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Abstract 

Undersökningens syfte var att ta reda på vilka motiv och målsättningar en förskollärare hade 

inför en naturvetenskaplig aktivitet, samt hur dessa kom till uttryck i aktiviteten.  

Undersökningen baserades på en kvalitativ ansats. Inför aktiviteten intervjuades en 

förskollärare. Syftet med intervjun var att synliggöra de motiv och målsättningar som fanns 

inför aktiviteten. Intervjun dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och papper och penna. 

I den aktivitet vi observerade deltog två barn och en förskollärare. För att kunna synliggöra hur 

motiv och målsättningar kom till uttryck under aktiviteten videofilmades aktiviteten. Resultatet 

av vår undersökning visade att barns intresse var centralt i de motiv som låg till grund för 

aktiviteten. Resultatet visade också att förskollärarens sätt att rikta barnens uppmärksamhet mot 

olika fenomen var avgörande på vilket sätt barnen erövrade kunskap.   

 

Nyckelord: lärandets akt, lärandets objekt, naturvetenskap i förskolan, sociokulturellt 

perspektiv, utvecklingspedagogik, variationsteori. 

  



Förord 

Inledningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Vi vill även tacka vår handledare 

Anna Vikström och vår biträdande handledare Per Högström. De har guidat oss genom 

skrivprocessen i vårt examensarbete och varit ett värdefullt stöd under arbetets gång. Vi vill 

också tacka den förskollärare och de barn som deltog i vår undersökning. Avslutningsvis vill vi 

tacka våra kära familjer som varit ett enormt stöd under hela utbildningen. Ett särskilt tack till 

våra underbara barn som gett oss inspiration, glädje och motivation till att orka fullgöra 

utbildningen.  

 

Caroline Degerbro och Liv Sundström, januari 2018 

 

  



Begreppsdefinitioner 

I vår undersökning finns det några begrepp som vi vill förtydliga innebörden av. 

Målsättning avser det förskolläraren har för avsikt att barnen ska få möjlighet att erövra och 

lära under aktiviteten.  

Motiv avser det som ligger till grund för den valda målsättningen.  

Lärandets objekt är det fenomen som förskolläraren vill att barnen ska skapa förståelse för 

under aktiviteten. 

Lärandets akt innebär hur aktiviteten iscensätts. 
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Inledning 
I läroplanen för svensk förskola beskrivs det att förskollärare har ett särskilt ansvar för att 

stimulera och utmana barns intresse inom det naturvetenskapliga området (Skolverket, 2016). 

När läroplanen reviderades år 2010 utökades det naturvetenskapliga området, vilket medförde 

större krav på förskollärares kompetens inom området. Naturvetenskap är någonting som vi 

människor dagligen kommer i kontakt med och har betydelse för samhället och samhällets 

utveckling. Barn omges ständigt av naturvetenskapliga fenomen både inomhus och utomhus. 

För att barn ska få möjlighet att skapa förståelse för dessa fenomen är naturvetenskap som ämne 

en viktig del i förskolan. 

 

Forskning har visat att naturvetenskap inte står högt i rang statusmässigt bland barn och 

ungdomar i senare skolålder (Thulin, 2011). Många barn och ungdomar upplever att 

naturvetenskapen är svår, vilket kan leda till en negativ spiral och få konsekvenser för framtiden 

(Lindahl, 2003). Om barn redan i förskolan får möta naturvetenskap, lägger det grunden för 

barns attityd till ämnet och kan påverka barns självbilder och framtida yrkes och studieval 

(Thulin, 2011). Enligt Spector-Levy, Kesner Brauch och Mevarech, (2013) anser förskollärare 

att naturvetenskapliga ämnen bör introduceras tidigt i förskolan. Små barn har lättare att ta till 

sig lärande och om små barn får möjlighet att möta naturvetenskap tidigt i förskolan har det 

visat sig ha en långsiktig påverkan på barns inställning till naturvetenskap som ämne. 

Naturvetenskap är en viktig del inom förskola och skola på grund av att Sverige liksom många 

andra länder efterfrågar naturvetenskapliga kompetenser inom olika yrken. Eftersom barns 

inställning till naturvetenskap som ämne varit låg, betraktar vi förskollärarens roll som 

avgörande för hur barn upplever naturvetenskap i förskolan. 

 

Enligt Bjurulf (2013) ska förskolläraren fungera som medupptäckare med barnen. När barns 

intressen i vardagen tas tillvara kan dessa göras till gemensamma lärandeäventyr.  Persson och 

Campner (2000) beskriver att förskollärarens förhållningssätt bör utstråla lust till ett livslångt 

lärande för att inspirera barns nyfikenhet och lust att lära. Enligt Lindahl (2013) är de mest 

grundläggande faktorerna i arbetet med naturvetenskap i förskolan är att utgå från barns 

nyfikenhet, fascination och intressen, samt att förse barnen med redskap för att förstå den värld 

vi lever i. 

 

Thulin (2006) framhåller hur förskollärares attityder och kunskap kan lägga grunden för det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Barns erfarenheter ska synliggöras och deras 

uppmärksamhet ska riktas mot olika innehåll och nivåer. Detta lägger stor vikt vid att 

förskollärare har god kunskap om lärandets objekt (vad barnen ska lära) och lärandets akt (hur 

barnen ska lära). Författaren problematiserar dock att förskollärare tenderar att uppleva ett 

innehåll av naturvetenskaplig karaktär som obekant och svårt att känna bekvämlighet inför. 

Enligt Thulin är också förskollärares inställning och syn på sitt uppdrag av betydelse för barns 

utveckling. Våra egna upplevelser, utifrån erfarenheter som vi fått under den praktiska delen av 

utbildningen är att det kan vara svårt att under en aktivitet med barn rikta deras fokus mot det 

tänkta lärandeobjektet. Under aktiviteter har vi upplevt att det funnits en svårighet att synliggöra 

de målsättningar som funnits inför aktiviteter. Därför fann vi det intressant att studera hur en 
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förskollärares motiv och målsättningar inför en naturvetenskaplig aktivitet på förskolan 

uttrycks. För att kunna utveckla en fördjupad förståelse av detta var det också av intresse att ta 

reda på vilka motiv som ligger till grund för målsättningar samt hur motiv och målsättningar 

framträder i en aktivitet.  

 

 

Vi har tillsammans ansvarat för samtliga delar av undersökningen och författandet av 

examensarbetet. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Syftet är att ta reda på vilka motiv och målsättningar en förskollärare har inför en 

naturvetenskaplig aktivitet, samt hur dessa kommer till uttryck i aktiviteten. 

 

Frågeställningar 
• Vilka målsättningar och motiv uttrycker en förskollärare inför en naturvetenskaplig 

aktivitet som ska genomföras i barngrupp? 

• Hur kommer målsättningarna till uttryck i aktiviteten? 

• Hur kommer motiven till uttryck i aktiviteten?  
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Bakgrund  
 

Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och miljö. 

Människan har alltid haft en nyfikenhet och ett behov av att veta mer om sambandet mellan sig 

själv och sin omvärld. Historiskt i den svenska förskolan har naturen varit ett betydelsefullt 

inslag (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 

(2008) innebär arbetet med naturvetenskap att undersöka, göra iakttagelser och dra slutsatser 

om hur vår omvärld fungerar. När barn får arbeta med naturvetenskap utvecklar de sin förmåga 

att förstå världen runt omkring sig.  

 

Utvecklingen av naturvetenskapen i förskolan 
Thulin (2011) beskriver hur den svenska förskolan har sitt ursprung i Freidrich Fröbels (1782-

1852) pedagogiska rörelse. Fröbel ansåg att barns inneboende krafter skulle tas tillvara och 

pedagogens roll var att ge verktyg till barns upptäckande, inte bistå med färdiga lösningar. 

Barnens utveckling drevs av sig självt förutsatt att pedagogen gav näring till barnets utveckling 

genom val av material. Naturvetenskapen som var aktuell under Fröbelpedagogiken skulle 

präglas av ett nyttotänkande där kunskaperna skulle främja vuxenlivet. År 1972 utkom 

Barnstugeutredningen som innebar att lärande och pedagogik fick mer utrymme i förskolan. 

Fortsättningsvis skulle förskolan verka för att barnen tillägnade sig ett lärande och inte endast 

fungera som en plats barn vistades på när föräldrarna arbetade. I utredningen poängteras det att 

naturvetenskap bör lyftas och arbetas mer målmedvetet med. Med hjälp av ett experimentellt 

och utforskande arbetssätt där läraren fungerar som stöd i barnens upptäckande skulle barnen 

få möjlighet att erövra det naturvetenskapliga området (1968 års barnstugeutredning, 1972). År 

1987 utkom det pedagogiska programmet för förskolan vilket också framhöll natur som ett 

område som förskolan skulle erbjuda barnen (Pedagogiskt program för förskolan, 1987).  

 

I förslaget till läroplanen för förskolan (Barnomsorg och skolakommittén, 1997) belystes 

betydelsen av att förskolans miljöarbete skulle förmedla det positivt påverkbara gällande frågor 

om miljön till barn. Förslaget fastslår även att de attityder och förhållningssätt personalen i 

förskolan har gällande miljöfrågor är grundläggande i miljöarbetet. 

Förslaget till läroplanen för förskolan innehöll både uppnåendemål och strävansmål, något som 

ändrades till att endast vara strävandemål i Regeringens proposition (1997/98:93). År 1998 fick 

förskolan sin första läroplan, som kom att innebära att förskolan fick strävansmål istället för 

råd och anvisningar som tidigare dokument föreskrivit (Utbildningsdepartementet, 1998; 

Skolverket, 2004).  

Lärprocessen som sker hos ett barn påbörjas redan i förskolan, och pågår under hela 

grundskoletiden. Läroplanerna för svenskt utbildningsväsende ska bygga på varandra och bidra 

till ett enhetligt lärande för barnet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Hultén 

(2011) poängterar att naturvetenskapen har haft en viktig position och betydelse för det svenska 

samhället över tid. När läroplanen för förskolan (lpfö, 98) tillkom hade det naturvetenskapliga 

området inte något större utrymme, vilket ändrades i och med revideringen år 2010 (Skolverket, 

2010).  
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Nedan redogörs för de förändringar som gjorts av riktlinjer och mål i läroplanen, inom det 

naturvetenskapliga området: 

 

Lpfö, 98 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• “utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.13). 

 

Lpfö, 98, rev, 2010 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

“utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra”. 

• “utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”. 

• “utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap” (Skolverket, 2010, s.12). 

 

 

Forskning har visat att naturvetenskapen inte står högt i rang statusmässigt bland barn och 

ungdomar i senare skolålder (Thulin, 2011). Lindahl (2003) har utfört en studie där barn och 

ungdomars upplevelser av naturvetenskap undersöktes. Studien visade att många deltagare 

upplevde naturvetenskapen som svår, vilket enligt Lindahl kan leda till en negativ spiral och få 

konsekvenser för framtiden. Thulin (2011) menar att om barn får möta naturvetenskap redan i 

förskolan, lägger det grunden för barns attityd till ämnet och kan påverka barns självbilder och 

framtida yrkes och studieval. Enligt Spector-Levy, Kesner Baruch och Mevarech (2013) anse 

förskollärare att naturvetenskapliga ämnen bör introduceras tidigt i förskolan. Små barn har 

lättare att ta till sig lärande och om små barn får möjlighet att möta naturvetenskap i förskolan 

har det visat sig ha en långsiktig påverkan på barns inställning till naturvetenskap som ämne. 

Naturvetenskapen är en viktig del i förskolan och skolan eftersom att Sverige liksom många 

andra länder efterfrågar naturvetenskapliga kompetenser inom olika yrken. Därmed blir 

efterfrågan av kompetenser ett motiv till att öka barn och ungdomars intresse för ämnet. 

Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) skriver att människan behöver vissa 

naturvetenskapliga kunskaper för att i framtiden kunna ta ställning kring frågor som rör den 

miljö vi lever i. Barn får ökade förutsättningar för detta om de får möta naturvetenskap tidigt i 

livet. Många forskare argumenterar för att den främsta anledningen till att barn ska få möta 

naturvetenskap redan i förskolan är för barns nyfikenhet och motivation. Nyfikenheten och 

motivationen är själva drivkraften i människans natur och det är frågor som ger motivation till 

barns utveckling (Both, 1997; Eshach, 2006; Thulin, 2011). Both varnar för att om barns frågor 

och utvecklingspotential inte tas på allvar kan det leda till att barn känner att deras frågor inte 

ses som viktiga och att de lämnas åt ett eget sökande efter mening. Ideland och Malmberg 

(2010) beskriver att det naturvetenskapliga arbetssättet i förskolan förutsätter en betydande 

kompetens hos förskollärare som handlar om att kunna formulera frågor på ett för barn 
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begripligt sätt. Thulin (2011) beskriver att om förskolläraren inte besitter den kunskap som 

barnen efterfrågar om lärandets objekt riskerar barnen att utelämnas till eget meningssökande. 

 

Förskollärarens roll 
Enligt Bjurulf (2013) ska förskolläraren fungera som medupptäckare med barnen. När barns 

intressen i vardagen tas tillvara kan dessa göras till gemensamma lärandeäventyr. Persson och 

Campner (2000) menar att förskollärarens förhållningssätt bör utstråla lust till ett livslångt 

lärande för att inspirera barns nyfikenhet och lust att lära. Lindahl (2003) anser att de mest 

grundläggande faktorerna i arbetet med naturvetenskap i förskolan är att utgå från barns 

nyfikenhet, fascination och intressen, samt att förse barn med redskap för att förstå den värld vi 

lever i. Enligt Skolverket (2012) kan barns intressen synliggöras genom pedagogisk 

dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barns intresseområde och 

förskolläraren får en inblick i vad barnet behöver för att komma vidare i sitt lärande. Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) sammanfattar det som att förskolläraren behöver ta 

på sig rätt glasögon för att få syn på vad barn leker och intresserar sig för på förskolan. Barn 

har en naturlig nyfikenhet och det är förskollärarens roll att fånga dessa tillfällen.  

 

Enligt Ideland och Malmberg (2010) är frågor ett sätt att få igång barns tankar och uppmuntra 

till handling och undersökande. Dessa benämns som produktiva frågor och några exempel på 

dessa är; jämförelsefrågor, räkna- och mäta frågor och vad händer om-frågor. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) anser att barn själva ska hitta lösningar på sina frågor genom att 

få tillgång till rätt redskap. Dessa redskap kan bestå av förskollärarens frågor till barnet, till 

exempel “vad ska du göra nu?”, “vad är detta?”, “vad finns i?”.  Ideland och Malmberg (2010) 

poängterar att det finns risk att förskolläraren tar över och ger barn svar på frågorna, vilket kan 

resultera i att det inte ställs nya frågor eller skapas nya undersökningar. Thulin (2006) beskriver 

vikten av att utmana barns uppfattningar med frågor, till exempel “Vad händer om du…?”, “hur 

förstår du…?”, “vad behövs…?”. Bjurulf (2013) är enig med ovanstående och beskriver hur 

naturvetenskap i förskolan ska betraktas som en balansgång där förskolläraren utforskar 

tillsammans med barn och utmanar barnen med frågor eller olika förslag på lösningar. Eftersom 

barns erfarenheter kan komma till uttryck i de frågor som barn ställer är barns frågor av vikt 

(Thulin, 2011). Däremot beskriver Thulin (2011) att lärares frågor ofta får företräde i samtalen. 

De frågor barn ställer kan synliggöra på vilket sätt barn förstår lärandeobjektet. Barns frågor 

har betydelse för att synliggöra barns potentiella utvecklingsmöjligheter. Författaren skriver 

också att förskolläraren med hjälp av frågor till barn samt med motfrågor på barns frågor kan 

rikta barns uppmärksamhet mot lärandeobjektet.  

Thulin beskriver hur barnen utforskar en stubbe, de hittar småkryp och ställer frågor om dessa 

till förskollärarna. Förskollärarna besvarar då deras frågor med motfrågor kopplat till stubben, 

vilket leder till att lärandeobjektet stubben fortfarande är i fokus.  

 

Thulin (2006) framhåller hur förskollärares attityder och kunskap kan lägga grunden för det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Barns erfarenheter ska synliggöras och deras 

uppmärksamhet ska riktas mot olika innehåll och nivåer. Detta lägger stor vikt vid att 

förskolläraren har god kunskap om lärandets objekt (vad barnen ska lära) och lärandets akt (hur 
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barnen ska lära). Författaren problematiserar dock att förskollärare tenderar att uppleva ett 

innehåll av naturvetenskaplig karaktär som obekant och svårt att känna bekvämlighet inför.  

Enligt Thulin (2006) är också förskollärarens inställning och syn på sitt uppdrag av betydelse 

för barns utveckling. Författaren menar att dessa föreställningar skiftar väsentligt mellan olika 

förskollärare. Det pedagogiska uppdraget kan uppfattas olika beroende på förskollärarens syn 

på barns lärande, vilka förmågor barn ska utveckla och synen på hur lärande sker. 

Sammanfattningsvis kan det förstås att förskollärarens inställning och syn på sitt uppdrag spelar 

en stor roll i barns naturvetenskapliga lärande och vad barn ges möjlighet att erövra.  

   

Thulin (2006) beskriver att förskolans långa tradition av lek och omsorg som fokusområde kan 

bidra till att naturvetenskapen hamnar i skymundan. Det naturvetenskapliga innehåll som 

kommuniceras riskerar att förminskas för att istället ge mer utrymme till lek och omsorg. En 

orsak till detta kan vara att antropomorfism är ett vanligt förekommande sätt bland förskollärare 

att presentera det naturvetenskapliga området för barn i förskolan. I det antropomorfistiska 

språkbruket omtalas till exempel djur i mänskliga termer. Trots detta menar Thulin (2006) att 

det antropomorfistiska språket också kan underlätta för förskollärare att närma sig det 

naturvetenskapliga området tillsammans med barnen. Detta kan enligt författaren bero på att 

när naturvetenskapliga begrepp bearbetas på ett lekfullt sätt eller förmänskligas, blir barnens 

intresse och nyfikenhet väckt.  

 

Barns lärande 
Wallskog (2011) beskriver att barnsynen över tid har förändrats i Sverige och det är uppenbart 

att barn idag är annorlunda än barn var för 10 år sedan, då de har andra erfarenheter, förebilder 

och influenser. Eftersom samhället hela tiden förändras blir det viktigt att ständigt revidera 

synen på barn eftersom barn påverkas av det samhälle och den tid vi lever i. Enligt Wallskog 

innebär den barnsyn vi har idag en förskjutning från att se och fokusera på barns brister till att 

se barns möjligheter och utvecklingspotential. Idag lever vi i ett barncentrerat samhälle där 

förskolläraren ska se barnet som kompetent. Den barnsyn som råder på förskolan blir avgörande 

för hur barnet utvecklas eller begränsas i sitt lärande (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). 

Johansson (2003) beskriver barnsynen i termer av hur vi vuxna uppfattar, bemöter och förhåller 

oss till barn som personer och att den kunskapssyn vi har belyser förskollärarens syn på barns 

kompetens. Johansson poängterar även vikten av att arbetslaget har en samstämmig syn på barn, 

kunskap och lärande med ambition att inta ett barns perspektiv. Om hela arbetslaget jobbar mot 

samma mål kan verksamheten utvecklas och formas efter barnets erfarenheter och intressen 

istället för att förskolläraren styr vad innehållet ska handla om. Thulin (2006) menar att miljön 

och sociala relationer som barn har till vuxna och andra barn påverkar möjligheterna för barns 

utveckling. 

 

Sheridan, Pramling och Samuelsson (2009) påtalar att barn lär på många olika sätt och att barn 

redan innan tiden på förskolan är bärare av olika erfarenheter. Dessa erfarenheter blir en grund 

för barns fortsatta lärande. Förskolläraren åläggs ett ansvar att förhålla sig till barns erfarenheter 

när de möter barn på förskolan. Det blir också viktigt att förskollärarna förhåller sig till den 

kunskapssyn som läroplanen i förskolan föreskriver samt att följa förskolans uppdrag. Utifrån 

utvecklingspedagogiken menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att barns 
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lärande kan ses i termer av kreativitet, lek och lärande. Denna teori utgår från barns förståelse 

för olika fenomen och relaterar det till hur barn tänker om sitt eget lärande. Det i sin tur 

förutsätter att barn vill dela med sig av sina tankar och funderingar. Författarna beskriver att 

metoderna för att få barn att uttrycka sig och vilja kommunicera sitt sätt att erfara ett fenomen 

är många. Däremot är de vuxnas sätt att förhålla sig till dessa metoder inte oändliga. Det krävs 

att förskollärarna har en tillåtande och intresserad attityd men också en vilja att skapa förståelse 

för varje barns sätt att tänka. Barn måste tillåtas att reflektera och associera fritt utan att behöva 

prestera rätt svar, vilket kräver att förskollärarna har en tilltro till barns tänkande. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är viktigt att synliggöra variationen i 

barns tankar både för de vuxna men framförallt för barnen själva. Genom att synliggöra 

variationen av barns tankar, både för dem själva och för andra kan det användas som ett innehåll 

i undervisningen. När mångfalden av barns tankar exponeras ges barnen möjlighet att relatera 

sitt sätt att tänka till andra barns tankesätt. Sammanfattningsvis menar författarna att barns 

förståelse för olika fenomen i sin omvärld grundar sig i mötet med ting och människor, och den 

kommunikation som skapas mellan barnet och omvärlden.  

 

Thulin (2006) förklarar att det är gynnsamt för barn ifall undervisningen planeras utifrån 

barnens intressen och behov. Elm (2008) beskriver hur förskollärare använder barns egna 

naturvetenskapliga iakttagelser som utgångspunkt och relaterar barns erfarenheter till det 

naturvetenskapliga innehållet. Enligt Thulin (2006) kan detta arbetssätt bidra till att barn kan 

tillgodogöra sig det naturvetenskapliga lärandet när de ges möjlighet att koppla det lärda till 

sina egna tidigare erfarenheter.   

 

Studiens teoretiska utgångspunkt  
 

I följande avsnitt behandlas undersökningens teoretiska ramverk som utgår från variationsteori, 

utvecklingspedagogik och sociokulturellt perspektiv. Valet av variationsteori grundar sig i att 

få förskollärares syn på hur barn i en aktivitet på ett effektivt sätt kan uppnå specifika 

kunskapsmål. Enligt Thulin (2006) innebär variationsteorin att möjliggöra för barn att förstå 

saker på särskilda sätt. Wernberg (2009) beskriver att variationsteorin syftar till att synliggöra 

de kritiska aspekterna för barnen, som finns inom ett lärandeobjekt. Thulin (2006) framhåller 

att det är viktigt hur förskolläraren iscensätter innehållet kring det barnen ska lära. Liksom 

variationsteorin utgår utvecklingspedagogiken från att förskolläraren riktar barnens 

uppmärksamhet mot det tänkta lärandeobjektet. Det är förskollärarens roll att skapa situationer 

där barn erbjuds möjlighet att upptäcka (Williams, 2006). Variationsteorin och 

utvecklingspedagogiken blir därför lämpliga att använda i vår undersökning som syftar till att 

förskollärare planerar och iscensätter ett innehåll där barnen ska få möjlighet att erövra ett 

specifikt fenomen.  

 

Det sociokulturella perspektivet genomsyrar hela undersökningen då interaktionen mellan 

människor är en central del. Enlig Dysthe (2003) är kommunikationen en avgörande faktor för 

människans utveckling och lärande. Det är genom kommunikation som barns tänkande kan 

utvecklas.  
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Variationsteoretiska perspektiv 

Variationsteorin är en teori om lärande. Teorin fokuserar på vad barnet behöver lära och hur 

innehållet ska bearbetas för att barnet ska få möjlighet att utveckla en viss förmåga, det vill säga 

att förstå något på ett specifikt sätt. För att barn på ett effektivt sätt ska uppnå specifika 

kunskapsmål är variationsteorin en bra utgångspunkt (Lenz-Taguchi, 2012). Variationsteorin 

innebär att urskilja likheter och skillnader. För att det ska kunna göras måste olika exempel på 

samma sak visas flera gånger. För att vi ska få en förståelse för vad något är måste vi först veta 

vad det inte är (Lo, 2014). Marton och Tsui (2004) ger ett exempel; begreppet längd skulle inte 

existera om alla vore lika långa. På samma sätt skulle begreppet hund inte finnas om alla djur 

var hundar, då skulle hund vara detsamma som djur. Ett visst sätt att förstå något innebär att 

vissa kritiska aspekter urskiljs.  

 

Inom variationsteorin används två begrepp som rör lärandets vadaspekt och lärandets 

huraspekt. De begrepp som åsyftas är lärandets objekt och lärandets akt (Thulin, 2006). 

Lärandets objekt är utgångspunkten i variationsteorin (Helldén et al. 2010). Enligt författarna 

innebär lärandets objekt att möjliggöra för barn att förstå särskilda saker på särskilda sätt. 

Thulin (2006) förklarar att lärandets objekt är relaterat till de strävansmål som uttrycks i 

läroplanen för förskolan och även verksamhetens målsättningar. Lärandeobjektet kan därför 

betraktas som en nedbrytning av de strävansmål som formulerats i läroplanen. Wernberg (2009) 

menar att lärandets objekt definieras av de kritiska aspekter som barn måste urskilja för att 

förstå ett fenomen på ett visst sätt. Dessa måste av förskolläraren uppmärksammas för att barnen 

ska ges förutsättningar till att utveckla förståelse för lärandeobjektet. Vad som är kritiska 

aspekter för ett visst lärandeobjekt måste undersökas empiriskt då dessa är relativa i förhållande 

till den barn- eller elevgrupp det handlar om. Holmqvist (2006) framhåller att lärandeobjektet 

kan betraktas på tre sätt; som det intentionella -, det iscensatta - samt det erfarna 

lärandeobjektet. Det intentionella lärandeobjektet innefattar det fenomen som förskolläraren 

har för avsikt att utveckla barnens lärande inom enligt Holmqvist. Det iscensatta 

lärandeobjektet innefattar när det intentionella lärandeobjektet används i en lärandesituation, i 

ett klassrum eller med en barngrupp på förskola förklarar Holmqvist. Det erfarna 

lärandeobjektet, som författaren slutligen beskriver, innefattar hur det aktuella lärandeobjektet 

har erfarits av den lärande. Lärandets akt syftas på hur barn går till väga för att lära sig något 

samt hur läraren iscensätter innehållet och arbetet kring det barnen ska lära (Thulin, 2006). 

Helldén, m.fl, (2010) menar att det är viktigt att då variationsteorin används, vara uppmärksam 

på vilka aspekter som är kritiska för ett visst lärandeobjekt. Författarna lyfter att de kritiska 

aspekterna måste från fall till fall utforskas då dessa varierar beroende på lärandeobjekt och 

barn. Barn uppfattar fenomen på olika sätt och dessa sätt utmärks av specifika kritiska aspekter 

enligt författarna. 

 

Utvecklingspedagogika perspektiv 

Utvecklingspedagogiken är nära besläktad med variationsteorin. Utvecklingspedagogiken 

riktar sig mot de yngre barnens lärande och framhåller variation som en central del för barns 

utveckling och lärande (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 2003). Mårdsjö Olsson 
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(2010) beskriver att det inom utvecklingspedagogiken är grundläggande att förskolläraren tar 

tillvara och skapar förutsättningar för barns lärande. Detta sker genom att förskolläraren lyssnar 

till hur barn uppfattar, förstår och föreställer sig olika fenomen. Författaren menar att om vi blir 

medvetna om barns tankar och sätt att förstå saker kan vi erbjuda barn förutsättningar för att bli 

medvetna om sin omvärld och sitt eget lärande. Williams (2006) poängterar att förskollärarens 

roll är av stor vikt då utvecklingspedagogiken syftar till att han/hon medvetet skapar och 

tydliggör situationer där barn erbjuds möjlighet att upptäcka. Författaren belyser även att det är 

viktigt att ta vara på och synliggöra barns olika sätt att uppfatta fenomen på. Då blir också barns 

samarbete med varandra centralt då utbytet av olika idéer skapar nya tankemönster.  

 

Den centrala för utvecklingspedagogiken är likt variationsteorin lärandets objekt och lärandets 

akt. Detta beskriver Pramling Samuelsson och Pramling (2015) som när barnet urskiljer något 

i världen förändras världen för barnet. Barnets förståelse för världen blir en del av barnets 

personlighet och kunskapen blir djupt personifierad. Enligt författarna är kunskap inte något 

den vuxne kan överföra till barnet, barnet måste vara med och skapa sin egen kunskap i leken. 

Med varje ny kunskap kan barnet relatera till världen på ett nytt sätt. För att barnet ska kunna 

skapa kunskap om ett visst fenomen måste barnet ha någon sorts erfarenhet om fenomenet. 

Författarna beskriver utvecklingspedagogiken och variationsteorin som två förhållandevis lika 

teorier. Båda teorierna har för avsikt att tillvarata barns perspektiv, deras teorier om världen och 

göra dessa synliga genom variation och urskiljning. Däremot fokuserar 

utvecklingspedagogiken på delar inom specifika lärandeobjekt som sedan ger barnen möjlighet 

att bygga ut sin förståelse för helheten. Förskollärarens uppgift är att rikta barns uppmärksamhet 

mot det specifika. Variationsteorin ser till de kritiska aspekterna som finns hos lärandeobjektet 

och att barnen får verktyg för att kunna urskilja dessa. Urskiljandet av de kritiska aspekterna 

bygger ut barnens förståelse för helheten (Pramling Samuelsson &   Pramling, 2015). Både 

inom variationsteorin och utvecklingspedagogiken har språket en central roll. Det är genom 

språket som barnet lär sig om världen, genom språket formas lärandets rum. Relationen mellan 

språk och erfarande hänger samman, då språket har en stor betydelse för att barn ska kunna 

urskilja variation (Vikström, 2005). 

 

Sociokulturellt perspektiv 

I denna teori är interaktionen mellan människor central. Dysthe (2003) beskriver hur vi 

människor nyttjar fysiska och intellektuella redskap för att förstå oss på världen vi lever och 

handlar i. Dessa redskap består av erfarenheter och insikter som tidigare generationer gjort. En 

viktig komponent i denna process är kommunikationen och samspelet mellan människor. I det 

sociokulturella perspektivet är det genom kommunikation resurser skapas och förs vidare. 

Williams (2006) betonar att barn lär i samspel med andra, genom kommunikation och att 

imitera varandra i lek. Enligt författaren är mötet och dialogen mellan människor centrala delar 

för att lärande ska ske då lärande sker i interaktion med andra. I likhet med Williams har Dysthe 

framhållit att kommunikationen är en viktigt aspekt inom det sociokulturella perspektivet. 

Kommunikationen är avgörande för människans utveckling och lärande och för att barns 

tänkande ska utvecklas. Även Säljö (2000) beskriver det mänskliga språket som en viktig del i 

att skapa och kommunicera kunskap. Författaren poängterar också att det mänskliga språket har 
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en unik karaktär och att det hjälper oss människor att tolka olika situationer och dra lärdom av 

dessa.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver samspelet mellan förskollärare och barn 

som betydande för att barn ska få känna sig sedda. Genom kommunikation får barn tillfälle att 

pröva sina tankar och få möjlighet till utmaningar. Därför är förskollärarens förmåga att kunna 

kommunicera med barn på en nivå där barnen kan mötas och utmanas av vikt för barns lärande 

enligt författarna. Enligt Partanen (2007) har barnet förmåga och möjlighet att lösa problem till 

en viss gräns, detta kallas den självständiga kompetensen. Med dialog och stöd kan barnet ges 

möjlighet att lösa svårare problem inom barnets proximala utvecklingszon. Dale (1998) 

beskriver barnets proximala utvecklingszon som att barnet lär i samspel med andra mer 

kompetenta barn och sina förskollärare. Inom den proximala utvecklingszonen har det enskilda 

barnet möjlighet att utmanas och nå en högre nivå än vad barnet skulle kunna göra på egen 

hand.  
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Metod 
För att synliggöra förskollärarens motiv och målsättningar inför en naturvetenskaplig aktivitet 

användes kvalitativa metoder i undersökningen. Kvalitativa metoder används för att beskriva 

och undersöka människors uppfattningar med hjälp av intervjuer och observationer (Ahrne, 

Svensson, 2015). 

 

Urval 
Undersökningens syfte var att ta reda på vilka motiv och målsättningar en förskollärare har 

inför en naturvetenskaplig aktivitet, samt hur dessa kommer till uttryck i aktiviteten. Eftersom 

undersökningen är beroende av förskollärares motiv och målsättningar och barns deltagande i 

en naturvetenskaplig aktivitet skedde samarbete med en förskola. Valet att respondenten skulle 

vara legitimerad förskollärare grundar sig på de riktlinjer kring naturvetenskap i förskolan som 

Läroplanen framhåller. I styrdokumentet betonas att det är förskolläraren som ansvarar för att 

barnen ska ”stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap (…)” (Skolverket, 2016, 

s.11). Eftersom förskollärarna är den yrkesgrupp i förskolan som har genomgått utbildning för 

att inneha detta ansvarsområde föreföll intervjuer av annan personal i förskolan inte som ett 

alternativ. Valet av barn var delvis ett riktat urval. Förskolläraren meddelade oss att hon redan 

i förväg gjort ett urval av barn inför aktiviteten. Dessa barn hade redan tidigare påbörjat en 

aktivitet om det valda ämnet. Den aktivitet som observerades var aktivitet nummer två i en 

aktivitetsserie. Men eftersom förskollärarens val av barn stämde överens med det urval vi själva 

planerade så påverkade inte detta undersökningen. I undersökningen deltog två barn båda fem 

år gamla. Enligt Krechevsky (2006) är det fördelaktigt om barnen är i ungefär samma ålder och 

befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå. Det är också en fördel om barngruppen inte är så 

stor, det möjliggör för förskolläraren att kunna lyssna till alla barn.  

 

Etiska ställningstaganden 
Inför undersökningen har de forskningsetiska principerna som upprättas av Vetenskapsrådet 

(2002) tagits hänsyn till. Informationskravet; innebär att forskaren ska informera alla deltagare 

om deras uppgift i undersökningen, samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska 

upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan under 

pågående process. Samtyckeskravet; innebär att uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke ska inhämtas av forskaren. I de fall barn under 15 år utgör deltagare bör samtycke 

lämnas från vårdnadshavare. Inför undersökningen kontaktade vi förskolläraren om hur 

vårdnadshavarna skulle informeras och lämna samtycke till barnens medverkan. Då upplyste 

förskolläraren oss om att det inte var nödvändigt med ett samtycke från vårdnadshavare för 

denna aktivitet. Detta berodde på att vårdnadshavarna tidigare lämnat ett generellt samtycke 

som gällde samtliga situationer inom förskolan där barnen medverkar på video eller 

ljudupptagning. På grund av deras policy behövde vi därför inte begära samtycke av de berörda 

vårdnadshavarna. Konfidentialitetskravet; innebär att ett undertecknande om tystnadsplikt för 

identifierbara personer bör ske beträffande uppgifter som omfattar användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda. Nyttjandekravet; innebär att uppgifter om enskilda som är 

insamlade för forskningsändamål, inte är tillåtna att användas eller lånas ut för kommersiellt 

bruk eller för syften som inte är vetenskapliga. De forskningsetiska principerna har tagits i 
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beaktande inför och under intervjun och videoobservationen. Dessa krav verkar för att 

undersökningsdeltagare ska känna trygghet i att medverka i en undersökning-  

 

Datainsamling  
I undersökningen har en förskollärare intervjuats och därefter har en naturvetenskaplig aktivitet 

observerats. I aktiviteten deltog förskolläraren och två barn, båda barnen var fem år gamla.  

 

Intervju/ semistrukturerad intervju 

Intervjun genomfördes med en förskollärare på en förskola i norra Sverige. Två studenter 

genomförde intervjun. Intervjun utfördes i ett rum som var avskilt från verksamhetens lokaler. 

En av oss ställde frågor och den andre antecknade med papper och penna. Intervjun spelades in 

med hjälp av mobiltelefon. Tidsåtgången för intervjun var 40 minuter. Intervjufrågorna var 

nedskrivna på ett papper (se bilaga 1). 

 

Intervjun som genomfördes var av semistrukturerad karaktär. En semistrukturerad intervju 

utgår från färdiga frågor som intervjuaren har förberett. I denna typ av intervju anpassas 

frågorna efter användare, dess bakgrund, miljö och situation vilket kan leda till att frågorna 

förändras och utvecklas. Det är alltså inte av intresse att följa ordningsföljden, eller ord för ord 

läsa frågorna. De färdiga frågorna och ordningsföljden finns endast som stöd för att hålla sig 

inom det valda området. På så vi kan en semistrukturerad intervju möjliggöra en djupare 

förståelse för respondentens svar då det finns utrymme att ställa följdfrågor och respondenten 

ges utrymme att utveckla sina svar. (Denscombe, 2009). För att undvika att respondenten hade 

förberett sig innan intervjun genom att exempelvis läsa på gällande vanliga företeelser inom 

området gavs inte tillgång till intervjufrågorna i förväg.  

 

För att intervjun skulle kunna analyseras djupare valde vi att spela in ljudet under intervjun. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att en fördel med inspelat material är att den 

som intervjuar kan fokusera på att lyssna och på att ställa följdfrågor istället för att anteckna. 

Författarna beskriver också hur respondenten kan få uttrycka sig utan avbrott för att 

anteckningar ska föras vilket bidrar till ett bättre flyt i intervjusituationen. Med inspelat material 

ges möjlighet att gå fram och tillbaka mellan intervju och analys när intervjun senare analyseras, 

vilket kan underlätta bearbetningen av materialet. Enligt författarna är det däremot en fördel att 

komplettera intervjun med handskrivna anteckningar, eftersom gester, mimik, grimaser och 

annat som är ohörbart inte framkommer vid ljudinspelning. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver en problematik med användandet av intervju som 

metod. Under en intervju kan det inte tas för givet att människor gör vad de säger. Det vill säga 

att det människor berättar inte behöver vara något som görs i praktiken.   
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Videoobservation 

I undersökningen användes videoobservation för att kunna synliggöra de motiv och 

målsättningar som iscensattes i aktiviteten. Denna metod passade bra i relation till 

undersökningens forskningsfrågor som redan var definierade. Videoobservationen 

genomfördes med en förskollärare och två barn. Två studenter från förskollärarprogrammet 

genomförde observationen. Barnen som deltog i aktiviteten var båda fem år gamla. Innan vi 

påbörjade videoobservationen tillfrågade vi barnen om de ville delta. Observationen skedde på 

inne på förskolan. Hela förskolans lokaler hade öppen planlösning, vilket innebar att andra barn 

kunde ansluta till aktiviteten. Under videoobservationen filmade en av studenterna aktiviteten 

med surfplatta, den andra studenten använde mobiltelefonens ljudupptagning. 

Ljudupptagningen användes som backup om något skulle hända med det filmade materialet. 

Tidsåtgången för observationen var 25 minuter.   

 

Enligt Eidevald (2015) lämpar sig videoobservation när forskningsfrågan redan är avgränsad 

och syftet är att erhålla en fördjupad förståelse för fenomenet. Eidevald beskriver 

videoobservationer som ett sätt att analysera rörliga bilder som är inspelade av observatören. 

Denna form av observation möjliggör mer djupgående analyser av interaktioner mellan 

individer och miljöer än en observation med penna och papper. Det vanligaste syftet för en 

videoobservation är att använda den inom projekt som handlar om att beskriva eller påverka 

praktiker. En videoobservation kan med fördel också användas för att studera sitt eget 

förhållningssätt, eller interaktioner mellan människor, mellan människor och material eller 

rörelse- eller trafikmönster. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att med inspelat 

material finns möjlighet att återgå till materialet, vilket underlättar analysen.  

 

Analys av datamaterial 
Som stöd i analysdelen användes de teoretiska ramverk som undersökningen utgår ifrån. Det 

teoretiska ramverket består av variationsteoretiskt perspektiv, utvecklingspedagogiskt 

perspektiv och sociokulturellt perspektiv. Genom att använda dessa teorier har undersökningen 

fokuserats på betydande aspekter som framkom i vårt material. Det blev möjligt att urskilja att 

det sociala samspelet mellan barnen och förskolläraren bidrar till ett lärande, vilket kan 

återkopplas till det sociokulturella perspektivet. I aktiviteten synliggjordes variationens 

betydelse för att barn ska kunna urskilja vissa fenomen, vilket kan härledas till variationsteorin. 

Det utvecklingspedagogiska perspektivet framträdde då barns intresse var en central del av 

aktiviteten.  

 

Analys av intervju och videoobservation 

Efter att intervjun och videoobservationen var genomförda transkriberades materialet till text. 

Det som transkriberades var de delar som hade relevans för vårt syfte och frågeställningar, vi 

uteslöt sekvenser som inte var relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Eftersom materialet 

var inspelat fanns det under transkriberingen möjlighet att återgå till ljud och videosekvenserna 

flera gånger, vilket gjorde att mönster kunde urskiljas i materialet. Det som kunde urskiljas var 

likheter och skillnader i det förskolläraren hade sagt inför aktiviteten angående motiv och 

målsättningar inför en aktivitet och de motiv och målsättningar som blev synliga i aktiviteten. 
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Vid analys av material påverkas resultat av flera faktorer. Dels av de teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för undersökningen, dels av forskarens egna personliga perspektiv och 

erfarenheter. Alla registreringar som görs innebär att situationen som registreras förändras. Den 

skriftliga beskrivningen av det som registrerats kommer aldrig fullt ut kunna återge den 

situation som dokumenterats. Eidevald (2015) förklarar att en videoobservation aldrig är neutral 

eller en objektiv återberättelse av en viss situation.  

I analysen av materialet använde vi tre grundläggande arbetssätt: sortera, reducera och 

argumentera. Dessa beskrivs av Rennstam och Wästerfors (2015) vara tre handlingar som bidrar 

till att skapa ordning i en analys. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) innebär sortera att 

skapa en ordning och en överblick av materialet, för att sedan kunna analysera det. När vi skulle 

börja analysera vårt insamlade datamaterial sorterade vi materialet i olika kategorier. 

Kategoriernas utgångspunkt var undersökningens frågeställningar. För att kunna få en överblick 

av hela materialet skrevs tre kopior ut, vilket bidrog till att det fanns ett exemplar för varje 

frågeställning. Överstrykningspennor i olika färger användes för att sortera de data som hade 

relevans för respektive fråga. Genom att sortera materialet på detta sätt blev de data som berörde 

varje frågeställning tydlig, vilket förenklade möjligheten att urskilja de olika 

frågeställningarnas resultat. Reducering av material innebär att lyfta de väsentliga delarna i det 

insamlade materialet. Detta är nödvändigt för att kunna förmedla sammanhanget i den aktuella 

studien. I vår undersökning transkriberades endast de delar som hade relevans för vårt syfte. 

Enligt författarna betyder argumentera att relatera andra forskares och teoretikers forskning till 

sin undersökning för att bidra med ny kunskap till ämnesområdet. Sammanfattningsvis betyder 

argumentera att materialet ska bidra med något nytt inom det aktuella området. Argumentation 

i en studie bidrar ständigt till något nytt, detta kan vara av stor eller liten betydelse. I vår 

resultatdiskussion argumenterar vi för de resultat vi kommit fram till, i relation till tidigare 

studier och teorier som vi refererat till. 

 

För att kunna bearbeta materialet ytterligare använde vi oss av en av Håkanssons (2013) fyra 

komponenter för analys. Den komponent vi använde till vår analys var jämföra, då vi ville 

synliggöra förskollärares uttalade målsättningar och motiv med de motiv och målsättningar som 

framkom i vår analys av aktiviteten. Detta möjliggjorde ett jämförande mellan vår intervju och 

vår observation och var ett viktigt led för att besvara vårt syfte.   
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Resultat 
Barnen som deltog i undersökningen kommer i resultatet att kallas för Pelle och Stina. Dessa 

namn är fingerade för att garantera barnens anonymitet. Aktiviteten som vi observerade 

genomfördes inne på en av förskolans avdelningar. Aktivitetens syfte var att barnen skulle få 

möjlighet att skapa sig förståelse för hur det kan komma sig att havet kan vara salt. Denna 

aktivitet var en fortsättning på en tidigare aktivitet som dessa barn deltagit i. I den aktiviteten 

fick barnen två saltstenar att undersöka. Barnen fick själva bestämma hur de ville undersöka 

saltstenarna. De valde att lägga saltstenarna i varmt respektive kallt vatten. Saltstenarna fick 

sedan ligga i vattnet i två veckor. Under aktiviteten som vi observerat skulle barnen utforska 

vad som hänt med saltstenarna som låg i varmt respektive kallt vatten.  

 

Vilken målsättning uttrycker en förskollärare inför en naturvetenskaplig aktivitet? 
Den målsättning förskolläraren uttryckte var att barnen ska få möjlighet att skapa en förståelse 

för “hur det kommer sig att havet är salt”. Förskolläraren beskrev att grunden för denna 

målsättning var ett barns fråga: “hur det kommer sig att havet kan vara salt”? Förskolläraren 

motiverar målsättningen för lärandeobjektet: “min tanke med det här är att barnen ska förstå att 

allting hänger ihop, att saltet är mineraler från berg som mals ner och följer vattnet ut i havet. 

Det är en lång process som inte ens vi vuxna förstår hur lång den är och att saltet i havet är en 

del av vattnets kretslopp, det är så saltet har kommit dit. Saltet har betydelse både för havets 

fysiska egenskaper men också för livet i havet.” 

 

Vilka motiv uttrycker en förskollärare inför en naturvetenskaplig aktivitet? 
I följande avsnitt redogörs undersökningens resultat gällande de motiv som utrycktes av 

förskolläraren inför aktiviteten.    

Barns intresse och lärande 

Förskolläraren uttryckte att barns intresse var centralt inför valet av aktivitet. Detta visade sig 

genom att förskolläraren beskrev hur hon i valet av aktivitet utgick från ett barns fråga “hur kan 

det komma sig att havet kan vara salt”? Förskolläraren beskrev att barns intresse och tankar är 

motorn i lärandet. Förskolläraren använde begreppet rhizomatiskt lärande och förklarade att 

som förskollärare är det viktigt att vara lyhörd för barnens vägar till lärande. Hon beskrev det 

rhizomatiska lärandet som att “lärandet inte är en rät linje utan en spagettiröra av kunskap och 

tankar. Det är helt okej att tänka en sak och sedan ändra sig och tänka nytt”.  

 

Dokumentation 

Enligt förskolläraren är dokumentation ett bra verktyg för att fånga barnens intresse. 

Förskolläraren beskrev att hela arbetslaget samarbetar och reflekterar tillsammans över 

dokumentationen, detta för att synliggöra vad barnen intresserar sig för. Hon förklarade att “vi 

dokumenterar och det är ett av våra verktyg, då tänker vi tillsammans: vad är det barnen försöker 

förstå. Vi lyssnar till deras ord men även till det dom gör, vad är det dom gör om och om igen. 

Detta är min utgångspunkt när jag tänker på vad vi ska jobba med.” I detta exempel påvisar 
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förskolläraren att dokumentation är ett viktigt verktyg för att synliggöra barnens intressen och 

på så sätt skapa passande aktiviteter.  

 

Variation 

I intervjun kopplade förskolläraren variation till variationsteorin och menade att detta 

perspektiv ligger till grund för alla naturvetenskapliga aktiviteter på förskolan. Däremot 

poängterade hon att det finns inslag av andra teorier beroende på aktivitetens innehåll. 

Förskolläraren uttryckte att variation gynnar barns lärande och utveckling. Detta beskrev 

förskolläraren genom att förklara vikten av att barn får erfara lärandeobjektet på olika sätt och 

med hjälp av olika verktyg. Förskolläraren förklarar: “Man måste få uppleva något som bryter 

mot det man försöker förstå, men jag tänker att man måste få göra det om och om igen”.  

 

Lära av varandra 

Förskolläraren beskrev att när barn ges möjlighet att lära av varandra utvecklas deras sätt att 

tänka om ett visst fenomen. Hon beskrev det som att barn lär i samspel med varandra. 

Förskolläraren förklarade att när barnen tar del av varandras erfarenheter vidgas deras sätt att 

förstå och uppleva ett visst fenomen. I intervjun beskrev hon några barns samtal från en 

föregående aktivitet om “hur det kommer sig att havet kan vara salt”, barnen beskrev sina 

hypoteser om hur saltet hade kommit till havet. Detta förklarade hon som: “dom har så många 

teorier och idéer och om dom får mötas igen och igen, alltså lager på lager så tänker jag att dom 

till slut kommer fram till någonting som gör att dom kan skapa en förståelse för fenomenet.” 

Detta exempel visar att förskolläraren ser barns sociala samspel som värdefullt, då de genom 

att dela sina hypoteser med varandra får möjlighet att vidga sitt lärande.  

 

Förskollärarens roll 

I intervjun uttryckte förskolläraren att hennes roll var betydelsefull för hur barnen skulle få 

möjlighet att erövra det tänkta lärandeobjektet. Detta beskrev förskolläraren med att de frågor 

och begrepp som hon tillför i den iscensatta aktiviteten kan hjälpa barnen att fokusera på rätt 

saker. Förskolläraren förklarar: “om barnen svävar iväg så kan jag försöka hämta tillbaka dom 

till den frågan som är ställd. Men jag kan inte fråga samma fråga igen utan jag måste vara med 

och vara där och hitta ett annat perspektiv”.  

 

Hur kommer målsättningen till uttryck i aktiviteten? 
Målsättningen med aktiviteten var att barnen skulle få möjlighet att skapa en förståelse för “hur 

det kommer sig att havet kan vara salt”. Resultatet visade att målsättningen iscensattes genom 

att förskolläraren frågade barnen “hur det kommer sig att havet är salt”? Däremot bidrog inte 

denna fråga till att barnen fick möjlighet att erövra lärandeobjektet. Detta blev synligt då barnen 

upprepade de hypoteser som de haft vid tidigare aktivitet om “hur det kommer sig att havet är 

salt”. Förskolläraren riktade inte barnens uppmärksamhet mot det tänkta lärandeobjektet 

tillräckligt för att barnen skulle ha möjlighet att erövra kunskap om fenomenet. Under 

aktiviteten fokuserade förskolläraren istället på att följa upp föregående aktivitet. I den 

aktiviteten hade saltstenar placerats i skålar med varmt respektive kallt vatten för att barnen 

ville se vad som händer med saltstenarna. Eftersom att fokus under den aktivitet vi observerade 
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handlade om vad som hänt i skålarna uteblev det tänkta lärandeobjektet och därmed 

målsättningen med aktiviteten. 

 

Hur kommer motiven till uttryck i aktiviteten? 
I följande avsnitt redogörs undersökningens resultat gällande hur de motiv som utrycktes av 

förskolläraren kom till uttryck under aktiviteten.    

Barns intresse 

Det framgick under flera tillfällen i aktiviteten att barns intresse var en central del i 

iscensättandet av aktiviteten. Förskolläraren följde barnens utforskande och var lyhörd för 

barnens hypoteser. När förskolläraren tog tillvara barnens intresse blev det också möjligt att 

ställa följdfrågor som riktade sig mot ett lärande om att vattnet hade dunstat.  

 

Förskolläraren tog fram skålarna där saltstenarna och vattnet fanns. Vattnet hade dunstat i båda 

skålarna. I skålen där det var varmt vatten hade saltkristaller fastnat på skålens in och utsida 

och det fanns ingen saltsten kvar. I skålen där det var kallt vatten fanns saltstenen kvar.  

 

Förskolläraren: vad har hänt här? 

Pelle: var är allt vatten? 

Förskolläraren: ja, var är allt vatten. 

Pelle: det har torkat, jag vet det har torkat bort. 

Förskolläraren: var har det torkat då, alltså var är det vattnet nu? 

Stina: det kanske är saltstenarna som sugit upp vattnet. 

Pelle: jag undrar hur stenarna smakar. 

Förskolläraren: hade du behövt smaka på stenarna? (Saltstenen och saltkristallerna). 

Pelle: mmm. 

Förskolläraren: smakar dom likadant? 

Pelle svarar inte. 

Förskolläraren: vad tror ni, hur har saltkristallerna hamnat på utsidan av skålen? Har de 

liksom hoppat hit (visar med fingrarna). 

 

Variation 

Barnen fick utforska saltstenarna från föregående aktivitet som i två veckors tid legat i skålar 

med varmt respektive kallt vatten. Skålarna som barnen nu skulle utforska såg annorlunda ut 

från föregående aktivitet, en skål var täckt med saltkristaller både på insidan och utsidan, i den 

andra skålen var det en saltsten. Skålarna innehöll inte längre vatten. I aktiviteten visade sig 

variationen genom att barnen fick möjlighet att urskilja vad som hänt med saltet i skålarna, då 

de fick smaka och känna på det.  

 

Förskolläraren: vad har hänt med skålarna? 

Pelle: saltstenen har smält och så har det blivit is. 

Förskolläraren: tror du det? 

Stina: man kan smaka om det är någon skillnad på dom. 

Förskolläraren: ja, har du smakat om det är någon skillnad på dom? 

Stina: nej, (smakar nu) den där var lite vanligt salt. 

Pelle: ja de smakar salt, jag trodde det var is. 
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Lära av varandra 

Barnen fick lyssna till varandras hypoteser om hur det kommer sig att havet kan vara salt. De 

fick också måla sina tankar om hur det kommer sig att havet kan vara salt. Vår tolkning av den 

analys vi gjorde visade att barnen genom att lära av varandra inte fick några nya insikter 

gällande lärandeobjektet. Detta blev synligt då barnen upprepade de hypoteser som de haft vid 

tidigare aktivitet om hur havet kan vara salt. Däremot synliggjordes att barnen genom att lära 

av varandra fick nya tankar om vad som hänt med saltstenarna och vattnet i skålarna. 

 

Förskolläraren: kan ni rita era tankar om vad vi gjort idag? 

Stina: det är lite svårt att rita att dom sugit upp vattnet. 

Pelle: jag ska rita ingenstans för dit kommer vattnet, ingenstans. 

Förskolläraren: vi kan skriva att saltstenarna sugit upp vattnet.  

Förskolläraren: vart är ingenstans? 

Stina: hur skriver man det? 

Förskolläraren bokstaverar för Stina. 

Pelle: jag kan skriva ingenstans. 

Förskolläraren: vad härligt, berätta vad du målat. 

Pelle: att saltstenen sugit upp vattnet, det är nog därför den är så glittrig. 

 

I exemplet ovan blir det tydligt att Pelle reflekterade över vad Stina sa om att saltstenarna har 

sugit upp vattnet.  

 

Förskollärarens roll 

I aktiviteten visade det sig att förskollärarens roll var en viktig del i hur barnen erfar en 

förståelse för ett naturvetenskapligt fenomen. Med hjälp av frågor och att erbjuda barnen 

relevanta begrepp kan förskolläraren möjliggöra barnens utveckling och lärande. Frågorna och 

begreppen blir ett sätt att rikta barnens uppmärksamhet mot det naturvetenskapliga fenomenet, 

som i detta fall är att skapa en förståelse för hur saltkristaller kan ha fastnat på skålens in och 

utsida. Genom att ställa frågor kan förskolläraren hjälpa barnen att reflektera över vad som hänt 

i skålarna. Detta tolkar vi som ett försök att få barnen att närma sig en förståelse för hur det kan 

komma sig att havet är salt. I denna aktivitet får barnen erfara salt på olika sätt vilket kan hjälp 

dem att vid senare tillfälle få en ökad förståelse för det tänkta lärandeobjektet.  

 

Förskolläraren: vad tror du, hur kan, har saltkristallerna liksom hoppat ur och kastat sig dit 

utanpå eller hur har det gått till?  

Stina: nej dom har smält. 

Förskolläraren: men om dom var här inuti skålen och nu är dom där utanpå skålen, hur kan det 

komma sig 

Stina: att det flyter upp och sedan rinner det över. 
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Diskussion 
Undersökningens syfte var att ta reda på vilka motiv och målsättningar en förskollärare har 

inför en naturvetenskaplig aktivitet, samt hur dessa kommer till uttryck i aktiviteten. Vår första 

frågeställning gällde vilken målsättning och motiv en förskollärare har inför en 

naturvetenskaplig aktivitet. Vår andra frågeställning handlade om att synliggöra hur 

målsättningen kom till uttryck i aktiviteten. Den sista frågeställningen behandlade hur motiven 

kom till uttryck i aktiviteten. 

 

Metoddiskussion 
I följande del diskuterar vi den valda metoden och hur den har bidragit för att ge svar på 

undersökningens frågeställningar.  

 

Intervju 

I undersökningen användes semistrukturerad intervju som en metod. Denna metod lämpade sig 

att använda i undersökningen eftersom den bidrog till ett mer öppet samtal. Vår tanke var att 

respondentens egna infallsvinklar skulle få möjlighet att framträda och bidra till ett rikare 

resultat. Enligt Denscombe (2009) kan semistrukturerad intervjun förändras under samtalets 

gång, vilket kan leda till att frågorna förändras eller utvecklas. Detta kan enligt författaren bidra 

till en djupare bild av respondentens tankar. Intervjufrågorna som vi förberett inför intervjun 

upplevde vi att respondenten uppfattade som tydliga. Respondenten kunde besvara frågorna väl 

utan att några förklaringar kring frågornas syfte behövde utvecklas. Däremot handlade en del 

av intervjufrågorna om förskollärarens tidigare arbetslivserfarenheter, vilket inte var relevant 

för att besvara frågeställningarna. Eftersom att intervjun var tidsbegränsad hade vi istället 

kunnat fokusera på frågor som bidrog till ett resultat av vår undersökning. 

 

För att vår intervju skulle kunna analyseras djupare valde vi att spela in intervjun. Detta bidrog 

till att den som intervjuade kunde fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att 

anteckna. Det gav också möjlighet för respondenten att uttrycka sig utan avbrott för 

anteckningar, vilket Löfgren (2014) poängterar som en fördel under en intervju. Däremot menar 

Denscombe (2009) att användandet av ljudupptagning under intervju kan innebära vissa 

nackdelar, till exempel att respondenten känner sig obekväm i situationen. Detta var något som 

vi reflekterade över efter att intervjun avslutats. Vi upplevde att respondenten slappnade av, då 

hon uttryckte fler intressanta tankar efter att ljudupptagningen stängts av. Eftersom att 

ljudupptagningen avslutats fick vi istället anteckna informationen förskolläraren delgav.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver en problematik med användandet av intervju som 

metod. Under en intervju kan det inte tas för givet att människor gör vad de säger. Det vill säga 

att det människor berättar inte behöver vara något som görs i praktiken.  Då vi också använde 

observation som en metod kunde olika delar i materialet konfronteras. Det blev möjligt att låta 

observationerna bekräfta materialet från intervjuerna. Enligt Roos (2014) är det av värde att 

samla in data med hjälp av olika metoder, vilket gör forskningen trovärdig. Att använda olika 
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metoder ökar möjligheterna att få svar på syftet, och ger en större chans att komma närmare 

verkligheten enligt författaren. 

 

 

Videoobservation 

I undersökningen användes videoobservation som en metod. Denna metod lämpade sig att 

använda eftersom forskningsfrågorna redan var definierade. Däremot upplevde vi att barnen 

kände sig obekväma i situationen. Barnen var till en början tysta och genom deras kroppsspråk 

fick vi känslan av att de inte var bekväma. Det är möjligt att vår närvaro skapade en otrygghet 

hos barnen då vi var okända för barnen. Enligt förskolläraren var barnen vana att bli filmade i 

olika aktiviteter, då de på förskolan ofta använder videoobservation vid dokumentation. 

Därmed antog vi att videoinspelningen inte var anledningen till att barnen verkade reserverade.   

 

Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om vi endast använt ljudupptagning och 

anteckningar med papper och penna. Dock bidrog vår videoobservation till ett rikare material 

för vår analys. Enligt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) är metoden fördelaktig då det 

inspelade materialet ger möjlighet att gå fram och tillbaka mellan inspelning och analys, vilket 

också kan underlätta bearbetningen av materialet.  

 

Urval 

I undersökningen hade vi för avsikt att ta reda på vilka motiv och målsättningar en förskollärare 

har inför en naturvetenskaplig aktivitet och även hur dessa motiv och målsättningar visar sig i 

aktiviteten. Vårt val av medverkande i undersökningen grundar sig i de forskningsfrågor som 

fanns. Då avsikten med undersökningen var att ta reda på en förskollärares motiv och 

målsättningar blev valet av en förskollärare som respondent naturligt. Om vi hade intervjuat två 

eller fler förskollärare hade resultatet kunna bidra till en jämförelse gällande förskollärares 

förmåga att iscensätta en naturvetenskaplig aktivitet utefter de motiv och målsättningar som 

uttrycks inför aktiviteten. Det hade kunnat bidra till en mer generell bild av hur förskollärare 

uppfattar sitt uppdrag inom det naturvetenskapliga området i förskolan. 

 

I undersökningen deltog två barn båda fem år gamla. Förskolläraren hade i förväg bestämt vilka 

barn som skulle delta i aktiviteten. Därmed var det inte vi som bestämde vilka eller hur många 

som skulle delta i undersökningen. Dock kan urvalet ändå ses som riktat då vi inledningsvis 

velat att de deltagande barnen skulle vara äldre och få till antalet. Om fler barn deltagit är det 

möjligt att fler reflektioner och hypoteser skulle ha kommit till uttryck, vilket skulle kunna bidra 

till ett fylligare resultat. Det hade då också blivit tänkbart att förskollärarens motiv och 

målsättning med aktiviteten framträtt på ett annorlunda sätt. Enligt Krechevsky (2006) är det 

däremot fördelaktigt om barnen är i ungefär samma ålder och befinner sig på ungefär samma 

kunskapsnivå. Det är också en fördel om barngruppen inte är så stor, det möjliggör för 

förskolläraren att kunna lyssna till alla barn. 
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Tillförlitlighet 

I vår undersökning användes intervju och videoobservation för att ge svar på syftet och 

forskningsfrågorna. Eidevald (2015) beskriver vikten av att vara transparent i sitt 

förhållningssätt i forskningsarbetet. Detta beskriver författaren som att vara öppen med den 

metod som använts så att andra kan skapa förståelse för och utvärdera hur resultatet 

framkommit. Det är möjligt att om någon annan försöker replikera vår undersökning kan 

resultatet komma att se annorlunda ut. Detta beror på att om någon replikerar vår undersökning 

kommer de med största sannolikhet använda andra respondenter och aktiviteten kommer att se 

annorlunda ut då lärandeobjektet mest troligt är ett annat. 

 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkom i undersökningen i förhållande till de 

teoretiska utgångspunkterna. 

Variationsteori i relation till barns lärande 

En av våra teoretiska utgångspunkter i undersökningen är variationsteorin. Detta innebar att vi 

i vår analys använt oss av de variationsteoretiska begreppen för att kunna tolka det material som 

vi samlat in. Den koppling vi kunde se till variationsteorin var att förskolläraren hade ett 

lärandeobjekt, det hon hade för avsikt att barnen skulle lära. Det som också gick att koppla till 

variationsteorin var den iscensatta aktiviteten, där förskolläraren hade en tanke om hur barnen 

skulle erövra det tänkta lärandeobjektet. Lärandets objekt innebär att möjliggöra för barn att 

förstå särskilda saker på särskilda sätt och är relaterat till läroplanens strävansmål. Lärandets 

akt syftas på hur barn går tillväga för att lära sig något, samt hur förskolläraren iscensätter 

innehållet och arbetet kring det barnen ska lära (Helldén et al., 2010; Skolverket, 2014; Thulin, 

2006).  Däremot tyckte vi inte att den iscensatta aktiviteten genomfördes mot förskollärarens 

tänkta lärandeobjekt. Förskolläraren kopplade aktiviteten till barnens föregående aktivitet vilket 

gjorde att fokus i lärandets akt hamnade på vad som hänt med saltet och vattnet i skålarna. 

Förskolläraren gav inför aktiviteten uttryck för vad som var det avsedda lärandeobjektet, att 

hon sedan valde att frångå detta under aktiviteten förvånade oss då hon innan verkade anse 

lärandeobjektet som väsentligt. Dock finns en möjlighet att förskolläraren vid ett senare tillfälle 

planerat att barnen ska få närma sig målsättningen på ett tydligare sätt. Aktiviteten som ligger 

till grund för vår undersökning kan vara en del av att skapa en förförståelse hos barnen för 

lärandeobjektet. Enligt Lo (2014) innebär variationsteorin att urskilja likheter och skillnader. 

För att det ska kunna göras måste olika exempel på samma sak visas flera gånger. Det vill säga 

att för att få en förståelse för något måste vi först veta vad det inte är. 

 

I aktiviteten var förskolläraren öppen för barnens sätt att utforska artefakterna vilket är ett 

förhållningssätt som kan bidra till att barnen får erfarenheter som kan leda till ett lärande vid 

senare tillfälle. Däremot finns det en möjlighet att om förskolläraren istället riktat barnens 

uppmärksamhet mot det tänkta lärandeobjektet på ett tydligare sätt hade resultatet av vår 

undersökning kunnat se annorlunda ut. Eftersom att vår undersökning visade att barnen inte 

erövrade det tänkta lärandeobjektet är det möjligt att fundera över om ett annat förhållningssätt 

hos förskolläraren hade kunnat bidra till att barnen erövrade lärandeobjektet. I vår undersökning 

visade det sig att målsättningen kom till uttryck genom att förskolläraren ställde en fråga där 
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barnen fick uttrycka sina tankar om hur det kommer sig att havet är salt. Detta ledde inte till att 

barnen erövrade den målsättning som förskolläraren hade inför aktiviteten. Det är då möjligt att 

fundera över om ett annat förhållningssätt hos förskolläraren hade kunnat bidra till att barnen 

bättre erövrade det tänkta lärandeobjektet. Förskolläraren hade till exempel kunnat rikta barnens 

uppmärksamhet mer mot det lärandeobjekt som hon hade för avsikt att barnen skulle erövra, 

hur det kommer sig att havet är salt. Förskolläraren hade också kunnat iscensätta aktiviteten i 

relation till den målsättning som fanns. Däremot blev det synligt att förskolläraren tog tillvara 

på barnens erfarenheter och intressen, vilket är en grund för barns fortsatta lärande. Enligt Elm 

(2008) är förskollärarens förmåga att ta tillvara på barn intressen och tidigare erfarenheter av 

betydelse för barns lärande. Genom att ta tillvara på dessa kan förskolläraren relatera barns 

tidigare erfarenheter och intressen till det naturvetenskapliga innehållet och öka barnen 

förståelse för lärandeobjektet.  

 

Eftersom att lärandeobjektet var ganska stort och svårt för barnen att greppa, kunde det vara en 

orsak till att förskolläraren inte lyckades få fram det hon ville att barnen skulle erövra. 

Förskolläraren har en betydande roll gällande att presentera lärandesituationen och 

lärandeobjektet på ett tilltalande och begripligt sätt för barnen. Kanske hade barnens förmåga 

att erövra lärandeobjektet påverkats ifall förskolläraren använt sig av antropomorfism under 

aktiviteten. Enligt Thulin (2006) kan ett antropomorfistiskt språk underlätta för förskollärare 

att närma sig det naturvetenskapliga området tillsammans med barnen. Detta beror på att när 

naturvetenskapliga begrepp bearbetas på ett lekfullt sätt eller förmänskligas, kan barnens 

intresse och nyfikenhet bli väckt. Detta hade kunnat iscensättas med hjälp av att förskolläraren 

förmänskligade delar av vattnets kretslopp. Då hade hon på ett lekfullt sätt kunnat förmedla det 

tänkta lärandeobjektet. I vår undersökning kunde vi se att förskolläraren använde det 

variationsteoretiska perspektivet för att hjälpa barnen att urskilja kritiska aspekter. Hon 

berättade i intervjun att ”man måste få uppleva något som bryter mot det man försöker förstå, 

men jag tänker att man måste få göra det om och om igen”. Marton och Tsui (2004) ger ett 

exempel på vad variation innebär; begreppet längd skulle inte existera om alla vore lika långa. 

På samma sätt skulle begreppet hund inte finnas om alla djur var hundar, då skulle hund vara 

detsamma som djur. Ett visst sätt att förstå något innebär att vissa kritiska aspekter urskiljs. I 

aktiviteten fick barnen utforska saltstenar som legat i varmt respektive kallt vatten i två veckors 

tid. Barnen hade under föregående aktivitet valt att lägga saltstenarna i vatten för att sedan 

utforska vad som hänt. Skålarna som barnen nu skulle utforska såg annorlunda ut från 

föregående aktivitet, en skål var täckt med saltkristaller både på insidan och utsidan, i den andra 

skålen var det en saltsten. Skålarna innehöll inte längre vatten.  

 

I aktiviteten visade sig variationen genom att barnen fick möjlighet att urskilja vad som hänt 

med saltet i skålarna, då de fick smaka och känna på det och se att det var salt och inte is som 

Pelle tidigare påstått att det såg ut som. Barnen fick på så sätt möjlighet att upptäcka vad salt 

inte är och kunde då urskilja vad det faktiskt var, salt och inte is. Trots att barnen fick uppleva 

variation ledde inte det till att målsättningen uppnåddes. Barnen fick en kunskap om att 

saltkristallerna på skålen var salt och inte is. En tanke är att förskolläraren med hjälp av frågor 

hade kunnat leda in barnen mot barnets fråga “hur det kommer sig att havet kan vara salt “. 

Enligt Ideland och Malmberg (2010) förutsätter det naturvetenskapliga arbetssättet i förskolan 
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en betydande kompetens hos förskolläraren som handlar om att kunna formulera frågor på ett 

för barn begripligt sätt. Enligt författarna är frågorna ett sätt att få igång barns tankar och 

uppmuntra till handling och undersökande. Förskolläraren hade kunnat skapa ett samband 

mellan saltkristallerna på skålen och saltgruvor för sedan fylla vatten i skålen och låta barnen 

smaka. På så sätt skulle barnen fått möjlighet att nå målsättningen hur det kommer sig att havet 

kan vara salt.  

 

Utvecklingspedagogik i relation till förskollärarens roll  

För förskolläraren i undersökningen blev kopplingen till ett utvecklingspedagogiskt 

förhållningssätt betydande. Vår undersökning visade att barns intresse var ett avgörande motiv 

inför valet av aktivitet då förskolläraren tydligt uttryckte detta inför aktiviteten som att “barns 

intresse är motorn i deras lärande”. Lindahl (2003) beskriver hur barns intresse är en av de mest 

grundläggande faktorerna i arbetet med naturvetenskap i förskolan. I vissa situationer upplevde 

vi att förskollärarens följsamhet för barnens intresse överskuggade lärandets objekt. 

Förskollärarens val att vara följsam till barnens hypoteser och de vägar barnen ville gå under 

aktiviteten kan ha påverkat barnens möjligheter att erövra det tänkta lärandeobjektet. Däremot 

överensstämmer förskollärarens handling med motivet att barnens intressen är en betydande del 

av deras lärande. Enligt Williams (2006) är det viktigt att ta vara på och synliggöra barns olika 

sätt att uppfatta fenomen på, vilket förskolläraren i vår undersökning också gjorde genom att 

vara öppen för barnens hypoteser. Förskollärarens agerande kan förstås som att det är svårt att 

veta vart gränsen går mellan att vara följsam för barnens intressen och att rikta barnens fokus 

mot lärandeobjektet. Thulin (2006) menar därför att det är viktigt att förskolläraren har god 

kunskap om lärandets objekt och lärandets akt. Förskollärarens medvetenhet om detta minskar 

risken att lärandets objekt försvinner.  

 

Det framkom att förskollärarens roll är avgörande för att ta tillvara och skapa förutsättningar 

för barns lärande. Förskollärarens frågor till barnen utgjorde ett sätt att rikta deras 

uppmärksamhet mot det tänkta lärandeobjektet. Enligt Ideland och Malmberg (2010) är frågor 

ett sätt att få igång barns tankar och uppmuntra till handling och undersökande. I 

undersökningen framkom det att förskolläraren med hjälp av frågor riktade barnens 

uppmärksamhet mot ett annat naturvetenskapligt fenomen, detta handlade om vad som hänt i 

skålarna och hur vattnet hade dunstat. Om förskolläraren hade fokuserat på att rikta barnens 

uppmärksamhet mer än vad hon gjorde mot det tänkta lärandeobjektet, så är det möjligt att 

barnen hade erfarit lärandeobjektet på ett annat sätt än vad de gjorde. Däremot beskriver 

Pramling Samuelsson och Pramling (2015) att utvecklingspedagogiken fokuserar på delar inom 

specifika lärandeobjekt som sedan ger barnen möjlighet att bygga ut sin förståelse för helheten. 

Förskollärarens uppgift är att rikta barns uppmärksamhet mot det specifika. I vår undersökning 

framkom det att barnen inte erövrade det tänkta lärandeobjektet hur det kommer sig att havet 

kan vara salt men att de däremot skapade en förståelse för vad som hänt i skålarna och att vattnet 

hade dunstat. Aktiviteten kan därmed betraktas som ett sätt för barnen att närma sig en förståelse 

för hur det kommer sig att havet kan vara salt. Barnen kan i framtida aktiviteter använda 

erfarenheter de tillägnat sig under denna aktivitet för att få en förståelse för hur det kommer sig 

att havet kan vara salt. Vår tanke är att det ibland krävs flera aktiviteter efter varandra som 

behandlar samma fenomen. Barnen måste få möta relevanta begrepp och få en förståelse för 
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helheten för att kunna erövra lärandeobjektet. Det blir på så vis möjligt att förskolläraren i det 

stora hela hade för avsikt att barnen inom en framtid ska erövra det tänkta lärandeobjektet, men 

att denna aktivitet fokuserade på en del inom det tänkta området. En aktivitet där målsättningen 

inte kom till uttryck ska däremot inte anses som misslyckad, eftersom att ett lärande ändå sker 

hos barnen, även om lärandeobjektet inte blev det som förskolläraren innan aktiviteten planerat. 

Det finns alltid ett värde för barns lärande i en aktivitet, även om lärandet tog andra vägar än 

vad som förskolläraren tänkt från början. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

I vår undersökning kunde vi urskilja att förskolläraren i vissa fall tycktes inta ett sociokulturellt 

perspektiv. Förskolläraren kan betraktas tagit hänsyn till barnens tidigare erfarenheter, genom 

att återkoppla aktiviteten till det som barnen erfarit i en tidigare aktivitet. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) beskriver att barn lär på många olika sätt och att barn redan innan tiden på 

förskolan är bärare av olika erfarenheter. Dessa erfarenheter blir en grund för barns fortsatta 

lärande. Förskolläraren åläggs ett ansvar att förhålla sig till barns erfarenheter när de möter 

barnet på förskolan. Om det är så att barnens tidigare erfarenheter också låg till grund för de 

motiv förskolläraren hade inför aktivitetens målsättning, faller det sig naturligt att 

lärandeobjektet uteblev. Förskolläraren befann sig inom barnens proximala utvecklingszon och 

valde att bygga på barnens lärande om saltstenarna. Enligt Dale (1998) är barnets proximala 

utvecklingszon då barnet lär i samspel med andra och när utmaningen för lärande har en högre 

utvecklingsnivå än barnets nuvarande nivå. Att döma av förskollärarens agerande kan det då 

förstås som att hon kommer göra fler aktiviteter för att i varje aktivitet komma lite närmare det 

tänkta lärandeobjektet.  

 

Inför aktiviteten uttryckte förskolläraren hur barns lärande gynnas av att barn får ta del av andras 

hypoteser, då de på så sätt kan få nya insikter som kan leda till ett utökat lärande. Deras sätt att 

uppleva och förstå ett visst fenomen kan då vidgas. Förskolläraren betraktade 

kommunikationen mellan barnen som en viktig komponent för att barnen skulle få nya 

erfarenheter och uppnå ett lärande. Enligt Williams (2006) lär barn i samspel med andra och 

mötena med andra människor är centrala delar för att lärande ska ske. Säljö (2000) skriver att 

det mänskliga språket är en viktig del i att skapa och kommunicera kunskap. I vår undersökning 

hade kommunikationen en framträdande roll i aktiviteten och barnen hade möjlighet att lära av 

varandra. Vår uppfattning är att förskollärarens roll att rikta barnens samtal mot ett visst 

fenomen är betydande för vilket lärande barnen erövrar.  Det blir tydligt att det förskolläraren 

kommunicerar till barnen skapar eller begränsar deras möjligheter till lärande. Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) är förskollärarens förmga att kommunicera med barn på en 

nivå där barnen kan mötas och utmanas av vikt för barns lärande. Om förskolläraren hade riktat 

barnens uppmärksamhet mer mot det tänkta lärandeobjektet är det möjligt att barnens samtal 

om hur havet kan vara salt hade sett annorlunda ut. Vi anser att kommunikationen mellan barnen 

och förskolläraren inte var tillräckligt fokuserad mot lärandeobjektet för att barnen skulle ha 

möjlighet att erövra förståelse för det.   
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Implikationer för förskolläraryrket  

I vår undersökning kom vi fram till att förskollärare har en viktig del i barnens utveckling och 

lärande. Om vi som förskollärare har kunskap om lärandets akt och lärandets objekt ökar det 

barnens möjligheter till lärande. Ifall förskolläraren är medveten om vad barnen ska lära och 

hur de ska lära ett visst fenomen förbättras lärandets förutsättningar. För att barn ska känna lust 

att lära och en vilja att tillgodogöra sig lärandeobjektet är det betydelsefull att barns intresse får 

vara motorn i deras lärande. I de motiv och målsättningar som fanns inför aktiviteten hade 

barnens intresse en central roll. Vi tror det är viktigt att ta till vara på barns intresse och 

nyfikenhet och bemöta barnens frågor medan de fortfarande har en lust att få svar på frågan.  

Det är också viktigt att förskolläraren besitter en viss kompetens inom det valda området, så det 

blir möjligt att besvara barnens frågor och skapa aktiviteter relaterat till det valda 

lärandeobjektet. Thulins studie visade att om förskolläraren inte besitter den kunskap som 

barnen efterfrågar om lärandets objekt riskerar barnen att utelämnas till eget meningssökande. 

Däremot behöver förskolläraren inte kunna allt. Ibland kan de vara en fördel att fungera 

som medupptäckare med barnen och söka svar tillsammans, som enligt Bjurulf (2013) är något 

som förskolläraren ska göra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 (intervjufrågor) 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Har du någon utbildning inom det naturvetenskapliga området? 

Har förskolan några mål och riktlinjer inom det naturvetenskapliga området? 

Finns det i aktiviteten tydliga kopplingar till läroplanens strävansmål och hur får dom uttryck 

i aktiviteten? 

Finns det en teoretiskt förankring i den naturvetenskapliga aktiviteten? 

Hur ser sammansättningen av barngruppen ut inför aktiviteten som du ska ha, och varför ser 

den ut så? 

Vilka målsättningar finns inför din planerade aktivitet? 

Vilka motiv ligger bakom dessa målsättningar? 

Vad tycker du är viktigt inför iscenssättandet av aktiviteten? 

Hur bidrar du till att synliggöra kritiska aspekter som finns i aktiviteten? 

Hur bidrar du för att synliggöra lärandeobjektet i aktiviteten? 

 

Frågor som tillkom under intervjun 

Hur jobbar du för att uttveckla barns tankar under aktiviten? 

Varför valde du att saltstenarna skulle ligga i varmt respektive kallt vatten? 

Brukar du ofta planera att ha mindre barngrupper? 

 

 

 

 

 

 

     

  




