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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som 

utgår från variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg, kan, 

utveckla naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. Studiens forskningsfrågor löd: Hur 

visar sig barns lärande när de arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat med estetiska 

lärprocesser? Vad lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna? 

I studien beskrivs barns lärande i naturvetenskap som något som sker genom sinnesintryck och 

framförallt via kommunikation, både med andra barn men även med vuxna. Naturvetenskapliga 

arbetssätt och metoder skapar de förutsättningar som barnen behöver för att lära naturvetenskap, 

men även barnens egna frågor spelar stor roll för att skapa de rätta premisserna för 

naturvetenskapligt lärande. 

Studien är kvalitativ och bygger på ett variationsteoretiskt ramverk. Teorin presenterar ett 

ramverk som kan visa på vad undervisningen måste lyfta fram för att ge barnen de nödvändiga 

förutsättningarna för lärande. Teorin tar sin utgångspunkt i lärandets objekt, den förmåga 

barnen ska utveckla, i detta fall att förstå begreppet frö på ett specifikt sätt. För att förstå 

lärandeobjektet krävs att barnen får möjlighet att urskilja ett antal kritiska aspekter av vad ett 

frö är. För att hjälpa barnen att urskilja de kritiska aspekterna har estetiska lärprocesser använts. 

Resultatet visar att det för barnens lärande i naturvetenskap var framgångsrikt att använda 

variationsteorin som utgångspunkt och att med hjälp av estetiska lärprocesser som verktyg, 

skapa den variation som gör det möjligt för barnen att utveckla förståelse för vad ett frö är.  

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, frö, iscensatta lärandeobjektet, kritiska aspekter, 

lärandeobjektet, naturvetenskap samt variationsteori.  



 

 

Förord 

Mina erfarenheter av estetik och naturvetenskapliga arbetssätt i förskolan, är att vissa delar av 

naturvetenskap och estetiska verktyg kombineras mer än andra. Jag upplever också att många 

tänker att estetik och naturvetenskap inte har mycket med varandra att göra och att de oftast 

kopplar estetik till sång, dans, drama och musik trots att detta är så mycket mer. Jag vill med 

mitt examensarbete bidra med kunskap om, både till mig själv men även till andra som arbetar 

med barn, hur naturvetenskap enkelt kan användas tillsammans med estetiska lärprocesser och 

öka barnens lärande genom att utgå ifrån variationsteorins olika centrala begrepp.  

Nu när studien färdigställts vill jag rikta ett stort tack till mina handledare, Gunnar Jonsson och 

Marie Mäki Jonsson som varit fantastiskt stöttande igenom hela detta arbete. Ni är guld värda! 

Ett speciellt tack vill jag ändock rikta till Gunnar som fått mig att tro på mig själv med sitt alltid 

lika uppmuntrande ”Du fixar det här!”. 

Ytterligare ett tack riktar jag till den förskola och dess barn där studien genomförts, vilket 

möjliggjort arbetet med och slutförandet av denna. 

Jag vill även rikta ett speciellt och stort tack till mina studiekamrater i gruppen ”FFK” som varit 

helt underbara och som genom hela utbildningen gett mig inspiration, glädje och motivation 

vilket har bidragit till att jag orkat fullgöra utbildningen. 

Avslutningsvis vill jag tacka min kära familj som varit mitt speciellt stora stöd under hela 

utbildningen. Ett särskilt tack till min käre sambo Micke som har ställt upp för mig och stått ut 

med mig under skrivandet. 

Nu Micke behöver du inte ha ensamrätt på hushållet längre!!!  

 

Marita Larsson, Juni 2018   
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1. Inledning 

Naturvetenskap spelar en stor roll i det moderna samhället och behovet av medborgare med 

naturvetenskaplig bildning ökar. Detta gör det än viktigare att redan i förskolan lägga en grund 

för den fortsatta utvecklingen av naturvetenskapliga kunskaper (Johansson, Jonsson, Nilsson, 

& Norman, 2014). Ur ett samhällsperspektiv anses naturvetenskap vara en viktig faktor för den 

ekonomiska tillväxten och för att vi ska kunna behålla vår välfärd och vårt välstånd (Johansson 

et.al, 2014; Redfors, 2016). Samtidigt utgör naturvetenskapen också en central kunskapsgrund 

som behövs för att förstå miljöproblem och för att kunna hitta hållbara lösningar på dessa 

(Redfors, 2016). Sett från ett barnperspektiv kan naturvetenskap sägas vara en väg för barn att 

utforska och förstå omvärlden. Naturvetenskapen kan också vara ingång till diskussioner om 

barns världsbilder (ibid). Naturvetenskapliga arbetssätt och metoder skapar de förutsättningar 

som barnen behöver för att de ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt där både logik 

och kreativitet möjliggör kunskapsutveckling och uppfinningsförmåga (Ärlemalm- Hagsér, 

2008).    

Små barn fascineras tidigt av naturvetenskapliga fenomen då de ständigt utforskar och 

undersöker den fysiska värld som omger dem, ändå finns omfattande forskning som visar på 

att intresset för naturvetenskapen ofta avtar vid högre årskurser (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2014; Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren, 2016; Thulin, 2015). 

Många barn upplever att naturvetenskapen är svår att förstå (Lindahl, 2003). Lindahl beskriver 

att det mest centrala för lyckad naturvetenskapsundervisning är duktiga lärare som kan förmedla 

entusiasm och kunskap genom stimulerande aktiviteter med barnen. Grunden för ett 

naturvetenskapligt intresse läggs redan förskolan. Det är därför av största vikt att utveckla 

metoder för naturvetenskaplig undervisning som leder till att barns kunskaper och intresse för 

naturvetenskap består.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 

2.1 Syfte 

Syftet är att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som utgår från 

variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg, kan utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

• Hur visar sig barns lärande när de arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat 

med estetiska lärprocesser?  

• Vad lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna? 
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3. Bakgrund 
Lärande är något som sker genom sinnesintryck och via kommunikation. I bakgrundstexten 

kommer det därför att göras en kort historisk tillbakablick som visar hur några av våra viktigaste 

teoretiker inom förskolepedagogiken har sett på barns kunskap, utveckling och lärande. 

  

3.1 Historisk tillbakablick på utveckling och lärande 
Fredrich Fröbel, en av förskolans förgrundsgestalter och grundare till Fröbelspedagogiken, lyfte 

fram att barns sinnesupplevelser var grunden för lärandet, att barnen lär med hela kroppen och 

att det är barnets konkreta sinnesupplevelser som ska vara utgångspunkten för aktiviteterna 

(Dahlbeck & Persson, 2010; Thulin, 2011). Han ansåg också att lärarens uppgift var att aktivt 

välja innehåll som gav näring till barnens utveckling och lärande men med betoning på barnens 

fria lek och arbete (Thulin, 2011). 

Jean Piaget var en av de främsta teoretikerna som lyfter fram barns kunskap och lärande. Piaget 

omfattar en syn på kunskap och utveckling som något som inte är knutet till tingen själva, utan 

till vad man gör dem till och de erfarenheter man får av kunskapen (Säljö, 2003). Piagets 

utgångspunkt var att barnet på egen hand skulle utforska världen, experimentera, formulera 

hypoteser och pröva sig fram. Barnet skulle inte ses som en aktör i ett samspel mellan andra 

eftersom han ansåg detta som ett sätt där verbal undervisning hindrar utveckling (Säljö, 2003). 

Han menade vidare att de grundläggande processerna för lärande och utveckling var 

assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att människan tar in information och 

ackommodation uppträder när det vi erfar inte stämmer överens med det vi förväntat oss. Piaget 

utformade även en stadieteori om barns lärande och utveckling då han menade att barnen 

utvecklades i olika kognitiva utvecklingsstadier. Denna stadieteori blev dock starkt kritiserad 

av andra forskare som även visade att Piagets påstående om stadier inte stämde. Däremot 

framkom det att om man använder Piagets insikter om stadier och annat som utgångspunkt, så 

kunde man tala om hur en undervisning skulle organiseras. Du skall alltså utgå ifrån och möta 

barnet och anpassa de uppgifter som du ger till barnet utifrån dess egna förutsättningar. Med 

andra ord kan man säga att det var Piaget som lyfte fram och fäste vikt vid barnets perspektiv 

(Säljö, 2003).  

Det senaste decenniets forskning kring barns lärande och utveckling har inspirerats av en 

återupptäckt teoretiker, nämligen L.S Vygotskij (Säljö, 2003). Vygotskij brukar anges som den 

främsta portalfiguren för socialkonstruktivismen och han räknas som en av den moderna 

psykologins viktigaste grundare. Ett centralt tema i Vygotskijs teori är betydelsen av kulturen 

och den sociala interaktionen, där det sociala samspelet och språket anses vara den viktigaste 

drivkraften i barns utveckling. Vygotskij ansåg att lärande föregår utveckling och kunskapens 

ursprung finns i den sociala interaktionen där språket utgör den mest betydelsefulla sidan för 

utveckling (Emanuelsson, 2001; Säljö, 2010;2005; Vikström, 2005). Vygotskij (1978) hävdar 

att via leken kan barn testa relationer mellan olika lärandeobjekt och utveckla föreställningar 

och förståelser. Han anser även att samarbete mellan barn uppmuntrar till kreativt tänkande och 

genererar nya idéer och lärande i form av upptäckande (ibid). Om man tittar närmare på hans 

teorier kan man alltså konstatera att han fokuserar på lärandets akt, det vill säga hur lärande går 
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till. Vygotskij myntade uttrycket Proximala utvecklingszonen, vilket innebär att han ansåg att 

undervisningen var optimal då den ligger strax över elevens nuvarande kunskapsnivå. Han 

menade att de problem som barnet i början inte klarar av utan en vuxens hjälp eller med en 

kamrats hjälp, klarar barnet av att lösa självständigt lite senare (Jerlang & Ringsted, 2008). 

Genom kommunikation och interaktion med omvärlden tillägnar sig barnet således olika 

begrepp (Helldén et al., 2015). Vygotskij (1978) hävdade dock att barnet inte möter 

naturvetenskapliga begrepp på samma sätt som de vardagliga. Han beskriver det som att barnets 

vardagliga och spontat utvecklade begrepp utvecklas nerifrån och upp, medans de vetenskapliga 

begreppen som barnet får i undervisning utvecklas uppifrån och ner. Helldén et al. (2015) ger 

exempel på en utveckling nerifrån och upp genom att beskriva hur ett litet barn kanske i början 

kallar alla fyrfota djur för vovve, men att barnet senare i sin utveckling lärt sig skilja på en 

vovve och en kisse. Barnet får alltså möta och erfara en variation av olika djur som exempelvis 

en pekines och en granddanois, vilket då gör att barnet lär sig att dessa djur fortfarande är vovvar 

trots sina olikheter (ibid.).       

 

Tankar och idéer om mer kreativt utforskande och undersökande naturvetenskapligt arbetssätt 

har kommit och gått under åren, men John Deweys naturvetenskapliga didaktiska tankar 

fortsätter att påverka och ge spår i dagens pedagogiska och didaktiska diskussioner (Elfström 

m.fl., 2014). Dewey förknippas med uttrycket ”Learning by doing” då han var övertygad om 

att ”elever lär genom att göra saker, vara aktiv, kommunicera, skapa, konstruera, utforska, 

experimentera och gestalta i konstnärliga uttrycksformer” (Wehner-Godée, 2010, s. 29) och i 

hans esteticism hade sambandet mellan konst, estetisk upplevelse och sammanhang en central 

plats.  

 

3.2 Styrdokument och förskolans naturvetenskap 
Sedan 1998 är förskolan en del av skolan, vilket innebär att förskolan kommit att bli målstyrd. 

Målstyrningen i förskolan är preciserade som strävansmål vilka bygger på den läroplan som 

finns för förskolan idag (Johansson, m.fl., 2014; Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren, 

2016). När förskolans första läroplan kom ut 1998 i samband med att förskolan blev en egen 

skolform, slogs det även fast att förskolan skulle arbeta med läs- och skrivutveckling, 

matematik, naturvetenskap, samhälle och lärande (Thulin, 2015). Innehållet naturvetenskap 

skulle överlag handla om natur och miljö, vilket skulle präglas av ett ekologiskt förhållningssätt 

och av en positiv framtidstro (Thulin, 2015).  

Läroplanen för förskolan reviderades år 2010 (Skolverket, 2016) och kom att förtydliga det 

naturvetenskapliga innehållet ytterligare och öppna upp till ett bredare innehåll där det bland 

annat poängteras vikten av ett naturvetenskapligt arbetssätt. Samtidigt utvecklas även 

målområdet till att innefatta enkla kemiska processer, fysikaliska fenomen och teknik (Thulin, 

2015). Målen är bland annat att utveckla barns förståelse för sin omvärld och tillvaro och 

verksamheten ska ta utgångspunkt i barnets perspektiv, hur barn erfar kunskapsområdet och 

relationen mellan barnet och det som skall läras. I Läroplanen fastslås det även att det är viktigt 

att barnen ska få utveckla kunskap om olika innehåll där möte med naturkunskap på ett eller 

annat sätt ingår. Där står att ”förskolan skall sträva efter att varje barn [….] utvecklar intresse 
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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” (s. 10). I 

läroplanen (Skolverket, 2016) står även att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar 

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

naturvetenskap.” (s. 10). 

Det finns enligt Thulin (2015) ingen entydig bild på begreppet naturvetenskap i förskolan, 

däremot i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har naturvetenskapen fått en bred definition 

som innefattar och berör områdena biologi, kemi, fysik och teknik. I det webbaserade 

uppslagsverket NE definieras naturvetenskap på detta sätt; Naturvetenskap är ”den 

sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller 

verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap. 

Naturvetenskapen har sina rötter i olika historiskt givna mänskliga aktiviteter. Hit hör tekniken 

i vid mening [….]”. Sundberg et al. (2016) beskriver att vi människor använder 

naturvetenskapen som ett verktyg för att kunna förstå och förklara den fysiska värld vi lever i. 

Att vi upplever världen med alla våra sinnen. Enligt Elfström m.fl. (2014) är det centrala i 

naturvetenskapliga arbetet utforskande undersökningar och experimenterande arbetssätt. 

 

3.3 Naturvetenskap i förskolan 
Elstgeest och Harlen (1996) tar upp en viktig anledning till att barnen bör studera 

naturvetenskap redan på ett tidigt stadium. Anledningen de tar upp är att barnen ofta redan tidigt 

utvecklar vissa föreställningar om omvärlden. Författarna hävdar att om då dessa idéer grundar 

sig på tillfälliga iakttagelser, på händelser som de inte har undersökt något närmare eller till och 

med fått på ren hörsägen förblir dessa troligen ovetenskapliga föreställningar. Genom att då låta 

barnen tidigt få hjälp att utveckla idéer som är vetenskapligt riktiga får de också möjlighet att 

ändra på sina idéer och lär sig samtidigt att vara skeptisk till alla så kallade sanningar ända tills 

de har prövat dem (Elstgeest & Harlen, 1996). En viktig grogrund för fortsatt 

kunskapsutveckling kan således läggas genom att låta barnen tidigt uppleva och förstå att 

naturvetenskap är en mänsklig aktivitet som bygger på observation och slutledning (Thulin, 

2016). Genom att ha naturvetenskaplig undervisning menar Ideland och Malmberg (2010) att 

det även skapas en grogrund hos barnen när det gäller att dels undersöka världen med ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt, men också att använda de kunskaper och frågor som dessa 

undersökningar genererar (ibid.). Förskolan har här en viktig uppgift att försöka uppfylla och 

ge barnen de grundläggande attityder, erfarenheter och kunskaper i linje med definitionen av 

en hållbar utveckling (Thulin, 2015). Samtidigt får barnen redskapen att förstå sin vardag, och 

kan då ta ställning i samhällsfrågor (Ideland & Malmberg, 2010). Erfarenheter av att vara ute i 

naturen har enligt Ideland och Malmberg (2010) visat sig vara den viktigaste faktorn för barns 

utvecklande av miljömedvetenhet. Thulin (2015) framhäver barns rena nyfikenhet, de frågor 

barnen ställer och strävan efter att vilja begripa världen som den främsta orsaken till varför 

naturvetenskap ska finnas i förskolan och anser att barnens egna frågor kan ses som själva 

drivkraften i deras utveckling och lärande. I och med målen för den reviderade läroplanen ligger 
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det också i pedagogens uppdrag att arbeta med bland annat enkla naturvetenskapliga problem i 

förskolan (Skolverket, 2016).  

I Thulins (2015) bok tillskrivs förskolläraren en aktiv och viktig roll i barns naturvetenskapliga 

lärande. Thulin argumenterar för att hur förskollärare ser på sitt uppdrag är avgörande för vilka 

aktiviteter de iscensätter, hur de deltar i dessa och vad det betyder för barnens 

utvecklingsmöjligheter. Författaren lägger ett specifikt fokus på hur lärare och barn 

kommunicerar med varandra men framför allt vilka frågor de båda ställer (ibid). Siraj-

Blatchford (2001) belyser vikten av att läraren väcker barnens intresse och nyfikenhet genom 

att introducera naturvetenskapen via presentation av nya fenomen, förklaringar och artefakter. 

Han lyfter även fram betydelsen av att man som lärare etablerar ett ömsesidigt förhållningssätt 

gentemot barnen genom att lyssna till det barnen har att säga, betraktar och bemöter dem men 

även att kunna utmana och tillföra dem ny kunskap (ibid.). Helldén et al. (2015) hävdar att man 

som lärare inte kan överföra ett särskilt tänk till barnen, men däremot kan man stötta barnen 

inom den proximala utvecklingszonen genom språklig interaktion, vilket författarna anser då 

får betydelse för vilken innebörd ett visst naturvetenskapligt begrepp får för barnet. Att ställa 

utmanande frågor i rätt ögonblick kan således hjälpa barnen i sitt lärande att urskilja och 

fokusera på kritiska aspekter, förutsatt att läraren själv har förmågan att förstå begreppet (ibid.). 

Hur barnens frågor tas emot och besvaras menar Thulin (2015) är avgörande för om barnen 

verkligen ges möjlighet att utveckla en ny förståelse för något. Att inte ta barnens frågor på 

allvar kan resultera i en inlärd hjälplöshet som dessutom kan ge barnet känslor av att, detta 

berör inte mig (ibid.). För att undvika detta är det viktigt att läraren ger barnen möjligheten att 

uttrycka sina idéer och lyssnar till dem, men även att barnet ges möjligheten att lyssna till andras 

(Helldén et al., 2015; Thulin, 2015). Helldén et al. (2015) anser vidare att som lärare är det 

viktigt att utgå ifrån barnens egna erfarenhetsvärld och egna frågor, eftersom detta då ger barnen 

tillfälle att både tänka och tala naturvetenskap. Lärandet ska vara lustfyllt, och spännande 

experiment och upptäckter, hävdar Helldén et al., stimulerar barnens egen aktivitet. De betonar 

även den språkliga interaktionens betydelse mellan barn och lärare i en aktivitet. De anser att 

detta är en avgörande faktor för vad som lärs (ibid).       

 

 3.4 Barns lärande i naturvetenskap 

Nyhus Braute och Bang (1997) påtalar att det är i barndomen som arbetet med natur blir viktigt 

och det är också här som attityder och inställningar till naturen lättast formas och byggs upp. 

De anser att genom att skapa positiva upplevelser i anknytning till lärostoffet, ökas också 

motivationen (Nyhus Braute & Bang, 1997). Att föra in naturvetenskap redan i förskolan anser 

Thulin (2015) kan utveckla och öppna upp för positiva attityder om innehållsområdet 

naturvetenskap och därmed kan barnen också grundlägga sin självbild, vilket i sin tur kan 

påverka intresset till sin omvärld och de val de gör senare i livet i en för samhället gynnsam 

riktning. Thulin (2010) framhåller vidare att som lärare ska du väcka barnens intresse för 

naturvetenskap och introducera en begynnande naturvetenskaplig förståelse i meningsfulla 

sammanhang. Hon anser att det exempelvis kan handla om att låta barnen möta och undersöka 

olika material och att man delar den upplevelsen tillsammans med barnen, samtalar med barnen 

och sätter ord på det som händer och sker men också att man tar barnens nyfikenhet och frågor 



7 

 

på allvar. Sundberg (2016) påtalar att i svensk förskola finns en lång tradition av att arbeta med 

natur- och miljöfrågor där naturvetenskap likställs med utevistelse, skogspromenader och 

lärande om djur och växter i närmiljön och här gäller det att ta till vara på de vardagliga 

möjligheter som uppstår. Det handlar även om att rikta barnens uppmärksamhet mot händelser 

i barnets vardag som kan ha en naturvetenskaplig anknytning (Thulin, 2010). Siraj-Blatchford 

(2001) framhåller att naturvetenskapen handlar om att skapa möjligheter att erfara vad 

naturvetenskapens natur kan vara och vad den fyller för funktion i samhället. Siraj-Blatchford 

lanserade också ”begreppet emergent science (begynnande naturvetenskap) för att betona att 

naturvetenskapen för de yngsta barnen är något speciellt, något som utgår från barnens 

erfarande och utforskande av naturvetenskapliga fenomen” (Sundberg m.fl., 2016, s. 21). 

Emergent science innebär att barns naturvetenskapliga lärande inte i första hand handlar om att 

lära in fakta och begrepp, utan det handlar om att introducera ett naturvetenskapligt arbetssätt, 

att barnen uppmuntras att observera, ställa frågor och göra iakttagelser samt att väcka barnens 

nyfikenhet och att tillsammans med vuxna fokusera på själva undersöknings begreppet (Siraj-

Blatchford, 2001).  

Det verbala samspelet mellan lärare och barn anses ha stor betydelse för vad det 

naturvetenskapliga begreppet får för innebörd för barnet och minst lika viktigt är det att läraren 

har en förståelse för vad begreppet innebär, samt att läraren ska kunna visualisera begreppen 

för barnen. Detta kan man göra genom varierade arbetsformer (Helldén, Högström, Jonsson, 

Karlefors & Vikström, 2015). Det är alltså individen själv som lär men läraren kan bidra till att 

möjligheterna till lärande ökar genom att utgå ifrån barnens tidigare erfarenheter. Även 

Eichinger (1997) framhåller i sin studie att interaktionen mellan lärare och elev är mycket 

viktig. Detta grundar han på det resultat som visade sig efter han lät några studenter se tillbaka 

på tidigare undervisning i naturvetenskap. Enligt Eichinger säger studenterna att de blivit 

motiverade av kunniga entusiastiska och sympatiska lärare, av dynamiska metoder, laborationer 

och diskussioner, men det som allra mest hade påverkat deras attityder till naturvetenskap var 

interaktionen med lärarna. Det senare var speciellt viktigt för dem som inte redan var begeistrad 

för ämnena. 

 

3.5 Estetik och naturvetenskap 
Enligt Wickman och Jakobson (2009) finns det relativt få studier gjorda som handlar om vilken 

roll estetiskt erfarande spelar i handling när barn är upptagna med att försöka lära sig 

naturvetenskap. Wickman och Jakobson hävdar dock att turligt nog börjar detta ge vika. 

Författarna påtalar att en mängd forskare har börjat argumentera för hur vi bör göra den 

naturvetenskapliga undervisningen mer estetisk. Författarna anser att vid naturvetenskaplig 

undervisning av små barn, är estetiken ofta en självklar del men att det oftast då handlar om att 

göra något fint eller arbeta med bilder (Wickman & Jakobson, 2005). Estetiska lärprocesser 

anser Wickman och Jakobson (2009) är avgörande för lärandet i naturvetenskap eftersom 

genom estetiken lär man sig även att uppleva naturkunskap känslomässigt. I förskolan har 

kunskapen om att barn måste få uppleva med alla sina sinnen varit en given utgångspunkt.  
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3.6 Estetiska lärprocesser i förskolan 
Dahlbeck och Persson (2010) beskriver att begreppet estetik kommer från det grekiska ordet 

aisthetikós och betyder det sinnliga, det förnimbara. Vi upplever och tolkar världen med alla 

våra sinnen genom att känna, se, dofta, lyssna och smaka. Alla intryck och tolkningar vi gör 

omvandlas i sin tur till uttryck där vi försöker på något vis gestalta våra upplevelser och 

tolkningar genom exempelvis tal, skrift, bild, dans, drama eller musik. På detta vis blir estetik 

och estetiska uttrycksformer en kunskapsform som vi använder i vår kommunikation med andra 

(ibid). Estetiska lärprocesser är helt enkelt ett sätt att kunna formulera och gestalta sitt lärande 

utöver det verbala språket och berika själva utforskandet. Lindstrand (2009) beskriver estetiska 

lärprocesser utifrån tre olika aspekter, vilka är integrerade i själva arbetet och därför kan ingen 

av aspekterna väljas bort. Den första aspekten är att lära sig själva gestaltandet i konkret arbete 

eller arbetet med estetisk produktion, det kan exempelvis vara att lära om film, den andra är att 

lära sig genom det estetiska arbetet, det vill säga lära med hjälp av film och slutligen den sista 

att lära sig om de estetiska frågorna och dess sociala funktioner, att lära genom att göra film. 

Den estetiska lärprocessen handlar således inte enbart om vad man lär sig, utan i hög grad om 

hur detta lärande sker (Lindstrand, 2009). Thulin (2016) beskriver estetiska lärandeaktiviteter 

och pekar på en estetisk kvalitet som handlar om att rikta barns meningsskapande mot estetiska 

omdömen och känslor. Hon anser att en estetisk lärandekvalitet innebär att förskolläraren kan 

uppmärksamma barnet på något som är mer eller mindre beundransvärt, till exempel något som 

är ”fint” eller ”äckligt”. Som exempel använder Thulin sig av maskar, där hon beskriver en 

studie som var gjord bland grundskoleelever. Dessa elever både undersöker och utmanar 

varandra att våga hålla i maskarna medans de använder uttrycken som ”äckligt” och ” härligt” 

då de håller i maskarna. Äckligt, härligt och att våga var enligt Thulin (2016) exempel på 

innehåll som riktar meningsskapandet mot estetiska omdömen och känslor. 

Att lära sig använda olika material och verktyg gör att barnen tillägnar sig färdigheter i sin 

kommunikation med andra. Genom eget undersökande utvecklas också deras kunskap där 

erfarandet och förståelsen av det ämne som behandlas, ökar utifrån barnets egna 

frågeställningar (Karlsson Häikiö, 2014). Barns estetiska aktiviteter är också ett sätt för dem att 

skaffa kunskap och tolka omvärlden, de estetiska uttrycksformerna har således en existentiell 

innebörd (Dahlbeck & Persson, 2010). Författarna framhåller att de estetiska uttrycken också 

kan kommunicera något som inte är tydligt, rationellt och logiskt, enligt de vuxnas tycke. Leken 

uttrycks enligt Dahlbeck och Persson som kanske den viktigaste estetiska uttrycksformen för 

barn. Vem man är och vad man gör i leken uttalas ofta högt, så de andra kan förstå och kunna 

delta. Genom att barnen kommunicerar sina roller och sitt görande förändras leken i ett flöde 

av associationer och tolkande (ibid.). 

  

4.  Studiens teoretiska utgångspunkt 
I följande avsnitt behandlas studiens teoretiska ramverk som utgår från det variationsteoretiska 

perspektivet. Valet av just variationsteori beror av att teorin representerar ett ramverk som kan 

visa på vad aktiviteten måste lyfta fram, för att ge barnen de nödvändiga förutsättningarna för 

att förstå ett visst lärandeobjekt. Variationsteorin lämpar sig därför väl i min studie eftersom 

jag planerade att iscensätta ett innehåll där barnen skulle få möjlighet att erfara vad ett frö är. 
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4.1 Variationsteori 
Variationsteorin är en vetenskaplig lärandeteori och har sitt ursprung i fenomenografin som 

fokuserar på människors upplevelse av samma sak eller ett visst fenomen (Lo, 2014). Marton 

och Booth (1997) och Vikström (2005) beskriver att variationsteorin kan användas som redskap 

för att förstå vad som är möjligt att lära sig i en viss situation. Variationsteorin handlar om att 

urskilja likheter och skillnader, men för att detta skall kunna göras måste olika exempel på 

samma sak visas flera gånger. Grundtanken bakom variationsteorin är: för att veta vad något är 

måste man först veta vad det inte är och om helheten inte finns där menar Lo (2014) att lärandet 

kommer att misslyckas. Inom Variationsteorin talas det om dess centrala begrepp; 

lärandeobjektet, kritiska aspekter och variationsmönster. 

4.1.1 Lärandeobjekt 

Begreppet lärandeobjekt svarar mot den kunskap eller den färdighet som lärandet handlar om.  

Ofta har pedagogen redan på förhand en idé om vad hen vill att barnen ska få möjlighet att lära 

sig och undervisar därför i syfte att åstadkomma lärande av ett visst lärandeobjekt, det vill säga 

det avsedda lärandeobjektet. Det som sedan sker i den pedagogiska aktiviteten och det som 

barnen får möjlighet att erfara kan beskrivas som det iscensatta lärandeobjektet. Slutligen, det 

som faktiskt lärs eller erfars, det vill säga lärandets resultat, utgörs av det erfarna 

lärandeobjektet (Marton, Runesson & Tsui, 2004; Vikström, 2005).  

Lo (2014) tar upp att inom variationsteorin är det konstaterat att ett lärandeobjekt har två 

aspekter: den specifika aspekten, som gäller själva ämnet och den kunskap eller kompetens som 

vi vill att eleverna ska lära sig, det vill säga innehållet, samt den generella aspekten som gäller 

de färdigheter som kan utvecklas tack vare att vi lär oss respektive innehåll. Detta innebär att 

om läraren vill att eleverna ska lära sig ett avsett lärandeobjekt måste hen först ha en klar bild 

av vad hen ska undervisa om samt varför hen vill att eleverna ska lära sig just detta (Lo, 2014). 

Lo förklarar att lärandeobjektet syftar på vad eleverna behöver lära för att uppnå de önskade 

lärandemålen och att lärandeobjektet är dynamiskt och förändras således under undervisningens 

och lärandets gång. Helldén et al. (2015) förklarar att det är viktigt att göra det möjligt för 

barnen att förstå eller uppfatta en situation på ett särskilt sätt, beroende på deras tidigare 

erfarenheter av olika fenomen.  

4.1.2 Kritiska aspekter och variationsmönster 

För att vi ska kunna utveckla förmågan att se och förstå något på ett särskilt sätt, måste vi också 

kunna urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. De kritiska aspekterna beskriver Vikström 

(2005) är de delar av lärandeobjektet som behöver urskiljas och göras synligt för barnen för att 

de ska lära sig det avsedda lärandeobjektet. Helldén et al., (2015) anser att viktiga frågor för att 

närma sig de här kritiska aspekterna för ett visst lärandeobjekt blir: Vad är det som tydligt 

behöver visas för just den här eleven eller barngruppen, för att de tydligt ska kunna se och lära 

sig just det här? Vad är det de måste upptäcka? Här kommer begreppet variationsmönster in. 

Enligt Marton, Runesson & Tsui (2004) kan variationsmönster utgöras av kontrast, 

generalisering, separation och fusion. De menar för att veta vad något är, eller inte är, måste 

individen erfara något att jämföra med som ger en upplevelse av kontrast. Som exempel anger 
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dom ett äpple som kontrast mot ett päron, där båda är en frukt men det är ändå möjligt att se att 

ett äpple inte är samma sak som ett päron. Generalisering innebär att det kan finnas varierande 

former av samma sak, som exempel här anger dom att både ett rött och ett grönt äpple är 

exempel på äpplen men med olika färg. Separation kan du få menar författarna, om begreppet 

frukt hålls invariant, och olika fruktsorter varieras i form av äpplen, päron, plommon och 

apelsiner, då blir begreppet frukt urskiljbart. Om det finns flera aspekter som den lärande måste 

urskilja samtidigt för att se något på ett visst sätt måste dessa aspekter sammanföras i erfarandet. 

De menar då att exempelvis kan fusionen av begreppet frukt och begreppet frö ge möjligheter 

till mer komplex förståelse och en rikare innebörd av bägge begreppen. Att visa på skillnaderna 

i stället för likheter ses som mer effektivt när man vill skapa möjligheter till nytt lärande (Lo, 

2014). Avsikten med de pedagogiska aktiviteter som kommer att redovisas i denna studie är att 

ge barn möjligheter att utveckla förståelse om vad ett frö är. De aspekter som jag genom olika 

variationsmönster vill synliggöra för barnen är: Att frön kan se olika ut men ändå vara frön; hur 

frön gror; samt att frön ofta är ätliga.  

 

5. Metod 
I denna studie har kvalitativ metod använts i form av en kombination av intervjuer och 

videoobservationer. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att kvalitativa metoder lämpligen 

används för att beskriva och undersöka människors uppfattningar, ofta med hjälp av intervjuer 

och observationer. I metodavsnittet kommer jag också att beskriva hur jag gjorde mitt urval 

samt redovisa och förklara hur studien har utförts. Eftersom det i denna studie är viktigt att utgå 

från vad jag ville ge barnen möjlighet att lära sig, det vill säga det avsedda lärandeobjektet frö, 

kommer jag även att redogöra för det. Jag kommer också att förklara hur jag har bearbetat och 

analyserat det insamlade materialet för att på så sätt få fram ett resultat. Avslutningsvis redogör 

jag för de etiska ställningstaganden som jag har gjort. 

5.1 Urval 
Eftersom studien är beroende av förskolebarns deltagande för de planerade naturvetenskapliga 

aktiviteterna, var det naturligt att utföra detta samarbete med en förskola. Jag valde att göra ett 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att jag genomförde studien på en förskola i min närhet. Valet 

av förskola blev således den där jag tillbringat samtliga av mina Vfu-perioder, det vill säga min 

verksamhetsförlagda utbildning. Bryman (2016) skriver att det är acceptabelt att göra 

bekvämlighetsurval då man genom en passande tillfällighet ges möjlighet att samla in data från 

ett urval respondenter. Av den anledningen att det redan finns en etablerad kontakt med 

förskola, barn och föräldrar kändes detta bekvämlighetsurval ypperligt passande. 

5.1.1 Deltagare  

Fyra barn deltog i studien och alla var mellan fyra och fem år, något särskilt urval med avseende 

på kön eller ålder har inte gjorts. Urvalet av de deltagande barnen gjordes utifrån att de själva 

var positivt inställda till att vara med. Därmed var deras deltagande frivilligt och önskat. 
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5.2 Datainsamling 
Innan insamling av datamaterial kunde påbörjas skickade jag kopia på samtyckesbrevet till 

handledarna (Bilaga 1). Efter klartecken av handledarna kontaktade jag den utvalda förskolan 

för att även där få klartecken om att få komma dit och göra min studie, samt få tillstånd att hålla 

ett litet informationsmöte för samtliga i personalen på den berörda avdelningen. Väl där ordnade 

jag tillsammans med personalen de praktiska detaljerna som exempelvis när, var och hur de 

olika datainsamlingsmomenten skulle genomföras. Jag beskrev vad min studie gick ut på och 

vilka frågeställningar som jag hoppades finna svar på. I samma veva ordnades även via 

personalen, utdelningen till samtliga föräldrar av de skriftliga tillstånd eller samtyckesbrev 

(Bilaga 1), som behövs från barnens föräldrar när man ska videofilma barn som är under 15 år 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

5.2.1 Samtal med barn 

Ostrukturerade intervjuer användes, vilken utgjordes av ett förtest med öppna frågor (se bilaga 

2). Även ett eftertest med samma frågor gjordes efter att alla pedagogiska aktiviteter var 

avslutade. Strukturen på dessa test är ungefär samma som i ett vardagligt samtal, vilket är 

baserat på Bryman, 2016, Kvale och Brinkmann, 2014. Även ett gruppsamtal fördes efter att 

alla pedagogiska aktiviteter var avslutade men då med videofilmen som stöd. Förfarandet att 

använda videoinspelningar som stöd för samtal kan liknas med stimulated recall-samtal 

(Vikström, 2005). Meningen är att filmen ska hjälpa den som intervjuas att återuppleva tidigare 

situationer och därmed få lättare att kommentera på det som de ser (ibid). 

5.2.2 video och ljud 

Videodokumentationerna gav möjlighet att få en insikt och kunskap om vad som skedde och 

sades vid de pedagogiska aktiviteterna. Bjørndal (2005) anser att ljud – videoinspelningar har 

sina fördelar då man vill fånga de pedagogiska ögonblicken. Han beskriver bland annat att en 

fördel är att man kan bibehålla det fångade ögonblicket som annars skulle gå förlorat och 

därmed aldrig bli registrerat på grund av vårat begränsade minne. Kvale och Brinkmann (2014) 

lyfter fram att videoinspelningar erbjuder unika möjligheter att analysera hur människor 

förhåller sig till varann och att detta ger en rikedom av information. Whener-Godée (2010) 

framhåller att forskarna var tidiga med att upptäcka videokamerans förträfflighet som 

dokumentationsverktyg. De insåg fördelarna med att kunna dokumentera ljud, bild och rörelse 

på samma gång, eftersom detta gjorde att de kunde gå tillbaka till och analysera och reflektera 

om och om igen över händelseförlopp (ibid.). Videoinspelningarna utgjorde också en grund för 

samtalen som gjordes tillsammans med barnen vid vårat stimulated recall- samtal.  

 

5.3 Genomförande 
Jag ville utveckla naturvetenskapliga kunskaper tillsammans med barnen genom att tillämpa 

variationsteorin tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg. För att åstadkomma detta 

och uppnå syftet med studien utgick jag från mina frågeställningar som handlade om hur barns 

lärande visar sig när de arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat med estetiska 

lärprocesser; samt vad barnen lär sig genom de iscensatta aktiviteterna. För att få svaren på 

frågeställningarna användes kvalitativa intervjuer. Samtliga pedagogiska aktiviteter skedde i 
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grupp och videodokumenterades med Ipad för att jag i efterhand skulle kunna gå och titta 

tillbaka tillsammans med barnen på filmerna och kunna göra nya samtal, samt göra en analys 

utifrån dessa.  

Vid videoobservationerna använde jag mig av min egna Ipad. Den stod uppriggad på ett fast 

benstativ, placerad på ett bord nära intill, där samtliga av våra aktiviteter utfördes. Anledningen 

till att jag använde mig av en Ipad som inspelningsverktyg var att Ipads redan används flitigt i 

verksamheten och blev därför inget nytt och främmande för barnen.  

Förtestet gjordes däremot enskilt med varje barn och handskrivna anteckningar gjordes efter 

varje avslutat samtal. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att man vid kvalitativa metoder 

som till exempel vid intervjuer eller observationer kommer nära både de miljöer och de 

människor som du ämnar studera och därigenom får en bättre kännedom om själva föremålen 

för forskningen. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat 

som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát 2011). Författaren tar 

upp att öppna kvalitativa intervjuer, det vill säga ostrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

observationer är några vanliga angreppssätt inom det kvalitativa synsättet. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) lyfter fram att det är en fördel med kvalitativa intervjuer då man som 

intervjuare är mer fri att ta upp nya ämnen, ställa nya frågor, men också att det lättare att kunna 

anpassa frågorna och dess ordning, utifrån den rådande situationen. 

5.3.1 Förkunskap 

För att senare kunna besvara de två forskningsfrågorna; hur visar sig barns lärande när de 

arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat med estetiska lärprocesser?, samt; vad 

lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna?, behövde jag först ta reda på vad barnen 

kunde sedan tidigare, vilket resulterade i att förtest gjordes. Inom variationsteorin måste man 

enligt Lo (2014) alltid börja sin undervisning med att ta reda på hur elever uppfattar 

lärandeobjektet innan själva undervisningen inleds. Detta av den enkla anledningen att vi måste 

veta hur eleverna uppfattar objektet om vi som undervisar ska kunna förändra deras sätt att se 

på detta objekt som vi tänkt att lära ut. För att då få mer kunskap om barnens förförståelse 

inledde jag med enskilda samtal med samtliga av avdelningens barn. Jag frågade om jag fick 

ställa några frågor och visa några bilder i min mobiltelefon. Samtalsfrågorna som var så kallade 

öppna frågor formades runt områden som utgick från lärandeobjektet frö. Enligt Thulin (2010) 

anses öppna frågor (se bilaga 2) i undervisningssituationen stimulera barn till att sätta ord på 

sina tankar och att tänka ett steg vidare. Samtalen fördes kontinuerligt både före, under och efter 

avslut av samtliga aktiviteter. Samtalen som pågick under hela aktiviteterna videofilmades med 

Ipad och de samtal som fördes före och efter aktiviteterna noterades snabbt ner som handskrivna 

minnesanteckningar. 

5.3.2 Det avsedda lärandeobjektet 

Mitt avsedda lärandeobjekt med de iscensatta aktiviteterna handlade om att de barn som deltog, 

skulle utveckla förmågan att se och förstå något på ett särskilt sätt och lära sig urskilja skillnader 

på ett specifikt sätt för vad ett frö är. För att få barnen att förstå lärandeobjektet av Vad ett frö 

är, har jag försökt ge dem möjlighet att urskilja olika aspekter av vad ett frö är. Dessa aspekter 

har jag själv formulerat utifrån vad jag anser är centralt och möjligt för barn i förskoleålder att 

kunna lära sig. De aspekter jag ville erbjuda dem att förstå var följande:  
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-Att frön kan se olika ut men ändå vara frön 

-Vad ett frö behöver för att gro och utvecklas till en planta 

- Att frön ofta är ätliga  

Den variation som jag strävade efter att iscensätta handlade alltså om att tydliggöra ovanstående 

aspekter. 

Alla delar av genomförandet skedde i helgrupp, förutom förtestet där barnen fick svara på 

frågorna enskilt en och en. 

5.3.3 Lärandeaktiviteter 

För att synliggöra den första aspekten; att frön kan se olika ut men ändå vara frön, gjorde vi 

följande aktiviteter: för att göra variation synlig som relaterar till lärandeobjektet frön visade 

jag skillnader och även likheter på frönas storlek, färg och form, skalade och icke skalade frön. 

Barnen fick även se ett antal artefakter som tankestöd. Dessa artefakter bestod av en stor 

samling av olika sorters frön och fröpåsar med bilder samt varsin lupp. Artefakterna fyllde en 

viktig funktion, i och med att barnen rörde mycket vid dem, luktade, pekade och utgick från 

dem när de berättade för varann vad de såg då de tittade på de olika fröerna med sina luppar. 

Variationsmönster anser jag uppstod i denna aktivitet genom det som Marton, Runesson & Tsui 

(2004) refererad i (Vikström, 2005), framför som generalisering och separation. Generalisering 

skapades genom att jag visade former av samma sak, det vill säga två olika sorters solrosfrön 

där ena sorten är små och svarta medans den andra sorten är stora svart/vita, samt två olika 

sorters pumpakärnor där ena sorten är vita och platta och den andra sorten ljusgula och tjocka. 

Separation uppstod genom att jag höll begreppet ”frö” invariant och visade på en stor variation 

på andra olika frösorter genom min frösamling.   

För att synliggöra den andra aspekten; Vad ett frö behöver för att gro och utvecklas till en planta, 

gjorde vi följande aktiviteter: jag frågade barnen om deras hypoteser om vad ett frö behöver för 

att gro och Vad händer om man gror ett solrosfrö i ljus eller mörker? Sedan fick de genom 

odling själv ta reda på svaret. De fick själva hämta (inne i rummet) de saker som de räknade 

upp att fröet behöver för att gro. De planterade två solrosfrön var i två krukor och fick ställa en 

kruka i ljust och en i mörkt. De fick även rita eller skriva sina egna skyltar till sina planteringar. 

I samband med samtalet om ljusets betydelse ställde jag åter igen frågorna: Vad behöver ett frö 

för att gro? Vad händer om man gror ett solrosfrö i ljus eller mörker tror ni? Inspiration till att 

använda miljön i rummet som hjälp i samtalet om ljusets betydelse, om krukan skulle stå i en 

garderob eller i ett fönster och liknande, kommer från Anna Vikströms (2005) studie. Hon 

berättade där hur hon använde sig av rummets miljö som hjälp i samtalet om ljusets betydelse. 

I denna aktivitet kunde barnen efter en vecka se skillnaderna på växtens behov av ljus.    

För att synliggöra den tredje aspekten; Att frön ofta är ätliga, gjorde vi följande aktiviteter: Jag 

hade med mig en burk med en frösamling. Jag började med att fråga om alla frön i min burk 

går att äta, därefter jag hällde jag ut samlingen med de olika fröna på bordet framför barnen och 

bad dem därefter sortera fröerna. De började automatiskt att sortera i högar om vilka de trodde 

var ätliga- icke ätliga frön, varefter de fick berätta varför de hade sorterat som de gjort. Sedan 

sorterade jag in samma fröer som dem och visade på några frön och berättade för dem att alla 
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frön inte är ätbara, att några innehåller något som kallas blåsyra som är giftigt för människan, 

men att smaka eller att äta några enstaka frön inte är någon fara. Jag berättade att blåsyra finns 

ibland annat äppelkärnor, päronkärnor, körsbärskärnor och aprikoskärnor. De fick därefter 

börja lukta, känna och smaka på de olika fröerna jag hade hällt ut på bordet och berätta hur de 

tyckte att de luktade, kändes och smakade samt om de ansåg att de går att äta eller inte. Jag 

berättade också att frön är fyllda med nyttigheter som är bra på olika sätt för våran kropp och 

kan användas i sallader, i smoothies, efterrätten, i gröten eller i filet som müsli. I denna aktivitet 

uppstod ytterligare ett variationsmönser i och med att jag visade på att vissa frön är ätbara 

medans andra inte är det. 

5.3.4 Eftertest 

För att få veta om barnen lärt sig något av ovanstående aktiviteter, gjorde jag efter att alla 

aktiviteter var avslutade, motsvarande eftertest. Jag visade då återigen för barnen samma 

fröbilder i min mobil, samt ställde samma frågor (se bilaga 2) som vid förtestet. Här har jag 

dock gjort ett kollektiv samtal på gruppnivå eftersom möjligheten till individuell eftertest med 

barnen ej var möjlig. Genom att jämföra förtestet med eftertestet kunde jag beskriva vad barnen 

hade lärt sig. 

Genom att videofilma de iscensatta aktiviteterna fick jag möjlighet att få en insikt och kunskap 

om vad som skedde och sades vid aktiviteterna (Eidevald, 2015). Videoinspelningarna 

fungerade alltså för att synliggöra barnens lärande och förståelseutveckling för ”vad ett frö är”. 

Videofilmerna fungerade också som dokumentation av de observationer jag gjorde. Jag kunde 

alltså i efterhand studera filmerna för att se och tolka hur barnens lärande visade sig (Eidevald, 

2015). Jag och barnen tittade också tillsammans på videoinspelningarna som gjorts vid samtliga 

av aktiviteterna (Vikström, 2015) och samtalet som fördes antecknades i efterhand ner i ett 

block med papper och penna.  

 

5.4. Bearbetning, tolkning och analys 
Under denna rubrik presenteras hur min bearbetning och tolkning av mitt datamaterial gjorts  

 

5.4.1 Bearbetning av data 

Det insamlade materialet bestod av detaljerade samtalsanteckningar av barnens förtest och 

eftertest samt tre videoinspelningar av de iscensatta aktiviteterna. Datamaterialet har bearbetats 

på sådant sätt att de har ställts i relation till mina två forskningsfrågor; hur visar sig barnens 

lärande då de arbetar med naturvetenskaplig aktivitet och vad lär sig barnen genom dessa 

aktiviteter? Samtliga videoinspelningar av aktiviteterna transkriberades, det vill säga jag 

överförde verbala utsagor men även icke- verbalt beteende från videoinspelningen till text så 

noggrant som möjligt kort efter att de genomförts (Bjørndal, 2005). Eftersom materialet var 

inspelat var det möjligt att återgå till vissa videosekvenser flera gånger under själva 

transkriberingen, vilket även underlättade analysarbetet (ibid.). 
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5.4.2 Tolkning och analys 

För att analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär att jag söker efter bakomliggande teman i det material som analyseras 

(Bryman, 2016). Jag sökte efter ord, fraser eller andra uttryck och handlingar likväl verbala som 

icke verbala som återkom i de olika insamlade datamaterialen. Tolkningsprocessen har 

resulterat i flera teman som reducerats till kategorier. Ahrne och Svensson (2015) diskuterar att 

vid analysen av en kvalitativ forskning finns egentligen inga färdiga mallar för forskaren att 

tillgå, utan forskaren måste i det stora hela utveckla egna analysverktyg och strategier. Vi måste 

lita på vår förmåga att tolka olika tecken som exempelvis tolka ord, kroppsspråk eller synliga 

handlingar för att kunna dra slutsatser om tankar, upplevelser, attityder och känslor (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

 

Arbetsgången i analysarbetet kan beskrivas på följande sätt: Det första steget i analysprocessen 

var att försöka få en förståelse och helhetsbild av det insamlade datamaterialet (Håkansson, 

2017; Rennstam & Wästerfors, 2015). Jag läste flera gånger noggrant igenom de handskrivna 

samtalsanteckningar jag gjort över barnen, samtidigt som jag använde mig av olika färger på 

överstrykningspennor i texterna. Detta för att kunna skilja på och markera ofta återkommande 

ord, fraser eller icke verbala uttryck. Tillslut gick det att urskilja vissa meningar i likheter och 

skillnader i de ord, fraser och uttryck som jag markerat (Håkansson, 2017). Jag tittade även 

igenom varje videoinspelning flera gånger innan slutlig transkribering. Dessa transkriberingar 

gicks igenom på samma sätt som med de handskrivna anteckningarna. Även här framträdde 

vissa specifika ord, uttryck och meningar. Nästa steg i bearbetningen var att försöka 

kategorisera de markeringar som var gjorda i texterna.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2002) har beskrivit fyra forskningsetiska krav att ta hänsyn till vid 

utformningen av studier och insamlande av datamaterial; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har uppfyllt samtliga av dessa krav genom att 

jag informerade förskolans personal om vad min studie gick ut på och vilka frågeställningar 

som jag hoppades finna svar på. Även samtliga vårdnadshavare på förskolans avdelning fick 

samma information i ett samtyckesbrev, där jag även för dem berättade och förklarade om det 

tänkta tillvägagångssättet och syftet med min studie. Jag informerade även om att deltagandet 

i studien är helt frivilligt och att både de som vårdnadshavare samt barn kan avbryta medverkan 

när som helst under studiens gång. Barnen tillfrågades också alltid om godkännande för 

videoinspelning innan aktiviteterna påbörjades. Både barnens verbala och ickeverbala uttryck 

respekterades under aktiviteternas gång. Vårdnadshavare och övriga deltagare informerades 

också om att både videofilmerna och intervjuerna kommer att behandlas med största respekt 

samt att varken barnens namn eller förskolans namn kommer att skrivas ut eller på något sätt 

nämnas i något sammanhang i min texts innehåll. Datainsamlingens material kommer endast 

att analyseras och användas av mig i mitt fortsatta skrivande av uppsatsen. Slutprodukten av 

examensarbetet kommer att publiceras och vara sökbar via Luleå tekniska universitet. Även en 

kopia av denna kommer att finnas tillgänglig på förskolans avdelning för de som sen är 

intresserade och vill läsa. 
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6. Resultat 
Syftet är att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som utgår från 

variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg kan utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. I nedanstående resultatredovisning har jag 

valt att vända mina forskningsfrågor till rubriker. Resultatkapitlet avslutas med en slutsats som 

svarar mot studiens syfte. 

 

6.1 Hur visar sig barns lärande när de arbetar med naturvetenskapliga 

aktiviteter integrerat med estetiska lärprocesser? 
I analysen framkom det att lärandet visar sig på flera olika sätt. Barnen visar bland annat sitt 

lärande genom att tala, känna med händerna, lukta, smaka och lyssna med mera. För att ordna 

dessa olika uttryck på ett sätt som tydliggör likheter och skillnader uttrycken emellan har jag 

valt att kategorisera dem i tre huvudkategorier. Under varje kategori kommer en kort 

beskrivning av vad som kännetecknar kategorin. Dessa kategorier är: kroppen och 

sinnesintryck, verbala kontextualiseringar och jämförelse och kategorisering. 

6.1.1 Kroppen och sinnesintryck 

Kännetecknande för denna kategori är att barns lärande framträder genom att de uttrycker och 

använder sina sinnen; syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Utan att barnen ibland uttrycker ett 

enda ord så framkommer det viss information som jag kunnat avläsa med hjälp av deras 

kroppsspråk och mimik.  

 

Vid en av aktiviteterna ingick det att låta barnen smaka på olika frön. Denna episod utspelar sig 

vid just denna aktivitet. Ett utav barnen uttryckte att ett frö ifrån en blomsterböna såg väldigt 

god ut och vill smaka: ”Den ser god ut, kan man äta dom?” När jag frågade om vilka frön som 

man kunde äta var barnet säker på att DEN kunde man äta. Barnet tar detta frö och tittar, vrider 

och vänder på det innan hen uttryckligen säger: ”Jag vill veta hur de smakar” och stoppar fröet 

i munnen. Barnets ansiktsuttryck och munrörelser ser ut som att hen verkligen försöker smaka 

och känna efter vad det smakar. Strax därefter ändras barnets ansiktsuttryck till rynkad näsa, 

ögonbryn och panna. Barnet slår ena handen för munnen och springer genast till papperskorgen 

och spottar ut. Här kunde jag tydligt läsa av barnets kroppsspråk utan att verbala yttringar 

gjordes. Att barnet använde sina sinnen var inte heller att ta miste på.  

 

Under sorteringsaktiviteten blir det tydligt att lärandet visar sig genom att de använder känseln. 

Det visade sig bland annat genom det intresse som de flesta av barnen visade för 

aprikoskärnorna. Följande episod utspelar sig vid min sorterings aktivitet: Ett barn har samlat 

och håller fyra aprikoskärnor stadigt i sin hand som hen sedan sitter tyst och undersöker genom 

att titta och känna på. Detta barn använder sin känsel och provar bland annat egenskapen rulla 

då hen med sina händer rullar de fyra stora aprikoskärnorna fram och tillbaka mellan sina händer 

och fingrar. Hen provar också att lukta på kärnorna. Här såg jag ett tydligt exempel på att barnet 

undersökte och använde både sin kropp och sina sinnen.  
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Ytterligare ett exempel som kunde observeras vid videoinspelningen, där det framgår tydligt 

hur barnen använde sin känsel och en del av sin kropp för att undersöka och utforska strukturen 

och storleken på aprikoskärnorna, utspelar sig via ett samspel mellan två av barnen. Ett utav 

barnen har lagt beslag på alla aprikoskärnor och lagt tre av dem framför sig på bordet. Den 

fjärde aprikoskärnan sitter barnet och klämmer och känner på med sina händer och stryker mot 

kinden emellan åt, samtidigt tittar barnet som sitter bredvid, med intresserad blick och frågar 

till slut: ”Får jag känna?”, varefter hen sträcker fram ena handen och drar med fingertopparna 

över en av aprikoskärnorna som ligger på bordet. Samtidigt utbrister hen med överraskad, men 

tyst ton: ”Åh..Jävlar!!”. Samma barn testar även tyngden på de stora aprikoskärnorna: ”Den här 

är störst av alla ” säger barnet och plockar upp aprikoskärnan i handen. Hen klämmer ihop 

handen och gnider samtidigt på aprikoskärnan lite med hela handen, sedan öppnar hen handen 

och släpper ner aprikoskärnan i bordet så det hörs ett liten duns: ”Jäklar”. 

 

Förvånansvärt lite använder barnen sitt luktsinne under aktiviteterna men ett exempel på då ett 

barn använde både smak och luktsinne var vid en övning där barnen skulle få smaka på torr-

rostade solrosfrön. Jag plockade fram och öppnade en påse med de rostade fröna då ett barn 

utbrister: ”Jag känner lukten av saltet”. Ett annat barn ropar genast: ”Det där luktar som 

popcorn, får jag smaka?”  

 

6.1.2 Verbala kontextualiseringar 

Till denna kategori har förts uttryck för lärande som barnen visat genom att sätta ord på det de 

gör eller ser och associerar och relaterar det till ett sammanhang som var bekant för dem på 

något sätt. Kategorin rymmer därför såväl verbalisering och kontextualisering av lärandet. 

Exempel på detta kan hittas i olika episoder, exempelvis i nedanstående episod:    

Jag håller upp framför barnen en burk innehållande en frösamling och undrar vad det är. Ett 

barn kommer genast med kommentaren: ”Det är som flingor”. Detta uttalande visar på att barnet 

troligen haft att göra med någon sorts flingor hemma eller på något annat sätt varit i kontakt 

med något liknade och ser likheter eller skillnad till müsli och ger det i verbalt uttryck som 

flingor. 

 

Ett annat exempel är då ett barn hittar en stor aprikoskärna i frösamlingen som hen genast tar 

och försöker klösa, bryta upp och till och med banka i bordet. Efter ett tag ger barnet upp och 

associerar uttryckligen denna aprikoskärna till en stor och hård nöt. ”Jag tror det här är 

nötter….. nötter är ju hårda!” Jag ser på detta agerande och uttalande som att hen har kunskaper 

om att nötter har något mjukare och ätbart innehåll men med hårt skal utanpå och därför svåra 

att öppna utan verktyg. För att uttrycka denna insikt gör barnet en verbalisering som 

kontextualiserar nötter som någonting hårt.   

 

Ett barn har en egen idé om att man absolut inte kan äta solroskärnor eftersom hen har 

föreställningen om att det växer blommor ur vår mun om vi gör det. Denna kommentar uttryckte 

hen med mycket bestämd ton: ”Ska vi smaka på dom eller… Då kommer det att börja växa 

blommor ur våran mun!” 
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Detta uttalande handlar om att barnet endast associerar solrosfrön som något vi människor inte 

äter. Det ska bli blommor. 

 

6.1.3 Jämföra och kategorisera 

Barnen gav ibland uttryck för lärande genom att de själv jämförde och kategoriserade. 

Vid min sorterings aktivitet uttryckte några barn ganska klart och tydligt att de kunde se skillnad 

på storlek och färg på olika frön: ”Dom här svarta fröna är mindre än den” säger det här barnet 

och pekar på några små helsvarta solrosfrön som ligger på bordet. Samma barn uttryckte även 

att hen kunde se skillnad i små detaljer ”dom här är lite större med ränder”. Barnet pekade på 

några svart/vitasolrosfrön som låg bredvid. Ett annat barn uttryckte att hen såg skillnad på 

tjockleken hos olika pumpafrön: ”Den här är tjock och fet och den är platt”. Nästa uttalanden 

visar att barnen urskiljer likheter och skillnader i fröna genom att uttrycka det i termer av antal 

och storlek vid sorteringsaktiviteten. Ett barn höll på att sortera upp blomsterböns frön när hen 

fick några till av barnet bredvid som sorterade samma: ”Oh, vad mycket!”. Ett annat barn 

sorterade sockerärtsfrön och la i sin hand, men den var nu full. Barnet såg på bordet att det 

fanns fler likadana kvar att samla men att det inte rymdes fler i handen. Detta konstaterade 

barnet på följande vis: ”Det var många såna här”, varpå hen öppnar sin fulla hand och visar till 

oss andra. 

 

Några av frösorterna vid sorteringsövningen var exempelvis Tagetes, ringblomma och krasse. 

Dessa frön var de sorterna som blev lämnade kvar till sist vid sorteringen. Något barn jämförde 

dessa frön storleksmässigt med de andra som redan hade sorterats: ”Dom här samlar jag, för de 

är inte så små”. De tre frösorterna Tagetes, ringblomma och krasse blev kvar till sist vid 

sorteringen, vilket berodde på att de var de minsta fröna i hela samlingen och detta uttrycktes 

av ett barn på följande vis: ”De är så små att plocka” 

 

6.2 Vad lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna? 
För att kunna ge svar på den andra frågan som handlade om vad barnen hade lärt sig genom 

aktiviteterna genomfördes en förtest och ett eftertest. Förtestet gjordes enskilt innan 

aktiviteterna och eftertestet gjordes efter aktiviteterna men dock på gruppnivå. Resultatet har 

analyserats fram genom att jämföra förtestet och eftertest. Resultatet till denna fråga visar därför 

vilket lärande som på en gruppnivå kunde beskrivas. Av det insamlade materialet framkom det 

av barnen själva vad de tyckte att de har lärt sig då vi samtalade om aktiviteterna och jag frågade 

dem vad de tycker att de har lärt sig. Det barnen sa var; att de har lärt sig att man kan äta frön 

men inte alla, att blommorna behöver vatten, jord och solljus.  

6.2.1 Man kan äta frön men inte alla frön 

Vid förförståelsetestet som gjordes framkom det att några av barnen kopplade frön till att vara 

fågelmat eller nötter som människan absolut inte kunde äta. På mina frågor om vad ett frö är 

och om de går att äta, svarade ett utav barnen: ”Det är nötter” och ”Frön är fågelmat” medans 

ett annat barn svarade på samma fråga: ”Det är sådana där äta saker” och ”Vissa frön”. Vid en 

av de iscensatta aktiviteterna ville jag få alla barnen att smaka på olika fröer, även de barn som 

uttryckte sin skeptism. I och med att jag fick dessa barn att smaka fick jag dem att förstå att de 

går att äta, men att dock inte alla fröer kanske är så goda. Ett barn upptäckte att faktiskt inte alla 
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fröer går att äta. Detta då hen bland annat försökte smaka på en aprikoskärna: ”Aj! Den var ju 

hård. Alla mina tänder här framme”. De barnen som var skeptiska i början innan frösmakar 

aktiviteten och ansåg att frön var fågelmat och absolut inte gick att äta eller hade föreställningen 

att frön var nötter som inte ska ätas av människan, uttryckte ljudligt under den pågående 

aktiviteten en sorts förvåning över att vissa av fröna faktiskt var goda att äta. Barnen uttryckte 

sin förvåning på detta sätt: ”Mmm. Dom här...” och tog några fler likadana frön och stoppade i 

munnen. Det andra barnet uttryckte sig på liknande sätt: ”Mmm… nam nam”, även detta barn 

tog fler frön och stoppade i munnen. Något barn upptäckte också att vissa frön kan gå att äta 

men att man kanske inte alltid tycker att de är så goda och uttrycker det på detta sätt: ”Blä.. de 

var inte goda. De smakar ju nötter… jättemycket nötter”. Vid aktivitetens slut samlades jag och 

barnen och samtalade om huruvida frön går att äta eller inte. Jag ställde då även frågan igen om 

man kan äta frön, varpå alla barnen svarade jakande och till och med poängterade att ”dom är 

ju goda”.  

6.2.2 Blommorna behöver vatten, jord och solljus för att gro 

Under förförståelsetestet av vad ett frö behöver för att gro framkom det att barnen uttryckte att 

fröet behövde jord, vatten och sol för att växa, men några av barnen utelämnade dock betydelsen 

av solljuset. På min fråga om vad ett frö behöver för att gro eller växa, uttryckte ett av barnen 

sig så här om vikten av bara jord och vatten: 

I: ”Vad behöver ett frö för att gro?” 

Barnet: ”Vatten” 

I: ”Så då tar jag ett frö och ploppar ner det i vatten?” 

Barnet: ”Nej, man ska ju spola vatten, också ska man gräva i jord” 

Endast något av barnen var väl medveten om att plantan även behöver solljus för att kunna växa 

sig fin och detta uttryckte detta barn på detta sätt: 

I: ”Vad behöver ett frö för att gro?” 

Barnet: ”vatten, jord och lampor” 

I: ”Varför behöver den lampor?” 

Barnet: ”Så den får ljust och kan växa sig fin” 

I en aktivitet som gjordes där barnen fick plantera frön, gjordes ett konkret exempel på en 

plantas behov av ljus genom att plantera frön med olika groningsvillkor, där en kruka placerades 

i mörker och den andra i ljust. Efter fröplanteringen samlades jag och barnen och samtalade om 

vad de tror att ett frö behöver för att gro och vad som händer då man ställer ena krukan mörkt 

respektive ljust. Något barn svarade att plantan som placerades i mörkt skulle dö och ett annat 

barn trodde att plantan inte skulle växa något alls. På frågan om vad som händer med krukan 

som placeras i ljust svarade alla barnen att den blir grön och fin och växer upp till en blomma 

om vi vattnar den.  

En vecka senare tog vi fram plantorna som var ställda i ett ljust fönster och kunde konstatera 

att de hade växt sig gröna och fina, precis som barnen hade sagt. Barnen blev glada och önskade 
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genast att de fick ta hem sina plantor och visa hur fina de var. Därefter tog vi fram plantorna 

som var placerade mörkt inne i en garderob och jämförde plantornas färg och tillväxt med de 

plantor som stått i ljuset. Ett utav barnen uttryckte genast att hen såg skillnaden i växtens färg: 

”Dom är inte lika fina”. Det barn som haft föreställningen om att plantan i mörkret skulle dö 

konstaterade lyckligt: ”Dom lever!!” och det barn som hade föreställningen om att plantan inte 

skulle växa alls uttrycker förvånat plantans tillväxt: ”Titta dom har blivit långa och krokiga!”. 

Jag ställde barnen frågan varför plantorna som stått i mörker ser ut som de gör, varpå de svarar 

nästan i kör allihopa: ”De har sökt efter ljus”.   

 

6.3 Resultatsammanfattning 
Studiens syfte löd: ”att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som utgår 

från variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg kan utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan.”. Med hjälp av studiens forskningsfrågor 

som redovisats i resultatet ovan kan man utläsa följande slutledning som svarar mot studiens 

syfte. 

Sammantaget kan ett tydligt resultat ses som visar att det estetiska lärandet som erbjöds barnen, 

tillsammans med den medvetna variationen som iscensattes, gjorde att barnen lärde sig. Vid en 

sorterings-aktivitet blev det ett tydligt lärande när det gavs konkreta exempel på variation av 

utseenden av frön via en frösamling. Samtal fördes runt variationen i denna frösamling där 

barnen tydligt såg att frön kan se olika ut men ändå vara frön. Barnen jämförde och 

kategoriserade fröna i skillnad på utseende, storlek och färg. Även konkret exempel på variation 

kunde erbjudas barnen vid odlingsförsöket, där de gavs möjligheten att få se skillnader i växtens 

behov av ljus. Jämfört med vad då endast ett fåtal barn kunde tidigare, visas nu i resultatet att 

genom aktiviteten har alla barnen nu fått samma förståelse av att frön behöver jord, vatten men 

även ljus för att gro. I relation till studiens syfte går det således konstatera att det för barnens 

lärande var framgångsrikt att med hjälp av estetiska lärprocesser skapa variation som gjorde det 

möjligt för barnen att utveckla förståelse för vad ett frö är.   

Ytterligare ett lärande som erbjöds barnen tillsammans med den medvetna variationen som 

iscensattes kan man se av resultatet i aktiviteten där barnen fick smaka på olika frön. Före 

aktiviteterna varierande barnens svar på frågan; Går frön att äta? Någon svarade i stil med ”Näe, 

bara fåglar kan det” eller rakt av bara ett bestämt ”Nej!”. Efter aktiviteterna besvarades denna 

fråga med jakade svar som exempelvis: ” Ja, dom är goda” eller ”ja, endel”. Jämfört med 

tidigare kunskaper, där endast ett fåtal av barnen ansåg att frön går att äta, visar således 

resultatet att alla barnen nu har samma kunskaper om att frön faktiskt går att äta och dessutom 

är goda. Att man inte kan äta alla frön anser dock barnen beror på att dom inte är goda eller att 

de är för hårda för oss människor att äta. Utifrån resultatet av studien går det att konstatera att 

barnen lärde sig genom de olika sinnesintryck de fick och vad de lärde sig, handlade om att 

vissa frön går att äta. Slutledningen blir här att den iscensatta variationen och det estetiska 

lärandet samverkade och gav ett positivt resultat 
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7. Diskussion 
Syftet med studien har varit att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som 

utgår från variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg kan 

utveckla naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. Jag kommer under detta avsnitt att 

diskutera studiens metod och resultat. Först diskuterar jag hur jag har upplevt att metoden har 

fungerat, därefter studiens tillförlitlighet och slutligen förs en resultatdiskussion. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Metoderna jag använt mig av i denna studie är en kombination av kvalitativa intervjuer 

(enskilda samtal med barn) och videoobservationer. Kombinationen av dessa visade sig vara 

väl lämpade som metod för att kunna få svar på mina forskningsfrågor. Backman, Gardelli, 

Gardelli och Persson (2012) anser att en blandning av olika datainsamlingsmetoder kan 

komplettera varandra genom att man nyttjar styrkorna hos de olika metoderna för att uppnå det 

man ämnar ta reda på. Intervjuerna visade sig besvara frågan om vad barnen lär sig medan 

videoinspelningen tydliggjorde svaret frågan hur lärandet visade sig. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) framhåller kvalitativa intervjuer, då man som intervjuare är mer fri att ta upp nya 

ämnen, ställa nya frågor, men också att det lättare att kunna anpassa frågorna och dess ordning, 

utifrån den rådande situationen. Under intervjusamtalen med barnen kunde jag känna mig fri 

att ta upp mina frågor i den ordning som passade och utifrån vad barnen svarade, ställa rimliga 

följdfrågor. Fördelen med kvalitativa intervjuer blev att jag kunde forma intervjuerna som 

vanliga samtal, vilket gjorde att jag kom nära in på barnen och fick då en bra kännedom om 

dem. Detta ligger i linje med de fördelar av samtalsliknande kvalitativa intervjuer som Ahrne 

och Svensson (2015) skriver om. Den andra fördelen jag såg var att genom att jag var en 

välbekant person för barnen sedan tidigare, så kunde både jag och barnen vara mer avslappnade 

och öppna under samtalen. Detsamma gällde under de aktiviteter som vi genomförde. Att 

komma nära barnen skulle även kunna vara en nackdel. Som exempel skulle det kunna bli 

svårare att göra objektiva tolkningar av vad de sa eftersom jag kände dem och därmed skulle 

kunna ha tolkat in mer än vad de uttryckte. Den risk som finns med att jag kommit dem så nära, 

är alltså att jag kan ha gjort subjektiva tolkningar av det barnen gjorde och sade. Jag har dock 

varit medveten om denna problematik och jag bedömer därför att det inte har påverkat 

resultatet. 

Samtalen med barnen som hölls både före och efter aktiviteterna dokumenterades genom 

handskrivna anteckningar. Jag kan i efterhand inse att det hade underlättat om jag även hade 

ljud-inspelat samtalen. Jag hade då fått en bättre möjlighet att i lugn och ro lyssna igenom 

samtalen och därmed fånga detaljer på ett bättre sätt. Trots detta anser att jag fick svar till de 

frågor jag ställde genom att jag kombinerade de olika metoderna kvalitativ intervju och 

videoobservation, vilket är baserat på Backman et al. (2012) som talar om fördelar med 

kombination av olika metoder.  

Videoobservationerna fungerade bra för att ge mig underlag för att beskriva hur barnens lärande 

visade sig. Det gav mig bra möjlighet att höra vad de sa, vad de gjorde och vilka känslouttryck 

som framkom genom mimik och kroppsspråk. Ambitionen med att använda mig av en Ipad till 

videoinspelning var således att den skulle fånga upp det som utspelade sig i handlingar, samtal, 
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gester och mimik mellan barnen på så bra sätt som möjligt. Jag ville även få med de artefakter 

som barnen använde sig av vid aktiviteterna för att kunna se hur dessa användes. Detta gjorde 

att jag fick möjlighet att se och förstå deras lärande utifrån sammanhang och av de olika 

situationers innehåll. Jag anser därför att videoinspelningen av de iscensatta aktiviteterna 

underlättade mitt analysarbete. En annan fördel med videoinspelningar som även Whener-

Godée, (2010) tar upp är att det blir möjligt att gå tillbaka och titta om och om igen på olika 

episoder. Denna möjlighet använde jag ofta. Ytterligare en anledning var att kunna föra nya 

samtal med de deltagande barnen efter genomförda aktiviteter och då med videoinspelningen 

som stöd, med ett så kallat stimulated recall-samtal, se exempelvis Vikström (2005). 

 

Nackdelen med videoinspelning som metod var att det tog lång tid att gå igenom allt 

filmmaterial och sedan transkribera det, vilket även Bjørndal (2015) diskuterar. Vid min 

bearbetning av videoinspelningarna noterade jag också att själva placeringen av Ipaden gjorde 

att det vid några tillfällen blev svårt att fånga in allt vad barnen gjorde och sa. Detta berodde 

bland annat på att jag själv ställde mig med ryggen framför kameran och skymde vissa barn. 

Aktiviteterna i sig upplevde jag ändock framgår tydligt i videofilmerna. Min förhoppning med 

att använda mig av stimulated recall tillsammans med barnen var i huvudsak att de med hjälp 

av denna metod skulle kunna titta på videon och beskriva eller berätta om situationer i 

undervisningen eller upplevda variationsmönster som åstadkommit deras nya sätt att se på 

”frön”. Det vill säga ge en beskrivning av någon situation ur aktiviteterna så jag lättare kunde 

tolka att ett lärande ägt rum. Tyvärr så uteblev denna förhoppning. På grund av att 

datamaterialet hos denna del inte blev relevant för studien valde jag att ta bort denna del ur mitt 

insamlade datamaterial.   

Sammantaget och så här i efterhand har jag fått två viktiga insikter om hur datainsamlingen 

borde ha genomförts. Den första är att jag skulle ha använt mig av ljudinspelning av intervjuerna 

för att kunna gå tillbaka och lyssna på de dialoger vi hade.  Den andra är att jag vid 

videoinspelningarna borde ha tänkt på att placera kameran på ett ställe där alla kan synas utan 

risk att någon råkade placera sig framför kameran, samt att jag hade kunnat använda mig av en 

extra ljudupptagning.   

Beträffande urvalet av barn anser jag att den variation som visade sig i resultatet pekar på att 

mitt urval fungerat väl och att antalet deltagande barn var tillräckligt. 

 

7.2 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning föreslår Guba och Lincoln refererad i (Bryman, 2016) begreppet 

pålitlighet som en motsvarighet till reliabilitet. Forskarna menar att för att kunna bedöma en 

undersökning i termer av tillförlitlighet, ska forskarna inta ett granskande synsätt. Detta innebär 

att man säkerställer att det skapas fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen vad gäller forskningsfrågor, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, transkriptioner och analysmetoder med mera. Genom mitt sätt att redogöra i 

bakgrunden till studiens forskningsfråga och beskrivningen av forskningsprocessens olika delar 

skapar jag tillförlitlighet i studien. Guba och Lincoln menar vidare att exempelvis kollegor kan 
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fungera som granskare under forskningens gång och kan bedöma kvalitén på de procedurer som 

valts samt hur dessa tillämpats. I mitt fall är det min handledare för examensarbetet som 

fungerar som min granskare under arbetets gång.   

Enligt Bryman (2016) uppfattas kvalitativ forskning som en forskningsstrategi som lägger vikt 

vid ord och hur individer uppfattar och tolkar sin omvärld, till skillnad mot kvantitativ forskning 

som betonar mängden insamlade data i siffror. LeCompte och Goetz (refererad i Bryman, 2016) 

lyfter fram begreppet extern reliabilitet, som enligt dem står för ”den utsträckning i vilken en 

undersökning kan upprepas”. (s. 465). Författarna anser sig dock vara väl medvetna om att det 

är svårt vid kvalitativ forskning att förverkliga detta, eftersom det är svårt att kunna säkerställa 

att betingelserna hålls oförändrade. De menar vidare för att kunna tillgodose de kraven som en 

extern reliabilitet ställer, måste den kvalitativa forskaren som vill upprepa undersökningen, gå 

in i en liknande social roll som den första forskaren- ”annars kommer det som den andra 

forskaren ser och hör inte att kunna jämföras med det som framkommit i den ursprungliga 

undersökningen” (s. 465). Jag anser att min studie uppfyller den externa reliabiliteteten. Genom 

att jag har försökt att vara så tydlig som möjligt när jag beskrivit mitt tillvägagångssätt, så ska 

någon annan kunna upprepa studien. Men som poängterats så är det svårt att alla betingelser 

hålls oförändrade från gång till gång. En person utvecklas socialt genom samtal, vilket kan göra 

att intervjupersonen kan ha ändrat sina tankar och kunnande genom att vi redan samtalat om ett 

ämne, vilket kan påverka reliabiliteten (Bryman (2016).     

Ahrne och Svensson (2015) och Bryman (2016) tar även upp att det ställs andra krav på 

trovärdighet och generaliserbarhet vid den kvalitativa forskningen och berättar att enligt en del 

forskare bör den värderas och bedömas efter andra mått än inom den kvantitativa forskningen. 

Stukát (2011) instämmer i att den är omdiskuterad och menar vidare att många även gör 

invändningar på att det vanligen låga antalet undersökningspersoner starkt begränsar eller 

hindrar möjligheterna till generalisering (ibid.). Eftersom kvalitativ forskning inte kan arbeta 

med generaliseringar på samma sätt som kvantitativ forskning, så kan man inte göra samma 

sorts generaliseringsanspråk. Det går dock att bedöma om resultatet i studien kan överföras till 

andra personer eller sociala miljöer som i något avseende liknar dem man har studerat i sin 

forskning (Ahrne och Svensson, 2015). Jag anser att min studie visar på generaliserbarhet 

genom att mina resultat kan jämföras med andra liknande studier, vilket även Ahrne och 

Svensson (2015) framhåller är ett sätt att visa på generaliserbarheten. 

 

7.3 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen kommer inledningsvis att fokusera på hur variationsteoretisk teori 

tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg, kan utveckla naturvetenskapliga 

kunskaper hos barn i förskolan. Därefter kommer diskussionen att övergå till att diskutera 

förskolans naturvetenskap och vilka implikationer för förskolläraryrket som denna studie kan 

ge mig och andra pedagoger inom förskolan. 

Som det konstaterades i den sammanfattning som jag skrev i resultatkapitlet, har barnen 

utvecklat naturvetenskapliga kunskaper om vad ett frö är. Mitt avsedda lärandeobjekt bestod i 

att jag ville ge barnen möjlighet att lära sig om frön genom att urskilja följande aspekter om 



24 

 

frön:  1: Frön kan se olika ut men ändå vara frön, 2: Vad frön behöver för att växa och gro, 3: 

Att frön ofta är ätliga. Dessa aspekter av frön hade jag själv valt att arbeta med därför att jag 

själv bedömde att det var rimlig och möjlig kunskap för barn i förskoleålder. Inom 

variationsteorin talar man om kritiska aspekter som aspekter som är särskilt viktiga för att förstå 

något på ett särskilt sätt (Lo, 2014; Vikström, 2005). De aspekter som jag valde som kritiska, 

valdes utifrån min egen förståelse för vad ett frö är och vad jag bedömde som rimligt för barn i 

förskoleålder att förstå. För barn i andra åldrar skulle aspekterna kunna vara andra, se 

exempelvis Vikströms (2005) avhandling Ett frö för lärande. Det intressanta och viktiga är 

dock att det som barnen hade lärt sig, det vill säga deras erfarna lärandeobjekt ligger nära det 

jag ville ge dem möjlighet att lära sig (mitt avsedda lärandeobjekt), och därmed kan jag 

konstaterat att aktiviteterna var lyckade. Jag upplever att variationsteorin gav mig verktyg för 

att strukturera upp själva lärandeobjektet på så sätt att jag på förhand kunde formulera vad jag 

ville att barnen skulle lära sig. Det var en fördel att det inte blev för mycket eller för många 

aspekter på en och samma gång.   

Enligt variationsteorin måste vi veta vad något inte är för att veta vad det är (Lo, 2014). Detta 

handlar om att se likheter och skillnader och det blir därför viktigt att åstadkomma variation 

som synliggör detta. Genom att arbeta med estetiska lärprocesser som att smaka, att sortera, att 

arbeta med ljus och mörker blev det möjligt för mig att skapa variationsmönster som kunde 

synliggöra skillnader inom de olika aspekterna. Ett exempel på lyckade variationer var då vi 

sorterade frön efter utseende och storlek. Ett annat exempel var odlingsförsöket då vi kunde se 

skillnader på en växt som utvecklades i ljus respektive i mörker. Estetiska lärprocesserna blev 

på så sätt medlet som gjorde att barnen lärde sig likheter och skillnader om aspekterna och 

därmed möjliggjorde att de kunde utveckla en helhetsförståelse för vad ett frö är. Dewey 

förknippas med uttrycket ”Learning by doing” då han var övertygad om att ”elever lär genom 

att göra saker, vara aktiv, kommunicera, skapa, konstruera, utforska, experimentera och gestalta 

i konstnärliga uttrycksformer” (Wehner-Godée, 2010, s. 29) och i hans esteticism hade 

sambandet mellan konst, estetisk upplevelse och sammanhang en central plats. Som påpekats i 

bakgrunden hävdar Wickman och Jakobsson (2009) att estetiska lärprocesser är avgörande för 

barnens lärande i naturvetenskap eftersom de genom estetiken lär sig att uppleva 

naturvetenskapen känslomässigt. Detta har också fått stöd i min undersökning då de under 

aktiviteterna har gett många känslomässiga yttranden. 

Det variationsteoretiska perspektivet ser på språkets relation till vårt tänkande som dialektiskt 

och lägger stor vikt vid människors språkliga kommunikation (Vikström, 2005). I denna studie 

har det blivit tydligt att barnen under det naturvetenskapliga arbetets sättet samtidigt utvecklar 

sitt språk. Det framkom så pass tydligt i studien att en kategori av hur lärandet visade sig kom 

att benämnas som verbala kontextualiseringar. Helldén et.al. (2015) betonar att det verbala 

samspelet mellan läraren och barnet har betydelse för vad det naturvetenskapliga begreppet får 

för innebörd för barnet. Jag menar att de estetiska arbetssätten som använts har gynnat ett öppet 

samtal både mellan barn och mellan barnen och mig själv. Vidare säger författarna att det är 

viktigt att läraren själv har en förståelse för vad begreppet innebär för att läraren ska kunna 

visualisera begreppen för barnen. Även om inte variationsteorin efterfrågar varierade 

arbetsformer så kan jag konstatera att de varierade aktiviteter som vi har arbetat med har haft 

betydelse.  
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Ett centralt tema i Vygotskijs (1978) teori är betydelsen av kulturen och den sociala 

interaktionen, där det sociala samspelet och språket anses vara den viktigaste drivkraften i barns 

utveckling. Han fokuserar på lärandets akt, det vill säga hur lärande går till. Han anser även att 

samarbete mellan barn uppmuntrar till kreativt tänkande och genererar nya idéer och lärande i 

form av upptäckande (Vygotskij, 1978). Även denna syn på lärande som en kreativ verksamhet 

som sker i sociala uppmuntrande sammanhang får stöd av mitt resultat. Jag menar att den goda 

och lustfyllda stämning som har varit under aktiviteterna har varit gynnsamt för lärandet. 

Det är också viktigt att alltid utgå från barnens förförståelse. Det är alltså individen själv som 

lär men läraren kan bidra till att möjligheterna till lärande ökar genom att utgå ifrån barnens 

tidigare erfarenheter. Det förförståelsetest som gjordes i denna studie fick därmed dubbel nytta. 

Dels gav det mig möjlighet att studera vad de lärde sig och dels gav det mig möjlighet att i efter 

eftertestet undersöka vad de hade lärt sig.   

Naturvetenskap i förskolan är ett stort och vitt begrepp och det finns enligt Thulin (2016) ingen 

entydig bild på begreppet naturvetenskap i förskolan. Barn har en naturlig nyfikenhet och ett 

intresse av att undersöka och utforska naturvetenskapliga fenomen. Thulin (2015) framhåller 

att barns rena nyfikenhet och strävan efter att vilja begripa världen är den främsta orsaken till 

varför naturvetenskap ska finnas i förskolan och anser att barnens egna frågor kan ses som 

själva drivkraften i deras utveckling och lärande. Jag menar att jag i denna studie har sett 

barnens naturliga nyfikenhet för naturvetenskapen och att vi tillsammans har kunnat utveckla 

och hålla intresset vid liv. Arbetssättet har därför varit gynnande för barnens närmande till 

naturvetenskapen. Siraj-Blatchford lanserade också ”begreppet emergent science (begynnande 

naturvetenskap) för att betona att naturvetenskapen för de yngsta barnen är något speciellt, 

något som utgår från barnens erfarande och utforskande av naturvetenskapliga fenomen” 

(Sundberg m.fl., 2016, s. 21). 

Thulin (2015) argumenterar för att hur förskollärare ser på sitt uppdrag är avgörande för vilka 

aktiviteter de iscensätter, hur de deltar i dessa och vad det betyder för barnens 

utvecklingsmöjligheter. Genom denna studie har det blivit tydligt för mig att mitt eget intresse 

för naturvetenskap har påverkat vad barnen har fått för möjligheter att lära sig. 

  

8. Implikationer för min kommande yrkesverksamhet 
Genom denna studie har jag själv fått insikten om hur viktigt det är att barnen ges möjlighet att 

uppleva och använda sig av estetiska lärprocesser i samband med naturvetenskap. Detta genom 

konkreta exempel med tydlig variation för att på så sätt öka förståelsen av olika 

naturvetenskapliga aktiviteter och fenomen. Det har blivit tydligt för mig att barn har möjlighet 

att lära sig naturvetenskap om de bara ges bra förutsättningar. En viktig förutsättning har varit 

att de haft möjlighet att utforska med alla sina sinnen, se exempelvis Dahlbeck och Persson 

(2010). En annan gynnande faktor har varit att jag själv som pedagog har haft fokus på det jag 

vill att barnen ska lära sig, i detta fall vad ett frö är. Dessa insikter kommer jag att ta med mig 

då jag i framtiden som lärare inom förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla de kunskaper 

och förmågor som styrdokumenten beskriver. Genom att arbeta med naturvetenskap på ett 

målmedvetet sätt når vi många av de mål som står utformade i läroplanen (Skolverket, 2016), 
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bland annat står där att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” (s 10). I 

enlighet med detta så har barnen i denna studie börjat utveckla dessa förmågor. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
Jag valde en förhållande vis lätt uppgift för barnen att klara av i och med att detta med att 

plantera frön är nog en vanlig aktivitet i förskolor idag. Det hade varit intressant att gradera upp 

svårigheten i aktiviteterna genom att välja något mer abstrakt lärandeobjekt inom exempelvis 

fysik och därigenom se om barnen får en lika bra förståelse av detta bara genom att använda 

variation med hjälp av estetiska lärprocesser som utgångspunkt även här.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesbrev 

 

Till vårdnadshavare med barn på avdelning……………..   vid ……………. Förskola i 

……………………. 

Mitt namn är Marita Larsson och jag läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Luleå 

tekniska universitet. Jag planerar att under någon vecka i (april-maj?) genomföra en studie i 

samband med mitt examensarbete som handlar om att integrera estetiska lärprocesser och 

utveckla naturvetenskapliga arbetssätt i förskolan.  

I studien planerar jag att videofilma barnen samtidigt som jag själv kommer att hålla i tre 

planerade aktiviteter utifrån ett naturvetenskapligt innehåll. Jag planerar också att föra samtal 

och ställa lite frågor till barnen om deras upplevelser av de aktiviteter de varit involverade i. 

Videofilmerna kommer att bilda mitt underlag för diskussioner tillsammans med barnen men 

också som underlag till mitt fortsatta skrivande av min uppsats.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och både ni som vårdnadshavare och barnen kommer att 

kunna avbryta medverkan när ni vill. Barnen kommer att tillfrågas och både deras verbala och 

ickeverbala uttryck kommer att respekteras under aktiviteternas gång. 

Såväl videofilmer som intervjuer kommer att behandlas med största respekt och varken barnens 

namn eller förskolans namn kommer att skrivas ut eller på något sätt nämnas i något 

sammanhang i textens innehåll. Detta material kommer således endast att analyseras och 

användas av mig i mitt fortsatta skrivande av uppsatsen. 

Slutprodukten av examensarbetet kommer att publiceras och vara sökbar via Luleå tekniska 

universitet. Även en kopia av denna kommer att finnas tillgänglig på förskolans avdelning.  

För att kunna genomföra detta forskningsarbete enligt ovanstående beskrivning hoppas jag att 

Ni ställer er positiva till Ditt barns medverkan. 

Med vänlig hälsning 

  

--------------------------------------------------- 

Marita Larsson                       telefon nr. 

 

Min son/dotter heter…………………………………………………………………………….. 

o Jag är positiv till att min dotter/son deltar i ovanstående forskningsprojekt 

o Jag önskar ej att min dotter/son deltar i ovanstående projekt 

 

………………………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift                               Namn förtydligande                                        Datum 

OBS! Svara senast 2018-xx-xx 
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Bilaga 2: Öppna frågor 

 

De frågor som formulerades var frågor som;  

*Vad är det här?  

*Vad är frön?  

*Går frön att äta?  

*Vilka frön kan man äta?  

*Vilka kan man inte äta?  

*Varför kan man inte äta dem?  

*Vad kommer det att bli av de här tror du?  

*Vad behöver ett frö för att gro?  

*Vad händer om man gror ett solrosfrö i ljus eller mörker tror ni?  

Även några följdfrågor ställdes, som exempelvis:  

*Hur tänker du då?  

*Kan du berätta mer?  


