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Abstrakt
Syftet med studien är att generera kunskap om hur en naturvetenskaplig undervisningsaktivitet
med estetiska lärprocesser kan utvecklas genom en learning study i förskolan. Genom att
använda en learning study granskades sambandet mellan undervisning och barns
naturvetenskapliga lärande. Studiens aktiviteter genomfördes av författarna med två olika
barngrupper och dokumenterades med videoobservation för att få svar på forskningsfrågorna.
Därefter transkriberades och analyserades insamlad data och formulerades till ett resultat.
Resultatet visade på tre kritiska aspekter som var viktiga att synliggöra för att öka barnens
möjlighet till förståelse för begreppet näringskedja, samt hur drama som verktyg användes av
oss som förskollärare för att synliggöra de kritiska aspekterna.

Nyckelord: estetiska lärprocesser, learning study, naturvetenskap i förskolan, undervisning,
variationsteori

Förord
Vi vill börja med att tacka varandra för ett gott samarbete då det har varit roligt och lärorikt att
skriva detta examensarbete tillsammans. Tusen tack till våra familjer som stöttat och
uppmuntrat oss att kämpa på. Vi vill även tacka barnen som deltog i vår studie och deras
förskollärare. Utan er hade inte vi kunnat genomföra denna studie. Sist men inte minst vill vi
tacka våra fantastiska handledare Anna Vikström och Per Högström för ert stöd under arbetets
gång.
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Inledning
Barn är vår framtid och därmed viktiga aktörer som med en ökad kunskap om människans
påverkan på naturen kan bidra till en positiv förändring ur ett samhällsperspektiv (Thulin,
2015). Det är viktigt att barn får lära sig om ekologiska samband då det är vanligt
förekommande att människor har en antropocentrisk syn på världen där människan som art
tilldelas ett överlägset värde i naturen (Gray, Whyte & Curry, 2018). Denna antropocentriska
rangordning bidrar till att djur anses viktigare än växter och att människor därmed inte
uppmärksammar växternas grundläggande roll i att upprätthålla allt liv på jorden (Allen, 2003).
Det är viktigt att barn tidigt får möta naturvetenskap. Därmed har förskollärare ett viktigt ansvar
att uppmuntra barn till naturvetenskapligt utforskande genom att erbjuda dem möjligheter att
upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen och vetenskapliga förklaringar i lekfulla situationer
(Siraj-Blatchford, 2001). Det är förskollärarens uppdrag att planera och genomföra
undervisande aktiviteter i förskolan som ger barnen möjlighet att inspireras och utmanas i sitt
naturvetenskapliga lärande. Förskolläraren ska organisera undervisningen så att barnen erbjuds
nya utmaningar som väcker lusten att få nya erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2016). I
juli 2019 kommer en ny läroplan att träda i kraft (SKOLFS 2018:50) där innebörden av
undervisning i förskolan förstärks och tydliggör förskollärares ansvar gällande undervisning.
Detta motiverade oss att göra en studie om förhållandet mellan undervisning och lärande.
I vår studie har vi valt att genomföra en learning study med naturvetenskapligt innehåll då vi
båda tycker att naturvetenskap är roligt, intressant och viktigt. Vi ville även ta tillfället i akt och
utveckla våra strategier för att undervisa naturvetenskap på ett, för barn roligt och lekfullt sätt.
Vi valde att arbeta med trestegs-näringskedjor för att på ett enkelt sätt visa olika organismers
energiförsörjning och deras beroende av växter för sin egen överlevnad. Med tanke på de
globala klimatförändringar vår värld står inför anser vi att det är viktigt att barn får möjlighet
att skapa en begynnande förståelse för ekologiska samband i naturen.

Arbetsfördelningen i detta arbete har fördelats på ett sådant sätt så att vi båda i lika stor
omfattning har varit delaktiga i samtliga moment. Vi har tillsammans bearbetat all litteratur och
sammanställt all text. Vi genomförde en aktivitet var och dokumenterade en aktivitet var.
Transkriberingen av insamlad data, analysarbetet och sammanställningen av resultatet
genomfördes tillsammans.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att generera kunskap om hur en naturvetenskaplig
undervisningsaktivitet med estetiska lärprocesser kan utvecklas genom en learning study i
förskolan.
Frågeställningar:
- Vilka kritiska aspekter är nödvändiga att synliggöra för att öka förskolebarns förståelse
för begreppet näringskedja?
-

Hur kan en aktivitet utformas för att synliggöra de kritiska aspekterna med drama som
verktyg?
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Bakgrund
Naturvetenskap är ett samlingsord för de vetenskaper som syftar till att förklara och beskriva
olika delar av och samband i naturen. Naturvetenskapen är människans sätt att försöka förenkla
världen och dess fenomen med hjälp av lagar, teorier och modeller. Till naturvetenskapen
räknas biologi, fysik, kemi, astronomi och geovetenskap (Sjøberg, 2010).
Naturvetenskap i förskolan
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhålls det att förskolan ska sträva mot att alla barn
i förskoleverksamheter ska erbjudas möjligheter att utveckla sitt intresse och sin förståelse för
olika kretslopp i naturen samt vilken påverkan människor, natur och samhälle har på varandra.
Förskolan ska även bidra till att alla barn ges möjlighet att utveckla sin förståelse för
naturvetenskap och olika samband i naturen. Barnen ska även erbjudas möjlighet att stärka sitt
kunnande om växter och djur genom att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor
och samtala om naturvetenskap (ibid.).
Innan förskolan blev en del av utbildningssystemet och fick en läroplan användes det
pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3). Dessa allmänna råd togs fram
av socialstyrelsen och trädde i kraft år 1987. Området natur var ett av tre temaområden som
styrdokumentet framhöll och omfattade temaarbeten om bland annat människan, klimatet och
miljön, växter och djur samt naturfenomen. Syftet med att arbeta med naturen var att barnen
skulle uppmärksamma olika samband i naturen samt få en förståelse för hur människan är
beroende av naturen (ibid). År 1998 blev förskolan en del av utbildningssystemet och
Utbildningsdepartementet gav ut förskolans första läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 1998). I denna
läroplan formuleras mål att sträva mot gällande naturvetenskap där barnen skulle få möjlighet
att utveckla kännedom om sin egen delaktighet i naturens kretslopp, förståelse för
naturvetenskapliga fenomen samt kunskap om djur och växter (ibid.). Naturvetenskap som
ämnesinnehåll i förskolan fick efter revideringen av läroplanen år 2010 utökade formuleringar
där barns naturvetenskapliga intresse, deras möjligheter att urskilja, utforska, dokumentera,
ställa frågor och samtala om naturvetenskap framhölls (Skolverket, 2010). Dessa formuleringar
kvarstår i den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2016).
Det förändrade pedagogiska uppdraget i och med de utökade formuleringarna i läroplanen från
2010 har bidragit till att naturvetenskap som innehållsområde fått mer utrymme i förskolans
verksamhet. En anledning till det ökade intresset för barns kunskapsutveckling inom det
naturvetenskapliga området kan bero på samhällets ökade medvetenhet om de globala
förändringar som pågår (Thulin, 2011). Barn anses vara viktiga aktörer som med sin ökade
kunskap om människans påverkan på naturen kan innebära en chans till utveckling och
förändring. Trenden att naturvetenskap inte är ett särskilt populärt ämne bland skolelever
framstår ur ett samhällsperspektiv som problematiskt och kan enligt Thulin (2015), möjligen
bero på att elever upplever naturvetenskapen som svår att förstå. En anledning till detta kan
vara att det naturvetenskapliga innehållet i skolan många gånger riktats till eleverna som
kommande naturvetare och därmed haft mindre allmänbildande inslag. Därmed har förskolan,
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som det första steget i utbildningssystemet, en viktig roll i att utveckla positiva attityder till
naturvetenskap som innehållsområde (ibid.). Även om ett naturvetenskapligt innehåll i
förskolan således kan motiveras genom ett samhällsperspektiv, så kan naturvetenskap som
innehåll i förskolan också ses som en självklar del i förskolans verksamhet ur barns perspektiv.
Naturvetenskap ingår som en naturlig del i deras liv genom deras egna nyfikenhet och önskan
om att vilja förstå världen (ibid.). Naturvetenskap i förskolan kan dels omfatta ämnet som
innehåll, där man tar avstamp i barns perspektiv och vardagliga händelser i verksamheten för
att utveckla barns förståelse för begrepp, sammanhang och samband i naturen. Det kan också
ses som ett processinriktat arbetssätt genom att skapa möjligheter för barn att uppmärksamma
skeenden, att kategorisera, ställa hypoteser och att kunna dra slutsatser. Naturvetenskap kan
introduceras i förskolan genom att barn i meningsfulla situationer får konfrontera och möta
olika sorters material och undersökningar som kan rikta barn mot att uppmärksamma ett
naturvetenskapligt innehåll. Genom att förskollärare tillsammans med barn upptäcker och
möter naturvetenskap i vardagen, samtalar om, sätter ord på och delar händelser, får barn
möjlighet att erfara vilken funktion naturvetenskapen har i samhället och i barns vardag (ibid.).

Undervisning i förskolan
I förskolans verksamhet ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Förskolans
läroplan framhåller att förskolan ska lägga grunden för barns livslånga lärande samt att vistelsen
i förskolan ska vara lustfylld och lärorik. Förskoleverksamheter har en kompensatorisk roll
vilket innebär att förskollärare måste vara medvetna om att barn kommer från olika livsmiljöer
och därmed har olika erfarenheter och förutsättningar (Skolverket, 2016). Förskolan som
utbildning omfattar barns lärande, utveckling, lek och omsorg (Sheridan & Williams, 2018).
Undervisning i förskolan måste förstås i förhållande till förskolans läroplan som har
strävandemål att arbeta mot. Detta innebär att förskolans verksamhet inte bedömer huruvida
barnen nått målen. Det som blir föremål för bedömning är hur verksamheten har skapat
förutsättningar för barnens lärande (Skolverket, 2016). Vad just undervisning innebär definieras
i skollagen där det beskrivs som målstyrda processer som leds av en lärare eller förskollärare
och ska syfta till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden (SFS
2010:800). Undervisning i förskolans kontext innebär att förskolläraren medvetet vill att barnen
ska utveckla kunskap om något specifikt. Undervisningen kan ske både planerat och spontant.
Syftet med undervisning är att skapa förutsättningar för barnen att utveckla kunskap som kan
hjälpa dem att möta en framtid där de kan bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle
(Sheridan & Williams, 2018).
Undervisningen i förskolan ska utgå ifrån ett barnperspektiv där barnen är delaktiga aktörer
som tillsammans med förskollärarna skapar meningsskapande processer genom lek och
lärande. Barnens intressen, perspektiv, uttrycksformer och kulturella skillnader och likheter ska
tas till vara på i undervisningen (Sheridan & Williams, 2018). Ur ett förskollärarperspektiv så
handlar undervisning till stor del om förskollärarens kompetens då det är viktigt att
förskolläraren kan tolka läroplanens mål och iscensätta dem i undervisningen. Det är även
viktigt att förskolläraren har en god ämneskunskap samt förmågan att fånga barnens intresse
och på ett lustfyllt sätt introducera dem för nya kunskaper i undervisningen (ibid.).
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Undervisningsstrategier för naturvetenskap i förskolan
Siraj-Blatchford (2001) framhåller vikten av att barn tidigt får möta naturvetenskap och
benämner detta som emergent science vilket betyder begynnande naturvetenskap. Vidare
betonar Siraj-Blatchford att förskollärare bör uppmuntra barn till naturvetenskapligt
utforskande och erbjuda dem möjligheter att upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen och
vetenskapliga förklaringar i lekfulla situationer. Detta genom att förskolläraren talar om och
involverar barnen i olika naturvetenskapliga undersökningar och ger tydliga instruktioner under
aktiviteter som hjälper barnen att uppfatta det naturvetenskapliga innehållet. På så sätt kan
förskolläraren erbjuda barn en begynnande naturvetenskaplig förståelse (ibid.).
För att uppmärksamma barn på ett naturvetenskapligt fenomen i undervisning har Thulin (2011)
identifierat två olika kommunikativa strategier som förskollärare använder. Thulin beskriver
dessa utifrån Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons utvecklingspedagogiska begrepp
lärandets akt som kan beskrivas som hur förskollärare skapar förutsättningar för barn att tänka
och reflektera kring ett lärandeobjekt. De två kommunikativa strategierna som förskollärare
använder är akter som riktning vilket innebär att rikta barnens uppmärksamhet genom att svara
på frågor, problematisera och uppmana till handling. Den andra strategin är akter som
uttryckssätt som innebär att använda ett antropomorfistiskt språkbruk, vilket innebär att
naturvetenskapliga fenomen beskrivs med mänskliga egenskaper, samt att förskollärare
använder en lekfull röst (ibid.). Ett annat tillvägagångssätt för förskollärare att rikta barns
uppmärksamhet mot ett naturvetenskapligt fenomen, bjuda in till samtal och uppmana till
handling är att ställa produktiva frågor (Elfström, Nilsson, Sterner & Wherner-Godée, 2014;
Thulin, 2015). För att rikta barns uppmärksamhet och hjälpa dem att urskilja något behöver
förskollärare alltså ställa produktiva och riktade frågor som bidrar till en innehållsrelaterad
utvecklingsprocess. Thulin beskriver hur uppmärksamhetsinriktade frågor inledningsvis kan
användas för att rikta barns uppmärksamhet mot det tänkta undervisningsinnehållet.
Problematiserande frågor kan bidra till att barn uppmuntras till att komma med idéer om
alternativa lösningar. Förskollärare kan även använda sig av hur och varförfrågor för att locka
till resonemang där barn får uttrycka sina föreställningar om ett fenomen samt ta del av andras
(ibid.).
Förskollärare bör även ta fasta på de frågor som barn ställer i naturvetenskapliga sammanhang
då barn ofta uppmärksammar och utforskar naturvetenskapliga fenomen genom att ställa frågor
(Thulin, 2010). Barns frågor kan synliggöra vad det är som de finner intressant gällande ett
naturvetenskapligt fenomen samt hur de tolkar och förstår fenomenet. Förskollärare kan utifrån
barns frågor få information om hur hen didaktiskt kan utforma ett lärandetillfälle för att stötta
barns naturvetenskapliga kunskapsutveckling (ibid.). Det har dock visat sig att barns frågor får
hamnar i bakgrunden då förskollärare ofta brister i att ta till vara på frågorna. Thulin (2011) har
uppmärksammat att barns frågor inte alltid besvaras och att barn många gånger får svar i form
av en motfråga då förskolläraren ofta intar en frågande roll under naturvetenskaplig
undervisning. Problematiserande frågor ställs av förskolläraren för att uppmuntra barnet att
tänka själv kring lärandeobjektet där barn får möjlighet att uttrycka sig fritt men deras
påståenden tas inte tillvara på i den fortsatta undervisningen (ibid.). I förskolan finns en
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tradition av att förskollärare inte vill uttrycka huruvida barns tankar och föreställningar om ett
naturvetenskapligt fenomen är rätt eller fel då barns egna kreativa tänkande anses vara viktigt
(Arlejung, 2017). Begreppet working theories är enligt Arlejung användbart i sådana
sammanhang och kan beskrivas som barns tillfälliga hypoteser. Förskollärare behöver på så sätt
inte lägga en värdering i huruvida denna hypotes är fantasifull men fel eller vetenskapligt
korrekt, utan kan se den som en tillfällig förklaringsmodell för vad barn i detta skeende ger
uttryck för att förstå. Genom att se på barns tankar och hypoteser som working theories kan
förskollärare utmana barnen i deras naturvetenskapliga utforskande genom att ställa frågor om
och utveckla deras teorier (ibid.).
Barns beskrivningar av naturvetenskap
När barn beskriver levande ting som exempelvis djur och växter beskrivs de ofta med mänskliga
egenskaper. Detta kallas för antropomorfism (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors &
Vikström, 2015). Barn använder antropomorfistiskt språk när de försöker beskriva något som
de saknar ord för att kunna beskriva eller inte riktigt vet hur de ska uttrycka sig för att förklara
(Thulin, 2006). Huruvida lärare ska använda sig av antropomorfism i naturvetenskapliga
lärandesammanhang har diskuterats. Thulin framhåller att användandet av just antropomorfism
inte behöver vara något negativt. Däremot kan det vara en god strategi för förskollärare att utgå
ifrån barns erfarenhetsvärld för att kunna öppna upp till vetenskapens värld och dess begrepp.
Barn tenderar att föredra att studera djur istället för växter. Enligt Allen (2003) kan detta bero
på att växter är statiska, lätt smälter in i bakgrunden och inte äter människor. Därför är det
viktigt att barn tidigt får utveckla erfarenheter om växter för att de senare i livet ska värna om
växters existens (ibid.). Det är vanligt förekommande att människor har en antropocentrisk syn
på världen vilket innebär att människan som art tilldelas ett överlägset värde i naturen (Gray,
Whyte & Curry, 2018). Ett exempel på antropocentrism är plant blindness som beskrivs som
en oförmåga hos människor att se eller lägga märke till växterna i sin miljö. Denna
antropocentriska rangordning där växter anses mindre viktiga än djur bidrar till att människan
inte heller uppmärksammar växternas grundläggande roll i att upprätthålla allt liv på jorden
(Allen, 2003).
Estetiska lärprocesser och naturvetenskap
I den kommande reviderade läroplanen har nya formuleringar tillkommit där användandet av
olika uttrycksformer i samband med naturvetenskapliga aktiviteter förstärkts (SKOLFS
2018:50). Estetiska lärprocesser kan användas som ett verktyg för lärande och omfattar området
mellan de olika konstnärliga uttrycksformerna och barns kognitiva utveckling. Estetiska
lärprocesser omfattar bland annat bild, form, ljud, rytm och rörelse. De olika estetiska verktygen
kan i arbetet med barn användas för att hjälpa dem att knyta samman sina upplevelser och
kunskaper till en helhet (Andersson, 2014).
Att använda drama vid undervisning kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för barn att lära
sig olika begrepp och samband. Genom att barn får möjlighet att använda både kropp och sinne
samtidigt skapas goda förutsättningar för nya erfarenheter och kunskaper (Bolton, 2008). Vid
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undervisning kan lärare med hjälp av drama som verktyg tydliggöra lärandets innehåll för
barnen genom att uppmärksamma, utmana och stötta dem i aktiviteten. Drama som verktyg för
lärande kan bidra till att barn tar till sig kunskap på en personlig, kontextuell och universell
nivå. Genom att individen tar till sig en viss kunskap med hjälp av drama i en specifik kontext,
exempelvis ett temaarbete, kan den kontextuella kunskapen leda till en universell kunskap med
vidare livsinsikter (ibid.). Att arbeta med estetik i samband med naturvetenskap i förskolan
framhåller Caiman (2015) som fördelaktigt då estetiken bidrar till att barnen får använda sin
fantasi och kreativitet under arbetets gång, vilket främjar barnens kognitiva förmågor att skapa
förståelse kring olika naturvetenskapliga fenomen. Arleljung (2017) betonar även vikten av att
naturvetenskaplig undervisning i förskolan integreras med estetik i alla dess uttrycksformer.
Arlejung varnar dock för att estetiken lätt kan hamna i fokus, vilket författaren menar kan
medföra att det naturvetenskapliga innehållet hamnar i bakgrunden.

Teoretiska utgångspunkter
Studien har genomförts som en learning study med variationsteorin som ramverk.
Utvecklingspedagogik
Utvecklingspedagogiken baseras på en fenomenografisk forskningsansats. Fenomenografin tar
sin utgångspunkt i synliggörandet av uppfattningar och besvarar på vilka olika sätt en viss
population uppfattar ett visst fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). I
denna studie utgörs populationen av en grupp förskolebarn och det avgränsade fenomenet är
begreppet näringskedja. Utvecklingspedagogiken utgår ifrån barns perspektiv genom att ta
utgångspunkt i barns erfarenheter och erfarande. Erfar är något barn gör med hela kroppen
genom att se, uppfatta och urskilja något. Lekens betydelse är stor och ses som barnens sätt att
försöka förstå sin omvärld (ibid.). Urskiljning, variation och riktning är centrala begrepp inom
utvecklingspedagogiken. Barnens lärande ses som en ständig interaktion mellan barnet och dess
omgivning, framför allt mellan barnet och andra människor men också mellan barnet och
kunskapsinnehållet i sig. Inom utvecklingspedagogiken värdesätts barnens kommunikation och
agerande. En viktig faktor för barns lärande är att göra lärandets objekt synligt och få barnen
att prata och reflektera kring detta. Förskolläraren har därför en viktig roll att göra lärandet
synligt för barnen genom att skapa och fånga situationer som får barnen att tänka, reflektera
och prata kring lärandets objekt (ibid.).
I utvecklingspedagogiken utgår undervisningen till stor del från barnens tankar kring
lärandeobjektet. Barns tolkning av världen och deras tillvägagångssätt för att skapa mening är
subjektiv. Utvecklingspedagogiken handlar till stor del om att skapa förutsättningar för att
barnens upplevelser av världen ska bli synlig för dem själva men även för andra (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Undervisning kan beskrivas i termerna av lärandets
akt och lärandets objekt. Lärandets akt kan beskrivas som ett lärandets hur-perspektiv, hur ett
barn går tillväga för att lära sig något. Lärandets akt omfattar även att skapa förutsättningar för
barnen att se sitt eget lärande genom att tänka, reflektera och kommunicera sina tankar.
Lärandets objekt beskrivs som lärandets innehåll och omfattar en viss förmåga eller kunnande
som barnet ska få möjlighet att utveckla i en förutbestämd situation, det fenomen som ska läras
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(ibid.). Genom metakognitiva dialoger får barnen möjlighet att reflektera över lärandets objekt,
vad de har gjort och lärt sig. Barnen får även möjlighet att tala om sina egna tankar samt ta del
av andras. Dessa metakognitiva dialoger synliggör variationen i barnens sätt att tolka och förstå
lärandeobjektet. Barns olika perspektiv är viktiga att lyfta för att de ska få erfara att det finns
fler sätt att tolka världen (ibid.).
Variationsteori
Variationsteorin är ett teoretiskt redskap som har sina rötter i fenomenografin och används för
att förklara relationen mellan undervisning och lärande (Helldén et al., 2015; Vikström, 2015).
I variationsteorin är begreppen lärandets objekt, kritiska aspekter och variationsmönster
centrala. Lärandeobjektet är det som läraren vill att barnen ska utveckla sina kunskaper om
(Magnusson & Maunula, 2011). Ett lärandeobjekt kan delas in i avsett, iscensatt och erfaret
lärandeobjekt. Ett avsett lärandeobjekt är vad läraren avser att barnen ska få möjlighet att
utveckla sin förståelse för. Det iscensatta lärandeobjektet är det lärandeobjekt som formas
genom interaktionen mellan deltagarna i själva undervisningssituationen. Ett erfaret
lärandeobjekt sammanfattar på vilka olika sätt som barnen har erfarit lärandeobjektet efter
undervisningen (Vikström, 2015).
Ett lärandeobjekt definieras enligt Vikström (2015) som ett antal kritiska aspekter som är
viktiga att urskilja för att förstå lärandeobjektet på ett avsett sätt. För att hjälpa barn att kunna
urskilja de kritiska aspekterna är variation nödvändigt. Läraren kan åstadkomma detta genom
att skapa variationsmönster som synliggör kontraster. Enligt variationsteorin skapas förståelse
för vad något är genom att en även får erfara vad det inte är. Läraren ska systematiskt använda
variation för att synliggöra vad som är kritiskt för att skapa en generell förståelse för
lärandeobjektet (ibid.). Vilka de kritiska aspekterna är beror på lärandeobjektet samt på vilka
som deltar vid undervisningstillfället och de erfarenheter som de bär med sig. Därför är det
viktigt att ta reda på vilka kunskaper barn har gällande lärandeobjektet för att kunna avgöra
vilka de kritiska aspekterna är för just den gruppen (Helldén et al., 2015; Vikström, 2015).
Learning study
En learning study är en metod för att utveckla undervisning genom att analysera relationen
mellan undervisning och lärande (Bergqvist & Echevarria, 2011). I en learning study utgör
variationsteorin en guidande princip. Begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter och
variationsmönster är därför även centrala i en learning study. I en learning study finns det ett
tydligt mål för vad som ska läras och fokus förblir alltid på innehållet i undervisningen
(lärandeobjektet) och barnens kunskaper och förståelse kring undervisningens innehåll (kritiska
aspekter). De kritiska aspekterna synliggörs och urskiljs i undervisningen genom att visa vad
något är genom att visa vad det inte är (variationsmönster). Läraren har en viktig roll att se vad
som är kritiskt att lyfta fram i undervisningen samt erbjuda en variation kring de aspekterna
(ibid.). Denna undervisningsmetod är en cyklisk process (figur 1) där det krävs att lärarna
reflekterar och planerar sina undervisningar för att skapa det bästa tänkbara lärandetillfället för
barnen. Planeringen och genomförandet av en learning study består av att testa barnens
förkunskaper för att planera och genomföra en undervisning. Undervisningen dokumenteras för
att sedan analyseras i förhållande till ett eftertest som genomförs för att se vad barnen lärde sig
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vid undervisningen. Utifrån analysen planerar och reviderar lärarna sedan undervisningen i
syfte att förbättra den ytterligare (ibid.).

Figur 1. Representerar den cykliska processen i en learning study (Vikström, 2015).

Studiens lärandeobjekt
I den learning study som genomförts var undervisningsinnehållet det ekologiska begreppet
näringskedja. En näringskedja visar sambandet mellan olika organismers energiförsörjning.
Organismerna delas in i de trofiska nivåerna producenter och konsumenter. De gröna växterna
som får sin energi från solen genom fotosyntesen är producenter. Djuren är konsumenter och
kan delas in i primärkonsumenter vilket är herbivorer som är växtätare och
sekundärkonsumenter som är predatorer och köttätare. Producenterna är föda för
primärkonsumenterna som i sin tur är föda för sekundärkonsumenterna. En näringskedja är en
förenklad bild för att förstå organismers energiförsörjning och deras beroende av växternas
fotosyntes för sin egen överlevnad. I verkligheten är energiflödet genom ekosystemet väldigt
komplext. De flesta djur äter mer än enbart en typ av föda och vissa djur äter från olika trofiska
nivåer (Pleijel, 2013). En vanlig missuppfattning hos barn gällande näringskedjor är att en
näringskedja endast består av växtätare och köttätare (Gallegos, Jerezano, & Flores, 1994).
Sambandet mellan växterna och deras betydelse för livet på jorden är något som det ofta saknas
kunskap om. I Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcías (2013) studie om hur
spanska gymnasieelever tolkar begreppet population och art fann man att de flesta av
studenterna inte kategoriserade växter som något levande.
Allen (2017) har studerat hur barn mellan tre till fem år förstår förhållandena mellan
producenter, konsumenter och toppkonsumenter i en trestegs-näringskedja. Resultatet visade
att de flesta barnen kunde identifiera vilka djur som var predatorer respektive herbivorer i olika
näringskedjor. Barnen kunde kategorisera djuren som köttätare eller växtätare utifrån om de
jagar eller blir jagade samt placera växt, herbivor och predator i rätt ordning i näringskedjan.
Resultatet visade även att barnens förståelse gällande hur de trofiska nivåerna i en näringskedja
och förändringar i dess populationer påverkar varandra var relativt goda men att kunskap om
några viktiga aspekter saknades. Barnen förstod att om populationerna av producenter,
herbivorer eller predatorer i näringskedjan ökade eller minskade så påverkades konsumenterna,
som då antingen kommer att ha stor eller liten tillgång till föda. Väldigt få barn gjorde
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kopplingen att djur konkurrerar om mat. Därmed var det lättare för barnen att förstå
konsekvenserna av att en population försvinner i näringskedjan än konsekvenserna av en för
stor population. Något som även framkom i Allens studie var att vissa barn trodde att predatorer
kunde överleva på att äta gräs och därmed hoppa över ett steg i näringskedjan. Ungefär hälften
av barnen verkade tro att predatorer kan äta alla arterna under dem i näringskedjan inkluderat
växterna. Den indirekta påverkan som växters population har på predatorer och vice versa var
något som barnen i Allens studie inte förstod.
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Metod
Syftet med vår learning study var att studera relationen mellan undervisning och lärande kring
begreppet näringskedja. Som metod i denna studie användes ljudupptagningar och
videoobservationer vilket är kännetecknande för kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson,
2015). Metoden har hjälpt oss att svara på våra forskningsfrågor:
-

Vilka kritiska aspekter är nödvändiga att synliggöra för att öka förskolebarns förståelse
för begreppet näringskedja?

-

Hur kan en aktivitet utformas för att synliggöra de kritiska aspekterna med drama som
verktyg?

Vi har själva genomfört aktiviteterna med barnen. Aktiviteterna genomfördes i två omgångar
med tre barn i varje grupp i åldrarna fyra till fem år. Innehållet i aktiviteterna utgick ifrån en
lek där barnen fick dramatisera olika djur och leta efter föda. Metoden presenteras utifrån de
urval vi har gjort, de forskningsetiska principerna, beskrivning av aktiviteterna, hur insamling
av data har genomförts, samt hur vår bearbetning, tolkning och analys har genomförts.

Urval
Vårt val av förskola baserades på att en av oss haft kontakt med förskolan tidigare under vår
utbildning och därmed var bekant med barnen och personalen där. Val av ålder på barnen
baserades på att aktiviteten till viss del bestod av barnens verbala kommunikation och därmed
riktade vi in oss på åldern fyra till fem. Gruppindelningen av barnen utgick ifrån de åtta barnen
som fått godkännande av vårdnadshavarna att delta i vår studie. Alla åtta barnen deltog i
förtestet men två av barnen uttryckte att de inte ville fortsätta delta i studien. De resterande sex
barnen delades in i två grupper där yttre faktorer som vistelsetider och avdelningstillhörighet
avgjorde i vilken grupp barnen placerades i. Elfström et al. (2014) framhåller att mindre grupper
skapar större möjligheter för barnens kollektiva naturvetenskapliga lärande. Krechevsky (2006)
betonar att det i mindre barngrupper är lättare att skapa en dynamik där varje enskild individs
tankar och hypoteser får utrymme. Gruppsammansättningar om två, tre eller fyra barn är
förmånliga i lärandesituationer då det möjliggör för barnen att kommunicera, lyssna och
samarbeta med varandra på ett nära sätt. Detta möjliggör också för barnen att bibehålla
kontakten med de andra barnens idéer samt att det finns utrymme för att uttrycka sina egna. Ur
förskollärares perspektiv är mindre gruppsammansättningar fördelaktiga av den anledningen
att det blir lättare för förskolläraren att hinna registrera vad barnen säger och vad de gör (ibid.).

Forskningsetiska principer
Denna studie genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De fyra
grundläggande individskyddskraven inom forskning är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav fastställs av Vetenskapsrådet
(2017) och skall följas när humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bedrivs.
Informationskravet innebär att forskaren informerar de som berörs av forskningen om
uppgiftens syfte samt de villkor som gäller vid deras deltagande. De ska informeras om att
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deltagandet i forskningsuppgiften är frivilligt och att de när som helst under studiens gång har
rätt att avbryta sin medverkan utan påtryckningar eller negativa påföljder. Det är även viktigt
att informera om att de uppgifter som samlas in under studien inte kommer att användas till
något annat syfte än för forskning. Det krävs ett samtycke från deltagarna och är dessa under
15 år och studien är av etisk känslig karaktär kan samtycket behövas hämtas från barnets
vårdnadshavare. Samtyckeskravet innebär att individen har rätt att bestämma över sitt eget
deltagande i studien, hur länge hen vill delta och under vilka villkor. Genom
konfidentialitetskravet garanteras studiens deltagare största möjliga konfidentialitet. Detta
innebär att deltagarnas personuppgifter ska skyddas och förvaras så att obehöriga ej kan ta del
av informationen. Nyttjandekravet medför att de insamlade uppgifterna om de enskilda
individerna endast får brukas i forskningssammanhang (ibid.).
Innan vi genomförde aktiviteterna med barnen informerades barnen, föräldrarna och personalen
på förskolan om studiens utförande och syfte. Detta skedde genom ett informationsblad med
tillhörande samtyckesenkät där vårdnadshavarna fick möjlighet att godkänna eller neka till att
deras barn deltog i studien (bilaga 1). Innan varje aktivitet berättade vi om varför vi var där och
syftet med studien samt att aktiviteten skulle filmas. Barnen informerades även inför varje
aktivitet att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande om de önskade. Aktiviteterna
filmades med avdelningens lärplatta och analyserades på förskolan för säkerställa att materialet
inte skulle lämna förskolans lokaler. Vid transkriberingarna av det filmade materialet tilldelades
barnen fingerade namn för att garantera barnens och förskolans konfidentialitet.

Genomförandet av aktiviteten
Aktiviteterna genomfördes som en learning study. Först valde vi ut och definierade det avsedda
lärandeobjektet näringskedja. Sedan gjorde vi ett förtest i form av en fokusgruppsdiskussion
där barnen fick svara på frågor inspirerade av Allen (2017) om relationerna mellan en varg,
hare och gräs för att ta reda på barnens kunskaper kring lärandeobjektet näringskedja (bilaga
2). Utifrån förtestet analyserade vi barnens kunskaper för att ta reda på vilka kritiska aspekter
som vi behövde synliggöra i kommande aktiviteter för att barnen skulle få möjlighet att öka sin
förståelse för begreppet näringskedja.
Barnen delades sedan in i två grupper som vi kallade för grupp Gul och grupp Grön.
Lärandeobjektet iscensattes först i aktivitet (1) av Johanna, där grupp Gul fick leka en lek
inspirerad av lekarna Älgen och Våtmarksmumsarna (Nilsson, Nilsson & Stensson, 1993a;
1993b). För att synliggöra lärandeobjektets kritiska aspekter skapades variationsmönster med
hjälp av bilder på djur, växter och allätare från tre olika näringskedjor (bilaga 3). Sammanlagt
användes 40 bilder i leken. Varje näringskedja illustrerades med tre trofiska nivåer där varje
nivå bestod av fyra individer av samma art. Det fanns även bilder på två olika allätare, en jägare
och en bild som symboliserade torka i naturen. På golvet placerade vi alla bilder på
näringskedjornas olika växter och hälften av växtätarna. I en påse placerades resten av bilderna
på växtätarna och på de tre olika rovdjuren samt de två allätarna (bilaga 4). Barnen fick sedan
turas om att dra ett djur från påsen och dramatisera det valda djuret för att sedan söka reda på
en bild på golvet som motsvarade djurets föda. Den bild som representerade djurets föda
plockades bort från leken medan djuret som fått äta placerades ut på golvet. Detta upprepades
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tills det blev brist på en sorts föda. I en fokusgruppsdiskussion som ägde rum i direkt anslutning
till aktiviteten ställdes sedan samma frågor som i förtestet till barnen för att se om de fått syn
på de kritiska aspekter som vi avsåg att barnen skulle urskilja med aktiviteten. Vid analysen av
aktivitet (1) upptäckte vi brister i våra egna handlingar som bidrog till en revidering i
iscensättandet av lärandeobjektet i aktivitet (2) som genomfördes av Sara.
Grupp Grön deltog i aktivitet (2). I denna aktivitet lektes de tre näringskedjorna istället en åt
gången. Till varje näringskedja planerade vi ett specifikt utfall genom att ta bort vissa kort i
respektive näringskedja, för att säkerställa att alla tre kritiska aspekter skulle bli synliga i
aktiviteten. I näringskedjan med gräs, harar och vargar plockades tre vargar bort ur leken för
att synliggöra vad som händer om rovdjuren minskar i antal. På golvet fanns fyra bilder på gräs,
en bild på en hare och en bild på en varg. I påsen fanns tre bilder på harar kvar som barnen fick
plocka fram och som syftade till att visa det som händer om antalet växtätare ökar (bilaga 5). I
näringskedjan blåbär, möss och katter så plockades tre möss bort, vilket ledde till att antalet
växtätare i stället minskade. På golvet fanns fyra bilder på blåbär, en mus och en katt, kvar i
påsen fanns tre bilder på katter (bilaga 6). I näringskedjan löv, bladlus och nyckelpiga användes
alla kort och på golvet lades fyra bilder på löv, en bild på en bladlus och en bild på en nyckelpiga
fram för att visa vad som händer om antalet växter minskar (bilaga 7). Utöver dessa
förändringar lektes leken på samma sätt som i aktivitet (1) där barnen fick dramatisera det djur
som drogs ur påsen och leta reda på rätt sorts föda. Aktivitet (2) avslutades även med en
fokusgruppsdiskussion där samma frågor ställdes som i förtestet.

Datainsamling
I följande text presenteras de metoder vi använt vid vår datainsamling till studien.
Datainsamlingen var av kvalitativ karaktär och bestod av fokusgruppsdiskussioner samt ljudoch videoinspelningar. Vi redogör även för hur insamlad data har bearbetats och analyserats.
Kvalitativ metod
En kvalitativ metod kan beskrivas med begreppen kvalitativ data och kvalitativ empiri.
Kvalitativ data är ett underlag som redogör för exempelvis en händelse eller ett uttalande.
Insamling av sådan data erbjuder ett underlag för djupare studier där människors känslor,
upplevelser och tankar kan studeras (Ahrne & Svensson, 2015). För att samla in kvalitativ data
kan observationer, intervjuer och textanalyser användas. Kvalitativ empiri är det material som
har producerats genom en kvalitativ metod. En kvalitativ metod som exempelvis observationer
medför att forskaren får en god kännedom om de människor och miljöer som studeras då
forskaren själv befinner sig ute på fältet. En kritik som riktas mot kvalitativa metoder är att det
finns en risk att forskaren påverkar data genom att selektivt undvika negativ data. Därmed
riskerar resultatet att bli mindre objektivt (ibid.).
Fokusgruppsdiskussioner
Fokusgruppsdiskussioner utgår ifrån en mindre grupp människor som diskuterar ett ämne som
forskaren har valt. Denna metod används för att synliggöra hur en grupp människor samtalar
kring ett specifikt ämne samt vilka olika perspektiv gruppen har och hur de resonerar.
Kunskapen som genereras vid fokusgruppsdiskussioner är därmed baserad på gruppens
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erfarenheter och den variation i förståelsen för något specifikt som genereras vid diskussionen.
Data som samlas in från en fokusgruppsdiskussion kommer därmed inte att visa enskilda
individers kunskaper utan gruppens kollektiva kunskaper (Dahlin-Ivanoff, 2015). Denna metod
bidrar till att gruppdeltagarna får en ökad medvetenhet gällande det diskuterade ämnet då andra
människors perspektiv kan utmana individens sätt att resonera. Resultatet av
fokusgruppsdiskussionen beror till stor del på hur skicklig forskaren är på att leda samtalet,
lyssna på vad gruppen säger och lära av gruppen genom diskussionen. Forskaren har därmed
en viktig roll att främja samspelet mellan deltagarna och uppmana dem att dela med sig av sina
kunskaper och erfarenheter (ibid.).
I vår studie har vi använt oss av fokusgruppdiskussion som metod för att ta reda på de
deltagande barnens förkunskaper om begreppet näringskedja. Frågorna vi använde (bilaga 2)
var inspirerade av Allen (2017). Bilder på vargar, harar och gräs användes som bildstöd under
fokusgruppsdiskussionerna för att hjälpa barnen att förstå frågornas sammanhang. Efter varje
genomförd aktivitet genomfördes ytterligare en fokusgruppsdiskussion. Vi utgick ifrån samma
frågor som vid förtestet för att kunna ta fasta på barngruppens kunskaper efter aktiviteterna
samt huruvida aktiviteterna bidragit till att barnen fått syn på de kritiska aspekterna som vi
försökte synliggöra. Varje fokusgruppsdiskussion filmades med en lärplatta.
Videoobservationer
Användandet av videoobservationer möjliggör enligt Eidevald (2015) för en mer djupgående
analys av de olika interaktionerna mellan deltagarna vid observationstillfället. Fördelarna med
denna observationsform är att den bidrar till en möjlighet att granska samma sekvens flera
gånger. Genom att titta på samma sekvens flera gånger ur olika perspektiv kan nya skeenden
uppmärksammas. Det är även möjligt att synliggöra moment som inte andra observationsformer
hade fångat upp (ibid.). Andra fördelar med filminspelningar är att det inspelade materialet kan
hjälpa observatörerna att bevara observationssituationen och kan vid senare tillfälle användas
för att ge en återblick i vad som i stunden skedde (Bjørndal, 2005).
Videoinspelningar kan även hjälpa till att skapa en förståelse för samspelen i undervisningssituationer och ge förskolläraren en möjlighet till självkännedom. Vid analys av det inspelade
materialet kan förskolläraren granska sitt eget förhållningssätt ur ett annat perspektiv vilket har
visats sig vara både tänkvärt och lärorikt (Bjørndal, 2005). Det är viktigt att tänka igenom hur
kameran ska placeras då en placering på långt håll fångar rörelsemönster och interaktioner. Med
en placering av kameran på långt håll riskeras det dock att mimik och ljud inte fångas upp
(Eidevald, 2015). Vid användandet av videoinspelning är det viktigt att ha i åtanke att kameran
inte är neutralt då kamerans närvaro påverkar situationen. Videoinspelning är en bra metod att
använda då området för forskning redan är avgränsat och syftet är att få en fördjupad förståelse
av ett visst fenomen (ibid.).
Förtestet, aktiviteterna och eftertestet dokumenterades med hjälp av en lärplatta tillhörande
förskolan. Vi valde att använda lärplattan som en bärbar kamera för att kunna filma och fånga
upp ljud från olika vinklar och perspektiv. Detta för att få med så mycket som möjligt av vad
som hände under aktiviteten. Filmen från förtestet filmades av Sara och var 8 minuter
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lång. Under aktivitet (1) filmade Sara aktiviteten och Johanna filmade tillhörande fokusgruppsdiskussion. Aktivitet (1) var 30 minuter och tillhörande fokusgruppsdiskussion var 6 minuter.
Under aktivitet (2) var det Johanna som filmade aktiviteten och Sara som filmade tillhörande
fokusgruppsdiskussion. Aktivitet (2) var 23 minuter och tillhörande fokusgruppsdiskussion var
5 minuter.

Bearbetning, tolkning och analys
Då detta var en kvalitativ studie så genomfördes analysprocessen i kvalitativ form.
Analysmetoden för denna studie har präglats av utvecklingspedagogiska och variationsteoretiska utgångspunkter. Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller att en analys av
kvalitativt material kan beskrivas som en ständig process av abstrahering och symbolisering.
Denna process tar sin början redan vid studiens observationer och utvecklas successivt mot mer
abstrakta teman, kategorier och begrepp. Att sortera, reducera och argumentera är
kännetecknande för den kvalitativa analysmetoden. Dessa tre moment kan vara svåra att urskilja
i analysarbetet då de sker i varierande ordning och kan angränsa varandra. Det är dock av vikt
att samtliga moment ingår för att få en fullständig analys. En kvalitativ studie innebär ofta att
man får ett stort insamlat material. Därför kan det vara bra att vid dokumentationstillfället tänka
på att begränsa mängden data. Detta för att underlätta analysarbetet genom att få ett mer
överskådligt material. Det är inte mängden av insamlad data som är avgörande för studiens
utfall utan det är variationen och innebörden av data som är det viktiga (ibid.).
Vi försökte planera aktiviteterna så att de inte skulle ta alltför lång tid att genomföra då vi var
medvetna om att ett för stort underlag leder till en tidskrävande transkriberingsprocess.
Analysen genomfördes med utgångspunkt i de två cyklar vi genomförde i vår learning
study. Detta innebar att vi analyserade insamlad data efter aktivitet 1 för att kunna utvärdera
och revidera aktivitet (2) där vi eftersträvade att ytterligare öka möjligheterna att synliggöra
lärandeobjektets kritiska aspekter. De inspelade sekvenserna från de två aktiviteterna
transkriberades i direkt anslutning till varje aktivitet.
Transkriberingen av inspelningen från förtestet började med att vi granskade videoinspelningen
en gång utan att anteckna något för att få en god överblick av innehållet. Sedan granskade vi
inspelningen ytterligare två gånger och Sara transkriberade allt som sades och gjordes under
aktiviteten som var relevant för studien, samtidigt som Johanna ansvarade för att pausa
lärplattan med jämna mellanrum för att Sara skulle hinna med att skriva. Transkriberingen av
förtestet analyserades och gav oss svar på vilka kritiska aspekter som var nödvändiga att
synliggöra i kommande aktiviteter för att öka barnens förståelse för begreppet näringskedja.
Efter genomförandet av aktivitet (1) med tillhörande fokusgruppsdiskussion så transkriberades
först allt relevant som sades vid fokusgruppsdiskussionen. Sara transkriberade medan Johanna
ansvarade för att pausa videoinspelningen. Processen att transkribera videofilmen av aktivitet
(1) började med att vi granskade hela klippet och skrev ned tider för intressanta episoder i
aktiviteten. Med intressanta episoder menar vi skeenden som berörde de avsedda
lärandeobjektets kritiska aspekter. Dessa episoder transkriberades sedan ordagrant. Episoderna
granskades sedan ytterligare en gång för att lägga till våra handlingar som bland annat
dramatiseringar, gester och mimik som påverkade aktiviteten. Transkriberingen från
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fokusgruppsdiskussionen och aktivitet (1) analyserades och jämfördes med resultatet från
förtestet, vilket gav oss svar på hur väl det iscensatta lärandet i aktivitet (1) utformats för att ge
barnen möjligheter att urskilja det avsedda lärandeobjektets kritiska aspekter. Analysen av
aktivitet (1) visade bland annat att utformningen av aktiviteten inte möjliggjort för Johanna att
visa på alla kritiska aspekter vilket resulterade i vissa revideringar i lekens utformning inför
aktivitet (2).
Efter genomförandet av aktivitet (2) med tillhörande fokusgruppsdiskussion så transkriberade
vi först allt som sades vid fokusgruppsdiskussionen. Johanna transkriberade medan Sara
ansvarade för att pausa videoinspelningen. Videoinspelningen från aktivitet (2) transkriberades
av Johanna och Sara ansvarade för att stoppa videofilmen vid behov. Processen av att
transkribera videofilmen av aktivitet (2) genomfördes på samma sätt som vid transkribering av
aktivitet (1) där de intressanta episoderna i videofilmen skrevs ned ordagrant för att sedan lägga
till handlingar. Transkriberingen av fokusgruppsdiskussionen och aktivitet (2) analyserades och
jämfördes med resultatet från förtestet. Detta för att ge oss svar på hur väl aktivitet (2)
synliggjorde de kritiska aspekterna. För att kunna svara på studiens forskningsfrågor
analyserades sedan det transkriberade materialet. Transkriberingarna reducerades och
sorterades genom att vi färgkodade och kategoriserade de olika variationsmönsterna vi använt
oss av samt hur drama som verktyg använts av oss för att rikta barnen mot de kritiska aspekterna
under aktiviteterna.
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Resultat
Resultatet presenteras utifrån en sammanställning av samtliga fokusgruppsdiskussioner och
aktiviteter. I resultatet nedan svarar vi på våra forskningsfrågor genom att presentera de kritiska
aspekterna som vi under studien fann nödvändiga att synliggöra för att barnen skulle få
möjlighet att öka sin förståelse för begreppet näringskedja, samt hur drama som verktyg
användes för att synliggöra dessa kritiska aspekter.

Kritiska aspekter för förskolebarnens förståelse för begreppet näringskedja
De tre kritiska aspekterna vi fann nödvändiga att belysa i undervisningen var att djur
konkurrerar om mat, att köttätare inte kan livnära sig på växter samt växternas indirekta
påverkan på köttätare.
Djur konkurrerar om mat
Barnen i studien reflekterade inte över att djur konkurrerar om mat när en arts population ökar.
I följande exempel fanns det bilder på två vargar, två harar och två gräs. Vargarna plockades
sedan bort och barnen resonerade då att det var bra för hararna att det inte fanns kvar några
vargar som äter upp dem. Detta utan att reflektera över att det då var för många harar i relation
till antalet portioner gräs, då varje växtätare behöver äta två portioner gräs för att överleva.
Exempel från förtestet:
Johanna: Vargarna lämnar skogen, vad tycker hararna om att vargarna är borta?
Flera barn i kör: BRA!
Johanna: Varför då?
Laban: Därför att dom vill ju inte bli uppätna
Att djur delar med sig var även en föreställning som fanns bland barnen vilket synliggörs i
följande resonemang om hur två möss ska dela på två portioner blåbär, vilket inte går då varje
växtätare behöver äta två portioner för att överleva.
Exempel från aktivitet (1):
Johanna: Titta! Nu är det så igen. Det är två hungriga möss som behöver äta två
portioner blåbär var. Hur ska vi göra?
Tindra: Dom får turas om
Johanna: Hur då turas om?
Valter: Dom delar
Johanna: Att dom delar? Att dom får en portion var? Sådär? (lägger ett kort med blåbär
vid varje mus)
Barnen i kör: Jaa!
Johanna: Men blir dom mätt då?
Valter: Nä, dom kan dela
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Köttätare kan inte livnära sig på växter
Att köttätare kan livnära sig på att äta gräs och därmed hoppa över ett steg i näringskedjan om
populationen gräsätare minskade var en föreställning som några av barnen hade. Detta exempel
från aktivitet (2) visar en situation där ett barn verkar ha en föreställning om att köttätare kan
hoppa över ett steg i näringskedjan och överleva på växter. I denna situation har ledet med
växtätare tagit slut och barnen resonerar huruvida katten har mat att äta eller inte.
Laban: Det finns inga möss kvar
Sara: Nä, katten, den har ingen mat
Laban: Nää
Therese: Jo! Blåbär!
Växternas indirekta påverkan på köttätare
Växternas indirekta påverkan på köttätare var något som barnen inte verkade uppmärksamma
då de inte reflekterade över växternas betydelse för samtliga djur i näringskedjan. I denna
situation fanns det bilder på två vargar, två kaniner och två portioner gräs. Barnen resonerade
att vargen tyckte att det var bra att gräset försvann då det fortfarande fanns harar kvar att äta.
Därmed gav barnen inget uttryck för sambandet mellan att slut gräs även innebär att hararna
kommer att ta slut, vilket leder till att vargen dör. Exempel från förtestet:
Johanna: Vargarna kommer tillbaka till skogen. En till busig hare kommer och äter upp
allt gräs, vad tycker vargarna om att gräset tagit slut?
Barnen i kör: Bra!
Laban: För det fanns tre kaniner och dom var bara två, och så kan dom dela på den,
Så kan dom äta upp allting.
Johanna: Nu åt vargarna upp kaninerna, vad ska dom äta nu?
Tindra: Dom ska äta oss
Laban: Men det finns ju inga människor i den där skogen.

Synliggörandet av kritiska aspekter med drama som verktyg
Drama som verktyg användes av oss som förskollärare under samtliga aktiviteter där vi använde
rösten, gester och handlingar för att tydliggöra, utmana och stötta barnen under aktiviteterna.
För att dramatisera med rösten använde vi betoningar, höjde och sänkte rösten, använde oss av
tempoändringar och uttryckte olika känslolägen som förvånad, uppspelt och uppgiven.
Dramatiseringar med gester bestod av mimik, huvud- och handrörelser och dramatiseringar
bestående av handlingar innebar att vi strategiskt placerade oss fysiskt på vissa ställen under
leken. En annan handling vi använde oss av var att använda och placera om lekens djurkort. De
kritiska aspekterna synliggjordes genom följande variationsmönster:
•

Variationsmönstret Skillnader i matbehov synliggjorde att djur konkurrerar om mat
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•

Skillnader i överlevnadsmöjligheter och att köttätare kan vara både stora och små
synliggjorde att köttätare inte kan livnära sig på växter

•

Skillnader i tillgång på växter Inga växter ingen mat, finns det växter finns det mat
visade på växternas indirekta påverkan på köttätarna.

Skillnader i matbehov
Dramatiseringar användes för att visa på djurens olika matbehov där växtätare behöver äta två
växter för att överleva och köttätare behöver äta en växtätare för att överleva. Följande exempel
från aktivitet (1) visar hur Johanna utgår från mössens matbehov att äta två växter för att visa
på den kritiska aspekten att djur konkurrerar om mat.
Johanna: Titta! Nu är det så igen. (låter förvånad) Det är två hungriga (betonar orden
“två” och “hungriga”) möss (pekar på mössen) som behöver äta två portioner blåbär
(Betonar orden “behöver” och “två portioner” och pekar samtidigt på blåbären)
Johanna: Hur ska vi göra? (radar sedan upp mössen för att barnen ska få en bättre
överblick)
Tindra: Dom får turas om
Johanna: Hur då turas om? (låter undrande)
Valter: Dom delar
Johanna: Att dom delar? (betonar “delar”) Att dom får en portion var? Sådär? (lägger
ett kort med blåbär vid varje mus)
Barnen i kör: Jaa
Johanna: Men blir dom mätt då?
Valter: Nä dom kan dela
Johanna: Blir dom mätt då? Har dom ätit två hela portioner var då? (lägger handen på
mössen) Vad händer om båda mössen bara äter lite grann och fortfarande är hungriga?
(Låter funderande och betonar orden “fortfarande” och “hungriga”)
Barnen i kör: Två dör!
Johanna: Två dör (betonar ordet “dör”. Bekräftar med nickningar att barnen har rätt och
flyttar ihop blåbärskorten så att en mus blir mätt)
Gustav: En dör
Skillnader i överlevnadsmöjligheter
Dramatiseringar användes för att visa på djurens överlevnadsmöjligheter genom att använda
begreppen att dö och överleva. Följande exempel från aktivitet (2) visar hur Sara använder
orden dö och överleva för att förtydliga den kritiska aspekten att köttätare inte kan överleva på
att äta växter. I denna situation är det en katt som inte kan överleva på att äta blåbär.
Sara: Vad blev du? (gör en förvånad min)
Therese: En katt! (hoppar iväg mot maten)
Sara: Oj! Vet ni vad jag ser nu? (låter förvånad)
Laban: Det finns inga möss kvar
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Sara: Nä, katten, den har ingen mat (sänker rösten, låter lite allvarlig och pekar samtidigt
på golvet för att visa att mössen är slut)
Laban: Nää
Therese: Jo! Blåbär!
Sara: Men... (låter allvarlig)
Laban: Katter äter ju inte blåbär, dom är köttätare
Sara: Dom är köttätare, katter kan inte överleva... (betonar ordet “inte”, pekar på golvet
och väntar in barnens svar)
Laban: På blåbär!
Sara: På blåbär och växter, vad måste en köttätare som katten äta för att överleva?
(betonar ordet “överleva”)
Barnen i kör: Kött!
Sara: Precis! Om katten inte får kött så dör den (Betonar orden “dör den”)
Laban: Som dinosaurier...T-Rex äter kött, den är också köttätare
Urban: Men min katt, den kan äta blåbär
Sara: Kan den äta blåbär? (låter förvånad) Vissa djur, köttätare, kanske kan smaka på
blåbär, men en katt kan inte överleva på att äta blåbär, den måste äta kött för den är
en köttätare
Köttätare kan vara både stora och små
Dramatiseringar användes för att visa att köttätare kan variera i storlek. Situationen från
aktivitet (2) visar hur Sara ställer en problematiserande fråga riktad mot den kritiska aspekten
att köttätare inte kan livnära sig på växter och hon förtydligar med rösten att nyckelpigan är en
köttätare och därför måste äta bladlöss.
Sara: Vad händer med nyckelpigan (Betonar ordet “nyckelpigan”) när alla växterna
(betonar ordet “alla” och “växterna”) har tagit slut? (låter uppgiven)
Laban: Den kan inte äta nå växter och inte landa på
Sara: Åt nyckelpigan växter? (ser förvånad ut, låter frågande och betonar orden
“nyckelpigan” och “växter”)
Laban: Nej
Urban: Jo!
Sara: Nyckelpigan är en köttätare, den äter bladlöss (betonar orden “nyckelpigan” och
“köttätare”)
Laban: Mmm
Inga växter ingen mat, finns det växter finns det mat
Dramatiseringar användes för att visa växternas betydelse för hela näringskedjan. Följande
exempel från aktivitet (1) visar hur Johanna uppmärksammar barnen på den kritiska aspekten
växternas indirekta påverkan på köttätare genom att förklara att vargarna dör i och med att
hararna dör då gräset tagit slut.
Johanna: Men titta här! (låter uppspelt)
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Johanna: Den där vargen brukar ju äta harar. (sätter sig på huk. Pekar på golvet för att
visa att det inte finns några harar)
Valter: Men nu är dom slut!
Johanna: Varför (betonar “varför”) är hararna slut? (bekräftar, förtydligar och sätter
ord på att det är hararna som är slut)
Johanna: Vad var det dom brukar äta hararna? (betonar ordet “äta”)
Alla barn i kör: Gräs!
Johanna: Gräs! (bekräftar och låter uppspelt) Finns det något gräs kvar? (håller handen
på golvet för att visa att gräset är slut och låter uppgiven)
Barnen i kör: Nää
Johanna: Vad tror ni har hänt med hararna då?
Therese: Dom dog
Johanna: Dom dog. Dom fick ingen mat (låter ledsen och ser ledsen ut. Bekräftar och
utvecklar barnets svar) Och vad händer med den där vargen då? (pekar på vargen)
Valter: Den dör!
Johanna: Ja, den dör. För det finns inga harar att äta. Och hararna dog för att gräset
tog slut.
Johanna: Titta här! (riktar barnens uppmärksamhet genom att sätta sig på golvet för att
visa att gräset är slut) Det måste (betonar ordet “måste”) finns mat till hararna (pekar
på golvet för att visa att det är slut harar) för att det ska finnas mat till vargarna

Resultatsammanfattning
Studien visade på de kritiska aspekter som var nödvändiga att belysa i undervisningen för att
barnen skulle få möjlighet att öka sin förståelse för begreppet näringskedja. Det som visade sig
kritiskt att synliggöra var att djur konkurrerar om mat, att köttätare inte kan livnära sig på växter
samt att växter har en indirekt påverkan på köttätare. Genom att använda oss av drama som
verktyg där vi använde rösten, gester och handlingar så uppmärksammade vi barnen på
skillnader i matbehov vilket synliggjorde den kritiska aspekten att djur konkurrerar om mat, på
olika möjligheter att överleva liksom att köttätare kan vara både stora och små som synliggjorde
att köttätare inte kan livnära sig på växter. Till sist synliggjordes växternas indirekta påverkan
på köttätare genom att visa vad som hände med näringskedjan då växtpopulationen minskade.
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Diskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat i relation till tidigare forskning. Därefter
lyfter vi några implikationer för vår kommande yrkesroll som förskollärare, samt förslag på
fortsatt forskning.

Metoddiskussion
I metoddiskussionen diskuterar vi våra urval, videoobservationer, fokusgruppsdiskussioner
samt våra analyser.
Urval
Urvalet av deltagande barn i vår studie med tre barn i vardera grupp passade våra aktiviteter
bra. Elfström et al. (2014) framhåller mindre barngrupper som fördelaktigt när det kommer till
barns kollektiva naturvetenskapliga lärande. Även Krechevsky (2006) betonar fördelarna med
en mindre barngrupp då det underlättar för barnen att kommunicera, lyssna och samarbeta med
varandra på ett bättre sätt. Ur ett barnperspektiv upplevde vi att barnen under aktiviteterna fick
utrymme att uttrycka sina hypoteser samtidigt som de hade möjlighet att ta del av andras.
Barnen uppmärksammade även varandra på olika saker under aktiviteterna vilket bidrog till
diskussioner där barnens olika perspektiv blev synliga och därmed blev variationen av olika
sätt att tolka lärandeobjektet synligt. Krechevsky (2006) beskriver även fördelar med mindre
barngrupper ur ett förskollärarperspektiv då det kan bidra till att förskolläraren hinner med att
registrera vad barnen säger och gör. Under våra aktiviteter upplevde vi det som passande med
tre barn då vi hann med att instruera barnen i leken och rikta deras uppmärksamhet mot
lärandeobjektets kritiska aspekter. Analysen av aktiviteterna visade att det fanns situationer där
vi som förskollärare inte tog till vara på vad barnen sa och därmed missade tillfället att
vidareutveckla det barnen uppmärksammat. Det är möjligt att en gruppsammansättning med
två barn hade kunnat vara en lösning på problemet att vi inte alltid hann uppmärksamma vad
barnen sa. Vi anser dock att en barngrupp med två barn inte hade bidragit till lika många
diskussioner och utbyte av hypoteser.
Videoobservationer
Användandet av videoobservationer som datainsamlingsmetod var fördelaktigt för oss då vi
kunde återvända till det filmade sekvenserna ett flertal gånger. Eidevald (2015) poängterar att
användandet av videoobservationer möjliggör för en mer djupgående analys av de olika
interaktionerna mellan deltagarna vid observationstillfället. Genom att granska filmerna ett
flertal gånger kunde vi analysera relationen mellan våra undervisningstillfällen och barnens
lärande. Vid varje granskning fick vi syn på nya situationer där barnen sa och gjorde relevanta
saker i förhållande till lärandeobjektet som vi under genomförandet av aktiviteten inte
uppmärksammade. Bjørndal (2005) framhåller att videoinspelningar kan öka förståelsen för
samspelen i undervisningssituationer samt ge förskolläraren möjlighet till en ökad
självkännedom om sin undervisande roll. Att granska videoinspelningarna av aktiviteterna har
varit lärorikt för oss båda. Det var utvecklande att se sitt eget agerande som undervisande
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förskollärare, men även att få ta del av varandras feedback då vi uppmärksammade olika saker
som var både positivt och negativt ur ett undervisningsperspektiv.
En svårighet vi upplevde med att använda videoinspelning som datainsamlingsmetod var att
lyckas filma allt som hände under aktiviteten. Eidevald (2015) påpekar vikten av kamerans
placering då en placering på långt håll fångar rörelsemönster och interaktioner men riskerar att
mimik och ljud inte fångas upp. Vi upplevde det som svårt att fånga det som vi har kategoriserat
som drama som verktyg då aktiviteten i vissa situationer behövdes filmas från en vinkel så att
barnen syntes framifrån när de talade. Detta medförde dock att förskollärarens mimik och vissa
gester inte blev synliga. Detta hade möjligen kunnat undvikas om vi använt oss av både en
bärbar och en stationärt placerad kamera.
Eidevald (2015) framhåller att det är viktigt att ha i åtanke att videokameran inte är ett neutralt
observationsverktyg och därmed kan dess närvaro påverka situationen. Detta upplevde vi inte
som något större problem. Några av barnen vinkade ibland till kameran men för det mesta låg
barnens fokus på vad som skedde i aktiviteten. Inför varje aktivitet informerade vi barnen om
studiens syfte samt att vi skulle filma dem under aktiviteterna och bad återigen om barnens
samtycke att få filma dem. Samtliga barn godkände att vi filmade men vi anser att det är svårt
att värdera hur väl vi framfört denna information till barnen då det är svårt att veta i vilken
utsträckning barnen verkligen förstod varför vi filmade och vad det innebar att delta i vår studie.
Fokusgruppsdiskussioner
Fokusgruppsdiskussioner utgår ifrån en mindre grupp människor som diskuterar ett ämne som
forskaren har valt och används för att synliggöra hur en grupp människor samtalar kring ett
specifikt ämne samt vilka olika perspektiv och sätt att resonera gruppen har (Dahlin-Ivanoff,
2015). Våra fokusgruppsdiskussioner upplevde vi som både positiva och negativa. Det var
fördelaktigt att fokusgruppsdiskussionerna var korta och erbjöd gruppen möjligheter att
uttrycka sig om det lärandeobjekt som erfors, både före och efter de genomförda aktiviteterna.
Dahlin-Ivanoff poängterar att resultatet av fokusgruppsdiskussionen påverkas av hur skicklig
forskaren är på att leda samtalet, lyssna på vad gruppen säger och lära av gruppen genom
diskussionen. Att leda samtalen och lyssna på vad barnen sa gick bra, i efterhand hade vi dock
kunnat planera utformningen av miljön för dessa diskussioner på ett bättre sätt. Eftersom
diskussionerna skedde direkt efter aktiviteten i samma rum så var barnen uppspelta och trötta.
Vi borde ha utformat en avskild och lugn plats i ett annat rum där barnen kunnat få bättre
förutsättningar för samtalen.
Under våra fokusgruppsdiskussioner använde vi oss av frågor gällande relationerna mellan
gräs, harar och vargar i en näringskedja inspirerade från Allens (2017) studie. Dessa frågor var
antropomorfistiskt utformade vilket kan ha påverkat hur barnen svarade. Frågornas utformning
efterfrågade djurens känslor som glad eller ledsen i förhållande till olika utfall i näringskedjan
(se bilaga 2). Vi upplever att barnens svar skiljde sig mycket från aktiviteterna och de
efterföljande fokusgruppsdiskussionerna. Att vi använde Allens (2017) frågor kan ha varit en
bidragande faktor till denna skillnad då vi under aktiviteterna istället pratade om djurens villkor
i näringskedjan utifrån termerna av att dö eller att överleva till skillnad från frågorna i
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fokusgruppsdiskussionerna där djurens villkor diskuterades utifrån djurens känslor. Ur ett
retroperspektiv kan vi konstatera att vi under fokusgruppsdiskussionerna fick den typ av svar
som vi efterfrågade, det vill säga ett antropomorfistiskt svar där barnen svarade att djuren var
glada eller ledsna. Därmed upplever vi att det naturvetenskapliga fokuset försvann under
fokusgruppsdiskussionerna.
Analys
Vid analys av insamlad data har vi utgått ifrån Rennstam och Wästerfors (2015) analysmetod
att sortera, reducera och argumentera. Att analysera vår insamlade data tog lång tid då
transkriberingsprocesserna var tidskrävande. Vi försökte planera aktiviteterna så att de inte
skulle ta lång tid att genomföra då en kvalitativ studie ofta innebär ett stort insamlat material
(Rennstam & Wästerfors, 2015). Trots detta så blev våra aktiviteter 30 respektive 23 minuter
långa. Samtliga fokusgruppsdiskussioner transkriberades även, men dessa var inte lika
tidskrävande då tiden för dessa var fem, sex respektive åtta minuter.
Under analysprocessen har studiens forskningsfrågor varit vägledande och hjälpt oss att hålla
fokus på lärandeobjektets kritiska aspekter samt på hur vi användande drama som verktyg under
aktiviteterna när vi bearbetat den insamlade datan. Studiens teoretiska utgångspunkter
variationsteorin och utvecklingspedagogiken har hjälpt oss under analysen och väglett oss fram
till ett tillförlitligt resultat. Learning studyns cykliska process bidrog till att vi utvecklade vårt
analysarbete och blev mer effektiva på att sortera, reducera och argumentera. Rennstam och
Wästerfors (2015) framhåller att det är viktigt att en analys innehåller samtliga moment av att
sortera, reducera och argumentera för att få en komplett analys. Denna analysmetod anser vi
har varit passande för vår studie då vi har fått fram ett resultat som kan ses som trovärdigt och
besvarar våra forskningsfrågor.

Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen diskuterar vi barns förståelse för begreppet näringskedja, drama som
verktyg för naturvetenskapligt lärande, undervisningsstrategier i förskolan, naturvetenskap i
förskolan samt implikationer för vårt kommande yrke och förslag på fortsatt forskning.
Barns förståelse för begreppet näringskedja
I studiens resultat framkommer det att de kritiska aspekter som behövdes synliggöras var att
djur konkurrerar om mat, att köttätare inte kan livnära sig på växter samt växternas indirekta
påverkan på köttätare. En vanlig missuppfattning i barngruppen gällande näringskedjor var att
djur delar med sig av sin föda och att köttätare kan överleva på växter om gräsätarna skulle
försvinna. Detta resultat stämmer överens med vad Allen (2017) funnit i sin studie om
förskolebarns förståelse om tre-stegs näringskedjor. Att vi fick ett liknande resultat som Allen
(2017) kan bero på det faktum att vi inspirerades av hur han formulerat sina frågor gällande
olika konsekvenser i näringskedjor i sin studie. En vanlig missuppfattning gällande
näringskedjor är att de endast består av växtätare och köttätare (Gallegos, Jerezano & Flores,
1994) och därmed saknas ofta kunskap om växternas betydelse för allt liv på jorden (JiménezTejada, Sánchez-Monsalve & González-Garcías, 2013). I vår studie visade barnen på en viss
förståelse för att växter är en del av näringskedjan genom deras kunskaper om att växtätare som
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exempelvis harar äter gräs. Därmed upplever vi inte att barnen hade svårt att se växternas
existens, så kallad plant blindness (Allen, 2003). Däremot var det svårare för barnen i vår studie
att se sambandet mellan växterna och deras betydelse för överlevnad i de övriga trofiska
nivåerna, speciellt växternas betydelse för köttätarnas överlevnad. Allen (2003) framhåller att
barn tenderar att studera djur istället för växter och att detta kan bero på att växter och djur
rangordnas antropocentriskt där djuren rangordnas högre än växter. Allen menar att detta kan
bero på att växter är statiska och smälter in i bakgrunden till skillnad från djur som upplevs som
mer dynamiska. Under våra aktiviteter var den största utmaningen för oss att påvisa växternas
indirekta påverkan på köttätarna. Detta kan ha berott på att växternas roll i leken var statiska
genom att de endast låg på golvet och blev bortplockade när något djur åt upp dem, till skillnad
från djuren som dramatiserades av barnen. Detta kan även ha bidragit till barnens engagemang
kring djuren i leken. Barnen i vår studie visade sällan några känslor när växterna försvann ur
leken, till skillnad från när djuren dog eller överlevde och barnen uttryckte glädje eller sorg.
Drama som verktyg för naturvetenskapligt lärande
Att använda drama som verktyg i samband med våra aktiviteter anser vi hade en positiv effekt
ur ett utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv då det hjälpte oss att rikta
barnens uppmärksamhet och på ett lustfyllt sätt bjuda in till dialoger där barnen fick möjlighet
att erfara olika sätt att tolka och förstå lärandeobjektet. Aktiviteternas lärande akt (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014) utgjordes till stor del av vårt användande av drama
som verktyg. Thulin (2011) beskriver hur förskollärare använder kommunikativa strategier för
att rikta barns uppmärksamhet mot ett naturvetenskapligt innehåll. Detta genom att använda
akter som riktning för att svara på frågor, problematisera och uppmana till handling, samt akter
som uttryckssätt vilket innebär att använda ett antropomorfistiskt språkbruk och en lekfull röst.
Thulins strategier överensstämmer med vårt användande av drama som verktyg, eftersom vi
använde oss av lekfulla röstlägen, antropomorfistiska uttalanden och ställde problematiserande
frågor för att uppmana barnen till handling. Thulin (2006) framhåller att användandet av just
antropomorfism inte behöver vara något negativt utan kan vara en god strategi för förskollärare
att utgå ifrån barns erfarenhetsvärld för att kunna öppna upp till vetenskapens värld och dess
begrepp. Vi anser att användandet av ett antropomorfistiskt språkbruk kan vara både
fördelaktigt och missgynnande i undervisning i förskolan. Vi har i denna studie sett att det är
viktigt att överväga när och hur ett antropomorfistiskt språkbruk ska användas. Fördelarna vi
kunde se med ett förmänskligande språkbruk var att detta sätt att tala i vissa situationer var mer
lättillgängligt för barnen. Nackdelarna var, som vi tidigare nämnt i vår metoddiskussion, att det
naturvetenskapliga fokuset blev mindre centralt.

Under aktiviteterna fick barnen dramatisera de olika djuren i näringskedjorna. Detta moment
av leken uppskattades av vissa barn medan somliga inte visade något större engagemang för att
dramatisera djuren. Caiman (2015) framhåller att arbeta med estetik kombinerat med
naturvetenskap är fördelaktigt då estetiken främjar barnens kognitiva förmågor att skapa
förståelser kring olika naturvetenskapliga fenomen. Arlejung (2017) betonar dock att det finns
en risk för att det naturvetenskapliga innehållet hamnar i bakgrunden då de estetiska
lärprocesserna ofta hamnar i fokus. Till skillnad från Arlejung så upplevde vi under våra
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aktiviteter att barnens dramatiseringar minskade under lekens gång och att de fokuserade
alltmer på djurens överlevnad i näringskedjorna. På så sätt fick det naturvetenskapliga
innehållet ett större utrymme än barnens dramatiseringar i våra aktiviteter. Detta skulle kunna
bero på att vi i planeringen och genomförandet av aktiviteterna hade ett tydligt fokus på det
naturvetenskapliga innehållet. Bolton (2008) framhåller att drama kan bidra till att barn får
möjlighet att använda både kropp och sinne samtidigt vid undervisning. På så sätt menar Bolton
att goda förutsättningar för nya erfarenheter och kunskaper kan skapas. Vi kunde se att barnens
dramatiseringar hjälpte dem att konkretisera de olika förloppen i näringskedjorna, speciellt då
barnen värnade om djuren de själva dramatiserat. På så sätt kunde barnen sätta sig in i ett
specifikt djurs förhållande i näringskedjan och förutspå om djuren skulle dö eller överleva.
Detta anser vi visar att användandet av drama i naturvetenskaplig undervisning kan vara ett
lekfullt tillvägagångssätt som skapar engagemang hos barnen.

Undervisningsstrategier i förskolan
Thulin (2011) har i sina studier sett att förskolläraren ofta intar en frågande roll i
naturvetenskaplig undervisning där problematiserande frågor ställs för att uppmuntra barnet att
tänka själv kring lärandeobjektet. I vårt analysarbete kunde vi se ett återkommande mönster av
den frågande förskolläraren där vi som förskollärare ställde väldigt många frågor till barnen för
att rikta barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet. De frågor som vi använde oss av
stämmer bra överens med Thulins (2015) problematiserande frågor och hur- och varförfrågor.
Barnen ställde få frågor under aktiviteterna och detta skulle kunna bero på att vi tog upp mycket
av talutrymmet i undervisningen. På så sätt bestod dialogerna mellan oss förskollärare och
barnen till stor del av att vi ställde frågor och barnen svarade. Thulin (2011) menar att barns
frågor ofta hamnar i bakgrunden då förskolläraren brister i att ta till vara på barns frågor eller
svarar på barnens frågor med en motfråga. Detta kan vi inte se var utmärkande för vårt sätt att
undervisa då analyserna av våra aktiviteter visade att vi tog till vara på och svarade på de frågor
som barnen ställde. En orsak till detta kan vara att våra kunskaper om näringskedjor var goda
och att vi kunde det korrekta vetenskapliga svaret på barnens frågor gällande lärandeobjektet.
Enligt Arleljung (2017) finns det en tradition i förskolan av att förskollärare inte vill uttrycka
huruvida barns tankar och föreställningar om ett naturvetenskapligt fenomen är rätt eller fel.
Arleljung framhåller working theories som ett sätt att möta denna problematik då barns working
theories kan ses som en tillfällig förklaringsmodell för vad barn i stunden ger uttryck för att
förstå. Att använda tankesättet working theories hjälpte oss i undervisningen att se på barnens
lärande gällande de kritiska aspekterna som något barnen ännu inte fått syn på. Detta bidrog till
ett positivt förhållningssätt där barnens hypoteser, om än felaktiga, inte sågs som en brist. Vi
utgick ofta från barnens working theories under aktiviteterna och intresserade oss för hur barnen
resonerade kring olika utfall för förändringar i näringskedjan. Vi upplever att det skapades en
undersökande atmosfär där barnens hypoteser utmanades genom diskussioner där vi med hjälp
av produktiva frågor vägledde barnen mot det vetenskapligt korrekta svaret.

Naturvetenskap i förskolan
Samhällets ökade medvetenhet om de globala förändringar som pågår har bidragit till ett större
intresse för barns kunskapsutveckling inom det naturvetenskapliga området (Thulin, 2011).
26

Barn ses som viktiga aktörer där deras ökade kunskaper kan leda till en förändring gällande
människans påverkan på naturen (Thulin, 2015). Thulin beskriver en problematisk trend där
naturvetenskap inte är ett populärt ämne bland skolelever. I vår studie har vi sett att det genom
enkla aktiviteter med inslag av drama går att diskutera komplicerade frågor med barn gällande
näringskedjor, ekologiska samband och förändringar i ekosystemet och dess konsekvenser.
Under vår vistelse på förskolan där vi utförde vår studie upplevde vi det som att vårt intresse
och engagemang för att arbeta med ett naturvetenskapligt innehåll bidrog till att de deltagande
barnen tyckte att det var kul och intressant. Därmed kan vi i vår studie se att vår positiva
inställning till att arbeta med naturvetenskap var viktig för att uppmuntra barnen till ett
naturvetenskapligt utforskande. Siraj-Blatchford (2001) framhåller att det är viktigt att
förskollärare uppmuntrar barn till ett tidigt naturvetenskapligt utforskande där de får möjlighet
att upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen och vetenskapliga förklaringar på ett lekfullt
sätt. Att arbeta med naturvetenskap i förskolan är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Trenden att
elever i skolan upplever naturvetenskap som ett mindre populärt ämne anser vi kan vändas
genom att barn redan i förskolan får möta roliga och stimulerande naturvetenskapliga
undervisningstillfällen. På så sätt kan barn tidigt får möta och utveckla positiva attityder till
naturvetenskap som kan bidra till ett livslångt lärande.
Implikationer för vårt kommande yrke och förslag på fortsatt forskning
Studien har bidragit till att vi utvecklat vårt eget kunnande om hur förskollärare kan arbeta med
metoden learning study i förskolan. Genom vår learning study genererade vi mycket kunskap
genom att filma och granska oss själva och vilka förutsättningar för lärande vi möjliggjorde för
barnen i vår undervisning. Vi vill betona att studiens resultat är kontextuellt och utgår ifrån våra
och de deltagande barnens erfarenheter. Detta innebär att om learning studyn genomförts med
andra förskollärare och barn så hade det blivit ett annat resultat.
Vi upplevde det som fördelaktigt att tillsammans analysera aktiviteterna och vårt
förhållningssätt. Detta då möjligheten att diskutera det filmade materialet med varandra bidrog
till en mer djupgående analys då vi fick syn på olika saker och därmed berikade varandras sätt
att tänka. Denna form av kollegialt lärande kommer vi att ta med oss i vår kommande profession
då det är viktigt att sträva efter att ständigt utvecklas som förskollärare. En annan viktig aspekt
som vi vill lyfta är vikten av att vara ämneskunnig och vara insatt i lärandeobjektet och vad det
innebär att förstå något på ett särskilt sätt. Detta då det krävs goda kunskaper om ett specifikt
ämne för att förstå vad som kan vara svårt för barn att få syn på. Vi anser att learning studies är
en bra metod för att utveckla en undervisning som bidrar till att utveckla barns förståelse för
naturvetenskapliga fenomen i förskoleverksamheter. Genom att utgå ifrån barns erfarenheter
gällande det avsedda lärandeobjektet så kan förskollärare iscensätta en aktivitet som hjälper
barn att få syn på aspekter av lärandeobjektet som de ännu inte sett. Learning studies är även
en bra metod för förskollärare att utveckla sina yrkeskunskaper. Detta genom att den cirkulära
processen i en learning study bidrar till en kontinuerlig självgranskning där förskollärares
undervisningsstrategier kan revideras och omprövas.
Det skulle vara intressant att planera och genomföra ytterligare en aktivitet där vi fick möjlighet
att utgå ifrån de kunskaper vi vunnit från denna studie då vi kunde se både för- och nackdelar
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med hur vi utformade aktiviteterna. Det hade även varit intressant att studera vidare om hur
växternas betydelse kan synliggörs än mer i näringskedjor och ytterligare synliggöra vilken
inverkan människan har på naturen och vilka konsekvenser detta får för de övriga trofiska
nivåerna i näringskedjan. Ett förslag på fortsatt forskning är att genom en learning study studera
hur förskollärare kan utveckla barnens kunskaper gällande växternas utvinning av energi från
solen genom fotosyntesen.
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Bilaga 1
Önskan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen
för ett examensarbete vid förskollärarutbildningen vid Luleå universitet.
Vi heter Sara och Johanna och är studenter som utbildar oss till förskollärare via Luleå tekniska
universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete. Arbetet motsvarar en halv termins
heltidsstudier och skall vara klart i januari 2019. Examensarbetets syfte är att genomföra en
aktivitet där barnen får möjlighet att lära sig vad en näringskedja är för något. Detta för att se
vad som är viktigt att förskolläraren synliggör under aktiviteten för att skapa en bra
undervisning. För att kunna besvara på våra frågor behöver vi filma en aktivitet som vi kommer
att genomföra tillsammans med barnen på förskolan. Vi kommer att använda en lärplatta från
förskolan för att filma aktiviteten. Sedan kommer vi att stanna kvar i förskolans lokaler och
analysera det filmade materialet.
Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse om att ert/era barn får delta i vår
aktivitet som ingår i examensarbetet. Alla barn kommer att garanteras anonymitet och förskolan
kommer inte heller att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna urskiljas i vår studie. I enlighet
med de etiska regler som gäller forskning är deltagandet helt frivilligt. Ni föräldrar och barn
har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet.
Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan
forskning eller bearbetning.
Vad vi behöver från er är att ni som barnens vårdnadshavare skriver under detta brev och så
snart som möjligt lämnar det till någon av personalen på avdelningen.
Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er del:
( ) Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen
( ) Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen
Datum …………………………
vårdnadshavares underskrift/er och barnets namn
…………………………………………..…
………………………………………......................

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående mail eller telefonnummer:
Med vänliga hälsningar Johanna och Sara.
Kontakt:

Johanna Söderholm
Tel: 073 xxx xx xx
Mail: xxxxxx-5@studen.ltu.se

Sara Mickelsson Penttäjä
Tel: 073xxx xx xx
Mail: xxxxxx-5@student.ltu.se

Handledare för undersökningen är:
Anna Vikström

Per Högström

Mail: xxxx.x.xxxxxxxx@ltu.se

Mail: xxx.xxxxxxxx@ltu.se
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Frågor till förkunskapstestet (Inspirerade från Allen (2017))
(Förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur, ordning i näringskedjan)
Haren och vargen är båda ute och springer i skogen, plötsligt möts dom. Vem jagar vem?
Vad kommer vargen att göra med haren då vargen fångat den?
Jagar haren något?
Vad äter haren?
(Konsekvenser av att växtpopulationen ökar)
Det växer jättemycket gräs i skogen, blir hararna glada eller ledsna när det finns mycket gräs?
(Konsekvenser av att växtpopulationen minskar)
I skogen finns det en hare som äter gräs, sen kom det en busig hare och åt upp allt gräs.
Hur tror ni att den första haren känner nu när det inte finns något gräs kvar?
Varför känner haren så?
Vad händer med den första haren nu när det inte finns något gräs att äta?
(Konsekvenser av att antalet växtätare ökar)
Tycker vargen att det är bra eller dåligt med många harar i skogen? Varför då?
(Konsekvenser av att antalet växtätare minskar)
Alla harar i skogen springer bort, blir vargen glad eller ledsen när alla harar är borta? Varför
då?
Vad händer med vargen när det inte finns några harar att äta?
(Konsekvenser av att antalet köttätare ökar)
Fler vargar kommer in i skogen, vad tycker hararna om att det är många vargar i skogen? Varför
då?
(Konsekvenser av att antalet köttätare minskar)
Vargarna lämnar skogen, vad tycker hararna om att vargarna är borta? Varför då?
(Konsekvenser av att växterna minskar och hur det påverkar köttätarna)
Vargarna kommer tillbaka till skogen. En till busiga haren kommer och äter upp allt gräs, vad
tycker vargarna om att gräset tagit slut?
Vad kommer att hända med vargarna när det inte finns något gräs?
(Förhållandet mellan köttätare och växt)
Vargar äter harar, men kan vargar äta gräs?
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Originalbilder hämtade från:
Varg: https://www.shutterstock.com/search/%22wolf_body%22
Hare: https://pixabay.com/sv/hare-lepus-europaeus-2240059/
Gräs: https://pixabay.com/sv/rush-gräs-äng-halme-grässtråna-463370/
Katt: http://wethreecats.blogspot.com/2007/03/
Mus: https://sv.wikipedia.org/wiki/Möss#/media/File:House_mouse.jpg
Blåbär: https://pixabay.com/sv/blåbär-frukt-mat-berry-hälsa-625265/
Nyckelpiga: https://www.shutterstock.com/sv/image-photo/ladybug-on-white-52825891?src=zl5PSOPy-AboBaemqCFgQ-1-79
Bladlus:
https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?svar=kun&user=1304&MessageID=965239
&ForumID=34
Blad: https://herbalworksbysweden.com/?attachment_id=2009
Torka: https://thewallpaper.co/drought/
Barn: https://www.presseteamaustria.at/nachhilfeunterricht-wien/
Jägare: https://www.shutterstock.com/sv/image-photo/woman-rifle-hunter-silhouetted-sunset133989479?src=pFfTNyg2eQJ6QOF_yhbmGw-1-35
Björn: https://pixnio.com/fauna-animals/bears/brown-bear-close-head-animal-mammal
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