Där 

eleverna kommer att få följa hur ett ägg blir till en kyckling. Studien kommer att pågå mellan 

vecka 11-15. Detta är tiden som krävs för att en kyckling skall kläckas. Under studiens gång 

kommer eleverna i studien att få dela med sig av sina iakttagelser och frågor (hypoteser). Dessa 

sammankomster kommer att vara tre till antal. Insamlingen av data kommer att ske genom att 

samtala kring upplevelsen (inspelade intervjuer), skrivna texter och målade bilder som barnen 

skapar under studien. Det insamlade materialet kommer att behandlas så att inga obehöriga 

förutom de som är anknutna till studien, kan ta del av dem. Samt att barnens namn kommer att 

avidentifieras. Materialet som samlas in från studien kommer att sedan analyseras och användas 

endast för denna studies ändamål. Inspelade intervjuerna kommer att raderas när jag är klar med 

arbetet.  

Studien kommer att genomföras av de forskningsetiska principer som finns. Detta leder till att 

då studien involverar barn, krävs ett skriftligt samtycke från vårdnadshavare (se bilaga 3). Ditt 

barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Barnet kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering. Undervisningen i skolan är densamma vare sig de 

medverkar i studien eller inte.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats, på avancerad nivå vid Luleå 

Tekniska Universitet. Efter publiceringen blir uppsatsen offentlig för allmänheten och kan då 

hämtas via Luleå Tekniska Universitetets hemsida om så önskas.  

Ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Svar önskas innan studiens 

start(15/3) och kan mejlas direkt till mig. 

Vänliga hälsningar 
Raija Matinlompolo  

XXX 2017-02-15  

Vid frågor och ytterligare upplysningar;     

Raija Matinlompolo, Xxxxx 
xxxxx@xxxx.xxx 

Mobil nr: xxx-xxxxxxx 



 

 
 

 

Bilaga 2. 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna studie där jag studerar elevers upplevelser 

kring att följa ett ägg till kyckling; ”Hur framträder barns hypoteser under tematiskt arbete 

från ägg till kyckling.” 

Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din 

namnteckning längst ned eller mejla svar till mig. 

 

 Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå 

till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet 

vem jag ska vända mig till med frågor. 

 • Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit 

tillfrågade och vad syftet med deltagandet är.  

• Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta vårt deltagande 

utan att vi behöver förklara varför.  

• Jag ger mitt medgivande till Raija Matinlompolo, att lagra och bearbeta den information 

som insamlas under studien.  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till studien 

kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 

 

XXX den ….. / …… 2017 

 

 

 

 ……………………………………   

Namnteckning/vårdnadshavare    

 

Min förälder eller någon annan vuxen har förklarat vad jag ska göra i studien. 

Jag tycker det är OK att delta.  

 

………………………………….   

Barnets namn   

 

 

Kryssa i här om du INTE vill delta i studien: 

 

 

 


