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FÖRORD 

Under mina år som verksam förskollärare och lärare i de yngre skolåren har 
undervisningsmaterial utgjort en viktig källa till stöd i arbetet med olika kun-
skapsområden. Jag funderade inte så mycket på hur materialet var utformat 
men jag upplevde att jag efterfrågade tydligare vägledning i de områden som 
jag själv inte hade så rika ämneskunskaper eller etablerat intresse för. I de 
områden som jag kände mig säkrare på tog jag också ut svängarna mer och 
kunde gå utanför den vägledning som materialet erbjöd. Under mina år som 
lärarutbildare har intresset för lärares användning av undervisningsmaterial 
successivt vuxit fram och utvecklats. Jag har hört talas om skolhuvudmän som 
på övergripande nivå beslutat om att köpa in ett specifikt undervisnings-
material som ska användas av alla tillhörande förskolor och skolor. Jag har 
också upplevt ett behov av att studenter ges möjligheter och kompetens att 
kritiskt granska undervisningsmaterial som olika aktörer erbjuder samt reflek-
tera över vilken roll läraren har och kan ta när ett färdigt undervisningskoncept 
används. Under min doktorandtid har jag fått möjlighet att fördjupa mig i lä-
rares användning av undervisningsmaterial och jag hoppas att den avhandling 
som nu föreligger ska kunna utgöra ett underlag för diskussion och lärdomar 
inom detta område. 

Liksom många tidigare doktorander har jag fått erfara att en avhandlings-
process inte är någon ensamsegling. Många har bidragit till innehållet i av-
handlingen. Först och främst har mina två handledare spelat en stor roll för 
hur avhandlingen formats. Monika Vinterek har agerat huvudhandledare och 
rollen som biträdande handledare har axlats av Annie-Maj Johansson. Vi tre 
har kamperat ihop under hela min doktorandtid, en ynnest i sig! Jag kommer 
att sakna känslan från våra handledningstillfällen. Inte sällan tornade berg av 
jobb fram men alltid hand i hand med en positiv och energifylld känsla! Ni 
har sannerligen hjälpt mig att skapa kontinuitet i forskrutbildningsvirrvarret, 
ständigt med siktet på det övergripande syftet att bli en fullfjädrad forskare! 

Monika, en mer professionell handledare får man leta efter! Samtalen med 
dig har berikat och utvecklat mig som förskollärare, lärare, lärarutbildare, 
forskare och människa. Ett särskilt tack till dig för att du var beredd att agera 
taxi (och barnmorska?) till förlossningen under vårt första internat i Sigtuna 
när jag var höggravid.  

Annie-Maj, du har fyllt upp rollen som biträdande handledare förträffligt! 
Dina inspel har varit ovärderliga och ständigt bjudit nya infallsvinklar. Du har 
också, oförtrutet, skapat tid och utrymme för att hjälpa mig när jag haft frågor 



  

   
  

  
  

    
  

   
    

 
     

 
      

   
 

 
  

 
      

  
   

  
 

    
  

  
     

             
   

    
  

    
    

    
      

   
    

 
 

 
 

 

och funderingar. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med dig och kommande 
förskollärarstudenter! 

Jag vill också rikta ett särskilt tack till de förskollärare och barn som öpp-
nade dörren för mig. Ni har varit med och bidragit till kunskapsutvecklingen 
gällande undervisning i naturvetenskap i förskolan, så viktigt! 

Arbetet med avhandlingen startade i forskarskolan ULL och resor till 
Stockholm, Uppsala, Umeå och Italien. Tack till alla som var involverade, det 
var en härlig och lärorik upplevelse att gå en forskarskola! 

När forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete etablerades vid Högsko-
lan Dalarna fick jag möjlighet att bygga vidare på min påbörjade licentiatupp-
sats i riktning mot en doktorsexamen i pedagogiskt arbete. Jag vill rikta ett 
särskilt tack till doktorandgruppen i pedagogiskt arbete. Att blanda högt och 
lågt är förlösande och säkerligen gynnsamt för avhandlingsprocessen. Keep 
up the good work! 

Jag har också haft förmånen att ingå i och agera lärarutbildare vid Institut-
ionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Det är en positiv, uppbyg-
gande och ständigt stöttande miljö där skarpa samtal varvas med en humorist-
isk och gemytlig känsla. Jag ser det som ett privilegium att vara en del i denna 
atmosfär och anda! Jag vill särskilt tacka för de samtal och diskussioner med 
utgångspunkt i mina texter som ägt rum i olika seminarier.  

Några läsare har granskat mitt avhandlingsmanus i olika skeden mer ingå-
ende. Tack till Catharina Nyström Höög, Carina Hjelmér och Christina Ottan-
der för professionell, framåtsyftande och tankeväckande guidning. 

Jag vill också rikta ett tack till Terje Hedström, Hed Kerstin Larsson och 
Susanne Römsing för att ni tagit er tid att besvara frågor med anknytning till 
fysikaliska fenomen och kemiska processer. 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma mina allra närmaste. Tobbe, du har 
under alla år stöttat mig och även tagit stort ansvar för hem och barn när jag 
behövt tid och utrymme för avhandlingsarbetet, det är jag så tacksam för! Axel 
och Max, tänk att jag får vara er mamma. Ni ger mig livslust! Ni har också 
bidragit till avhandlingens framväxande genom ert behov av er mamma i var-
dagsbestyr och det som är viktigt för er. Det har möjliggjort distans till mina 
texter och att tankar fått ta tid, så viktigt i en skrivprocess. Så har vi kommit 
till mamma. Du ställer alltid upp, så som när du följde med på tågresor och 
boende i Stockholm och där traskade långa sträckor med Max i barnvagnen 
under tiden som jag betade av forskarutbildningskurser. Värdefull hjälp! 
Till sist, pappa, nu skålar vi för springan i horisonten! 

Falun den 7 januari 2022. 
Elin Eriksson 



  

 

 
 
   

    
 

 
 

          
  

      
  

 
   

   
   

  
  

  
 

 
 

   
 

  

  
  

    
 

   
 

         

  

INLEDNING 

Problemformulering 
Att planera, genomföra och utvärdera undervisning utgör en central del av lä-
rares vardagliga arbete. I detta arbete har lärare i alla tider själva skapat under-
visningsmaterial av olika slag, till exempel uppgifter och andra texter, bilder, 
figurer och modeller som använts i undervisningen för att stödja barns möj-
ligheter till lärande. Jag minns att det redan under tiden som student i lärarut-
bildningen uppfattades som betydelsefullt att ”samla på sig en bank” av olika 
underlag som senare kunde användas i undervisning i yrket. När jag så små-
ningom började arbeta som lärare blev jag också varse att det kunde vara 
mycket tidskrävande att hela tiden skapa sitt eget undervisningsmaterial, det 
var helt enkelt inte möjligt. Man vände sig därför till förproducerade material 
eftersom de erbjuder läraren en lösning när det gäller problemet att få tiden att 
räcka till. Med förproducerade undervisningsmaterial avses i den här avhand-
lingen material som skapats av någon annan än läraren själv men som är av-
sedda att användas av lärare i undervisningen, ibland kallade läromedel eller 
pedagogiska hjälpmedel. Den här typen av undervisningsmaterial kan fylla en 
viktig funktion genom att läraren inte själv behöver välja ut ett innehåll att 
behandla eller hur detta ska presenteras och läraren behöver genom vissa läro-
medels försorg inte heller införskaffa de materiella resurser som behövs. Nu-
mera finns många olika producenter av läromedel inriktade på olika kunskaps-
områden, såväl kommersiella företag som icke kommersiella organisationer 
och föreningar. Samtidigt som lärare erbjuds en värdefull hjälp i arbetet med 
att planera och genomföra undervisning när de använder den här typen av 
undervisningsmaterial kommer materialets innehåll och utformning också att 
styra och påverka lärarens arbete. Användningen av förproducerade undervis-
ningsmaterial väcker således frågor som handlar om vilka möjligheter och ut-
maningar som den här typen av material erbjuder läraren, vilken undervisning 
som skapas när lärare använder sådana material och vad barnen ges möjlighet 
att lära sig i undervisning som tar stöd i förproducerat material. Dessa frågor 
står i fokus i den här avhandlingen. 

Lärare i förskola och de yngre skolåren måste ofta hantera många olika 
ämnesområden i sitt yrke, det är inte särskilt vanligt förekommande att olika 
lärare ansvarar för olika områden i dessa verksamheter. Lärare som arbetar i 
de här utbildningsformerna kan alltså få ta sig an ämnesområden som de 
kanske inte känner sig bekväma med. Det kan handla om osäkerhet gällande 
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kunskaper i ett specifikt ämne eller självförtroende när det gäller att bedriva 
undervisning i detta ämne. Till ovanstående kan läggas att lärare måste kunna 
hantera förändringar i uppdraget över tid. Exempelvis kan ett kunskapsområde 
ges en mer framträdande plats i något styrdokument vilket ställer krav på ett 
ökat fokus även i undervisningen. Att ta hjälp av förproducerade undervis-
ningsmaterial kan vara ett sätt för lärare att möta den spänning som kan uppstå 
mellan en verksamhets traditionella innehåll och krav från samhället att inklu-
dera nya områden eller arbetssätt i undervisningen. Till exempel har förskolan 
en lång tradition av att behandla delar av ämnet biologi i undervisningen. Att 
vistas i, och på olika sätt uppleva naturen, är en del av de traditioner som för-
skolekulturen är bärare av. Tidigare studier har också visat att naturvetenskap-
liga aktiviteter i förskola i huvudsak utgörs av observation och benämning av 
djur och växter (Ekborg & Lindahl, 2007; Elm, 2008; Skolinspektionen, 
2012). Andra områden inom naturvetenskap, såsom fysik och kemi, har inte 
haft någon framträdande roll i förskolan. Dessa områden har till och med upp-
levts som olämpliga (Ekborg & Lindahl, 2007). Det har också visat sig att 
förskollärarstudenter likställer naturvetenskap med biologi även efter att de 
tillägnat sig kemi- och fysikundervisning i sin utbildning (Thulin & Redfors, 
2017). Således är det enbart vissa aspekter av naturvetenskap som har utgjort 
självklara inslag i förskolans verksamhet. Det senaste decenniet har samhällets 
krav på innehållet i förskolans verksamhet förändrats genom ett ökat fokus på 
olika områden, till exempel fysik och kemi. Att ta hjälp av förproducerade 
undervisningsmaterial kan då vara ett sätt för lärare att hantera en sådan situ-
ation. 

När den svenska förskolans arbete med det naturvetenskapliga ämnesom-
rådet granskas har det visat sig att pedagoger upplever det som svårt såvida 
det inte handlar om djur och natur (Skolinspektionen, 2016). Samtidigt visar 
andra studier att förskollärarstudenter är positivt inställda till ämnesområdet 
eller att de åtminstone inte ger uttryck för en negativ inställning i relation till
ämnesområdet (Sundberg & Ottander, 2013; Thulin & Redfors, 2017). Även 
i ett internationellt perspektiv har forskningsresultat visat att det finns svårig-
heter i undervisningen för yngre barn relaterat till det naturvetenskapliga äm-
nesområdet. Till exempel har studier visat att lärarstudenter (i utbildning för 
yngre barn) har ringa ämneskunskaper och att de inte är medvetna om att så 
är fallet eller hur det påverkar deras förmåga att undervisa (Garbett, 2003). 
Internationella studier visar även att verksamma lärare för yngre barn upplever 
naturvetenskap som negativt och att detta baseras på erfarenheter från den 
egna skoltiden (Eick & Reed, 2002). Det finns också forskning som pekar på 
ytterligare dimensioner gällande naturvetenskap och undervisning för de 
yngre barnen. I en studie visade det sig att förskollärarstudenter hade en pos-
itiv attityd till att arbeta med naturvetenskap i förskolan när de började sina 
studier, en uppfattning som också växte med ökad kompetens och självförtro-
ende i relation till ämnet allteftersom utbildningen fortskred. Studenterna upp-
gav också att de ville använda sina kunskaper när de började arbeta som för-
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skollärare. Trots en positiv attityd, växande kompetens och självförtroende 
samt vilja att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i förskolan upplevde 
studenterna svårigheter att hitta sätt att arbeta med detta i det praktiska arbetet 
(Sundberg & Ottander, 2013). Det har också visat sig att det senaste decenniets 
förskjutning av förskolans uppdrag mot att bli mer inriktat på ett naturveten-
skapligt lärandeinnehåll knutet till områdena fysik och kemi inte återspeglas i 
undervisningen i förskolan. Skolinspektionen har i ett flerårigt gransknings-
projekt till exempel konstaterat att arbetet med naturvetenskap behöver ut-
vecklas på flertalet av de studerade förskolorna. Målinriktad undervisning sak-
nas och lärarna i förskolan tycks inte ha naturvetenskapliga kunskaper, själv-
förtroende eller trygghet i att undervisa i området. Till exempel uttrycker pe-
dagoger en osäkerhet att använda ämnesspecifika uttryck (Skolinspektionen, 
2018). 

Det som beskrivs ovan har jag funnit intresseväckande och frågor har upp-
stått angående vad som händer när lärare som kanske inte har så specifika 
ämneskunskaper tar bruk av ett förproducerat undervisningsmaterial för att 
undervisa i ämnesområden som man av tradition inte gjort tidigare. I avhand-
lingen riktas därför intresset mot förproducerade undervisningsmaterial och 
lärares användning av sådana samt vilka möjligheter till lärande som skapas 
för barnen när dessa används. 

I Sverige har det blivit alltmer vanligt att använda det förproducerade 
undervisningsmaterialet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i försko-
lan. I den här avhandlingen är det delar ur NTA för förskolan och förskollära-
res användning av detta i undervisningen samt vilka lärandemöjligheter som 
skapas för barnen som är centralt. Då tidigare studier som behandlar NTA för 
förskolan tycks saknas fann jag det lämpligt att låta min studie fokusera förs-
kollärares bruk av detta, som exempel på användning av ett förproducerat 
undervisningsmaterial, och jag avser att specifikt bidra till att fylla denna kun-
skapslucka. 

Avhandlingen kan genom detta bidra med kunskap om den här typen av 
undervisningsmaterial, förskollärares användning av sådana samt vad barn ges 
möjlighet att lära sig gällande naturvetenskap i förskolan i undervisning som 
tar stöd av ett förproducerat undervisningsmaterial. I detta ryms även generell 
kunskap om vad som främjar respektive hindrar barns möjligheter till lärande 
när lärare använder förproducerade undervisningsmaterial, kunskap som be-
döms relevant för lärares arbete i såväl förskola, förskoleklass som de tidigare 
skolåren samt oavsett vilket ämnesområde det handlar om. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka möj-
ligheter och utmaningar ett förproducerat undervisningsmaterial kan erbjuda 
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lärare samt vilka lärandemöjligheter som skapas för barnen när lärare använ-
der ett sådant material i undervisningen. 

Ett mer specifikt syfte är att utveckla kunskap om förskollärares undervis-
ning med ett naturvetenskapligt innehåll med stöd av det förproducerade 
undervisningsmaterialet NTA samt vilket tänkbart lärande som möjliggörs för 
barnen i detta. 

Frågeställningar 
1. Vilka syften uttrycker förskollärarna med undervisningen när de tar stöd 

av NTA? 
2. Vilka syften framträder i genomförandet av undervisningen som tar stöd 

av NTA? 
3. Hur sammanbinder förskollärarna barnens tidigare erfarenheter med nya 

situationer i undervisningen med stöd av NTA? 
4. Vilka syften framträder i lärarhandledningarna som finns till NTA-materi-

alet som förskollärarna i studien använder? 
5. Vilken roll kan lärarhandledningarna ha spelat för hur det förproducerade 

materialet använts? 

Bakgrund 
Undervisning och naturvetenskap i förskolan 
Förskolan fick sin första formella läroplan 1998 (Skolverket, 1998) och fick 
därmed formellt rollen som det första steget i det svenska utbildningssystemet. 
Denna roll förstärktes 2011 då förskolan kom att lyda under skollagens skol-
formsövergripande skrivelser där termer som utbildning och undervisning 
också kom att gälla förskolan (SFS 2010:800). I skollagens skrivelser definie-
ras utbildning i förskola och skola som ”den verksamhet inom vilken under-
visning sker utifrån bestämda mål” (SFS 2010:800, 1 kap. 3§). Undervisning 
preciseras som ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 
förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kun-
skaper och värden” (SFS 2010:800, 1 kap. 3§). Vare sig begreppet utbildning 
eller undervisning har emellertid förekommit i förskolans läroplan tidigare. 
Detta ändrades i och med att en ny läroplan för förskolan trädde i kraft 2019 
där det till exempel slås fast att: ”Undervisningen i förskolan ska ske under 
ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom in-
hämtande och utvecklande av kunskaper och värden.” (Skolverket, 2018, s. 
19). 

Även om undervisningsbegreppet inte använts för att beskriva den egna 
verksamheten i förskolan har det historiskt sett förts en diskussion om dess 
vara och innebörd i relation till förskolans praktik. Verksamma pedagoger i 
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förskolan har till exempel förknippat undervisningsbegreppet med uttryck 
som förmedlingspedagogik, katederundervisning och utantillinlärning. För att 
ta avstånd ifrån en sådan bild av undervisning har förskoleverksamhet sedan 
länge positionerats som något som inte är som skolans verksamhet (Ro-
senqvist, 2000). Vanligare uttryck för att beskriva förskolans/pedagogens 
uppdrag har varit att tala om exempelvis ”pedagogisk verksamhet”, att ”främja 
lärande” och ”en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bil-
dar en helhet” för det uppdrag som förskolan tilldelats (Skolverket, 1998, 
2010). Förskolan har av tradition också varit bärare av ett barncentrerat för-
hållningssätt där man önskat ta vara på barnets värld och erfarenheter (Pram-
ling Samuelsson & Williams, 2015). 

Trots att såväl skollagen som läroplanen för förskolan föreskriver att under-
visning är ett begrepp för att beskriva en verksamhet utifrån bestämda mål är 
det omdiskuterat vad detta innebär. Till exempel framträder en villrådighet 
hur det ska tolkas och realiseras bland pedagoger i förskolans praktik (Vall-
berg Roth, 2020). Att förskolan inordnats under skollagens skrivelser samt 
införandet av begreppet undervisning i förskolans styrdokument har under en 
längre tid genererat diskussioner gällande såväl vad som ska vara förskolans 
uppdrag och hur detta ska begreppsliggöras. Vissa forskare har framhållit att 
undervisningsbegreppet inte hör hemma i förskolan (Eidevald, 2016). Eide-
vald pekar på en risk att förskollärare börjar se på sig själva som de som ska 
lära ut kunskaper och att förskolans bärande princip att i verksamheten utgå 
från barns intresse och nyfikenhet riskerar att gå förlorade. Flera forskare har 
i studier avsett att bidra med kunskap om hur undervisning i förskolan kan 
förstås och komma till uttryck (se till exempel Melker et al., 2018; Nilsson et 
al., 2019; Olsson et al., 2020; Sheridan & Williams, 2018; Vallberg Roth, 
2020). 

Det naturvetenskapliga ämnesområdet har sedan 2010 en mer framskriven 
roll i förskolans läroplan. Exempelvis inkluderades då mål för verksamheten 
som handlar om kemiska processer och fysikaliska fenomen (Skolverket, 
2010). Mot bakgrund av denna förändring och att undervisning som begrepp 
inkluderats i läroplanen har specifika frågor angående vad undervisning inom 
det naturvetenskapliga området kan/ska vara i förskolan och vilka kunskaper 
och kompetenser pedagoger innehar/behöver inneha för detta aktualiserats i 
såväl förskole- som forskarpraktiken (se till exempel Andersson & Gullberg, 
2014; Thulin & Gustavsson, 2017; Westman & Bergmark, 2014). Jag gör inga 
anspråk på att i denna studie definiera hur undervisning ska förstås i förskolan, 
men mot bakgrund av att skollagen samt den läroplan som gäller idag för för-
skolan använder undervisning som term för förskolans uppdrag och att det ska 
vara något som sker utifrån bestämda mål har jag också valt att använda under-
visningsbegreppet i den här avhandlingen. Eftersom jag intresserar mig för 
didaktiska frågor och önskar bidra med kunskap om undervisningsprocessers 
tänkbara möjligheter till naturvetenskapligt lärande för de barn som deltar när 
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lärare tar utgångpunkt i ett förproducerat undervisningsmaterial har jag även 
av den anledningen funnit det relevant att tala om undervisning.1 

Naturvetenskap och teknik för alla  
NTA beskrivs som ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik 
och matematik (NTA Skolutveckling, 2021a). Ett övergripande syfte med 
NTA är att stimulera elevers och lärares intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik genom att vara ett stöd för pedagoger att arbeta med och att 
utveckla undervisningen i dessa ämnesområden. NTA har sina rötter i det 
amerikanska skolutvecklingskonceptet Science and Technology for Children. 
I mitten av 90-talet påbörjade Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademien arbetet med att utveckla NTA för en svensk 
kontext, vilket gjordes i samarbete med några kommuner. NTA drivs utan 
kommersiellt vinstintresse i form av den ekonomiska föreningen NTA Skol-
utveckling (NTA Skolutveckling, 2021a). Inom NTA erbjuds pedagoger olika 
teman som uppges vara anpassade utifrån förskolans och skolans läroplaner. 
Totalt finns ett 30-tal teman för arbete med NTA från förskolan till och med 
grundskolans årskurs 9. Exempelvis finns temat Luft för förskolan och temat 
Jämföra och mäta för förskoleklass (NTA Skolutveckling, 2021b). Kontinu-
erligt utvecklas nya delar. Förutom att teman specifikt riktade mot förskolan 
lanserades 2010 har till exempel teman riktade mot matematik i grundskolan 
samt hållbar utveckling i såväl förskola som grundskola adderats. Varje tema 
består av en utbildning, en lärarhandledning och en stor låda innehållande de 
materiella resurser som behövs för att genomföra olika experiment2 med an-
knytning till temaområdet. I de delar ur NTA som är riktade mot grundskolan 
ingår även dokument som är avsedda att användas av eleverna. För att peda-
goger vid en förskola eller skola ska kunna få tillgång till materialet krävs att 
huvudmannen ansluter sig till föreningen NTA Skolutveckling mot en kost-
nad. Genom medlemskapet i föreningen får pedagoger möjlighet att utbilda 
sig inom de teman som NTA erbjuder och använda sig av temalådor och hand-
ledningar kopplade till dessa (NTA Skolutveckling, 2021a). Varje medlem ut-
ser en samordnare i sin verksamhet som ansvarar för materialet och utgör län-
ken mellan pedagogen och den rikstäckande organisationen (NTA Skolut-
veckling, 2021a). När föreliggande studies empiri samlades in var 146 huvud-
män medlemmar i föreningen NTA Skolutveckling, varav närmare 30 var 
fristående vilket betyder att förskolor under dessa huvudmän hade möjlighet 

1 I studien används uttrycken barn, förskolebarn och elev, beroende på kontexten. På motsva-
rande sätt används uttrycken lärare, förskollärare och pedagog, beroende på kontexten. I skriv-
processen har sammanhang och läsarvänlighet varit vägledande för vilket uttryck som har valts.
2 I avhandlingen används begreppen experiment och försök synonymt. Ambition är att genom 
detta skapa variation som kan underlätta läsningen av den skrivna texten. 
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att använda NTA-materialet i sin verksamhet3. Huvudmän som ansluter sig till 
NTA har sedan studiens datainsamling genomfördes ökat kontinuerligt, både 
när det gäller kommunala samt fristående huvudmän (NTA Skolutveckling, 
2021c). Detta kan delvis förstås mot bakgrund av att NTA-materialet för för-
skolan specifikt behandlar områden inom fysik och kemi och erbjuder alltså 
lärare i förskolan en hjälp att hantera sådana ämnesområden som av tradition 
inte behandlats i undervisningen och som lärarna kanske inte upplever så lätta 
att hantera. NTA-materialet erbjuder också läraren en komplett utrustning för 
att genomföra experiment som annars skulle kräva mycket tid av pedagogerna 
att införskaffa och/eller plocka ihop själva. 

Pedagoger som vill använda ett NTA-tema genomgår en kort introdukt-
ionsutbildning där arbetssättet som NTA bygger på behandlas samt en kortare 
utbildning i det tema man önskar få tillgång till och arbeta med. Efter genom-
gången utbildning kan en skola eller förskola låna en temalåda en given pe-
riod, till exempel en termin. För varje pedagogs deltagande i introduktions-
och temautbildningar samt lån av temalådor betalar huvudmannen en avgift 
till föreningen NTA (NTA Skolutveckling, 2021b). 
Ursprungligen var NTA-materialet utformat för skolans verksamhet men som 
tidigare nämnts finns också teman specifikt utvecklade för förskolan sedan 
2010. Vid tiden för datainsamlingen i den här studien fanns temana Vatten, 
Luft respektive Ljud för förskolans arbete med NTA. Efter detta har ytterligare 
teman mot förskolan utvecklats, nämligen Ljus samt Teknik och hållbar ut-
veckling och användningen av NTA i förskolan har också ökat. År 2010, då 
de första temana för förskolan blev tillgängliga för pedagoger i förskolan, ar-
betade 6 000 förskolebarn med NTA (Marja Andersson, personlig kommuni-
kation, 24 mars 2015). År 2019 involverades cirka 20 000 förskolebarn (Marja 
Andersson, personlig kommunikation, 18 februari 2021). 

Som tidigare nämnts beskrivs NTA som ett skolutvecklingsprogram. I detta 
ingår även andra delar än vad som varit i fokus i den här studien. I förskola 
och skola är det mer vanligt att tala om exempelvis undervisningsmaterial och 
pedagogiska verktyg än skolutvecklingsprogram. Andra forskare har också 
menat att uttrycket läromedel kan användas för NTA (Ekborg & Lindahl, 
2007). När det handlar om undervisning i förskolan är det dock inte särskilt 
vanligt att använda begreppet läromedel för att tala om material som avser att 
vara ett stöd i undervisningen och mitt val av benämning baseras på att ut-
trycket undervisningsmaterial utgör ett mer generellt begrepp som är välbe-
kant för pedagoger i såväl förskola som skola. För att markera en skillnad 
mellan sådant undervisningsmaterial som lärare själv skapar för sin undervis-
ning och sådana som är producerade av någon annan än läraren själv har till-
ägget förproducerat använts. En annan anledning till att jag valt en annan be-

3 Uppgifterna angående medlemmar i föreningen NTA under tiden för datainsamlingen i stu-
dien hämtades från NTA Skolutvecklings dåvarande webbsida i maj 2014. 
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nämning än den som NTA själva använder är att jag studerar delar ur materi-
alet och inte NTA som helhet. De materiallådor och handledningar som lärare 
erbjuds inom NTA utgör centrala delar i materialet varför jag funnit det in-
tressant att studera lärares användning av dessa specifika delar. 

I den här avhandlingen är det delar ur NTA-materialet för förskolan samt 
förskollärares användning av detta i undervisningen som jag riktar blicken 
mot. Mer specifikt är det NTA-temana Luft respektive Vatten som står i fokus. 
I vart och ett av dessa teman ingår det material som behövs för att utföra mel-
lan 25–30 olika experiment som beskrivs i den tillhörande lärarhandled-
ningen. Förutom förskollärarnas undervisning utifrån NTA har jag i den här 
studien också riktat blicken mot lärarhandledningarna som fanns till dessa te-
man och som förskollärarna i studien använde i planering och genomförande 
av undervisningen. I studien har jag avgränsat mig till att studera naturveten-
skap. Teknik har inte varit i fokus. Förskollärarna i studien har uppgett att de 
genomgått utbildning i de NTA-teman som de använder i undervisningen.  

Uttrycket NTA används i den här studien för att tala om det material som 
erbjuds lärare för sin undervisning och som består av lådor med experiment-
material samt lärarhandledningar. I en ambition att underlätta läsningen an-
vänds också uttrycket NTA i kombination med andra ord för att markera ett 
visst sammanhang eller del ur materialet, till exempel ett NTA-tema när det 
specifikt handlar om detta. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av nio kapitel där det första kapitlet har redovisat av-
handlingens problemformulering, syfte med tillhörande frågeställningar samt 
bakgrund. I nästa kapitel behandlas tidigare forskning utifrån två övergripande 
områden. Det ena inbegriper studier gällande lärares användning av förprodu-
cerade undervisningsmaterial i undervisning i naturvetenskap. Det andra om-
rådet utgörs av studier som specifikt behandlar undervisning i naturvetenskap 
i förskolan. I studiens tredje kapitel presenteras de teoretiska utgångpunkter 
som ligger till grund för avhandlingen. I kapitel fyra beskrivs urval, metod för 
insamling och analys av data. I det kapitlet behandlas även etiska övervägan-
den och en beskrivning av studiens deltagare görs också. Avhandlingens ana-
lys och resultat redovisas i kapitel fem, sex, sju och åtta. Det femte kapitlet, 
som har för avsikt att besvara studiens första forskningsfråga, redogör för för-
skollärarnas uttryckta syften med den planerade undervisningen. I det sjätte 
kapitlet redovisas övergripande samt närliggande syften i undervisningen och 
avsikten är här att besvara studiens andra forskningsfråga. Det sjunde kapitlet 
i avhandlingen syftar till att ge svar på studiens tredje forskningsfråga och 
behandlar kontinuitet i undervisningen. Vidare belyser det åttonde kapitlet 
övergripande och närliggande syften i handledningarna till de NTA-teman 
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som förskollärarna i studien utgick ifrån. I kapitel åtta redovisas även en ana-
lys där framträdande drag i undervisningen utifrån NTA relateras till framträ-
dande drag i lärarhandledningarna. Sammantaget avser kapitel åtta att besvara 
studien fjärde och femte forskningsfråga. I samtliga analys- och resultatkapitel 
finns avsnitt som benämns sammanfattande och fördjupande analys. I dessa 
delar belyses vilka tänkbara konsekvenser som det redovisade resultatet kan 
få för barns möjligheter till lärande. Studiens nionde och avslutande kapitel 
inleds med att studiens resultat sammanfattas. Sammanfattningen görs med 
utgångspunkt i studiens syfte. Efter detta följer en diskussion gällande de me-
todologiska överväganden som gjorts i studien samt studiens resultat. Dis-
kussionen förs i relation till studiens syfte. 
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TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning med relevans för studiens syfte 
som är att bidra med kunskap om vilka möjligheter och utmaningar ett förpro-
ducerat undervisningsmaterial kan erbjuda lärare samt vilket lärande som kan 
tänkas bli möjligt för barn när lärare använder ett sådant material i undervis-
ningen. I studien utgör NTA ett exempel på ett sådant material och det är för-
skollärares användning av detta som står i fokus. Sökning av tidigare forsk-
ning har i ett första steg riktats mot studier som behandlar lärares användning 
av NTA i undervisningen för att sedan vidgas till sökning efter studier som 
involverar liknande förproducerade undervisningsmaterial inom det naturve-
tenskapliga ämnesområdet. I första hand har sökarbetet varit inriktat mot 
undervisning av yngre barn, men studier som inkluderar äldre barn och som 
bedömts relevanta har också inkluderats. Sökningar har även inriktats mot ti-
digare forskning som behandlar undervisning i naturvetenskap i förskolan. I 
arbetet har jag använt mig av så kallad databassökning4 och manuell sökning 
(Eriksson Barajas et al., 2013). För att ringa in sökområdet har ett systematiskt 
sökordsförfarande använts.5 

4 De databaser som använts är Skandinavisk forskning på förskoleområdet (nb-ecec.org), 
Education Resources Information Center (ERIC), Asia Portal, Africa Lit Plus, Scopus och Web 
of Science. 
5 Inledningsvis användes Naturvetenskap och teknik för alla och dess förkortning (NTA) som 
sökord för att finna studier som behandlar NTA. Namnet på den amerikanska förlagan Science 
and technology for children samt förkortningen (STC) har också använts som sökord för att 
försöka fånga studier som involverar detta material. För att hitta studier som involverar andra 
förproducerade undervisningsmaterial som baseras på undersökande arbetssätt har följande ut-
tryck använts i sökningar: inquiry science, inquiry based education, enquiry science, hands-on, 
kit based inquiry, science kit, teaching materials, learning materials, curricular material/practice 
och instructional material/practice. Sökorden preschool, early childhood education och kin-
dergarten har använts för att finna studier som involverar utbildning för yngre barn. Studier som 
involverar äldre åldersgrupper har dock inkluderats om de bedömts relevanta för studien. För 
att finna studier om undervisning i naturvetenskap i förskola har sökorden science teaching, 
science instruction och science learning använts i kombination med ovan angivna uttryck för 
utbildning för yngre barn. Orden har använts i olika kombinationer för att öka möjligheterna att 
finna relevanta studier. När svenska sökord varit aktuella har uttrycken naturvetenskap, under-
visning och lärande använts. 
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Naturvetenskap och yngre barn, ett växande 
forskningsområde 
För över ett decennium sedan konstaterade forskare att barns och pedagogers 
arbete med naturvetenskap i förskola inte varit vanligt förekommande i vare 
sig svensk (Persson, 2008) eller internationell forskning (Zetterqvist & 
Kärrqvist, 2007). Efter de påpekanden som Persson samt Zetterqvist och 
Kärrqvist gjorde har dock flera studier publicerats som på olika sätt lyfter fram 
de yngre barnens lärande eller lärarens betydelse för att barn ska ges förutsätt-
ningar att lära naturvetenskap, såväl nationellt (se till exempel Areljung, 2017; 
Caiman, 2015; Elm Fristorp, 2012; Klaar, 2013; Larsson, 2016; Thulin, 2011) 
som internationellt (se till exempel Gomes & Fleer, 2020; Hammer & He, 
2016; Hollingsworth & Vandermaas-Peeler, 2017; Kambouri-Danos et al., 
2019; Siry & Max, 2013). Larsson (2016) har konstaterat att internationell 
forskning med fokus på naturvetenskap och pedagogisk verksamhet för de 
yngre barnen inte i någon större utsträckning fokuserat autentiska situationer. 
I sökningen av tidigare forskning bekräftas delvis denna bild. En vanligt före-
kommande typ av studier utgörs av vad som benämns interventionsstudier (se 
till exempel Hong & Diamond, 2011; Leuchter et al., 2014; Nayfeld et al., 
2011). I dessa studeras till exempel barns begreppsliga förståelse genom test 
före och efter att någon form av intervention genomförts. Ofta är det själva 
effekten av interventionen som fokuseras i den här typen av studier. De peda-
gogiska handlingar som varit till stöd för hur barnens förståelse utvecklats 
framhålls dock inte tydligt. Vidare har det i tidigare forskning också konstate-
rats att lärares användning av undervisningsmaterial inte är något omfattande 
forskningsområde (Arias et al., 2016; Davis & Krajcik, 2005). I några svenska 
studier som intresserar sig för naturvetenskap och undervisning av yngre barn 
har deltagarna arbetat med eller arbetar med ett förproducerat undervisnings-
material (Areljung, 2017; Elm Fristorp, 2012), men i dessa studier har fokus 
inte varit specifikt riktat mot detta. 

Studier som behandlar det förproducerade 
undervisningsmaterialet NTA 
Innan NTA för förskolan fanns att tillgå visade det sig att pedagoger i försko-
lan använde de NTA-teman som var utvecklade för att passa i de tidiga skol-
åren. I en enkät- och intervjustudie av lärares och rektorers upplevelser av 
arbetet med NTA besvarade 700 lärare som arbetade med NTA en enkät där 
det framgick att 60 av dessa arbetade i förskolan och forskarna konstaterade 
att det fanns ett behov av att utveckla teman särskilt anpassade för förskolans 
verksamhet (Ekborg & Lindahl, 2007). Ekborg och Lindahls utvärdering be-
lyste emellertid inte specifikt hur pedagoger i förskolan använde NTA. Jag har 

23 



  

    

 
   

    
    

    
    

  
    

          
 

      
         
   

  
  

   
          

   
  

 

 
    

          
        
  
         

 
   

 

    
    

   

  

  
 

  

överhuvudtaget inte funnit några tidigare studier som behandlar NTA i för-
skoleverksamhet. Ett flertal examensarbeten finns dock (Schoultz, 2019) vil-
ket kan tolkas som ett tecken på att NTA i förskolan är vanligt förekommande 
och ses som angeläget att fördjupa sig i. Ambitionen med föreliggande studie 
är att bidra till att fylla den kunskapslucka som framträtt när det gäller forsk-
ning som särskilt riktar ljuset mot NTA i förskolan. 

Med anledning av att det tycks saknas forskning rörande NTA i förskolan 
har sökningen av tidigare forskning vidgats mot studier som behandlar NTA i 
skolans verksamhet som är ett mer beforskat område. I några avhandlingar 
(Johansson, 2012; Unsal, 2017; Walan, 2016) utgör lärares och elevers arbete 
med NTA en del i den kontext som studeras utan att intresset är specifikt riktat 
mot just NTA. I en licentiatuppsats (Svärdh, 2013) jämförs nationella provre-
sultat och kursbetyg i årskurs 9 för elever som arbetat med respektive inte 
arbetat med NTA. Ett antal vetenskapliga artiklar som behandlar lärares och 
elevers användning av NTA finns (Alm & Samuelsson, 2009; Andrée & La-
ger-Nyqvist, 2012, 2013; Jakobson & Axelsson, 2012; Löfgren et al., 2014; 
Mellander & Svärdh, 2017, 2018; Schoultz & Hultman, 2004). Vidare finns 
studier i form av utvärderingsrapporter som är gjorda av forskare och även 
dessa riktar ljuset mot lärares och elevers användning av NTA (Anderhag & 
Wickman, 2006, 2007; Ekborg & Lindahl, 2007; Mellander & Rasmusson, 
2020; Mellander & Svärdh, 2015; Schoultz & Hultman, 2002; Schoultz et al., 
2003). 

Positiva upplevelser av NTA och effekter på elevers prestationer 
Flera studier av NTA i skolan visar att såväl lärare som elever uppskattar, är 
nöjda och trivs med NTA-materialet som de upplever bidrar till att skapa ett 
intresse för arbetet med naturvetenskap. NTA ger lärare inspiration, lust och 
glädje i arbetet med naturvetenskap och teknik (Anderhag & Wickman, 2006; 
Ekborg & Lindahl, 2007; Schoultz & Hultman, 2002; Schoultz et al., 2003). 
NTA bidrar också till att lärare vågar arbeta med de naturvetenskapliga äm-
nena och lärar- och elevhandledningarna upplevs utgöra ett stöd i att ta sig an 
det naturvetenskapliga ämnesområdet och att skapa en röd tråd i NO-under-
visningen (Anderhag och Wickman, 2006; Ekborg & Lindahl, 2007). I Ekborg 
och Lindahls (2007) utvärderande studie, där 700 lärare som använde NTA 
fick besvara en enkät, visade resultatet till exempel att lärarna upplevde att 
materialet fyller ett behov i den naturvetenskapliga undervisningen genom att 
NTA-materialet gör det lättare och mindre tidskrävande att undervisa i natur-
vetenskap och teknik. I resultatet framkom också att lärarna ansåg att NTA 
gjorde det lättare för dem att stötta barnens lärande i linje med målen i kurs-
planerna för ämnen inom det naturvetenskapliga området. Lärarna uppgav 
dessutom att NTA-materialet hade en strukturerad form som ansågs passa ele-
ver som upplevdes behöva särskilt stöd, vilket lärarna fann positivt. I An-
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derhag & Wickmans (2006) studie, var intresset riktat mot hur NTA-materi-
alet utvecklade lärares kompetens att stödja elevers begrepps- och språkut-
veckling. I studien genomfördes intervjuer med 23 lärare. Resultatet visade att 
lärarna upplevde att NTA-materialet hjälpte dem att utveckla såväl sitt eget 
naturvetenskapliga språk som förmågan att stödja elevernas språk- och be-
greppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. Lärarna upplevde exempel-
vis att eleverna fick möta begrepp som inte skulle ha introducerats utan lära-
rens tillgång till NTA-materialet. 

Förutom att såväl elever som lärare uppskattar NTA framträder även en 
delvis positiv bild när det gäller kunskapsutveckling för elever som arbetat 
med NTA jämfört med elever som inte arbetat med NTA. I studier av Svärdh 
(2013) samt Mellander och Svärdh (2018) jämfördes nationella provresultat 
samt kursbetyg från årskurs 9 i biologi, fysik och kemi för 1000 elever som 
arbetat med NTA och 1000 elever som inte arbetat med NTA. Eleverna som 
arbetat med NTA uppvisade signifikant bättre resultat på nationella provet när 
det gäller fysikområdet medan resultatet gällande nationella provet i biologi 
och kemi inte visade sådana skillnader. När det gäller kursbetyget i årskurs 9 
kunde däremot inga signifikanta skillnader fastställas gällande vare sig bio-
logi, fysik eller kemi (Mellander & Svärdh, 2018; Svärdh, 2013). I en annan, 
mer omfattande utvärdering som bygger vidare på resultaten från ovan 
nämnda studier, jämfördes närmare 23 000 NTA-elevers nationella provresul-
tat och kursbetyg med resultat för drygt 7 000 elever som inte undervisats 
utifrån NTA (Mellander & Rasmusson, 2020). I undersökningen försökte man 
skapa så lika jämförelsegrupper som möjligt, vilket gjordes genom ett arbete 
med syntetiska tvillingar där strävan var att jämföra elever som skiljer sig åt 
så lite som möjligt, förutom faktorn angående deltagande i NTA-undervisning 
eller ej. En elev som inte deltagit i NTA-undervisning kunde utgöra syntetisk 
tvilling till flera NTA-elever, därav de dryga 7 000 eleverna som inte deltagit 
i NTA-undervisning samt närmare 23 000 som deltagit i NTA. Intresset i stu-
dien är riktat mot effekterna av att ha deltagit i undervisning utifrån NTA un-
der mellanstadiet. Detta mättes utifrån nationella provresultat i biologi, fysik 
och kemi i årskurs 6 samt ämnesbetyg i samma ämnen (samt även betyg för 
teknik och matematik). Mellander och Rasmusson fann statistiskt säkerställda, 
positiva effekter på NTA-elevers nationella provresultat gällande såväl fysik 
och kemi som biologi och matematik. Detta avspeglades på samma sätt i äm-
nesbetyget för dessa ämnen och även i betyg för teknik. Resultaten i studien 
tyder också på att effekten av NTA är större ju längre tid som eleverna deltar 
i NTA-undervisningen. Detta resultat är dock mer osäkert. Mellander och 
Rasmussons (2020) utvärderande studie tar vidare de erfarenheter som gjordes 
i Mellander och Svärdhs (2018) undersökning. Forskarnas lärdomar i arbetet 
med att genomföra effektutvärderingar av skolutvecklingsprogram som NTA 
har också i sig genererat vetenskaplig publicering (Mellander & Svärdh, 
2017). I såväl Mellanders och Svärdhs (2018) som Mellanders och Rasmus-
sons (2020) studie försökte man sträva efter så lika jämförelsegrupper som 
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möjligt gällande andra faktorer än just huruvida eleverna deltagit i NTA-
undervisning eller ej. I Mellanders och Rasmussons (2020) studie beaktades 
totalt 24 olika faktorer i strävan att minimera andra aspekter som kan påverka 
resultatet, till exempel föräldrars utbildningsbakgrund, etnisk bakgrund samt 
resultatet på nationella prov i matematik och svenska i årskurs 3. Forskarna 
pekar dock på ett behov av studier som beaktar andra faktorer i omgivningen 
som kan påverka elevers prestationer, till exempel klasskamraters och skolans 
betydelse för en enskild elevs studieresultat. Sådana faktorer beaktades inte i 
Mellanders och Svärdhs (2018) eller Mellanders och Rasmussons (2020) stu-
die. 

NTA är inget självgående material – Lärarens betydelse 
Samtidigt som studier visar att såväl lärare som elever övervägande är positiva 
till NTA och att elever som arbetat med NTA uppvisar bättre provresultat samt 
kursbetyg i naturvetenskapliga ämnen framkommer en mer komplex bild i 
flera studier. I både intervju- och observationsstudier, och särskilt då forskare 
studerat lärares genomförande av undervisning, framkommer aspekter som 
begränsar barnens möjligheter att lära sig naturvetenskap när NTA används. I 
flera av dessa studier lyfts lärarens betydelse i arbetet med NTA fram (se till 
exempel Jakobson & Axelsson, 2012; Schoultz & Hultman, 2002, 2004; 
Schoultz et al, 2003). Schoultz och Hultman (2002) samt Schoultz et al. (2003) 
har genomfört utvärderingar av såväl elevers som lärares utveckling och lä-
rande när de arbetar med NTA. Studierna liknar varandra både när det gäller 
metodologi och de resultat man funnit. Sammanlagt ingår 19 lärar- och 28 
elevintervjuer samt 26 klassrumsobservationer i årskurs 1 till 6 i flera kom-
muner i studien. Resultatet visar till exempel att vissa lärare tycks förlita sig 
på att materialet är självgående och ger inte uttryck för att ha några särskilda 
intentioner med det som görs. Den slutsats som dras är att eleverna blir ute-
lämnade genom att de inte får stöd att skapa ett sammanhang i riktning mot 
något syfte med det som görs. Forskarna konstaterar att eleverna erfar ett ”gö-
rande” utan reflektion (Schoultz et al., 2003). Detta ligger i linje med resulta-
ten i flera andra studier som genomförts genom klassrumsobservationer (An-
derhag & Wickman, 2006; Ekborg & Lindahl, 2007; Jakobson & Axelsson, 
2012; Schoultz & Hultman, 2004). I Anderhags och Wickmans (2006) utvär-
deringsstudie i skolår 2 till 6 har 23 klassrumsobservationer samt intervjuer 
med 96 elever och 23 både erfarna och oerfarna NTA-lärare genomförts. Re-
sultatet visar att lärares och elevers samtal under lektionerna ofta var av prak-
tisk karaktär. I såväl introduktionen som det fortsatta genomförandet av lekt-
ionen handlade samtalen om vad som skulle göras och ett vanligt sätt att av-
sluta lektionerna var att läraren samtalade med eleverna om vad som hänt i 
försök som genomförts samtidigt som den naturvetenskapliga förklaringen till 
det som hände i det aktuella försöket inte behandlades (Anderhag & Wickman, 
2006). Det har också visat sig att lärare som använder NTA upplever att de 
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förändrat sitt sätt att ställa frågor till eleverna. De uttrycker att de ställer mer 
öppna frågor än vad de gjort tidigare (Schoultz et al., 2003). I en annan studie 
baserad på 32 klassrumsobservationer, elevintervjuer och skriftliga underlag 
från elever i årskurs 1 till årskurs 6 konstaterades att frågor och instruktioner 
av öppen karaktär kunde vara förvirrande för eleverna. Forskarna påpekar att 
det krävs en aktivt stöttande lärare i arbetet med NTA så att inte barnen ute-
lämnas till att lära på egen hand. Läraren behöver introducera barnen i det som 
ska göras och måste kunna förstå var eleverna ”står”. Vidare behöver läraren 
hjälpa barnen att summera det centrala med det som gjorts samt sätta samman 
olika delar till en helhet genom samtal och reflektion tillsammans med barnen. 
Görs inte detta menar forskarna att arbetet med experiment leder till att barnen 
erbjuds ett görande utan möjlighet till naturvetenskapligt lärande (Schoultz & 
Hultman, 2004). 

Lärares erfarenhet att använda NTA har också visat sig påverka hur de an-
vänder materialet. Erfarna lärare förhåller sig friare till NTA-materialets struk-
tur och anvisningar. Till exempel använder de delar ur materialet och uteläm-
nar andra (Anderhag & Wickman, 2006). Anderhag och Wickmans studie be-
lyser dock inte hur lärarens följsamhet gentemot anvisningarna i materialet 
påverkar barnens möjligheter att lära naturvetenskap. 

Möjligheter och hinder med NTA-materialet 
I tidigare forskning har strukturen på NTA-materialet för skolan visat sig både 
skapa möjligheter och hinder för lärare och elever. I en studie av faktorer som 
lärare upplevde som stödjande respektive hindrande i sin användning av NTA 
intervjuades nio lärare från två högstadieskolor (Alm & Samuelsson, 2009). 
Faktorer som lärarna upplevde stödjande och som därigenom upplevdes upp-
muntra användningen av materialet var till exempel experimenten som ansågs 
vara en resurs för läraren, arbetsformen som inbjuder till elevdiskussioner 
samt progressionstanken där eleverna återkommande bearbetar ett specifikt 
innehåll (Alm & Samuelsson, 2009). Faktorer som lärarna i studien såg som 
hindrande handlade till exempel om att materialet kräver naturvetenskapliga 
förkunskaper och att det är för styrande när det gäller anvisningar angående 
hur och i vilken ordning försök ska genomföras. En annan hindrande faktor i 
användandet av NTA som lärarna upplevde var brist på diskussion med andra 
lärare angående didaktiska frågor, till exempel varför de använder NTA (Alm
& Samuelsson, 2009). Ännu en aspekt som lärarna i studien lyfte fram som 
betydelsefull för att de skulle kunna ta till sig materialet på ett sätt som gjorde 
att det upplevdes stödjande i undervisningen var vikten av att det fanns dri-
vande personer i arbetslaget som inspirerade och stöttade kollegor i använd-
ningen av NTA. 

Det finns också forskning som pekar på att det arbetssätt som NTA baseras 
på behöver problematiseras. I den här forskningen framträder en balansakt för 
lärare mellan att låta barn påverka undervisningen och att som lärare styra och 
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leda arbetet. Löfgren et al. (2014) beskriver hur det elevaktiva arbetssättet som 
är grunden i NTA bygger på att läraren initierar samtal där barnen ges möjlig-
het att göra undersökningar utifrån de iakttagelser som de gör och de frågor 
och idéer som de själva formulerar. Löfgren et al. (2014) har genom klass-
rumsobservationer samt elevintervjuer i årskurs 5 och 6 studerat hur elever 
involveras i den här typen av naturvetenskapliga samtal under arbetet med 
NTA. Resultatet visade att det är viktigt att läraren styr och leder samtal med 
barnen före och efter genomförandet av ett försök. I dessa samtal får läraren 
syn på vad eleverna redan kan eller vad de lärt sig och har till exempel möj-
lighet att diskutera och korrigera elevernas föreställningar och förståelse (Löf-
gren et al., 2014). En slutsats som forskarna formulerar i studien är att det 
finns en risk att NTA-undervisningen formas så att eleverna blir de som styr 
innehållet. Forskarna menar att förhållningssättet som NTA bygger på och där 
barns frågor och idéer i stor utsträckning involveras i undervisningen behöver 
omvärderas. Det handlar snarare om att barn, genom lärares styrning och stöd, 
engageras i naturvetenskapliga samtal som får dem att vilja fortsätta, än att de
själva ska vara med och bestämma eller påverka arbetet. Även Jakobson och 
Axelsson (2012) pekar i sin studie på att det som benämns elevaktivt arbetssätt 
i undervisning kan vara problematiskt om inte syftet med det som görs tydligt 
formuleras för eleverna. Barnen är annars utelämnade till att agera utifrån de 
syften som de skapar själva, vilket ofta leder till andra mål med aktiviteterna 
än de som var lärarens intention (Jakobson & Axelsson, 2012). 

I Anderhags och Wickmans (2006) studie pekade resultat på att lärares an-
vändning av NTA bidrar till att barn får möta begrepp som de annars inte 
skulle mött i undervisningen. Forskarna pekar dock på att materialet kan ut-
vecklas när det gäller att stödja lärare i användning av begrepp och naturve-
tenskapliga förklaringar och hur de kan relateras till det som görs i det prak-
tiska arbetet (Anderhag & Wickman, 2006). 

En annan problematik som belysts i forskning är de elevhandledningar som 
ingår i NTA för grundskolan. Det är barnen själva som ska skriva i elevhand-
ledningarna och utformningen och innehållet i dessa har i flera studier visat 
sig kunna var problematiskt för elever som ska arbeta med dem (Anderhag & 
Wickman, 2006; Andrée & Lager-Nyqvist, 2012). Till exempel framhålls 
språket som krångligt för eleverna att förstå. Det har också framkommit att 
lärare upplever en konflikt mellan att låta eleverna utföra försök och att få dem 
att skriva om det som görs. Lärare uttrycker en farhåga att krav på skrivande 
kan hämma intresset för arbetet med naturvetenskapliga experiment. Samti-
digt framhålls att elevernas inställning till skrivandet förändras om de upple-
ver ett syfte med det (Anderhag & Wickman, 2006). I en studie av lektioner i 
årskurs 6 visade det sig också att elevernas arbete med att förstå och skriva i 
elevhandledningen på ett korrekt sätt, överskuggade övrigt arbete och gjorde 
att själva undersökningen som ingick i försöket hamnade i bakgrunden. Ele-
vernas strävan att tolka skrivuppgifterna på ett sätt som de uppfattar som det 
rätta tenderade att ta över i arbetet (Andrée & Lager-Nyqvist, 2012). 
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Studier som behandlar den amerikanska förlagan till 
NTA, Science and technology for children 
Förlagan till NTA är det amerikanska undervisningsmaterialet Science and te-
chnology for children (STC). Forskning som belyser lärares användning av 
STC har genomförts i årskurser motsvarande grundskola i det svenska utbild-
ningssystemet (Davis et al., 2017; Jones & Eick, 2007; Pine et al., 2006). 
Dessa studier har olika fokus och omfattning. 

En mer omfattande studie belyser femteklassares förmåga att genomföra 
naturvetenskapliga undersökningar (Pine et al., 2006). I studien jämfördes 
1000 elever som undervisats utifrån STC med 1000 elever som undervisats 
utifrån en textbok. Elevernas förmåga att utföra naturvetenskapliga undersök-
ningar genom att planera, observera, samla och sammanställa data samt dra 
slutsatser utifrån undersökningens utfall testades. Testuppgifterna som använ-
des benämns enligt följande: våg, pappershandduk, iskuber och plattmaskar. 
Ett exempel på det som eleverna ställdes inför kan hämtas från pappershand-
duk där uppgiften var att undersöka tre olika fabrikat av pappershanddukar 
och komma fram till vilket av dessa som suger upp mest respektive minst vat-
ten. Utöver pappershanddukar fick eleverna tillgång till brickor, petriskålar, 
graderade bägare, pipett, linjal, våg och ett stoppur. Eleverna uppmanades att 
dokumentera undersökningen så att det skulle kunna gå att upprepa genomfö-
randet utifrån beskrivningen (Pine et al., 2006). I resultatet av studien kunde 
inte några skillnader i förmågor fastställas mellan de två elevgrupperna gäl-
lande uppgifterna som handlade om fysik (våg, pappershandduk, iskuber). I 
testuppgiften inom biologiområdet (plattmaskar) uppvisade STC-eleverna nå-
got bättre resultat men detta var inte signifikant (Pine et al., 2006). 

En annan, mindre omfattande studie (Jones & Eick, 2007) fokuserar lärare 
som börjar att använda STC. I studien deltar två lärare som undervisar elever 
i årskurs 6 och 7 och som inte tidigare arbetat med STC. Resultatet pekar på 
att det initialt uppstod en frustration innan lärarna lärt sig grunderna i hur STC-
materialet fungerade och att det var viktigt att ha tid för att sätta sig in i materi-
alet. Först när denna fas passerats kunde lärarna använda sig av materialet på 
ett mer professionellt sätt (Jones & Eick, 2007). Resultatet av studien visar 
också att lärarna förändrade sitt sätt att undervisa när de använde STC-materi-
alet. Den ena av de två deltagande lärarna rörde sig bort från att enbart använda 
frågor av öppen karaktär till att ställa mer specifika frågor innan och efter olika 
försök. Den andra läraren, som initialt utgick ifrån en textbok, initierade mer 
diskussioner kring innehållet än tidigare (Jones & Eick, 2007). 

En ytterligare studie som involverar STC-materialet behandlar utform-
ningen av undervisningsmaterial och hur dessa kan fungera stödjande för lä-
rares undervisning (Davis et al., 2017). I studien deltog 22 lärare som använde 
STC och 28 lärare som använde en version av samma undervisningsmaterial 
som vidareutvecklats i syfte att ge ett bättre stöd till lärarna i undervisningen. 
Lärarna i studien arbetade i de tidiga skolåren och samtliga, med ett undantag, 
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använde temana med namnen Ecosystems och Electric circuits. Ingen av lä-
rarna hade någon omfattande erfarenhet av STC-materialet sedan tidigare. Re-
sultatet av den här studien visar vad som är viktigt i förproducerade undervis-
ningsmaterial generellt för att de ska fungera stödjande för läraren när denne 
ska använda sig av dessa. Exempelvis att det är viktigt att det tydligt framgår 
vilket innehåll som är särskilt betydelsefullt att behandla med barnen. Det be-
nämns som naturvetenskapliga nyckelidéer (”key idéas”; Davis et al., 2017, s. 
298). Materialet behöver också demonstrera hur läraren kan tala med barnen 
om detta innehåll på ett sätt som barnen kan förstå genom vad man kallar 
elevvänliga definitioner (”student-friendly definitions”; Davis et al., 2017, s. 
298). I resultatet lyfts det också specifikt fram att det är viktigt att det framgår 
hur läraren ska göra för att stötta barnen att tillägna sig naturvetenskapliga 
förklaringar. 

Studier som behandlar andra typer av förproducerade 
undervisningsmaterial 
Det förekommer ett flertal studier där barn i förskoleåldern deltar i någon typ 
av intervention genom att lärare eller lärare tillsammans med forskare använ-
der specifika naturvetenskapliga undervisningsmaterial (se till exempel De-
jonckheere et al., 2016; John et al., 2018; Matewos et al., 2019; Samarapunga-
van et al., 2008; Varelas et al., 2007). I denna typ av studier är det vanligt 
förekommande att fokus är riktat mot barnen och hur de interventioner som 
genomförts påverkat dem utifrån olika aspekter (se till exempel Dejonckheere 
et al., 2016). Det är också vanligt att lärare involveras i att utveckla undervis-
ningsmaterial i den här typen av studier. Såväl mer omfattande studier (se till 
exempel Samarapungavan et al., 2008) som mindre omfattande studier utgör 
här exempel (se till exempel Varelas et al., 2007). 

En annan vanlig inriktning i forskningen är insatser som syftar till en spe-
cifik förändring, från en strikt lärarstyrd undervisning till att arbetet blir mer 
elevcentrerat eller lekbaserat. Intentionen i den här typen av studier är att lä-
rare ska utveckla ett undersökande arbetssätt/förhållningssätt i undervisningen 
genom specifika instruktioner och uppgifter. I de här studierna utgår man ifrån 
en kunskapssyn där undersökande arbete/förhållningssätt är det eftersträvans-
värda. Resultaten av dessa studier visar till exempel att lärare uttrycker en 
upplevelse av att ha lärt sig att tänka och utöva naturvetenskaplig undervisning 
utifrån ett nytt perspektiv där exempelvis vikten av att ställa frågor av öppen 
karaktär till barnen för att uppmana dem att tänka vidare utgör ett viktigt inslag 
(John et al., 2018). Fokus i den här typen av studier är riktat mot barnen och 
deras aktiviteter medan läraren uppmanas och instrueras att handla på speci-
fika sätt i interventionen, till exempel att skapa konversationer med barnen 
utan att det redan på förhand finns bestämda svar (Varelas et al., 2007). De 
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här studierna involverar iordningsställda situationer där lärarna som ingår gi-
vits ingående introduktion och anvisningar. De undervisningsmaterial som an-
vänds i dessa studier är dock inte uttalat avsedda för lärares vardagliga under-
visning. De har skapats för att studera effekter av olika slag i de specifika 
studierna och det är oklart huruvida själva materialen som används också är 
ämnade att användas av lärare i den ordinarie undervisningen. Det är inte hel-
ler specifikt undervisningen som direkt uppmärksammas i den här typen av 
studier. Studier som specifikt behandlar förproducerade undervisnings-
material inom det naturvetenskapliga området och lärares användning av såd-
ana utgör endast ett fåtal, därtill av olika karaktär. 

Effekter på barns kunskaper, förmågor och intresse 
Några mer omfattande, internationella studier undersöker vilka effekter an-
vändningen av förproducerade undervisningsmaterial har på elevers kun-
skaper, förmågor och/eller intresse inom det naturvetenskapliga området (Kin-
zie et al., 2014; Pine et al., 2006; Sackes et al., 2020). En studie sammanfattar 
sådana resultat från tidigare forskning (Bredderman, 1983). Resultaten av de 
här undersökningarna går i olika riktningar. Några studier påvisar att använd-
ningen av ett specifikt undervisningsmaterial har positiva effekter på barns 
kunskaper och/eller intresse inom det naturvetenskapliga området (Bredder-
man, 1983; Sackes et al., 2020). I Breddermans studie rapporteras resultaten 
av en metaanalys inkluderande 57 studier som involverar aktivitetsbaserade 
(”activity-based”; Bredderman, 1983, s. 500) naturvetenskapliga undervis-
ningsmaterial och vilka effekter användningen av dessa har på elevers kun-
skaper jämfört med elever som undervisas utan ett sådant material. Studierna 
valdes utifrån att de behandlade de vanligast använda naturvetenskapliga 
undervisningsmaterialen för åldrarna fem till elva år (elementary school): The 
Elementary Science Study, Science - A Process Approach, The Science Cur-
riculum Improvement study. Sammantaget uppskattas totalt 13 000 elever från 
900 klassrum vara inkluderade i de 57 studierna (Bredderman, 1983). Resul-
tatet visar att elever som deltar i undervisning utifrån något av de i studien 
ingående materialen lär sig mer inom följande åtta av nio områden som grans-
kats: naturvetenskaplig processkunskap, intelligens, kreativitet, emotionell 
och perceptionell förmåga, språk, naturvetenskaplig faktakunskap samt mate-
matik. Inom området logisk utveckling kunde positiva effekter inte ses. Även 
Sacke et al. (2020) har i en studie kunnat påvisa att barn som deltagit i under-
visning utifrån ett förproducerat undervisningsmaterial lär sig mer och är mer 
intresserade av naturvetenskap än barn som inte tagit del av sådan verksamhet. 
Studien bygger på en intervention där 158 barn mellan tre och fem år testades 
avseende intresse för och kunskaper inom det naturvetenskapliga området före 
och efter att de undervisats utifrån materialet Primrose Balanced Learning 
Curriculum. Materialet är avsett för de yngre barnen och bygger på en kom-
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bination av barncentrerad lek och lärarledd undervisning. I studien undersök-
tes huruvida testresultaten förbättrades efter undervisning utifrån materialet 
och vilken betydelse som barnens ålder, kön samt motivation att lära sig na-
turvetenskap hade. Sammantaget visade resultatet av studien att alla barn ut-
vecklade sina kunskaper genom undervisningen utifrån materialet. De som 
drog mest nytta av den här undervisningen var de äldsta barnen, flickorna samt 
de som bedömdes intresserade av naturvetenskap (Sackes et al., 2020). I det 
här sammanhanget utmärker sig den här studien då den fokuserar undervis-
ningsmaterial som specifikt riktar sig mot yngre barn. 

En annan mer omfattande studie inkluderar sammanlagt 42 lärare och 444 
barn i förskoleåldern (genomsnittsålder 4,76 år). I studien utgick lärarna ifrån 
materialet My Teaching Partner-Math/Science. Studieresultaten visar att barn 
som deltagit i undervisning där lärarna genomgått utbildning inriktat mot hur 
läraren ska använda materialet inte uppvisade bättre naturvetenskapliga kun-
skaper än de barn som undervisats av lärare som använde samma material men 
som inte tagit del av någon utbildning (Kinzie et al., 2014). 

Lärares användning av förproducerade undervisningsmaterial 
Några mindre omfattande, internationella studier som specifikt behandlar lä-
rares användning av förproducerade undervisningsmaterial inom det naturve-
tenskapliga området har påträffats (Davis et al., 2016; MacDonald et al., 2020; 
Peterson & French, 2008). Resultaten visar här på olika aspekter av betydelse 
när lärare använder den här typen av undervisningsmaterial. 

I en studie av MacDonald et al. (2020) används materialet Little scientists, 
avsett för undervisning i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och ma-
tematik. Materialet bygger på aktiviteter avsedda för barn i åldern tre till sex 
år. I den aktuella studien ingick 30 lärare som deltagit i gruppsamtal genom-
förda online men också i fokusgruppsintervjuer. Utöver att lärarna uttryckte 
att det var tidskrävande att ta sig an undervisningsmaterialet framkom att de 
uppskattade att ha tillgång till materialet som de menade förenklade planering 
och genomförande av undervisning. Materialet upplevdes också bidra till att 
både lärarna själva och barnen tyckte att det var roligt när de arbetade med 
naturvetenskap. Ett annat resultat visar att lärarna upplevde att deras eget 
självförtroende att undervisa i naturvetenskap ökat i samband med använd-
ningen av materialet (MacDonald et al., 2020). 

Flera studier visar att lärare förändrar sitt sätt att undervisa när de tar sig an 
ett förproducerat undervisningsmaterial (Davis et al., 2016; MacDonald et al., 
2020). Det kan handla om att lärare provar nya pedagogiska strategier med 
stöd av undervisningsmaterialets anvisningar (Davis et al., 2016). Det kan 
också handla om att lärare ändrar sitt sätt att ställa frågor till barnen i under-
visningen (MacDonald et al., 2020; Peterson & French, 2008). I en studie av 
MacDonald et al. (2020) där 30 lärare för yngre barn deltog och materialet 
Little scientists användes, uttryckte lärarna att de förändrat undervisningen på 
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så sätt att de gått från lärarledda aktiviteter till en barncentrerad verksamhet 
där barnen engageras att vara delaktiga genom att läraren ställer öppna frågor. 
Användningen av materialet upplevdes på detta sätt öppna upp för barns och 
lärares gemensamma utforskande utan att vara starkt styrande. I en annan stu-
die (Peterson & French, 2008) riktas fokus mot lärares strategier när det gäller 
att stödja barns förmåga att uttrycka förklaringar när materialet ScienceStart! 
användes. Totalt ingick 47 barn i åldern 3 till 4 år i studien, vilka var fördelade 
på tre grupper med tillhörande lärare. Studien bygger på videoobservationer 
och tester av barns naturvetenskapliga språkbruk före och efter undervis-
ningen utifrån materialet. Resultatet visar att lärarna i studien använde tre 
olika typer av strategier för att stödja barns förmåga att uttrycka förklaringar. 
En strategi gick ut på att barnen engagerades i samtal med varandra samtidigt 
som läraren använde öppna frågor för att fånga upp flera olika perspektiv. Lä-
raren intog ett förhållningssätt där det inte finns några “rätta” svar. En annan 
strategi som framkom i studien handlade om att lärarna uppmuntrade till för-
klaringar genom observation och förutsägelser, till exempel genom frågor som 
“vad hände?” och “vad tror du kommer att hända?”. En ytterligare strategi 
innebar att lärarna använde korrekta naturvetenskapliga termer eller att de 
uppmanade barnen att använda sådana termer. Detta gjordes till exempel ge-
nom att ställa frågor av olika karaktär, såväl frågor där svaret är givet som 
frågor av öppen karaktär. Lärarna använde ett sätt att visuellt demonstrera spe-
cifika saker i kombination med att ställa frågor där svaret var givet. Ett exem-
pel är när frågan om vilken den första färgen i vår regnbåge är kombinerades 
med att läraren samtidigt pekade på det färgfält som avsågs. Lärarnas sätt att 
på det här viset kombinera frågor med givna svar med att visuellt visa eller 
demonstrera något riktade barnens uppmärksamhet mot specifika saker och 
skapade engagemang. I resultatet belyses betydelsen av att lärarna använder 
korrekta termer i de öppna frågorna, till exempel: ”hur kan jag få de här fär-
gerna att blandas?”, där termen blandas ses som naturvetenskapligt specifik i 
sammanhanget. 

Studier som behandlar naturvetenskap i förskola 
Förskollärares syn på naturvetenskap och barns lärande 
Internationell forskning visar att blivande lärare för yngre barn har begränsade 
ämneskunskaper och att de inte är medvetna om detta eller hur det påverkar 
deras förmåga att undervisa (Garbett, 2003). Forskningsresultat visar också att 
verksamma pedagoger ser naturvetenskap som något negativt, vilket tycks ha 
ett samband med erfarenheter av att delta i undervisning i naturvetenskap un-
der den egna skoltiden (Eick & Reed, 2002). För svensk del pekar forskning 
på att blivande förskollärare är positivt inställda till naturvetenskap eller att de 
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åtminstone inte ger uttryck för en negativ inställning i relation till ämnesom-
rådet (Sundberg & Ottander, 2013; Thulin & Redfors, 2017). Det visar sig 
dock att förskollärarstudenter likställer naturvetenskap med biologi och att 
detta sätt att betrakta naturvetenskap inte i någon stor utsträckning förändras 
efter att de tillägnat sig kemi- och fysikundervisning i sin utbildning till förs-
kollärare (Thulin & Redfors, 2017). Det finns också forskning som pekar på 
att fenomenet är än mer komplext. I en studie av Sundberg och Ottander 
(2013) visade det sig att förskollärarstudenter inledningsvis gav uttryck för, 
och genom sin utbildning fortsatte att utveckla, en positiv attityd till att arbeta 
med naturvetenskap i förskolan. Trots detta upplevde de det svårt när de fak-
tiskt ställdes inför den uppgiften. I det praktiska arbetet gav studenterna ut-
tryck för en svårighet att hitta didaktiska sätt att arbeta med naturvetenskap i 
förskolan. Att arbeta med naturvetenskap förknippades med synen på en stelt 
lärarstyrd verksamhet, något som inte upplevdes som eftersträvansvärt (Sund-
berg & Ottander, 2013). Även i studier där verksamma pedagoger deltar har 
det visat sig att de associerar naturvetenskap med ensidig faktaförmedling 
(Due et al., 2018; Westman & Bergmark, 2014). 

Det har också visat sig att förskollärares föreställningar om hur barn lär har 
större betydelse för hur undervisningen formas än självförtroende och kun-
skaper att undervisa i naturvetenskap (Fleer, 2009a; Hammer, 2012). I Fleers 
(2009a) studie visade resultaten att pedagoger är bärare av ett synsätt att barn 
lär sig saker bäst på egen hand genom att läraren erbjuder barn material och i 
övrigt påverkar så lite som möjligt. Forskning om svenska förhållanden visar 
liknande resultat. Studier pekar på att förskolepedagoger är bärare av ett syn-
sätt där man inte vill inverka på barns egna idéer och det finns ett motstånd 
mot att värdera barnens uttalanden som rätt eller fel samt att förmedla förpro-
ducerade svar i naturvetenskapliga aktiviteter. Vidare framträder ett sätt att se 
på naturvetenskap i förskolan som tycks var grundat i ett synsätt att barn är 
kompetenta, de lär och utvecklas av egen kraft och att det är deras nyfikenhet 
och intresse som ska utgöra utgångspunkt för verksamheten (Due et al., 2018; 
Westman & Bergmark, 2014). När barns intressen är det som får styra synlig-
görs en praktik där innehållet ständigt tycks skifta beroende av vad som sker 
i stunden. Det naturvetenskapliga innehållet tycks inte heller stå i tydligt fo-
kus. Bland pedagogerna framträder det som mer betydelsefullt att fånga upp 
barnens funderingar än att naturvetenskaplig undervisning planeras nogsamt i 
förväg (Due et al., 2018; Westman & Bergmark, 2014). I det här samman-
hanget är det också intressant att lyfta fram forskningsresultat som visar att 
lärare är bärare av en inställning att barnen kan hämmas om läraren tillhanda-
håller “rätta svar”, varför detta inte ses som önskvärt. Barnen ska få upptäcka 
själva, och lärarens roll är att stötta genom nya frågor (Due et al., 2018). 

I förskolepedagogers tal om naturvetenskap i förskolan har det också visat 
sig att de ger uttryck för en ambition att inkludera flera olika målområden. De 
fokuserar således inte enbart naturvetenskapliga aspekter i sin praktik (Due et 
al., 2018; Westman & Bergmark, 2014). Ambitionen att få med flera olika mål 
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visar sig också riskera att det naturvetenskapliga ämnesområdet skuffas undan 
till förmån för andra områden, till exempel sociala förmågor och samarbete 
som tenderar att ta över (Westman & Bergmark, 2014). 

Ett annat område som framträder som betydelsefullt för förskolepedago-
gers syn på naturvetenskap är förskolans starka relation till lek som grunden i 
verksamheten. Lek uppges kunna användas för att skapa lust och motivation 
och pedagoger anger också att de gör lek av ett naturvetenskapligt innehåll 
utan att barnen är medvetna om att så är fallet (Due et al., 2018). När pedago-
ger pratar om att använda naturvetenskapliga begrepp och rikta barnens upp-
märksamhet mot ett naturvetenskapligt innehåll ger pedagogerna uttryck för 
att de är obekväma att göra detta utan att aktiviteten ramas in av lek (Ljung-
Djärf et al., 2014). 

Samtidigt som studier pekar på att naturvetenskap inte tycks ha någon gi-
ven plats i förskolan har flera studier rapporterat om framgångsrika utveckl-
ingsarbeten där förskollärare och forskare samarbetat för att stötta pedagoger 
att utveckla självförtroende och olika sätt att arbeta med naturvetenskap 
(Areljung, 2016; Ljung-Djärf et al., 2014; Nilsson, 2015, Nilsson & Elm 2017; 
Thulin & Gustavsson, 2017). Nilsson har i sin studie visat att förskollärare 
genom samarbete med andra lärare samt fortbildning inom det naturveten-
skapliga området upplever ett ökat självförtroende att genomföra naturveten-
skaplig undervisning (Nilsson, 2015). I Thulin och Gustavssons (2017) studie 
visade resultatet att lärarna gick från ett synsätt på naturvetenskap i förskolan 
med fokus på naturen, sociala frågor och värden samt göra-aktiviteter genom 
att erbjuda barnen upplevelser utifrån det som barnen är upptagna av, till ett 
entydigt innehållsinriktat synsätt där fokus är riktat mot att synliggöra natur-
vetenskapliga fenomen i vardagen. 

Förskollärarens roll för barns lärande inom det 
naturvetenskapliga fältet 
Att tillvarata naturvetenskapliga fenomen i vardagen 
Forskning har pekat på att barn ständigt möter naturvetenskapliga fenomen i
sin vardag i förskolan (Klaar & Öhman, 2012; Larsson, 2013; Siry et al., 
2012). Barnen skapar tillsammans aktiviteter där sådana står i fokus, till ex-
empel i samband med vattenaktiviteter där olika koppar och trattar används 
för att fylla och hälla vatten (Siry et al., 2012). Det finns också studier som 
beskriver ett individuellt erfarande och undersökande av specifika naturveten-
skapliga fenomen. Det kan handla om att barn hanterar det fysikaliska feno-
menet friktion i ett strävsamt arbete att försöka ta sig upp för en istäckt pulka-
backe genom att ändra steglängd och kroppshållning (Klaar & Öhman, 2012). 
Barns möte med det naturvetenskapliga fenomenet friktion kan handla om si-
tuationer som involverar att hasa, glida, halka, skrapa, repa, trötta, snurra, rita 
och klippa. Ett exempel som ges är ett barn som drar en tomatskiva ihärdigt 
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och engagerat över en bordsskiva i samband med en måltidssituation (Larsson, 
2013). Sådana här aktiviteter lyfts också fram som möjliga för läraren att fo-
kusera och skapa lekfulla aktiviteter utifrån som erbjuder naturvetenskapligt 
lärande. Samtidigt pekar forskningsresultaten på att pedagoger inte uppmärk-
sammar dessa situationer. De stödjer till exempel inte barnen kommunikativt 
genom att benämna vad som sker med vare sig vardagliga eller vetenskapliga 
begrepp (Klaar & Öhman, 2012; Larsson, 2013). Det har också visat sig att 
pedagoger uppvisar olika grad av medvetenhet när det gäller potentiella möj-
ligheter till informella undervisningssituationer som involverar naturveten-
skap (Gomes & Fleer, 2020). I en systematisk forskningsöversikt utgiven av 
Skolforskningsinstitutet som sammantaget behandlar 17 studier om förskoll-
lärares och barns samspel och kommunikation i samband med naturvetenskap-
liga aktiviteter drar man slutsatsen att förskollärare behöver se och tillvarata 
möjligheter för naturvetenskapliga aktiviteter i det som utspelar sig i barns lek 
och vardagssituationer. Utifrån dessa situationer behöver förskollärare agera 
med en medveten avsikt att stödja naturvetenskapligt lärande. Ett exempel 
som nämns är att planera för en matlagningsaktivitet och se och tillvarata möj-
ligheter att samtala om upphettning och energiöverföring (Skolforskningsin-
stitutet, 2021). I en studie av Larsson (2016) var fokus riktat mot hur några 
barn utvecklar sin förståelse av innebörden av begreppen flyta och sjunka i en 
undersökande aktivitet. Resultatet visar att barnen använde sitt vardagliga 
språkbruk i aktiviteterna för att tala om det som med naturvetenskapliga be-
grepp benämns densitet och Arkimedes princip. Barnen pratade om hur olika 
saker påverkade vad som flyter och sjunker, föremålens storlek, hål, vikt och 
mängden vatten samt vad som händer när man ändrar olika faktorer, till ex-
empel placerar små föremål som sjunker i ett föremål som flyter. Slutsatsen 
som dras i studien är att pedagoger behöver vara lyhörda inför barns under-
sökningar och samtal som sker i vardagen och när det passar koppla till natur-
vetenskapliga begrepp (Larsson, 2016). 

Samtidigt som vissa forskare har synliggjort förskollärares möjlighet att ta 
vara på och skapa undervisning i vardagliga situationer som involverar natur-
vetenskap har andra forskare pekat på stora utmaningar för förskollärare att, 
förutom att identifiera sådana situationer, också bedöma och göra ett urval av 
vilka situationer som är lämpliga. Hansson et al. (2014) har undersökt vilka 
frågor och situationer som förskollärare identifierar som möjliga utgångs-
punkter för undervisningen med naturvetenskapligt innehåll samt vilket po-
tentiellt kemi- respektive fysikrelaterat innehåll som kan identifieras i de frå-
gor som ställs och de situationer som skapas. Forskarna diskuterar också i vil-
ken utsträckning frågorna och situationerna kan fungera som möjliga för för-
skollärare att utgå ifrån i arbetet med naturvetenskap. Resultatet visade ett 
brett spektrum när det gäller innehållet i de 295 frågor och situationer som 
identifierats som kemi- eller fysikrelaterade. De vanligast förekommande 
kemirelaterade innehållen kretsade kring fasomvandlingar samt material och 
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ämnens egenskaper. Motsvarande fysikrelaterat innehåll handlade om meka-
nik, ljus samt astronomi. Forskarna påtalar att resultatet visar att förskollärare 
kan eller kan lära sig att identifiera situationer med ett potentiellt naturveten-
skapligt innehåll. Forskarna pekar dock även på stora utmaningar för förskol-
lärare att, förutom att kunna identifiera dessa frågor och situationer, också 
kunna välja mellan dessa. Beroende på det naturvetenskapliga innehållets ka-
raktär samt frågornas och situationernas olika komplexitet menar forskarna att 
vissa frågor och situationer är mer lämpliga att utgå ifrån än andra när det 
handlar om att stödja barns naturvetenskapliga lärande. Ett exempel på en si-
tuation som forskarna beskriver som möjlig att utgå ifrån är ett barn som vid 
mellanmålet stoppar ner och studerar vad som händer när en gurkbit och en 
brödbit placeras i ett vattenglas. Förskolläraren skulle kunna följa upp detta 
genom att arbeta med hur olika material reagerar i kontakt med vatten utifrån 
den naturvetenskapliga principen att olika material har olika egenskaper. Ett 
exempel på en mer komplex situation som lyfts fram av forskarna är frågan 
om varför det är så mycket dimma i luften. Forskarna menar att frågan om vad 
dimma är kan passa att behandla i förskolan medan frågan om varför det ibland 
är dimma och ibland inte är en betydligt svårare fråga att behandla i en för-
skolekontext (Hansson et al., 2014). 

Att balansera vad som styr undervisningen 
Förskolan har en lång tradition av att värdesätta och låta barns perspektiv stå 
i centrum. Studier har dock visat att det naturvetenskapliga fokuset riskerar att 
gå förlorat när lärare låter barns spontana utsagor och val forma undervis-
ningen (Hammer & He, 2016; Sundberg et al., 2016). När barns intressen och 
initiativ ses som värdefulla att hörsamma bör man också fråga sig vilka barns 
initiativ och intressen som uppmärksammas menar forskarna. Det finns en risk 
att det är de aktiva barnen som lyckas fånga lärarens uppmärksamhet som 
också får de bästa möjligheterna att lära sig nya saker samtidigt som de mindre 
aktiva barnen inte ges samma möjligheter, vilket också kan ses som en fråga 
om en likvärdig utbildning (Hammer & He, 2016). Elm Fristorp (2012) har i 
sin avhandling synliggjort hur barns ålder och visade intresse för specifika 
naturvetenskapliga frågor hade betydelse för deras möjligheter att delta i pla-
nerade naturvetenskapliga aktiviteter. Pedagogerna planerade exempelvis en 
aktivitet med ett naturvetenskapligt innehåll för en liten grupp barn i en spe-
cifik ålder eller utifrån att några barn visat intresse för ett specifikt naturve-
tenskapligt fenomen. Aktiviteterna byggde också på frivilligt deltagande vil-
ket medförde att de barn som inte ville vara med gick miste om undervis-
ningen i naturvetenskap. Konsekvenserna av denna urvalsprocess gällande 
deltagande visade sig i de mer gemensamma sammanhangen då några få barn 
hade en mer grundad naturvetenskaplig förståelse i jämförelse med de andra 
barnen. Vid ett tillfälle med några barn riktades exempelvis undervisningen 
mot träflisor vid en stubbe som barnen visat intresse för. När läraren sedan 
fortsatte detta arbete nästkommande dag, då fler barn deltog, var det framför 
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allt de barn som från början visat intresse och deltagit i arbetet som påverkade 
samtalets innehåll (Elm Fristorp, 2012). 

Ett sätt att värna barns perspektiv i förskolan har varit att ge barns lek en 
betydelsefull roll för barns lärande. Lekbaserade aktiviteter i naturvetenskap 
har dock visat sig både kunna bidra till (Eriksson Lindstrand et al., 2016; Fleer, 
2009b; Vartiainen & Kumpulainen, 2020) och utgöra ett hinder för barns na-
turvetenskapliga lärande (Bergnell Karlsson, 2015; Fleer, 2009a; Ljung-Djärf 
et al., 2014; Thulin, 2006). Eriksson Lindstrand et al. (2016) har synliggjort 
hur en lekfull inramning, i kombination med ett tydligt lärandeobjekt, främ-
jade barnens lärande om ljus och skuggor. Lekinramningen bestod till exem-
pel av att en pedagog agerade i rollen som clownen Beppo som var ledsen för 
att hon inte kunde bli av med sin skugga. Forskarna lyfter dock fram att det 
finns en uppenbar risk att undervisningen inte utmanar barnen om läraren inte 
har klart för sig vad barnen ska lära sig, eller om pedagogens naturvetenskap-
liga kunskaper inte är tillräckliga. I en studie av Fleer (2009b) visade resultatet 
också att en lekinramning kan fungera stödjande för barnens lärande av natur-
vetenskapliga begrepp. Även Fleer påtalar betydelsen av att pedagoger har det 
naturvetenskapliga innehållet i fokus i kommunikationen och att de stödjer 
barnen att koppla samman vardagligt språk med naturvetenskapliga begrepp. 
Andra studier pekar på att lek och fantasi inte alltid fungerar stödjande eller 
är nödvändigt för barns möjligheter till lärande. Bergnell Karlsson (2015) be-
lyser en undervisningssituation som behandlar luft som lyftkraft. Situationen 
utspelar sig vid ett naturvetenskapligt center och pedagogen i sammanhanget 
är utklädd till sjöjungfru och visar ett experiment för barnen där en apelsin 
med skal flyter i vatten och sedan sjunker efter att den skalats. Barnen uppma-
nas att föreställa sig att de är apelsinen och att skalet är en flytväst. Resultatet 
visar att pedagogens ambition att skapa en lekfull aktivitet gjorde det svårt för 
barnen. Det visuella intrycket av pedagogen som utklädd sjöjungfru tycktes 
överskugga det naturvetenskapliga innehållet. Bergnell Karlsson pekar också 
på att barnen förutsattes kunna pendla mellan det som utspelar sig på låtsas 
och det som utgör innehållet för lärande i situationen, vilket tycktes bli svårt 
för dem. Vidare betonar forskaren behovet av en diskussion gällande spekta-
kulära inslag eftersom det visat sig öka svårigheten för barnen att tolka in-
formationen i undervisningen. Thulin (2006) har också visat hur barnen i hen-
nes studie tycktes uppleva en osäkerhet i fråga om vad som skedde på låtsas 
och på riktigt i undervisningen och det visade sig också att det var lärarna och 
inte barnen som initierade lek i undervisningen. I en annan studie (Ljung-Djärf 
et al., 2014) visade resultaten att det blev lättare för barnen att ta till sig det 
naturvetenskapliga innehållet när lärarna skiftade fokus från att barnen skulle 
lära sig naturvetenskap genom lekbaserade aktiviteter mot att fånga och rikta 
barnens uppmärksamhet mot kritiska aspekter av det naturvetenskapliga feno-
menet. Det visade sig också att leken som lärarna inledningsvis upplevde som 
viktig för att kunna fånga barnens uppmärksamhet, för att sedan kunna rikta 
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deras intresse mot ett lärandeobjekt i de naturvetenskapliga aktiviteterna, se-
nare inte uppfattades som nödvändig (Ljung-Djärf et al., 2014). Det finns 
också forskning som visat att undervisning där barn antas lära på egen hand 
genom att erbjudas material kan leda till att barnen formar aktiviteterna till en 
fantasilek som handlar om något helt annat än naturvetenskap. I en studie av 
Fleer (2009a) var pedagogernas intention att barnen på egen hand skulle upp-
täcka vad som händer när olika vätskor blandas genom att använda det 
material som erbjöds. Det visade sig dock att barnen formade aktiviteten till 
en lek om att laga mat. Att tillhandahålla material utan lärarens stöd visade sig 
inte tillräckligt för att barnen skulle tillägna sig naturvetenskapliga kunskaper. 
Fleer (2009a) pekar därför på nödvändigheten att barn ges vägledning av pe-
dagoger för att fokus ska riktas mot de naturvetenskapliga aspekterna i aktivi-
teter som erbjuds. 

Lärares kroppsliga gester har visat sig kunna spela en viktig roll när de vill 
introducera naturvetenskapliga begrepp för förskolebarn. Bergnell Karlsson 
(2017) undersöker hur en lärare och tre barn använder kroppen för att illustrera 
avdunstning. I resultatet synliggörs att lärarens kroppsliga handlingar utgjorde 
ett stöd för barnen att närma sig en förståelse av begreppet avdunstning. När 
begreppet avdunstning introducerades för barnen förde läraren armarna i en 
uppåtgående rörelse för att illustrera hur vattnet stiger uppåt när det avdunstar. 
Samtliga tre barn tog till sig denna gest, vilket visade sig genom att de senare 
använde samma rörelse när de skulle berätta om avdunstning. Detta tolkar 
forskaren som tecken på att de närmat sig begreppet, även om de inte använde 
uttrycket avdunstning i den verbala kommunikationen. 

Ett centralt resultat i Skolforskningsinstitutets (2021) genomgång av tidi-
gare forskning visar att undervisningen i naturvetenskap behöver fokusera på 
både en vardaglig och en vetenskaplig nivå och att förskolläraren har en viktig 
roll att stödja en sammanlänkning av dessa. För att undervisningen ska inbe-
gripa en vetenskaplig nivå krävs att läraren riktar barnens fokus mot det i deras 
iakttagelser som är betydelsefullt i ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta kan 
läraren göra dels genom att ställa frågor som riktar barnens uppmärksamhet 
mot sådant som är viktigt i ett naturvetenskapligt sammanhang, dels genom 
att anordna olika aktiviteter som har det gemensamt att de åskådliggör ett och 
samma specifika naturvetenskapliga fenomen. Stannar undervisningen på en 
vardaglig nivå begränsas barnens naturvetenskapliga lärande (Skolforsknings-
institutet, 2021). Gustavsson et al. (2016) diskuterar hur olika undervisnings-
situationer skapar olika möjligheter för barn att få tillgång till det naturveten-
skapliga innehållet och kopplingen mellan en vardaglig respektive naturveten-
skaplig nivå. Forskarna har undersökt vilket innehåll förskollärare fokuserar 
på i naturvetenskapliga aktiviteter och hur förskollärarna svarar på barnens 
uttryck. Resultatet visar två kvalitativt skilda kategorier: i den ena uppmärk-
sammar förskolläraren vad som helst som kommer upp i stunden (”make any-
thing visible”; Gustavsson et al., 2016, s. 1873) och i den andra skapar förs-
kolläraren ett gemensamt utrymme för naturvetenskapligt lärande (”creating a 
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shared space for learning”; Gustavsson et al., 2016, s. 1876). I den första ka-
tegorin intar förskolläraren ett förhållningssätt där barn uppmuntras att delta i 
aktiviteter där det som för tillfället uppkommer i stunden uppmärksammas och 
görs synligt, vilket resulterar i att innehållet framträder som vagt eller bestå-
ende av många olika saker samtidigt. I den här kategorin framträder det som 
viktigare att involvera barnen att delta och att uppmärksamma vad som helst 
som barnen visar intresse för snarare än att fokusera på det naturvetenskapliga 
lärandeobjektet. I den andra kategorin framträder det som viktigt att tydligt 
fokusera på vad barnen ska erbjudas att lära sig och vad som behöver synlig-
göras för att skapa sådana möjligheter. Ett exempel på en situation som kan 
sorteras under den andra kategorin är en lärare som har noterat att barnen inte 
är lika bekanta med myror som med till exempel spindlar och har bestämt att 
barnen ska erbjudas att lära sig mer om myror, genom att exempelvis fokusera 
på hur många ben och hur många kroppsdelar myror har jämfört med spindlar. 
Barnen uppmärksammar i exemplet också att myror kan ha vingar, vilket 
fångas upp av läraren som stödjer barnen mot en mer specifik kunskap, näm-
ligen att myror har vingar när de ska para sig och bilda nya kolonier (Gustavs-
son et al., 2016). 

Det finns även forskare som menat att naturvetenskap som ämnesområde 
behöver problematiseras så att förskollärare kan finna sätt att skapa positiva 
associationer till området snarare än att fokus riktas mot förskolepedagogers 
bristande ämneskunskaper. I samarbete med verksamma förskollärare stude-
rade Andersson och Gullberg (2014) hur naturvetenskap i förskolan kan för-
stås utifrån ett synsätt där betoningen ligger på att såväl pedagoger som barn 
ska erhålla positiva upplevelser i undervisningen, där de kan känna sig kom-
petenta och handlingskraftiga. Synsättet handlar om att förskolläraren bör vara 
lyhörd inför, uppmärksamma och använda sig av barns tidigare erfarenheter. 
Vidare bör förskolläraren fånga det oväntade som inträffar i stunden, ställa 
frågor som utmanar barnen och stimulera till vidare undersökningar. Läraren 
bör också stanna kvar i situationer och lyssna på barnen och deras egna för-
klaringar. Med ett sådant här synsätt menar Andersson och Gullberg (2014) 
att naturvetenskap i förskolan kan bli något annat än inriktat på barns lärande 
av begrepp och förklaringar. Perspektiv liknande Anderssons och Gullbergs 
förs fram i olika studier av Siry (2013) samt Siry med forskarkollegor (Siry & 
Max, 2013; Siry et al., 2012). I denna forskning synliggörs hur barn kan ges 
stöd att göra naturvetenskap (”doing-science”; Siry et al., 2012, s. 312). Det 
handlar om att läraren ställer öppna frågor till barnen eller stödjer barnen att 
själva formulera öppna frågor som kan utgöra en drivkraft att göra undersök-
ningar (Siry, 2013; Siry & Max, 2013; Siry et al., 2012). Siry och Max (2013) 
beskriver hur lärare initialt i en undervisningssituation berättade för barnen att 
de skulle arbeta med naturvetenskapliga undersökningar med vatten och bar-
nen involverades i hur de kunde göra detta. Gemensamt bestämde lärare och 
barn att de skulle använda ett stort akvarium och arbetet med att fylla detta 
med vatten påbörjades och följdes av att barnen genomförde olika aktiviteter 
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med vattnet och diverse olika föremål, till exempel olika behållare, plastbåtar, 
saxar och kritor. Lärarna intog en observerande roll i arbetet och gav barnen 
tid och utrymme för de undersökningar som barnen initierade (Siry & Max, 
2013). Barnens upptäckt att vattnet färgats (av pennor som placerats i vattnet) 
resulterade i undersökningar som handlade om hur det kom sig att vattnet fär-
gats. Resultatet av studien visade att barnen uttrycker och utvecklar sin förstå-
else av såväl det naturvetenskapliga fenomenet löslighet som hur man genom-
för naturvetenskapliga undersökningar i de aktiviteter som uppstår. Siry och 
Max (2013) menar också att den öppna struktur som skapades i studien bidrog 
till att makten försköts från läraren som den som besitter kontroll till att barnen 
tilldelades rollen som kompetenta experter. Det handlar om att barnens för-
mågor och insikter sätts i centrum och får driva undersökningarna av olika 
naturvetenskapliga fenomen och att läraren varsamt följer barnens undersök-
ningar och intar ett förhållningssätt där han/hon kan ledas av barnen för att 
bättre kunna stötta dem. Man tänker sig att barn involveras i en naturveten-
skaplig kultur exempelvis genom att de ges möjlighet att delta i experimente-
rande aktiviteter där de ges tid och utrymme att göra iakttagelsers och samtala 
om dessa. Siry och Max (2013) menar att läraren kan tillföra naturvetenskap-
liga begrepp till undervisningen, men det framhålls som viktigt att barnen först 
får genomföra olika aktiviteter där ett fenomen undersöks. När barnet har så-
dana erfarenheter kan läraren exempelvis tillföra begrepp i situationer som 
uppstår då barn är involverade i aktiviteter som berör fenomenet. Andersson 
och Gullberg (2014) hävdar att det inte är så viktigt att barn kanske tar till sig 
begrepp på ett sätt som inte stämmer med vedertagen naturvetenskaplig kun-
skap i undervisningen. Detta kan ställas emot forskningsresultat som visat att 
tillägnad förståelse som inte stämmer med vedertagen naturvetenskaplig kun-
skap kan vara svår att omforma och tenderar att kvarstå i äldre åldrar (Chang, 
2007; Coll & Treagust, 2001; Nicoll, 2001). 

Även i Skolforskningsinstitutets (2021) sammanställning belyses betydel-
sen av att barn i naturvetenskapliga aktiviteter uppmuntras att berätta vad de 
ser eller vad de tror kommer att hända, med utgångpunkt i vad de ser. Förut-
sättningar för barns deltagande och lärande kan stärkas genom att förskollära-
ren använder frågor som stimulerar till fortsatta undersökningar. Den här ty-
pen av frågor benämns som produktiva frågor och en viktig del utgörs av att 
barnens svar på lärarens frågor inte bedöms som rätt eller fel av läraren som i 
stället bekräftar och ger utrymme för barnen att uttrycka sina idéer (Skolforsk-
ningsinstitutet, 2021). Andra forskningsresultat pekar på att lärares använd-
ning av den här typen av öppna frågor i undervisningen kan leda till att barnens 
uppmärksamhet spretar och riktas mot olika saker med utgångpunkt i vad bar-
nen för stunden uppmärksammar (Gustavsson et al., 2016). Thulin (2011) be-
skriver liknande resultat där lärarens frågor till barnen kretsade kring situat-
ionen här och nu och framträdde som ställda i syfte att barnen i första hand 
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fritt skulle få uttrycka sin mening. Undervisningen karaktäriserades av att ar-
betsprocessen utgjorde ett mål i sig utan någon tydlig koppling till ett innehåll 
om naturvetenskapliga fenomen. 

En framgångsrik undervisning i naturvetenskap beskrivs i en systematisk 
forskningsöversikt som en form av ”pendling mellan barns erfarenheter och 
naturvetenskaplig kunskap” (Skolforskningsinstitutet, 2021, s. 68). Resultatet 
av sammanställningen identifierar en övergripande utmaning i den naturve-
tenskapliga undervisningen i förskolan som handlar om att hålla en balans 
mellan att låta barns frågor och idéer få utrymme och att stödja och vägleda 
barns naturvetenskapliga lärande. 

Sammanfattning av forskningsläget 
Forskningsgenomgången visar att förproducerade undervisningsmaterial un-
derlättar och stärker lärare i deras arbete med naturvetenskap och såväl lärare 
som barn uppskattar att arbeta med den här typen av material. Forskning om 
effekterna på barns lärande när de undervisas utifrån ett förproducerat under-
visningsmaterial visar ett blandat resultat. Viss forskning synliggör positiva 
effekter på barns lärande men det finns också studier som visar en mer varie-
rande bild eller inte kunnat påvisa några positiva effekter. 

En entydig bild i tidigare forskning pekar på lärarens betydelse av att aktivt 
stötta och leda undervisningen när man använder sig av ett förproducerat 
undervisningsmaterial. En kombination av visuellt stöd, olika typer av frågor 
samt användande av korrekta naturvetenskapliga termer visar sig vara sär-
skilda strategier som lärare använder för att stödja barnen. Det har också visat 
sig att användningen av ett förproducerat material påverkar lärares sätt att 
ställa frågor då de tenderar att formulera mer öppna frågor och instruktioner 
till barnen, vilket visar sig kunna bli förvirrande för dem. Vissa lärare tenderar 
också att förlita sig på att materialet är självgående och de intar en mindre 
framträdande roll, vilket resulterar i en undervisning där syftet med det som 
görs inte tydliggörs för barnen. Det framkommer också en utmaning att finna 
en balans mellan att ge utrymme för barns inflytande på undervisningen och 
lärarens styrning av den. Lärares samtal med barnen i undervisningen visar 
sig ofta handla om praktiska saker eller konstateranden av vad som händer 
utan att den naturvetenskapliga förklaringen till detta behandlas. 

Forskning pekar också på särskilda aspekter som är viktiga för att läraren 
ska ges stöd i användningen av ett förproducerat undervisningsmaterial som 
kan gynna barnens lärandemöjligheter. Det är till exempel viktigt att läraren 
ges en tydlig vägledning angående vilket innehåll som är väsentligt att be-
handla samt hur läraren ska gå till väga för att barnen ska få stöd att ta till sig 
naturvetenskapliga begrepp och förklaringar. 

Studier pekar på att det finns en potential i att utgå ifrån situationer som 
uppstår i förskolevardagen där barn erfar naturvetenskapliga fenomen och att 
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förskollärare formar undervisning av sådana situationer. Samtidigt framhålls 
att sådana tillfällen ofta inte uppmärksammas av förskolepedagoger. Forsk-
ning har också belyst att det kan vara svårt för förskollärare att göra ett lämp-
ligt urval bland de vardagliga situationer som uppstår och att det inte är alla 
vardagliga situationer som är lämpliga att bygga undervisningen på. 

I forskningsgenomgången framkommer vad som kan beskrivas som en ba-
lansakt som rör sig mellan att ta vara på och låta barns intressen och infall 
styra undervisningen och att som lärare leda barnen mot på förhand uppställda
naturvetenskapliga kunskapsmål. Även här pekar forskningen entydigt ut lä-
raren som avgörande för att skapa möjligheter för barn att få tillgång till och 
möjlighet att utveckla naturvetenskaplig kunskap. Forskningsresultat visar 
också att lärare i förskolan har en svagare förankring i de delar av det natur-
vetenskapliga ämnesområdet som hör till kemi och fysik. Naturvetenskap lik-
ställs med biologi även efter studier som specifikt fokuserar kemi och fysik. 

I forskningsgenomgången kunde det också konstateras att det finns en brist 
på forskning om användning av NTA i förskolan. Det är därför min ambition 
att bidra till att fylla denna kunskapslucka samt att bidra till mer generell kun-
skap om förproducerade undervisningsmaterial och lärares användning av så-
dana i undervisningen. 
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TEORETISKA UTGÅNGPUNKTER 

I den här studien har jag inspirerats av John Deweys pragmatiska sätt att se på 
världen samt andra forskares sätt att ta sig an och utveckla Deweys idéer. 
Dewey var själv en produktiv författare och det finns otaliga publikationer 
som på något sätt behandlar Deweys filosofiska och pedagogiska resonemang. 
Jag har inte för avsikt att presentera en heltäckande redogörelse för Deweys 
idéer i detta kapitel. Följande kapitel är resultatet av en process där jag som 
forskare gjort ett urval och en tolkning av Deweys och andra forskares texter. 
Ambitionen med det här kapitlet är att redogöra för de ontologiska utgångs-
punkter som ramar in och genomsyrar studien med hjälp av begrepp från 
Deweys pragmatiska idéer, samt beskriva de teoretiska begrepp som har an-
vänts i analysen av studiens data. 

En handlande människa i rörelse och samröre med 
omvärlden 
Deweys synsätt växte i mångt och mycket fram som en kritik mot hur den 
traditionella västerländska filosofin ofta resulterade i en uppdelning mellan ett 
inre liv av mänskliga kvaliteter och en yttre verklighet av vetenskaplig och 
objektiv kunskap (Biesta & Burbules, 2003). Dualistiska uppdelningar mellan 
till exempel människa och natur, kropp och medvetande, god och ond eller 
estetik och vetenskap såg Dewey som förödande för människan som en le-
vande organism (Dewey, 1958). Sättet att skilja den fysiska kroppen från det 
mentala medvetandet, menade Dewey, medförde att den fysiska kroppen fick 
bära rollen av en inkräktare som på alla sätt skulle bekämpas och kontrolleras 
(Dewey, 1997). I ett sådant perspektiv betraktas kroppsliga handlingar som 
enbart mekaniska och ingenting görs i ett meningsfullt sammanhang där sam-
band och relationer synliggörs. I motstånd mot det här synsättet sökte Dewey 
skapa en idévärld som inte resulterade i uppdelningar och menade att vi behö-
ver börja i hela människan. 

Utgångpunkten för Dewey var att vi människor så länge vi lever är aktiva, 
handlande varelser som agerar och reagerar i de sammanhang som vi är en del 
av. Mänskliga handlingar utgör alltid en påverkan på omvärlden, samtidigt 
som det som sker i omvärlden också inverkar på människan; världen skapas 
och blir till i de otaliga, sammanflätade möten som sker mellan människan 
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och omvärlden, menade han. I ett pragmatiskt perspektiv är det i det samman-
flätade mötet mellan människan och omvärlden som kunskap skapas (Dewey 
& Bentley, 1975). Kunskap ses som något föränderligt och växande som vi 
hela tiden bygger på och utvecklar (James, 2003). Utbildning betraktat med 
Deweys synsätt utgör en naturlig arena för kunskapande och ska ge barn möj-
lighet att lära sig sådant som familjen inte så lätt kan lära barnen. Dewey vände 
sig dock emot utbildning i form av att barn skulle förberedas för ett senare 
vuxenliv avskilt från deras aktuella tillvaro. Att lära sig faktakunskaper utan 
förankring i barnens erfarenhetsvärld var till exempel inte eftersträvansvärt. 
Dewey argumenterade i stället för att utbildning är och bör ses som en social 
levnadsprocess (Dewey, 2004). 

Transaktionell process 
En central utgångpunkt för Dewey är att mänskligt liv är socialt av naturen 
och att människan står i ständig och ömsesidig relation till den omgivande 
miljön (Dewey, 2005). Miljön ska ses som inbegripande såväl sociala, kultu-
rella som fysiska aspekter. Processen av ständigt pågående utbyte mellan in-
dividen och den omgivande miljön benämner Dewey, i sina senare skrifter, 
för transaktion (Dewey & Bentley, 1975). I ett transaktionellt perspektiv kan 
människan inte separeras från och studeras som en isolerad enhet, utan att 
hänsyn tas till det sammanhang som individen befinner sig i. Vi får vår speci-
fika funktion och mening i den sammanvävda processen och för att förstå 
mänskliga handlingar måste vi fokusera det aktuella sammanhanget (Biesta & 
Burbules, 2003). 

Den transaktionella processen utgår ifrån en helhetssyn på människans va-
rande i världen men kan samtidigt beskrivas som såväl individuell som kol-
lektiv (Biesta & Burbles, 2003). Den är individuell på det sättet att människor 
använder sina tidigare erfarenheter för att skapa en förståelse och sätt att 
handla i den aktuella situationen och kollektiv på det sättet att de tidigare er-
farenheterna förändras i mötet med omgivningen. Centralt är dock att den 
transaktionella processen utgör själva mötet mellan individen och den kollek-
tiva omgivande miljön. 

Ett motiv som forskare anger för valet av ett transaktionellt synsätt är just 
att det gör det möjligt att studera individen som en del i miljön samtidigt. Som 
en följd av detta synsätt finns det en ovilja hos pragmatiskt inspirerade fors-
kare att prata om den transaktionella processens subjekt och objekt, i stället 
används uttrycket deltagare (Öhman, 2008). I den situationsbundna transakt-
ionsprocessen får deltagarna sin specifika roll och relation till varandra i det 
omedelbara, utifrån deltagarnas ömsesidiga handlande i den specifika situat-
ionen. Dewey och Bentley (1975) illustrerar innebörden av transaktionspro-
cessen genom ett exempel där en banktransaktion genomförs. Det är i själva 
situationen då en affärsuppgörelse kommer till stånd som relationen köpare-

45 



  

  
   

    
   

  
 

 

  
  

  
  

   
    

     
  

  
 
 

  

 
    

 
 

        
    

  
  

 
 

  
    

  
    

      
  

                               
   

   

säljare skapas. Samspelsprocessen är bunden till det specifika sammanhanget 
och dess specifika omgivande miljöaspekter som ingår i processen (Dewey & 
Bentley, 1975). Just ömsesidigheten är en bärande princip för den transaktion-
ella processen: en deltagares roll går endast att förstå i ljuset av den andre 
deltagarens närvaro och vice versa. 

Undervisning kan beskrivas som ett specifikt sammanhang där 
transaktionella processer pågår: “In education the entire learning situation in-
volves a transaction in which two or more involved come together by taking 
different roles in dialogical play with sometimes-unwritten rules.” (Lunde-
gård, 2015, s. 702). Människans verbala språk har en särställning i det trans-
aktionella perspektivet och ses som oupplösligt sammanbundet med männi-
skans handlande i världen: ”language is veritably man himself in action and 
thus observable.” (Dewey & Bentley, 1975, s. 38). Ett sätt att pragmatiskt un-
dersöka och förstå de komplexa relationella sambanden som vårt varande i 
världen tillsammans med andra utgör är att studera människors verbala språk 
i ett specifikt sammanhang. I den här avhandlingen utgör det transaktionella 
synsättet en del i studiens ontologiska grund. Min utgångpunkt är att under-
visning utgör transaktionella processer där lärare och barn agerar och reagerar. 
Det handlar om specifika sammanhang där lärare och barn möts i samspel och 
relation. I detta utgör lärares och barns verbala språkliga handlingar en central 
del som formar transaktionen i olika riktning. 

Erfarande och kontinuitet 
Ett centralt begrepp i den transaktionella processen är erfarande.6 Erfarande 
utgör själva transaktionen mellan deltagarna som ingår, det vill säga individen 
och den omgivande miljön (Biesta & Burbules, 2003). Det flöde av olika kom-
munikativa handlingar som sker mellan människor i den transaktionella pro-
cessen skapar till exempel ständigt olika erfaranden för deltagarna. Dewey 
beskriver erfarande som en kraft i ständig rörelse och han menar att erfarande 
har djup, bredd och elasticitet (Dewey, 2015). För Dewey är erfarande också 
tätt förknippat med mänskligt varande i världen. 

[…] experience is of as well as in nature. It is not experience which is experi-
enced, but nature - stones, plants, animals, diseases, health, temperature, elec-
tricity, and so on. Things interacting in certain ways are experience; they are 
what is experienced. Linked in certain other ways with another natural object 
- the human organism - they are how things are experienced as well. (Dewey, 
1958, s. 4a) 

6 Dewey använder det engelska uttrycket experience i sina texter. I den här studien använder 
jag de svenska uttrycken erfarenhet samt erfarande för att beskriva Deweys synsätt samt klar-
göra denna studies utgångpunkter. 
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På det här viset formar Dewey en ontologisk grund som tar utgångpunkt i att 
vi är i ständig relation till vår omgivning som vi formas av men samtidigt är 
med och formar. Därmed kan vi inte heller låta bli att erfara: “Experience oc-
curs continuously, because the interaction of live creature and environing con-
ditions is involved in the very process of living.” (Dewey, 1980, s. 36). Sam-
tidigt som Dewey betonar samspelet mellan individen och den omgivande mil-
jön framhåller han att erfarande pågår ”inside a person” (Dewey, 2015, s. 39). 
Erfarandet påverkar hur en individs attityder, lust och syften formas. Viktigt 
för Dewey var dock att erfarande, likt transaktionen, inte kan ses som en pro-
cess som enbart pågår inombords, avskuret från den omgivande tillvaron. Vi 
kan tala om såväl en inre som en yttre dimension som oupplösligt sammanflä-
tade med varandra (Biesta & Burbules, 2003). Därmed uppstår inte erfarande 
ur tomma intet utan är nära sammanbundet med mänsklig aktivitet: det är ge-
nom våra handlingar i världen som erfaranden skapas. Erfarandet formar den 
erfarande samtidigt som den erfarande formar det som erfars. Det handlar om 
de olika sätt transaktionen blir till genom de handlingar som utspelas. På så 
sätt skapar den transaktionella processen där olika ”deltagare” ingår ett situat-
ionsbundet erfarande. Det som sker i det oseparerbara mötet mellan individen 
och den, för stunden, omgivande miljön skapar erfaranden. Mänskligt erfa-
rande är därmed socialt och handlar om relation och kommunikation (Dewey, 
2015). 

Deweys princip om erfarande är att varje erfarenhet lever vidare i framtida, 
fortsatta och vidare erfaranden: ”we live from birth to death in a world of per-
sons and things which in large measure is what it is because of what has been 
done and transmitted from previous human activities.” (Dewey, 2015, s. 39). 
Det som sker här och nu bär alltid spår av det förflutna, samtidigt som det 
också innebär en påverkan på det som sker i framtiden. På det viset är männi-
skan tätt förbunden med omvärlden. I detta finner vi också fundamentet till 
principen om kontinuitet som Dewey betraktade som grundläggande hos män-
niskan (Wickman, 2014). Utgångpunkten för principen om kontinuitet är just 
att våra tidigare erfarenheter omformas i nya situationer utifrån de syften som 
skapas i ett specifikt sammanhang (Dewey, 2015). När vi gör något använder 
vi de tidigare erfarenheter som är användbara i det aktuella sammanhanget, vi 
provar och testar vad som är funktionellt och inte. I denna process gör vi även 
bedömningar av vad som är fruktbart att säga och göra för de syften vi har 
eller de syften som skapas i det aktuella sammanhanget. Ett grundantagande i 
Deweys teoribildning är att människan ständigt försöker se och skapa sam-
manhang i flödet av olika erfaranden, att vi alltid söker efter kontinuitet. 
Dewey menar också att det alltid skapas någon form av kontinuitet (Dewey, 
2015). 

I denna studie hämtar jag inspiration från Deweys erfarande och kontinui-
tetsbegrepp för att klargöra min syn på lärande och lärarens roll för att skapa 
möjligheter till lärande i undervisningen. Min utgångspunkt är att principen 
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om erfarande och kontinuitet är tätt förbunden med lärande. Den transaktion-
ella processen innebär att vi hela tiden försöker skapa samband och samman-
hang för att förstå och hantera något specifikt på ett fördjupat eller nytt sätt. I 
denna process lär vi oss också hela tiden saker om och genom den omvärld 
som vi är en del av. Med utgångpunkt i Deweys idéer ser jag läraren som 
betydelsefull för att skapa situationer som möjliggör specifika erfaranden för 
barnen. Därmed blir det intressant att synliggöra och diskutera vilka erfaran-
den och därmed också vilket lärande som görs möjligt för barn i undervisning 
när förskollärare tar utgångpunkt i ett förproducerat undervisningsmaterial, 
vilket är ambitionen i denna studie. De erfaranden som blir möjliga i en under-
visningssituation är, i ett pragmatiskt perspektiv, beroende av hur läraren kan 
skapa ett gynnsamt samspel mellan barnens tidigare erfaranden, samman-
hanget här och nu, och de syften läraren har med undervisningssituationen 
(Wickman, 2014). Såväl didaktiskt planerade syften, som syften skapade i 
stunden, påverkar de erfaranden som görs möjliga för barnen. Dewey beskri-
ver det som pedagogens uppgift och utmaning, att arrangera för sådana erfar-
anden som ger något utöver att de kanske roar för stunden (Dewey, 2015). 
Erfaranden här och nu behöver, förutom att upplevas meningsfulla i stunden, 
också skapa en känsla av att vilja fortsätta. De behöver också bidra till att nya 
funktionella sätt att prata och agera i framtida sammanhang skapas. 

I studien utgår jag ifrån att förskollärarnas syften med undervisningen och 
hur barnens tidigare erfarenheter sätts i förbindelse med nya erfarenheter som 
skapas i det aktuella undervisningstillfället är kopplat till vilka möjligheter till 
lärande som ges. På samma sätt påverkar förskollärarnas sätt att sammanbinda 
arbetet med olika experiment i undervisningstillfällena, de erfaranden som blir 
möjliga för barnen och olika erfaranden skapar olika möjligheter till lärande. 

Uttryckta, övergripande och närliggande syften 
Deweys princip om erfarande och kontinuitet gör att utbildning måste ses som 
en ständigt pågående ombildning av tidigare erfarenheter. Processen ges där-
med lika stor betydelse som själva målet med den undervisning som bedrivs. 
Dewey har hävdat att utbildningens process och mål är en och samma sak 
(Dewey, 2004). I ett pragmatiskt perspektiv agerar vi i världen utifrån de syf-
ten som skapas i ett specifikt sammanhang. Vi handlar utifrån vad vi bedömer 
som fruktbart i en given situation: det vi gör, gör vi alltid för ett syfte (Wick-
man 2014). I utbildningssammanhang har läraren en uppgift att planera, ge-
nomföra samt utvärdera verksamheten utifrån de mål och riktlinjer som fast-
ställts i exempelvis läroplaner. Naturvetenskap är ett av de områden som åter-
finns i formuleringar angående mål och riktlinjer för undervisningen som be-
skrivs i förskolans läroplan. 

För att kunna förstå och tala om det lärande som kan bli möjligt för barnen 
i studien har de teoretiska begreppen övergripande och närliggande syften 
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samt kontinuitet funnits användbara i analysen och i tillägg till detta har be-
greppet uttryckta syften skapats i arbetet med den här studien. 

Uttryckta syften inbegriper förskollärarnas uttalade avsikter med det som 
planeras att göras tillsammans med barnen i undervisningstillfällena och kan 
sägas behandla den didaktiska varför-frågan. Begreppet har skapats för att be-
lysa vad förskollärarna uttrycker som syftet med undervisningstillfällena, in-
nan dessa genomförs. I studiens första resultatkapitel redovisas resultatet som 
utgörs av olika typer av uttryckta syften som synliggjorts genom analysen. 

Ett sätt att, med en pragmatiskt didaktisk utgångpunkt, beskriva undervis-
ningsprocesser är med hjälp av begreppen närliggande och övergripande syf-
ten. För att belysa vilka syften som framträder i observationerna av genomfö-
randet av undervisningen (till skillnad från uttryckta syften, de syften som är 
direkt uttalade) har de teoretiska begreppen övergripande respektive närlig-
gande syften använts. Övergripande syften är de mål7 eller ”slutpunkter” (Jo-
hansson, 2012, s. 27) till vilka läraren önskar komma genom vad man gör 
tillsammans med barnen i ett undervisningstillfälle eller rad av undervisnings-
tillfällen, något bortom det omedelbara här och nu och är ofta av sådan karak-
tär att barnen inte omedelbart förstår vad de handlar om. Det kan vara svårt 
för barnen att närma sig ett övergripande syfte utan egna erfarenheter inom 
området. För att nå ett övergripande syfte kan därför undervisningstillfällen 
planeras utifrån olika närliggande syften som tillåter att barnens utgångspunk-
ter knyts samman med uppsatta mål. 

Närliggande syften är av sådan karaktär att barnen kan delta utifrån sitt 
vardagliga språkbruk och sina tidigare erfarenheter (Wickman, 2012), men 
också utifrån de erfarenheter som skapas i den aktuella aktiviteten/situationen 
(Johansson & Wickman, 2018). De aktiviteter som kan beskrivas som närlig-
gande syften fungerar inte automatiskt, på det sättet att barnen förstår och kan 
delta utifrån sitt språkbruk och tidigare erfarenheter. Lärarens uppgift är att 
skapa sådana aktiviteter där barnen, utifrån sitt vardagliga språk och sina er-
farenheter sedan tidigare, kan delta. Dewey beskriver detta som att det ger 
barnen mål i sikte (”ends in view”; Dewey, 1958, s. 373–374). För att skapa 
undervisning som strävar i en viss riktning behöver läraren hitta aktiviteter 
som barnen först och främst förstår och kan vara aktiva i. Aktiviteterna behö-
ver sedan knytas till dels lärandemålet (det övergripande syftet), dels andra 
aktiviteter som utförs för att nå detta lärandemål. På det viset sammanbinds 
närliggande syften, som fungerar som mål i sikte för barnen, till det övergri-
pande syftet. Om så görs kan vi med Deweys ord beskriva denna process som 
att kontinuitet skapas genom att syften görs kontinuerliga. Innebörden av att 
göra syften kontinuerliga bygger på Deweys kontinuitetsprincip (Dewey, 
2015). Jag förstår denna kontinuitetsprincip som att läraren behöver utgå ifrån 

7 Jag använder begreppet mål för att konkretisera övergripande syfte som en riktning eller strä-
van i en undervisningsprocess snarare än en ändpunkt där något är uppnått, avklarat och avslu-
tat. 
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sådant som är bekant för barnen och skapa situationer utifrån det som tillför 
nya aspekter av det redan bekanta, som barnen kan förstå och delta i här och 
nu, men som också kan utmana barnens erfarenhetsvärld och erbjuda barnen 
nya sätt att tala om och agera i kommande situationer. 

Läraren har i detta en betydelsefull roll att utgå ifrån barnens erfarenheter 
och samtidigt, genom sina handlingar, leda arbetet i riktning mot det övergri-
pande syftet med undervisningen. I ett naturvetenskapligt sammanhang i för-
skolan kan detta till exempel handla om att skapa möjligheter för barnen att 
lära sig om olika naturvetenskapliga fenomen genom att undersöka specifika 
sådana, med utgångspunkt i barnens erfarenhetsvärld. I samband med detta 
behöver barnens erfarenhetsvärld också vidgas, till exempel genom att det na-
turvetenskapliga fenomenet synliggörs för barnen och relevanta naturveten-
skapliga begrepp tillförs i samtal. Därmed kan barnen utmanas och få möjlig-
het att vidga sin förståelse av världen. En undervisningssituation bär på det 
sättet samtidigt spår av det förgångna, de tidigare erfarenheterna och det fram-
tida, vad undervisningen syftar till att utveckla. Barnen kan då få möjlighet att 
omforma och utvidga det redan bekanta så att de dels kan förstå och delta i 
situationen här och nu, dels skapa nya sätt att tala och agera. 

Utgångspunkten i avhandlingen är att förskollärarnas sätt att sammanbinda 
undervisningstillfällena och försöken i dessa med varandra, eller att få barnen 
att vilja sammanbinda tidigare erfarenheter med nya, är avgörande för att 
skapa kontinuitet mellan olika erfaranden. Genom att studera detta antas där-
med att det lärande som blir möjligt för barnen kommer att framträda. 

Med hjälp av begreppen uttryckta, närliggande och övergripande syften är 
ambitionen att förstå och beskriva de undervisningsprocesser som förskollä-
rarna i studien skapar och vilket tänkbart lärande detta erbjuder barnen som 
deltar. Utgångpunkten i studien är att förskollärarnas sätt att forma undervis-
ningen skapar olika möjligheter till lärande för de deltagande barnen. På det 
sättet ansluter jag mig Deweys ståndpunkt att process och mål är oskiljaktigt 
förenade. 
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METOD, MATERIAL OCH ETISKA 
ÖVERVÄGANDEN 

Urval 
I undersökningen som ligger till grund för den här avhandlingen studeras för-
skollärares användning av det förproducerade undervisningsmaterialet NTA 
samt vilket lärande som kan tänkas erbjudas barnen i undervisningen. För att 
öka möjligheterna att synliggöra olika sätt att arbeta med NTA i förskolan 
önskade jag involvera fler än en förskollärare med tillhörande barngrupp och 
jag ville också kunna studera flera undervisningstillfällen. 

Ett första steg handlade om att finna förskolor som arbetade med NTA un-
der tiden för studien. Urvalet kan beskrivas som strategiskt (Stensmo, 2002) i 
och med att jag medvetet sökt efter deltagare som arbetar med NTA. För att 
få information om detta vände jag mig till en kommun där jag kände till att 
det fanns förskolor som arbetade med NTA. Jag kontaktade chefen för kom-
munens förskoleverksamhet och berättade om min tänkta studie och bad om 
godkännande att få kontakta rektorer,8 förskollärare och vårdnadshavare för 
att ge information och göra en förfrågan om deltagande i studien. Den över-
gripande chefen tillfrågade sedan, via mejl, kommunens rektorer angående 
vilka förskolor som arbetade med NTA. Jag kontaktade även kommunens 
NTA-samordnare och bad att få information om vilka förskolor som lånade 
NTA-temalådor under tiden för studien. Utifrån uppgifterna från verksamhets-
chefen och NTA-samordnaren arbetade tio förskolor med NTA under den ak-
tuella tiden. Innan kontakt togs med förskolorna inhämtade jag även tillstånd 
från den enskilda förskolans rektor att kontakta förskollärare, vårdnadshavare 
samt barn angående deltagande i studien. 

De tre första förskolorna som jag hade telefonkontakt med var positiva till 
studien och jag gjorde ett personligt besök vid dessa förskolor. Jag berättade 
om syftet med studien samt att jag önskade filma förskollärarna och barnen 
när de arbetade med NTA och även ställa några frågor till förskollärarna i 
anslutning till detta. Jag informerade också om att ett eventuellt deltagande i 
studien när som helst kunde avbrytas utan närmare motivering. Vidare berät-
tade jag att jag inte skulle namnge vare sig förskola, förskollärare eller barn 

8 Från och med 1/7 2019 ersattes titeln förskolechef av benämningen rektor. 
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med deras riktiga namn. I urvalsprocessen har Vetenskapsrådets riktlinjer va-
rit vägledande (Vetenskapsrådet, 2011, 2017).9 Då samtliga förskollärare ut-
tryckte att de var intresserade av att delta i studien lämnade jag ut samtyckes-
formulär till förskollärarna och de fick också formulär som de kunde dela ut 
till barnens vårdnadshavare gällande barnens deltagande i studien. 

När blanketterna samlats in visade det sig att det fanns barn vars vårdnads-
havare inte givit sitt samtycke till barnens deltagande i studien vid en av de tre 
förskolorna. I samråd med förskollärarna vid den aktuella förskolan fattades 
beslutet att de inte skulle medverka i studien. Det skulle bli svårt för mig att 
filma förskolans arbete med NTA utan att de barn vars vårdnadshavare inte 
givit samtycke fångades på bild. Att exkludera barnen från övriga gruppens 
arbete med NTA hade möjliggjort för mig att genomföra studien, men bedöm-
des inte rimligt då det skulle kunna påverka barnen på ett negativt sätt genom 
att de inte erbjöds att delta i det arbete som de vanligtvis medverkade i.  

Vid de återstående två förskolorna gav samtliga förskollärare samt vård-
nadshavare sitt samtycke till deltagande i studien. Vid en av dessa förskolor 
var det möjligt för mig att vara med och filma arbetet med NTA vid två olika 
avdelningar. Förskollärarna vid dessa avdelningar organiserade arbetet med 
NTA på olika sätt både när det handlade om arbetssätt och barngruppens sam-
mansättning, vilket var önskvärt när det gällde urvalet för denna studie. Trots 
att en förskola föll bort i urvalsprocessen anser jag att urvalet svarar emot am-
bitionen att kunna belysa hur olika förskollärare, med olika grupper av barn, 
planerar och genomför undervisning.  

I studien ingår tre förskoleavdelningar som jag givit namnen Aspen, Björ-
ken och Eken. Jag har videofilmat fem undervisningstillfällen vid var och en 
av dessa avdelningar samt ställt intervjufrågor till förskollärarna inför varje 
undervisningstillfälle. I studien har också skriftliga dokument ur NTA-materi-
alet ingått. Urvalet gällande dessa dokument redovisas nedan under rubriken 
Skriftliga dokument. I slutet av detta kapitel beskrivs de deltagande förskole-
avdelningarna övergripande under rubriken Deltagarna i studien. 

Intervjuer 
För att få svar på avhandlingens första frågeställning som handlar om de syften 
förskollärarna ger uttryck för inför undervisningstillfällena krävdes uttalanden 
från förskollärarna gällande deras planering av undervisningen. Inför varje 
undervisningstillfälle har jag ställt följande intervjufrågor till förskollärarna: 
Vad ska ni göra idag? och Varför gör ni det ni gör idag? Jag har medvetet 

9 Under tiden som avhandlingen har arbetats fram har en ny version av Vetenskapsrådets rikt-
linjer för god forskningssed publicerats. Jag har därför beaktat både de riktlinjer som var rå-
dande under tiden för datainsamlingen i studien och de som publicerades 2017. 
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valt bort att uttryckligen fråga förskollärarna om syftet med undervisningstill-
fällena, då en intervjufråga som innehåller begreppet syfte, ställd av mig i ett 
forskningssammanhang, skulle kunna uppfattas som uppfordrande. Jag före-
ställde mig att förskollärarna i det sammanhanget skulle kunna känna sig 
tvingade att ha ett uttalat och pedagogiskt syfte med undervisningstillfällena, 
vilket skulle kunna ge en missvisande bild av hur förskollärarna vanligen för-
håller sig till sin undervisning. Jag ville i möjligaste mån minimera min på-
verkan på hur detta skulle komma till uttryck. I stället för begreppet syfte har 
jag därför använt varför-frågan för att belysa de syften som förskollärarna ger 
uttryck för inför genomförandet av varje undervisningstillfälle. 

Innan datainsamlingen påbörjades berättade jag att jag önskade ställa ovan 
nämnda frågor innan varje undervisningstillfälle började. Förskollärarna vid 
två av de tre deltagande avdelningarna framförde då önskemål om att ge skrift-
liga svar på frågorna då de utformade skriftliga planeringar av undervisningen. 
Jag gav då samtliga förskollärare möjligheten att svara på frågorna inför varje 
undervisningstillfälle muntligt eller skriftligt. Skriftliga intervjusvar har mej-
lats till mig innan genomförandet av undervisningstillfället. De muntliga in-
tervjusvaren har spelats in med samma kamera som jag har använt vid video-
observationerna. Videokameran har vid dessa tillfällen enbart använts för att 
fånga ljudet under intervjuerna (Heath et al., 2010). Innan jag påbörjade be-
rättade jag för förskollärarna att deras verbala tal skulle spelas in under inter-
vjuerna. 

Videoobservationer 
För att skapa ett underlag som kan användas för att besvara studiens andra och 
tredje forskningsfråga har jag valt att genomföra videoobservationer. I littera-
tur som beskriver video som metod poängteras att metodologiska beslut alltid 
måste ta sin utgångspunkt i det som är studiens syfte (Heikkilä & Sahlström, 
2003). En central del i studiens syfte utgörs av förskollärares undervisning när 
de utgår ifrån NTA, vilket gjorde det viktigt att finna en metod där förskollä-
rarna och barnens kommunikativa handlingar i undervisningen kunde synlig-
göras och analyseras. Lärarrollen kan uttryckas som att pedagogen i mångt 
och mycket använder sig själv som ett redskap. Genom verbala och kroppsliga 
handlingar och uttryck förmedlas syften och avsikter, tankar, reaktioner och 
känslor (Skoog, 1998). I studien har valet att använda videoobservationer 
gjorts med utgångpunkt i de särskilda möjligheter denna metod ger att synlig-
göra kommunikativa sammanhang (Heath et al., 2010). 

Valet att använda video som metod är dock inte problemfritt. Observationer 
med hjälp av video har en särskild intimitet i relation till de personer som blir 
inspelade och metodvalet ska därför noga övervägas och endast användas om 
andra sätt att samla in data inte är möjliga för att genomföra studien (Veten-
skapsrådet, 2011, 2017). En bedömning som jag har gjort i samband med den 
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här studien är att andra metoder inte skulle kunna ge samma möjligheter att 
skildra och analysera förskollärarnas och barnens kommunikativa handlingar 
i undervisningen. Till exempel valdes fältanteckningar bort med anledning av 
att det skulle bli svårt att hinna anteckna kommunikationen mellan barn och 
pedagoger. Ljudupptagning var också en metod som övervägdes, men valdes 
bort då denna metod till exempel inte fångar blickar och gester i kommunikat-
ionen. 

En fördel med videoobservationer är att de ger ett material som kan stude-
ras om och om igen, en situation kan analyseras utifrån en mängd perspektiv 
samtidigt som olika situationer kan studeras utifrån en specifik frågeställning 
(Heath et al., 2010). Att kunna studera det inspelade materialet upprepade 
gånger gör det möjligt att upptäcka och synliggöra flera aspekter av situation-
erna, något som kan vara svårt att göra genom andra sätt att utföra observat-
ioner. Video som metod skapar också många möjligheter när det gäller sätt att 
analysera materialet (Jacobs et al., 2007). De rika möjligheter när det gäller 
analysförfarandet har också utgjort ett motiv för valet att genomföra en del i 
studien med hjälp av videoobservationer. 

Vid två av de tre deltagande avdelningarna provfilmade jag ett undervis-
ningstillfälle innan jag påbörjade den egentliga datainsamlingen. Anledningen 
till att jag inte genomförde någon provfilmning vid den tredje avdelningen var 
att två av de tre avdelningar som deltar i studien använde en gemensam lokal 
i förskolan för arbetet med NTA. Genom den provfilmning jag gjorde av den 
ena gruppen som använde den gemensamma lokalen upptäckte jag rumsliga 
faktorer som kunde påverka inspelningarna av båda grupperna. Med hjälp av 
provfilmningarna framkom viktiga aspekter att ta i beaktande när det gäller de 
metodologiska valen, exempelvis hur olika placeringar av kameran i rummet 
påverkade ljudupptagningen då ventilationssystemet upptäcktes skapa ett bru-
sande ljud. Det blev också möjligt att prova hur olika kameraplaceringar skap-
ade möjligheter respektive begränsningar för vad som kunde filmas samt hur 
små justeringar i möbleringen kunde göras för att skapa bättre förutsättningar 
att fånga det som skedde. Under provfilmningarna visade det sig också att en 
handhållen kamera var att föredra framför en stativmonterad, då det var bety-
delsefullt att kunna vara rörlig till exempel då förskollärarna och barnen för-
flyttade sig i lokalen. Ofta uppstod också situationer då barn och förskollärare 
till exempel var samlade runt och fokuserade vad som hände i en balja. Vid 
sådana tillfällen gav möjligheten att kunna ändra kamerans position bättre för-
utsättningar att kunna fånga det som var i fokus och hur barnen och förskollä-
rarna kommunicerade om detta än om jag valt en stativmonterad kamera. Un-
der videoobservationerna intog jag en observerande roll (Johansson, 2013). 

Vid samtliga tre förskoleavdelningar som ingår i studien organiserades ar-
betet med NTA i särskilda grupper, på särskilda dagar och tider. Det fanns 
också vid samtliga avdelningar en tydligt organiserad start av varje undervis-
ningstillfälle. Gruppen var då samlad och det var vid samtliga tillfällen förs-
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kollärarna som inledde de olika undervisningstillfällena. Den tydliga marke-
ringen av när undervisningstillfällena började och det faktum att det var förs-
kollärarna som inledde varje tillfälle underlättade frågan om när videoobser-
vationerna skulle ta sin början. Det var när gruppen var samlad och väntade 
på att förskolläraren skulle inleda som videoobservationerna inleddes. Vid av-
delningarna Björken och Eken var den enskilda gruppen alltid samlad runt ett 
bord eller på en stor matta på golvet och förskolläraren och hela gruppen av 
barn har filmats här. Under dessa tillfällen deltog mellan fyra och åtta barn. 
Denna organisation underlättade för mig genom att jag oftast kunde filma hela 
gruppen. Vid avdelning Aspen organiserades undervisningen på ett annat sätt. 
Här samlades barnen alltid i en ring på golvet för en gemensam inledning, som 
sedan följdes av att barnen arbetade i smågrupper om tre till fyra barn i varje 
grupp. Förskollärarna gick runt mellan de olika grupperna av barn. När det 
gäller denna grupp har den inledande samlingen i helgrupp filmats med fokus 
på förskollärarna och hela barngruppen. Efter gruppindelningen befann sig 
ofta förskollärarna i olika rum och jag filmade då huvudsakligen en av förs-
kollärarna i mötet med barnen i de olika mindre grupperna. 

När datainsamlingen i studien hade påbörjats visade det sig att förskollä-
rarna ofta genomförde experimenten såsom de beskrivs i handledningarna. 
Det förekom också att förskollärarna modifierade försök ur NTA och på det 
viset utformade varianter av de experiment som ingår i de NTA-teman som de 
arbetade med. Det visade sig även att förskollärarna förde in experiment som 
inte återfanns i handledningarna i arbetet med NTA. Jag har valt att inkludera 
dessa exempel i studien då detta var en del i förskollärarnas sätt att utforma 
undervisning utifrån NTA-materialet. Att inte ta med dessa exempel hade kun-
nat ge en missvisande bild av förskollärarnas undervisning utifrån NTA-
materialet.10 

Skriftliga dokument 
För att besvara studiens fjärde forskningsfråga har lärarhandledningar till de 
NTA-teman som förskollärarna utgick ifrån studerats. Ambitionen med ana-
lysen har varit att belysa möjliga tolkningar av syften i lärarhandledningarna 
till NTA-temana Luft respektive Vatten. Denna analys har också, tillsammans 
med resultaten från NTA-undervisningen, utgjort ett underlag för att besvara 
den femte forskningsfrågan i avhandlingen som handlar om vilken roll som 
handledningarna kan ha spelat för hur materialet användes av förskollärarna. 

10 En sammanställning av de experiment som förskollärarna använde i undervisningen återfinns 
i bilaga 6 och i denna framgår det också vilka försök som genomförs i enlighet med handled-
ningarnas beskrivningar, vilka som är varianter av försök i handledningarna och vilka försök 
som fördes in i arbetet med NTA och därmed inte beskrivs i handledningstexterna. I samman-
ställningen ges även en kort beskrivning av försöken. 
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Som forskare har jag fått tillgång till handledningarna efter kontakt med en 
NTA-samordnare i en kommun. Handledningarna valdes ut för analys då de 
framstår som centrala dokument i NTA för förskolan eftersom de beskriver 
utförandet av experimenten som ingår, och hur det är tänkt att pedagoger ska 
använda dessa. Att handledningarna var betydelsefulla framgick också genom 
att samtliga förskollärare i studien använde dessa på något sätt inför eller un-
der genomförandet av undervisningen. Jag har valt att inte fråga förskollärarna 
om och hur de använde handledningen eller andra dokument och anvisningar 
ur NTA. Motivet för det handlade om en önskan att, i den mån det går, mini-
mera min påverkan på förskollärarnas planering och genomförande av under-
visningen. Jag föreställde mig att frågor med koppling till NTA:s anvisningar 
och riktlinjer skulle kunna ha upplevts som uppfordrande. Förskollärarna hade 
kanske, till följd av mina frågor, ändrat sitt sätt att arbeta med NTA under 
tiden för datainsamlingen, vilket inte var min önskan. 

Insamlingskontexten och det empiriska materialet 
Det empiriska materialet i studien är insamlat under våren 2014. Tre försko-
leavdelningar deltog och vid varje avdelning har data samlats in i samband 
med fem undervisningstillfällen. Materialet i studien består av intervjusvar, 
videofilmer samt skriftliga dokument ur det förproducerade undervisnings-
materialet NTA. Intervjusvaren utgörs av totalt 19 minuter ljudinspelningar 
samt fem skriftliga intervjusvar där förskollärarna svarar på intervjufrågorna 
som ställdes inför varje undervisningstillfälle. Det videoinspelade materialet 
utgörs av totalt 15 filmade undervisningstillfällen som är mellan 25 och 46 
minuter långa vardera. I studien har även lärarhandledningar till NTA-materi-
alet som förskollärarna arbetade med granskats. 

Tabell 1. Sammanställning av studiens empiriska material. 
Studiens empiriska material 
Intervjusvar Ljudinspelning 19 minuter, 5 skriftliga intervjusvar 

Videoobservationer 15 filmade undervisningstillfällen á 25–46 min 

Skriftliga dokument Lärarhandledningar till NTA-temana Luft respektive 
Vatten 

Jag har samlat in data då grupperna hade sitt ordinarie arbete med NTA, vilket 
var en gång i veckan vid samtliga förskolor. Jag återkom alltså till förskolorna 
en gång varje vecka under en period av fem veckor med enstaka undantag, till 
exempel när förskolläraren var frånvarande den aktuella dagen och undervis-
ningen utifrån NTA ställdes in. Vid samtliga avdelningar hade förskollärarna 
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genomfört ett antal undervisningstillfällen med utgångspunkt i NTA innan da-
tainsamling påbörjades och de planerade också fler undervisningstillfällen ef-
ter att datainsamlingen slutfördes. 

Bearbetningen av det empiriska materialet 
Analys av intervjusvaren 
Avsikten med analysen av intervjusvaren var att belysa möjliga tolkningar av 
förskollärarnas uttryckta syften med undervisningen. De inspelade intervju-
erna med förskollärarna transkriberades först till text och de skriftliga svaren 
skrevs ut. Transkriptioner kan göras på flera sätt och syftet med analysen 
måste vara grunden till vilken metod som tas i bruk (Norrby, 2014). Då avsik-
ten med analysen av förskollärarnas utsagor var att belysa möjliga tolkningar 
av uttryckta syften med undervisningstillfällena har jag i analysarbetet varit 
intresserad av vad som sägs och det är således det verbala talet som har tran-
skriberats.11 Förskollärarnas utsagor har delvis skriftspråksanpassats, i syfte 
att öka läsbarheten och transkripten kan beskrivas som bastranskriptioner (Li-
nell, 2011). Efter transkribering och utskriften av de skriftliga intervjusvaren 
påbörjades analysen genom att jag försökte finna meningskategorier (Kvale & 
Brinkmann, 2014). I denna process har upprepade läsningar av utskrifterna 
varvats med olika kodningar genom färgmarkeringar. Bell beskriver kodning 
som en process där forskaren ”identifierar kluster” (Bell, 2006, s. 215) och 
försöker förstå vad dessa betyder. En svårighet som kan uppstå i kvalitativ 
analys i samband med kodning av datamaterial handlar om att skapa katego-
rier som inte överlappar varandra (Bell, 2006). Detta har också varit proble-
matiskt i analysarbetet i föreliggande studie, till exempel när det handlade om 
de två kategorierna undersöka naturvetenskapliga fenomen och uppleva na-
turvetenskapliga fenomen. Vid några tillfällen har det varit svårt att särskilja 
kategorierna åt. I dessa sammanhang har den kategori som kan sägas stå i för-
grunden i förskollärarnas utsagor fått vara vägledande i analysen. För att tyd-
liggöra hur denna problematik har hanterats i studien kan följande citat tjäna 
som exempel på en situation där upplevelsen har tolkats stå i förgrunden för 
en av förskollärarnas avsikter: ”få en upplevelse med att se vad som händer 
med bubblorna” (Britta, intervju inför undervisningstillfälle 5, 2014-05-28). 
Det centrala i Brittas utsaga har här tolkats som upplevelsen snarare än att 
undersöka vad som händer i experimentet. På samma sätt har det centrala i 
alla förskollärarnas utsagor försökt att avgöras. 

Under processen har också olika omarbetningar skett vid flera tillfällen. 
Exempelvis ändrades kategorin ”samtala om naturvetenskapliga fenomen” då 
det i förskollärarnas utsagor utkristalliserade sig syften som handlade om olika 

11 I bilaga 5 återfinns en transkriptionsnyckel. 
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former av samtal av naturvetenskaplig karaktär. De samtal som förskollärarna 
gav uttryck för som syftet handlade dels om att barnen skulle få samtala om 
vad de trodde skulle hända i ett experiment, dels om att barnen skulle få sam-
tala om vad som hände i, eller efter, utförandet av ett experiment. Ur kategorin 
samtala om naturvetenskapliga fenomen skapades därför två nya kategorier, 
göra förutsägelser om experiment och tolka resultat av experiment. 

För att ytterligare tydliggöra analysen av förskollärarnas intervjusvar visas 
här en intervju inför ett undervisningstillfälle i sin helhet. I det följande redo-
görs för de kategorier av syften som analysen av intervjusvaret resulterat i. 
Förskolläraren Britta har planerat att hon och barnen ska göra experiment som 
handlar om ytspänning i det kommande undervisningstillfället: 

Intervjuare: vad ska ni göra idag? 
Britta: ja, idag ska vi ha, jobba med ytspänning som vi gjorde förra veckan 
också och nu, ska vi se, med droppar med vatten på en femkrona, och se vad 
som händer, och så ska vi måla, en cirkel och droppa färg, i den, med vatten 
och färg få se vad som händer då för att de ska få, ja diskussion det här vad 
händer med vattenytan. 
Intervjuare: varför gör ni det ni gör idag? 
Britta: ja, det är ju för att prova och se vad som händer med ytan, och hur man, 
om det ja det är väl bara för att få upptäcka och se vad som händer och så, det 
blir ju inte några stora förklaringar så utan det är väl mer upptäcka och forska 
och fundera och, egna idéer och så. 
(Britta, intervju inför undervisningstillfälle 1, 2014-04-30) 

I ovanstående exempel har jag funnit två uttryckta syften, undersöka naturve-
tenskapliga fenomen samt tolka resultat av experiment. Det centrala i Brittas 
utsaga har i analysen tolkats som att det handlar om att undersöka vad som 
händer i experimentet och samtala om detta. Syftet att undersöka naturveten-
skapliga fenomen kommer här till uttryck som ett syfte i både svaret på vad-
och varför-frågan genom att det handlar om att i experimentet ”prova och se 
vad som händer med ytan” och ”upptäcka och forska”. Tolka resultat av ex-
periment kommer främst till uttryck som ett syfte i slutet av svaret på vad-
frågan: ”för att de ska få ja diskussion det här vad händer med vattenytan”, 
men även i samband med varför-frågan uttrycker Britta att barnen ska få ”fun-
dera och, egna idéer och så”. Under analysförfarandet var det tydligt att förs-
kollärarnas svar på både vad- och varför-frågan kunde inrymma syften och 
därför har svaren på båda dessa frågor varit underlag för analysen. 

En fördel med kategorier är att de kan redovisas och synliggöras i tabell-
form. Genom kategorisering kan intervjusvar omvandlas och struktureras till 
koncentrerade delar som kan redovisas i tabeller eller figurer (Kvale & Brink-
mann, 2014). De uttryckta syften som framträtt i analysen redovisas i resultat-
kapitlet i tabellform. Syftet med detta är inte att redovisa ett exakt, kvantitativt 
resultat. Avsikten är i stället att synliggöra vad som utgör tonvikten i de syften 
som de olika förskollärarna ger uttryck för. 
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Analys av videoobservationerna 
Analysen av videoobservationerna har gjorts i två steg. I det första steget var 
ambitionen att belysa vilka syften som framträder i genomförandet av under-
visningstillfällena. I analysen har de teoretiska begreppen övergripande re-
spektive närliggande syften, som beskrivs i studiens teoretiska avsnitt, använts 
och resultatet av denna analys redovisas i studiens andra resultatkapitel. 

Det andra steget avsåg att synliggöra hur förskollärarna sammanbinder bar-
nens tidigare erfarenheter med nya situationer i undervisningstillfällena. I den 
här analysen har begreppet kontinuitet, som förklaras i studiens teoretiska ka-
pitel använts och resultatet av denna analys återfinns i det tredje resultatka-
pitlet. Nedan beskriver jag hur jag gått till väga i de två analysstegen. 

Ett första analyssteg 
Analysprocessen har i detta steg handlat om att göra en tolkning av vilka över-
gripande respektive närliggande syften som framträder i genomförandet av 
undervisningstillfällena. 

Ambitionen med analysen av övergripande syften i undervisningen har va-
rit att försöka beskriva vad som framträder, som ”önskade slutpunkter”, det 
vill säga vad förskollärarna tycks sträva efter att barnen ska lära sig när de 
genomför undervisningen. Utgångspunkten har varit att förskollärarnas intent-
ionella avsikter med undervisningstillfällena samt vad de uttryckt i intervju-
erna inte automatiskt sammanfaller med det som utspelar sig när genomföran-
det sker. Ambitionen har varit att försöka göra en tolkning av övergripande 
syften i genomförandet av undervisningstillfällena, oavsett förskollärarnas in-
tentioner samt vad som framkommit i intervjuerna inför varje undervisnings-
tillfälle angående vad förskollärarna tänkt göra tillsammans med barnen samt 
varför. 

Filmsekvenserna studerades inledningsvis i sin helhet vid flera tillfällen för 
att skapa möjligheter att bli bekant med materialet. Under analysprocessen 
formulerades och användes följande analysfråga som ett verktyg i tolknings-
arbetet angående övergripande syften i videoobservationerna: Vad kan tolkas 
som förskollärarnas önskade slutpunkt, det vill säga vad tycks förskollärarna 
sträva efter att barnen ska lära sig? Inledningsvis styrdes också analysen av ett 
sökande efter sådant som kunde tolkas som övergripande syften av naturve-
tenskaplig karaktär. På det sättet har jag i analysen studerat vad förskollärarna 
riktar fokus mot i de olika videoobservationerna med utgångspunkt i analys-
frågan: Kan jag finna något som kan tolkas som förskollärarnas önskade slut-
punkt som är av naturvetenskaplig karaktär? I denna process har förskollärar-
nas handlingar i mötet med barnen studerats, främst i form av talspråklig kom-
munikation. Det har handlat om de sammanhang som förskollärarna skapar 
genom vad de säger till barnen och vad fokus riktas mot när de genomför olika 
experiment i de observerade tillfällena. För att förstå vad förskollärarna riktar 
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mer eller mindre fokus mot i undervisningen har experimenten som genom-
förts och vad de kan sägas handla om också varit en del i analysen. Följande 
frågor har varit vägledande i den processen: Vad handlar experimentet om, i
ett naturvetenskapligt perspektiv? Är detta i fokus i samband med genomfö-
randet av experimentet? Om detta inte utgjort fokus har följande fråga ställts: 
Vad tycks förskollärarna sträva mot? Analysen har i första hand handlat om 
att leta efter sådant som kan tolkas som övergripande syften av naturveten-
skaplig karaktär och sedan övergått i att tolka vad som kan beskrivas som 
övergripande syften av annan karaktär än specifikt naturvetenskapliga. 

Utgångspunkten i analysen är att undervisning kan planeras utifrån över-
gripande och närliggande syften. För att nå ett övergripande syfte, som kan 
vara av sådan karaktär att barnen utan tidigare erfarenheter inom området har 
svårt att förstå vad det handlar om, kan det planeras utifrån närliggande syften 
som gör det möjligt för barnen att delta utifrån tidigare erfarenheter. 

I analysprocessen har jag som forskare gjort en tolkning av vilka närlig-
gande syften som möjligen kan framträda för barnen i det som förskollärarna 
gör för att de ska kunna närma sig ett övergripande syfte. Följande analysfråga 
har varit en hjälp i analysen: Vilka närliggande syften kan tänkas att barnen
uppfattar i det som förskollärarna gör i undervisningstillfällena? Även här är 
det förskollärarnas handlingar, framför allt i form av talspråklig kommunikat-
ion med barnen och de sammanhang som skapas genom detta, som studerats. 
I den här analysen har jag försökt närma mig det som sker utifrån barnens 
perspektiv, med utgångpunkt i förskollärarnas handlingar och det samman-
hang som skapas i undervisningen. Analysen av vad som framträder som när-
liggande syften i undervisningen har skett parallellt med arbetet med att göra 
en tolkning av övergripande syften. 

Att göra en analys innebär ofta en mödosam process där resultatet ständigt 
bearbetas och ändrar form. Så har även analysarbetet av videoobservationerna 
gestaltat sig i föreliggande studie. Processen har inneburit att göra tolkningar 
som senare bearbetats ett otal gånger. Inledningsvis transkriberades inledning-
arna av varje undervisningstillfälle samt varje experiment som utförs i dessa i 
så kallade bastranskriptioner (Linell, 2011).12 Detta tillvägagångssätt valdes 
då det visade sig att förskollärarna inledde undervisningstillfällena samt expe-
rimenten som genomförs i dessa på olika sätt, vilket var önskvärt att ytterligare 
studera för att senare kunna göra en tolkning av övergripande respektive när-
liggande syften. Detta har också synliggjorts i den vidare analysen att de över-
gripande syften som framträtt kan sägas vara av olika karaktär, vilket också 
diskuteras senare i studien. Vidare i analysen har studier av videoobservation-
erna, gjorda tolkningar av övergripande respektive närliggande syften varvats 
med transkriberingar av valda delar ur videoobservationerna som bedömts re-
levanta i sammanhanget. Närstudier har sedan gjorts av vad som framträder i 

12 I bilaga 5 återfinns en transkriptionsnyckel. 
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transkriptionerna, för att sedan leda till ytterligare justeringar eller omtolk-
ningar, vilket fortsatt i nya avsnitt som valts ut, transkriberats och ytterligare 
studerats. 

Ett andra analyssteg 
Kontinuitet förstås i denna studie som en process som skapas genom att lära-
ren utgår ifrån barnens tidigare erfarenheter och sammanbinder dessa med nya 
erfarenheter så att det är möjligt att nå eller närma sig ett övergripande syfte. 
En utgångspunkt i studien är att de syften som framträder för barnen i det som 
görs i undervisningstillfällena, så kallade närliggande syften inbegriper ett er-
farande. Förskolläraren kan exempelvis skapa kontinuitet genom att länka 
samman olika närliggande syften med varandra i riktning mot ett övergripande 
syfte. I resultatkapitel tre görs en tolkning av hur förskollärarna länkar sam-
man närliggande syften i riktning mot det övergripande syftet. De närliggande 
respektive övergripande syften som framträtt i analysen som redovisas i resul-
tatkapitel två har utgjort underlag för analysen av hur förskollärarna skapar 
kontinuitet. 

Avsikten med analysen i resultatkapitel tre har varit att ge exempel på hur 
förskollärarna åstadkommer kontinuitet i undervisningen vid de olika avdel-
ningarna, för att sedan kunna diskutera vilka möjligheter till naturvetenskap-
ligt lärande som kan tänkas skapas för de deltagande barnen. Analysprocessen 
har handlat om att jag som forskare gjort en tolkning av förskollärarnas sätt 
att skapa kontinuitet i observationstillfällena. Dessa tolkningar bygger på vad 
som utspelas i de observationstillfällen som utgör studiens empiriska material 
och det bör påpekas att resultatet av analysen inte gör anspråk på att ge en 
fullständig beskrivning av den undervisning som genomförs vid de olika av-
delningarna. Ambitionen är i stället att lyfta fram olika sätt att skapa kontinu-
itet i undervisningen för att sedan kunna diskutera dessa. 

Analys av de skriftliga dokumenten 
De skriftliga dokument ur NTA som varit föremål för analys i avhandlingen 
är lärarhandledningar till NTA-temana Luft respektive Vatten. Analysen som 
involverar dessa dokument har gjorts i två steg och resultaten från båda dessa 
analyssteg redovisas i det sista resultatkapitlet i avhandlingen. 

I det första analyssteget har ambitionen varit att belysa möjliga tolkningar 
av syften som framträder i lärarhandledningarna och i denna analys har de 
teoretiska begreppen övergripande och närliggande syfte som beskrivs i stu-
diens teorikapitel använts som en hjälp. 

Det andra steget har avsett att belysa vilken roll lärarhandledningarna kan 
ha spelat för hur NTA-materialet används av förskollärarna. I den här analysen 
har framträdande drag i lärarhandledningarna relaterats till framträdande drag 
i förskollärarnas NTA-undervisning. I nedanstående beskriver jag hur jag gått 
till väga i de två analysstegen. 
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Ett första analyssteg 
Lärarhandledningarna lästes först för att se var eventuella övergripande och 
närliggande syften kunde framträda. Det visade sig att de inledande delarna i 
handledningarna var av mer övergripande karaktär. I dessa texter beskrivs till 
exempel hur det är tänkt att de olika försöken som ingår ska användas. I ana-
lysen har de inledande delarna ur handledningarna därför granskats avseende 
eventuella övergripande syften som skrivits fram i dessa avsnitt. Formule-
ringar som på något sätt pekar på en riktning angående textförfattarnas tänkta 
slutpunkt för barnen, vad det är meningen att barnen ska lära sig när pedagoger 
arbetar med NTA-temana Luft respektive Vatten, har tolkats som övergripande 
syften. 

I handledningarna finns förutom de inledande delarna även en samling ex-
perimentbeskrivningar. Det är beskrivningar av de experiment som förskollä-
rarna genomför i undervisningstillfällena som har granskats avseende fram-
trädandet av eventuella övergripande och närliggande syften. I det här arbetet 
med experimentbeskrivningarna har skrivningar som ger en anvisning angå-
ende vad det är tänkt att barnen ska lära sig med hjälp av vart och ett av för-
söken, det vill säga textförfattarnas tänkta slutpunkt för barnen i samband med 
varje experiment, tolkats som övergripande syften. Formuleringar i experi-
mentbeskrivningarna som ger en anvisning angående vilka erfarenheter text-
författarna tänker sig att experimentet ska erbjuda barnen så att de ska kunna 
närma sig ett övergripande syfte har tolkats som närliggande syften, avsedda 
att (med stöd av läraren) länkas samman i riktning mot ett övergripande syfte. 

Analysen avseende övergripande syften i handledningarnas inledande delar 
gjordes först, varpå analysen avseende närliggande samt övergripande syften 
i experimentbeskrivningarna följde. Centralt för processen har varit återupp-
repad läsning av texterna för att se om det gick att finna formuleringar som 
kunde anses utgöra beskrivningar av övergripande respektive närliggande syf-
ten. I detta arbete har resultaten successivt arbetats fram i en tolkningsprocess 
där jag som forskare använt de teoretiska begreppen som en hjälp. 

I texterna behandlas olika naturvetenskapliga fenomen. I tolkningsarbetet 
har en ambition varit att utgå ifrån de naturvetenskapliga förklaringar som be-
skrivs i texterna, utan att ta ställning till huruvida dessa stämmer med veder-
tagna naturvetenskapliga förklaringar eller ej. Ambitionen har inte heller varit 
att redogöra för huruvida arbetet med experimenten beskrivna i handledningen 
leder till naturvetenskapligt lärande hos barnen som deltar eller inte. 

Ett andra analyssteg 
Analysen angående syften i lärarhandledningarna samt de tidigare genom-
förda analyserna av förskollärarnas NTA-undervisning har utgjort underlag 
för det andra analyssteget. I detta har framträdande drag i handledningarna 
samt NTA-undervisningen synliggjorts. Det handlar om att belysa vad som 
kan sägas karaktärisera handledningarna respektive undervisningen utifrån 
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NTA. De framträdande dragen i NTA-handledningarna har sedan relaterats 
till de framträdande dragen i NTA-undervisningen med ambition att belysa 
vilken möjlig roll som lärarhandledningarna kan ha haft för hur undervis-
ningen utifrån materialet formas. 

Forskningsetiska överväganden 
Etik i forskning handlar om frågor relaterade till hur de människor som ingår 
i forskningen får hanteras men är också i stor utsträckningen en fråga som 
inbegriper hela forskningsprocessen (Quennerstedt et al., 2014; Vetenskaps-
rådet, 2011, 2017). Jag har utgått ifrån Vetenskapsrådets riktlinjer för god 
forskningssed vid genomförandet av denna studie och etiska överväganden 
har gjorts under hela forskningsprocessen. 

Samtliga deltagare i studien har givit sitt godkännande att delta.13 Delta-
garna har givits information om studien samt att de när som helt kan avbryta 
sin medverkan utan att behöva motivera detta. När det gäller de deltagande 
barnen i studien är det deras vårdnadshavare som undertecknat samtyckesför-
mulären. Jag har varit angelägen om att samtliga vårdnadshavare ska under-
teckna samtyckesblanketten för att värna om och säkerställa att de fått inform-
ation och givits möjlighet att ta ställning till barnets deltagande i studien. 
Samtliga deltagare har givits fiktiva namn i avhandlingen. 

Jag upplevde att förskollärarna i studien såg positivt på sitt deltagande. Det 
bör ändå påpekas att min kontakt med förskollärarna gick genom respektive 
rektor, vilket kan ha påverkat deras ställningstagande att delta i studien. Det 
går inte att bortse ifrån att det kan vara så att de kände sig manade att delta 
även om jag inte upplevde det så. På samma sätt går det inte att utesluta att det 
kan ha funnits vårdnadshavare som kände sig uppfordrad att ge sitt samtycke 
till barnets deltagande i studien. I situationer som uppstod där jag mötte vård-
nadshavare, exempelvis i samband med barnets ankomst till förskolan, upp-
levde jag dock inte några uttryck för att det var på det viset. Förskollärarna 
gav också uttryck för att de inte försökt påverka vårdnadshavarna att ge sitt 
samtycke. 

Att använda dokumentation som metod för utvärdering och utveckling är 
idag och var under tiden för datainsamlingen i studien en del av förskollärares 
vardag och därmed också något som barn i förskolan ofta erfar. Det kan inne-
bära att barnen själva dokumenterar sin vardag men också att de blir föremål 
för dokumentation (Lindgren & Sparrman, 2003). Olika former av doku-
mentationsmedier, mobiltelefoner och surfplattor med inbyggda kameror och 
ständig tillgång till internet är en naturlig och självklar del av barns vardag 
och var det även under tiden för datainsamlingen i den här studien. Teknikut-
vecklingen och dokumentationens roll i förskolan har aktualiserat vikten av 

13 Samtyckesblanketterna som använts i studien återfinns i bilaga 1, 2, 3 och 4. 
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etiska resonemang i relation till att på olika sätt dokumentera barns vardag (se 
till exempel Lindgren & Sparrman, 2003, Svenning, 2011). Att teknik i olika 
former är en del av barns vardag både i och utanför förskolan kan sägas un-
derlätta förutsättningarna för att, som forskare och utomstående, filma verk-
samheten i förskolan. Barnen har en vana av att bli dokumenterade på olika 
sätt och upplever det inte som något främmande eller konstigt. Att beakta i 
sammanhanget är dock de olika maktpositioner som lärare och barn har i egen-
skap av att vara en vuxen eller ett barn, vilket också inbegriper att betrakta och 
att bli betraktad (Lindgren & Sparrman, 2003). Forskning har också visat att 
barn förhåller sig på olika sätt till att bli filmade genom att till exempel agera 
på olika sätt under inspelning (Sparrman, 2002). Den kunskap som jag ovan 
redogjort för har varit betydelsefull för mig att ha i åtanke när det handlat om 
barnens deltagande i studien. Jag har under hela datainsamlingsprocessen för-
sökt tolka barnens talspråkliga samt kroppsliga handlingar för att avgöra om 
de ger uttryck för ett godkännande till att bli filmade. Det har alltså inte enbart 
handlat om att jag frågat barnen om lov att få filma dem innan jag har påbörjat 
inspelningen, det har också varit väsentligt att exempelvis avläsa barnens 
kroppsspråk. Först och främst såg jag det som värdefullt att försöka bekanta 
mig med barnen innan jag kom till förskolan med filmkameran. Innan jag på-
började datainsamlingen besökte jag först var och en av de tre avdelningarna 
vid ett tillfälle när de arbetade med NTA. Jag berättade för barnen att jag lär 
mig att forska och att jag var intresserad av vad de gjorde i förskolan. Jag 
talade också om att jag skulle vilja vara med och filma när de arbetade med 
experiment. 

Innan jag påbörjade datainsamlingen genomfördes också ett andra besök 
vid samtliga avdelningar då jag genomförde provfilmningar vid två av avdel-
ningarna. I den här processen där jag började filma försökte jag att tolka bar-
nens reaktioner på att jag var där. Jag berättade att jag skulle tala om innan jag 
började filma och att jag inte skulle filma om det var något av barnen som inte 
ville det. Under mina besök vid förskolorna har jag också låtit barnen prova 
att själva filma med kameran och titta på sådant som både jag och de själva 
spelat in. En viktig del i datainsamlingen har handlat om ett reflekterande för-
hållningssätt där jag försökt att vara lyhörd inför barnens reaktioner på min 
och filmkamerans närvaro med beredskap att respektera barnens önskemål. I 
den här processen, som pågått under hela datainsamlingsperioden, har min er-
farenhet som förskollärare varit en tillgång. Som förskollärare har jag en vana 
att möta och tolka många olika barns handlingar i olika situationer, vilket 
också varit viktigt i den här studien. 

I avhandlingen synliggör jag tre olika undervisningspraktiker som ser ut 
att skapa olika möjligheter till lärande för barnen som deltar. I analysproces-
sen har etiska frågor i relation till hur resultaten presenteras återkommande 
aktualiserats. I studien är förskollärarnas handlingar föremål för analys och 
det kan ses som känsligt att lyfta fram handlingar som bedöms som mindre 
framgångsrika i förhållande till vad barn kan tänkas få ut av undervisningen. 
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Jag har därför särskilt övervägt exempelvis vilken bakgrundsinformation som 
är nödvändig gällande de olika förskolorna och förskollärarna och det är min 
förhoppning att avhandlingens resultat inte ska ses som en utvärdering av nå-
gon enskilds praktik utan som en tillgång som ger möjlighet till utveckling. 
Min förhoppning är att studiens olika undervisningsexempel är möjliga att 
utgå ifrån och diskutera på ett konstruktivt sätt i lärarutbildning och i samman-
hang där verksamma lärare ingår. 

En studies kvalitet kan diskuteras i termer av resultatens tillförlitlighet (Ve-
tenskapsrådet, 2011, 2017), vilket också kan betraktas som en fråga om att 
göra etiska överväganden i forskningen. Det handlar exempelvis om att fors-
karen gör realistiska bedömningar, inte undanhåller information men samti-
digt inte heller är överdrivet försiktig och exempelvis avstår från vissa resultat 
(Vetenskapsrådet, 2011, 2017). I den här avhandlingen har jag försökt att nog-
grant redogöra för förfarandet gällande insamling och analys samt studiens 
begränsningar och jag betraktar detta som ett sätt att försöka stärka studiens 
tillförlitlighet. Under min forskarutbildning har det också blivit tydligt för mig 
hur beroende forskaren är av att pröva sina analyser i sammanhang där andra 
forskare ingår. Samtliga resultatkapitel i avhandlingen har därför varit föremål 
för granskning och diskussion i olika forum, utöver ordinarie kvalitetskontrol-
ler såsom planerings-, halvtids- och slutseminarium, innan den tolkning som 
presenteras i den här avhandlingen här lagts fast, vilket kan sägas tala för tolk-
ningarnas rimlighet i den här studien. Jag menar att det här förfarandet också 
utgjort en viktig del i arbetet med att stärka studiens trovärdighet. 

Deltagarna i studien 
I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av deltagarna i studien. De tre 
förskoleavdelningarna som ingår i studien benämns Aspen, Björken och Eken. 
För att underlätta läsningen har de deltagande förskollärarna givits namn med 
begynnelsebokstav som överensstämmer med den avdelning de tillhör. I stu-
dien medverkar totalt fyra förskollärare och tre barngrupper från tre olika för-
skoleavdelningar. Totalt deltar 30 barn i åldern två till sex år.14 

Aspen är en förskoleavdelning för barn mellan ett och fem år och här arbe-
tar de två förskollärarna Anna och Agneta. Agneta och Anna uppger att de har 
deltagit i utbildning för att använda NTA-temat Luft och att de sedan de gick 
utbildningen har arbetat med temat Luft tillsammans med förskolebarnen vid 
avdelningen. Gruppen som deltar i arbetet utifrån NTA består av de två äldsta 
årskullarna vid avdelningen, vilket betyder att barnen vid tiden för studien är 

14 I några undervisningstillfällen vid de olika avdelningarna har också en lärarstudent, en extra-
resurs, en rektor eller en praktikant medverkat. Deras roll har företrädesvis varit observerande, 
de har inte intagit någon aktiv roll under videoobservationerna och deras deltagande har därför 
inte tillmätts någon betydelse för resultatet och har av det skälet inte ingått i analysen. 
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mellan fyra och sex år.15 Totalt ingår 15 barn i NTA-gruppen och i samband 
med videoobservationerna i studien deltog mellan 7 och 14 barn. Det förekom 
tillfällen då någon av förskollärarna var frånvarande. Vid dessa tillfällen ledde 
den förskollärare som var på plats hela barngruppen, med visst stöd från en 
extraresurs och en lärarstudent när barnen arbetade på egen hand i mindre 
grupper. 

Förskolläraren Britta arbetar vid Björken som likt Aspen är en avdelning 
för barn mellan ett och fem år. Britta uppger att hon har genomgått utbildning 
i NTA-temat Vatten och att hon sedan utbildningen arbetat kontinuerligt med 
NTA. I undervisningstillfällena som ingår i den här studien använde Britta 
även experiment ur NTA-temat Luft, vars handledning hon hade tillgång till 
genom att avdelningen Aspen hade denna. Barnen som arbetar med NTA vid 
avdelning Björken har en åldersblandad sammansättning. Vid tiden för stu-
dien är de mellan två och sex år och totalt ingår sju barn i denna grupp. Under 
videoobservationerna deltog mellan fyra och sju barn. 

Likt Aspen och Björken är även Eken en avdelning för barn mellan ett och 
fem år. Förskolläraren Ellen berättar att hon gått utbildning i NTA-temat Vat-
ten men även temat Jämföra och mäta, som är anpassat för förskoleklass och 
årskurs 1 i skolan, och att hon återkommande arbetat med något av dessa te-
man efter att hon gått utbildningarna. I de undervisningstillfällen som denna 
studie inbegriper arbetar Ellen med temat Vatten tillsammans med barnen. To-
talt ingår elva barn mellan tre och fem år i NTA-gruppen. Den var uppdelad 
på två undervisningstillfällen per vecka med samma innehåll. Vilka barn som 
deltog vid vilket av de två NTA-tillfällena varierade beroende på vilka barn 
som var närvarande då arbetet utifrån NTA var inplanerat. Ellens sätt att or-
ganisera arbetet byggde på att samtliga barn som ingick i NTA-gruppen skulle 
delta i något av de två passen som genomfördes varje vecka. Jag var med och 
filmade ett av dessa veckovisa tillfällen och det var mellan fyra och nio barn 
som deltog vid dessa observationstillfällen. 

15 De äldsta barnen som var födda tidigt på året hade hunnit fylla sex år då studien genomfördes. 
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ANALYS OCH RESULTAT – 
Förskollärarnas uttryckta syften med 
undervisningen 

I det här kapitlet redovisas vilka syften som framträder i förskollärarnas be-
skrivningar av den planerade undervisningen. I intervjuerna beskriver förskol-
lärarna olika avsikter med de tillfällen som de planerar för och dessa avsikter 
har kategoriserats i olika typer av uttryckta syften. De olika syfteskategorierna 
belyser möjliga tolkningar av de syften som förskollärarna ger uttryck för med 
undervisningstillfällena. I analysen har oftast flera avsikter av olika karaktär 
framträtt i ett och samma intervjusvar, men i några av intervjusvaren ger för-
skollärarna uttryck för en enskild avsikt med undervisningstillfället. I nedan-
stående redovisas de kategorier av syften som framträtt i analysen av inter-
vjusvaren följt av en sammanfattande och fördjupande analys. 

Kategorier av uttryckta syften 
Utifrån förskollärarnas utsagor kunde följande sju kategorier av syften form-
uleras: undersöka naturvetenskapliga fenomen, uppleva naturvetenskapliga 
fenomen, synliggöra naturvetenskapliga fenomen, tolka resultat av experi-
ment, göra förutsägelser om experiment, skapa förståelse av naturvetenskap-
liga fenomen och erbjuda barnen skapande. Nedan presenteras och beskrivs 
de olika kategorierna av uttryckta syften i fallande ordning, den kategori som 
framträtt i flest antal intervjusvar presenteras först. 

Synliggöra naturvetenskapliga fenomen 
Till denna kategori hör beskrivningar där förskollärarna tycks vilja synliggöra 
och visa något för barnen i de experiment som planeras att utföras. Det kan 
handla om att förskollärarna vill uppmärksamma barnen på något specifikt i 
experimenten och på det sättet rikta fokus mot någon aspekt av det naturve-
tenskapliga fenomenet som experimentet behandlar. I texten som följer avser 
jag att visa exempel på hur denna syfteskategori framträder i förskollärarnas 
beskrivningar. I följande exempel beskriver Britta hur hon planerat att göra 
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experimentet Sött och salt vatten. Britta ger nu uttryck för att hon vill visa 
barnen att det finns olika sorters vatten. 

Potatis har vi som experiment om den sjunker eller flyter […] att uppmärk-
samma det ja […] när de vet att de badar i saltvatten och vanligt vatten och att 
man kan flyta och så […] visa att det finns olika sorter där man har och inte 
har salt. (Britta, intervju inför undervisningstillfälle 3, 2014-05-14) 

Britta tycks vilja uppmärksamma och visa barnen att det finns både söt- och 
saltvatten. Hon relaterar också till barnens egna erfarenheter av att bada i söt-
respektive saltvatten och antyder att det också handlar om att visa barnen att 
saltet i vattnet kan förändra möjligheten att flyta i vattnet, detta är dock inte 
explicit uttryckt. 

Syftet att synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen innefattar också be-
skrivningar av hur förskollärarna vid Aspen vill fortsätta och utveckla tidigare 
påbörjat arbete om luft genom att lägga till en specifik aspekt av det naturve-
tenskapliga fenomenet som de tidigare experimenten handlat om. I ett inter-
vjusvar framkommer också explicit att förskollärarna har för avsikt att gå vi-
dare i arbetet genom att barnen ska få möjlighet att uppfatta att de har luft i de 
egna lungorna. 

Så att de kan se det […] vi vill lägga till och möjliggöra för dem att själva se 
att de fångar luft […] vi vill ju naturligtvis att de ska se sin egen luft att de har 
luft inne i lungorna. (Anna, intervju inför undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

Även i det intervjusvar som Anna ger inför undervisningstillfälle 5 framträder 
avsikten att förskollärarna vill tillföra och synliggöra en ytterligare aspekt, ut-
över att uppfatta den egna luften. Anna och barnen ska utföra experimentet 
Blåsa bläck och Anna har tänkt att barnen ska få använda sugrör och blåsa på 
bläck som droppats på en papperstallrik. 

Nu ska vi blåsa bläck idag och blåsa bläck det blir väl också för att synliggöra 
dels luften men också få in riktningen där så kommer vi att också använda 
sugrör […] så att vi får in lite riktning. (Anna, intervju inför undervisningstill-
fälle 5, 2014-05-20) 

Förskollärarna tycks vilja rikta fokus mot två aspekter av det naturvetenskap-
liga fenomenet som undersöks i det som planerats. Likt föregående citat, åter-
finns även i ovanstående uttryck för att de vill synliggöra för barnen, att de 
använder sin egen luft från lungorna för att blåsa ut dropparna av bläck. Dess-
utom har förskollärarna planerat att lägga till en ny aspekt som de tycks vilja 
synliggöra för barnen. Förskollärarna verkar också vilja visa hur luften kan ha 
olika riktning och att barnen själva kan påverka hur bläcket rör sig på pappers-
tallriken, i detta fall med hjälp av ett sugrör. 
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Uppleva naturvetenskapliga fenomen 
Beskrivningar i intervjusvaren av att barnen på något sätt ska få vara med om 
upplevelsen av naturvetenskapliga fenomen, har skapat denna kategori. Förs-
kollärarnas planeringar inrymmer olika beskrivningar av hur de tänker sig att 
barnen ska få dessa upplevelser. Det kan handla om att barnen ska få iaktta 
och vara med om det som händer i experimenten och ofta inryms en ambition 
om att skapa spänning, förväntan och att det ska vara lustfyllt för barnen. I det 
följande visas hur den här syfteskategorin kommer till uttryck i förskollärarnas 
intervjusvar. Ett exempel är när Britta planerat att göra experimentet Vatten 
löser. 

Det är väl mer bara för att de ska få iaktta […] att de ska få va med och uppleva 
vad som kan hända däri en ahaupplevelse så […] det är för att nämen få vara 
med på en liten spännande förväntning. (Britta, intervju inför undervisnings-
tillfälle 4, 2014-05-21) 

Genom att barnen får se och vara med om det som händer i experimentet tycks 
Britta vilja skapa en spännande stund för dem. Att se och vara med om det 
som händer framträder som ett syfte i sig, utan vidare avsikter. Upplevelsen 
är således inte explicit kopplad till det naturvetenskapliga fenomenet som ex-
perimentet handlar om. I analysen av intervjusvaren återfinns flera utsagor där 
upplevelsen i sig framträder som den huvudsakliga avsikten med experiment-
eten. Ytterligare exempel kan hämtas från Ellens berättelse om hur hon plane-
rat att utföra experimenten Tryck och Vattentryck, tillsammans med barnen. I 
intervjusvaret uttalar Ellen följande: 

För att barnen tycker det är så kul att experimentera så vi ska experimentera 
med vatten det är mycket roligheten det roliga vi satsar på idag. (Ellen, intervju 
inför undervisningstillfälle 5, 2014-06-03) 

Inte heller i detta exempel är upplevelsen uttalat relaterad till det naturveten-
skapliga fenomenet som experimenten handlar om, Ellen upplever att barnen 
tycker om att experimentera och ”roligheten” beskrivs som ett syfte i sig. 

I förskollärarnas intervjusvar finns dock exempel i vilka förskollärarna be-
skriver vidare avsikter med de upplevelser de vill att barnen ska få. Ett exem-
pel är när förskollärarna vid Aspen beskriver upplevelsen som en ingång till 
att väcka intresse hos barnen för naturvetenskapliga fenomen. Förskollärarna 
planerar att utföra experimentet Bakpulverraketen. De berättar att de har utfört 
försöket tidigare och att barnen nu har valt ut detta experiment för att ge ett 
barn, som nyligen börjat i förskolan, en introduktion till avdelningens arbete 
med experiment. I intervjusvaret redogör förskollärarna för sin planering på 
följande sätt: 
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Ett spännande experiment eftersom det smäller. Denna upplevelse ger barnen 
en positiv förväntan och de blir intresserade av den kemiska processen och de 
fakta som är förknippade med experimentet […] vi vill ge barnen en lustfylld 
upplevelse av naturvetenskap. (Aspen, skriftligt intervjusvar inför undervis-
ningstillfälle 1, 2014-04-15) 

Upplevelsen av experimentet är i centrum även i ovanstående citat, men i in-
tervjusvaret framträder den på ett annat sätt, jämfört med de tidigare givna 
exemplen från Britta och Ellens utsagor. Det handlar om en övertygelse att 
upplevelsen av experimentet här och nu, skapar nyfikenhet, lust och motivat-
ion för naturvetenskapliga fenomen. Upplevelsen framträder här som ett sätt 
att skapa ett intresse hos barnen för naturvetenskap. Förskollärarnas beskriv-
ning innehåller på det viset vidare avsikter, bortom upplevelsen här och nu. 

Undersöka naturvetenskapliga fenomen 
Förskollärarna uttrycker i intervjusvaren att de vill att barnen ska få göra olika 
undersökningar av naturvetenskapliga fenomen, i de experiment som de pla-
nerar. I utsagorna kommer undersökandet till uttryck genom beskrivningar av 
att barnen ska få upptäcka, prova, testa och jämföra. I det följande ges olika 
exempel på hur denna syfteskategori framträder i intervjusvaren. Ellen beskri-
ver hur hon planerat att utföra experimentet Vatten och olja tillsammans med 
barnen. I försöket tycks Ellen vilja att barnen ska undersöka vad som händer 
när olika vätskor förs samman. 

Se vad som händer om det blandar sig eller om det är delat eller hur det blir 
och sen när vi har sett hur det blir då ska vi skaka på det här jättemycket och 
så ska vi se om det förändras eller nånting låter vi det stå en stund medans vi 
gör någonting annat och sen får vi se om det har hur det förändras […] och sen 
gör vi ett till provrör då tar vi det här också och då gör vi samma sak men tar i 
lite diskmedel i det här och ser skillnaden vad som händer då om det blir nån 
skillnad eller om det blir likadant. (Ellen, intervju inför undervisningstillfälle 
4, 2014-05-27) 

Undersökandet beskrivs här som olika steg där fokus under förloppet ligger 
på att se vad som händer med blandningen av olika vätskor och om den ändrar 
karaktär efter att Ellen och/eller barnen tillfört någon aspekt till undersök-
ningen, exempelvis skakat på röret och sett vad som händer över tid. I Ellens 
planering framgår också ett fokus mot att göra jämförande undersökningar ge-
nom att studera likheter och skillnader i hur vätskorna blandas med eller utan 
diskmedel i provröret. 

Ett annat exempel på att det framträder ett undersökande syfte i förskollä-
rarnas planering är följande utsaga från Britta. I intervjusvaret berättar Britta 
hur hon tänkt utföra experimentet Olika bäryta. 
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Idag ska vi titta på olika om det sjunker vad som sjunker och när det flyter vad 
är skillnaden med samma material på grund av att kulan den kommer väl för-
modligen att sjunka och om det är en större bäryta om de flyter då eller inte 
[…] få upptäcka och kolla varför […] och jämföra när man har en liten yta och 
med samma material då om det sjunker då eller om det flyter då det är för att 
upptäcka det. (Britta, intervju inför undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

Genom att göra jämförelser för att se hur föremålen som är gjorda av samma 
material men med olika stora ytor flyter eller sjunker på vattenytan, tycks 
Britta vilja att barnen ska få upptäcka hur ytornas storlek påverkar föremålens 
förmåga att flyta. I utsagorna framträder en vilja hos förskollärarna att barnen 
själva ska få se och upptäcka saker genom de undersökande aktiviteter som de 
planerat. Det är dock undersökandet i sig som framträder som huvudfokus i 
denna syfteskategori snarare än vad förskollärarna vill att barnen ska ges möj-
lighet att se eller upptäcka. 

Tolka resultat av naturvetenskapliga experiment  
I intervjusvaren beskriver förskollärarna att de vill att barnen ska få prata om 
det som händer i experimenten under utförandet eller efter att experimenten 
genomförts. Förskollärarna ger uttryck för avsikten att barnen ska få tolka re-
sultaten av det som sker genom att samtala, diskutera och tillsammans reflek-
tera över det som händer i experimenten. I det följande kommer olika exempel 
att lyftas fram som visar hur kategorin tolka resultat av experiment kommer 
till uttryck i intervjusvaren. I utsagan nedan visas hur Britta ger uttryck för en 
ambition att barnen ska samtala om en specifik aspekt, nämligen vad som hän-
der med vattenytan när de genomför experiment. Barnen har tidigare arbetat 
med försök som har med ytspänning att göra och Britta har planerat att fort-
sätta med detta i kommande tillfälle då hon och barnen ska arbeta med expe-
rimenten Lek med ytspänning samt Våt cirkel. 

För att de ska få ja diskussion det här vad händer med vattenytan [---] fundera 
och egna idéer och så. (Britta, intervju inför undervisningstillfälle 1, 2014-04-
30) 

I Brittas utsaga framträder en ambition att barnen ska få sätta ord på sina idéer 
angående vad som händer med vattnets yta i försöken som genomförs. Det 
centrala som Britta önskar att barnen ska samtala om utgörs av det som kan 
iakttas. Ett exempel från Ekens avdelning berör också avsikter att barnen ska 
tänka och kommunicera om det som sker. Tillsammans med barnen planerar 
Ellen att utföra experimentet Vatten och olja. Ellen uttalar följande: 

För att barnen ska få reflektera över hur det blir när man blandar olja i vatten 
[…] ja de får bara reflektera över vad som händer och väcka lite tankar kanske 
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vad som händer egentligen få i gång tankar i huvudet. (Ellen, intervju inför 
undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

Ellen vill ”få i gång” barnens tankar, genom att tillsammans samtala om de 
tolkningar av resultaten som barnen gör i experimenten, hur det blir när man 
blandar de olika vätskorna. 

I de exempel från intervjusvaren som hittills visats gällande denna kategori 
anger förskollärarna att de vill att barnen ska få uttrycka sina tolkningar av 
resultaten i experimenten. I intervjusvaren återfinns också exempel där förs-
kollärarna dessutom ger uttryck för en mer preciserad avsikt, att barnen ska få 
samtala om varför det blev som det blev i experimenten och därigenom dra 
slutsatser av det som sker. I följande exempel har Britta tänkt göra experimen-
tet Vatten löser. 

De ska få iaktta och få chans att diskutera och samtala runt i kring […] och så 
få tillfälle att prata och fundera samtal tillsammans […] och sen efteråt samtala 
runt vad var det som hände och vad tror vi varför det hände. (Britta, intervju 
inför undervisningstillfälle 4, 2014-05-21) 

Tanken som Britta ger uttryck för är att barnen ska få samtala och diskutera 
om hur de tolkar resultaten av experimentet, vad det var som hände. Britta 
tycks även vilja att barnen ska uttrycka något om varför de tror det som hände, 
kom att ske och på det sättet förmå barnen att försöka formulera en slutsats av 
resultatet. 

Göra förutsägelser om naturvetenskapliga experiment 
Förskollärna uttrycker att de vill att barnen ska få samtala om vad de tror kom-
mer att hända i de experiment som de presenterar för barnen. I intervjusvaren 
framkommer att de tycks vilja ge barnen möjlighet att uttrycka sina egna idéer, 
genom att tillsammans reflektera över vad de tror kommer att hända i experi-
menten. Ellen beskriver till exempel hur hon planerat att utföra experimentet 
Kallt och varmt vatten. 

Vi frågar barnen vad de tror kommer hända när vi drar bort skiljeväggen. (El-
len, skriftligt intervjusvar inför undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Genom att fråga barnen vad de tror kommer att hända i experimentet ger Ellen 
uttryck för att en avsikt med undervisningstillfället är att barnen ska få göra
förutsägelser innan experimentet genomförs. Även inför ett annat experiment 
som Ellen planerar som benämns Flyta-sjunka framträder avsikten att barnen 
ska få göra förutsägelser innan experimentet genomförs. I intervjusvaret inför 
detta tillfälle säger Ellen så här: 
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Innan varje sak testas så gör vi alla en förutsägelse som vi dokumenterar på ett 
gemensamt papper. Vi försöker komma på varför vi tror som vi gör. (Ellen, 
skriftligt intervjusvar inför undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Ellen använder explicit begreppet förutsägelse och hon ger uttryck för att hon 
vill att barnen dessutom ska få göra metareflektioner genom att fundera över 
och uttrycka sina egna tankar om varför de tror att ett specifikt föremål kom-
mer att flyta eller sjunka. 

I intervjuerna framkommer också en annan typ av förutsägelser som är re-
laterade till fantasi. I dessa fall planerar förskollärarna Britta och Ellen att ut-
föra experimentet Vatten löser. I följande exempel visas hur Britta ger uttryck 
för att hon vill att barnen ska få fantisera fritt om vad som kommer att hända 
i krukan när de vattnar. 

Att de ska få chansen att ja samtala och hitta på och fundera och ha en förvänt-
ning före vad kommer att hända (Britta, intervju inför undervisningstillfälle 4, 
2014-05-21) 

I exemplet ovan kopplas förutsägelserna till fantasi och förväntan och förut-
sägelserna som förskollärarna beskriver i samband med detta experiment är 
inte i första hand kopplade till det naturvetenskapliga fenomenet. 

Skapa förståelse av naturvetenskapliga fenomen 
Förskollärarna ger i denna kategori uttryck för att de vill att barnen ska skapa 
förståelse av de naturvetenskapliga fenomen som experimenten handlar om. 
Denna kategori framträder bland annat genom att förskollärarna explicit pratar 
om att de vill att barnen ska förstå något särskilt. Anna uttrycker att barnen 
visat intresse för att ”bubbla” i tidigare experiment och vill nu skapa möjlighet 
för detta i det kommande undervisningstillfället. Barnen ska få göra experi-
mentet Bubbellek. I första delen av intervjusvaret är fokus riktat mot en avsikt 
att barnen kravlöst ska få blåsa och ”bubbla” men i den senare delen av svaret 
framkommer att Anna också ger uttryck för att hon vill att barnen skapar för-
ståelse av det som sker i experimentet. 

Därför tänker vi bubbla så mycket som möjligt idag bara blåsa och inte att det 
ska bli någonting men vi vill att barnen ska förstå att deras luft i lungorna kan 
fångas i en bubbla (Anna, intervju inför undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

Anna uttrycker explicit att hon vill att barnen ska förstå att det är den egna 
luften ifrån lungorna som skapar luftbubblor när man blåser. Ett mer implicit 
sätt att beskriva den förståelse som förskollärarna vill att barnen skapar visas 
i detta exempel där Ellen planerar experimentet Flyta-sjunka. Ellen ger uttryck 
för en önskan om att barnen ska förstå samband mellan vilka föremål som 
flyter respektive vilka som sjunker. 
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Flyta, sjunka, få barnen att börja se ett samband. (Ellen, skriftligt intervjusvar 
inför undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

I intervjusvaret beskriver Ellen också att hon vill att barnen ska uppleva egen-
skaperna hos de olika föremålen som de provar om de flyter eller sjunker (El-
len, skriftligt intervjusvar inför undervisningstillfälle 2, 2014-04-10). Om det 
är sambandet mellan egenskaperna hos de olika föremålen och deras respek-
tive förmåga att flyta eller sjunka, som Ellen vill att barnen skapar förståelse 
av, framgår dock inte av intervjusvaret. Än mindre framgår det i intervjusvaret 
vilka egenskaper hos de olika föremålen som det i så fall skulle kunna handla 
om. 

Erbjuda barnen skapande verksamhet 

I denna kategori framträder utsagor som handlar om att förskollärarna vill ge 
barnen möjlighet till skapande verksamhet. I de intervjusvar där denna avsikt 
kommer till uttryck, beskrivs skapandet som ett fristående syfte, inte direkt 
relaterat till de naturvetenskapliga fenomenen i experimenten. Inför experi-
mentet Vått och torrt, där barnen ska få blanda färgpulver och vatten uttrycker 
Ellen att hon upplever att barnen vill arbeta med fritt skapande. 

Förra veckan var inte mycket fritt skapande utan mera styrt, nu vill barnen 
skapa mera har jag en känsla av […] syfte få skapa konstverk med färg och 
vatten. (Ellen, skriftligt intervjusvar inför undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Ellen använder uttryckligen ordet syfte och säger att detta är att barnen ska få 
skapa konstverk med färg och vatten som de blandat till i experimentet som 
de gjort. Det skapande som Ellen upplever att barnen önskar mer av och som 
Ellen nu vill erbjuda barnen beskrivs som ”fritt”. Det handlar i första hand inte 
om ett skapande kopplat till det naturvetenskapliga fenomen som experimen-
tet behandlar, snarare en aktivitet som kan ses som ett fristående moment som 
inträder efter experimentet. Även Anna använder uttryckligen begreppet 
”syfte” och ”fritt skapande” och berättar att hon planerar att utföra experimen-
tet Blåsa tuschträd, där barnen blåser med sugrör på bläck som droppats på en 
papperstallrik. Bläcket bildar ett spretigt mönster på tallriken och syftet är att 
barnen ska få skapa något av bläckmönstret och det material som Anna förbe-
rett som är plastögon, fjädrar, saxar, lim och papper i olika färger att klippa i. 

Syftet idag är också att se om de vill göra något ytterligare med det här […] ge 
dem lite fritt skapande runtomkring om de har lust. (Anna, intervju inför under-
visningstillfälle 5, 2014-05-20) 
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I ovanstående exempel är skapandet ett explicit uttryckt syfte och det handlar 
även här om ett ”fritt” skapande som inte har någon direkt koppling till det 
naturvetenskapliga fenomenet som undersöks i experimentet. Samtidigt som 
syftet uttryckligen är skapande, görs tydligen den skapande verksamheten be-
roende av barnens ”lust” att göra något ”mer” utöver det planerade experi-
mentet. 

Sammanfattande och fördjupande analys 
I resultatkapitel har jag presenterat de sju kategorier av uttryckta syften som 
har framträtt i analysen utifrån förskollärarnas intervjusvar. Kategorierna 
framträder i olika utsträckning i intervjusvaren. Det kan därför vara intressant 
att belysa vilka avsikter som är mer eller mindre framträdande i intervjusvaren 
som helhet, men också gällande var och en av de tre avdelningarna, Aspen, 
Björken och Eken (se tabell 2). 

Trots att det handlar om en marginell skillnad mellan de kategorier som 
framträder i flera intervjuer och de som återfinns i något enstaka intervjusvar 
vid en avdelning, kan det tolkas som en indikation på eventuella mönster av 
tongivande avsikter i de NTA-planeringar som genomförs vid olika avdel-
ningar. 

Tabell 2. Antal tillfällen olika kategorier kommer till uttryck i förskollärarnas inter-
vjusvar vid de olika avdelningarna. 

Kategorier av uttryckta syften i intervjusvaren 
Aspen Björken Eken Samtliga 

Synliggöra naturvetenskapliga 
fenomen 

5 1 1 7 

Uppleva naturvetenskapliga 
fenomen 

1 2 3 6 

Undersöka naturvetenskapliga 
fenomen 

- 3 2 5 

Tolka resultat av 
naturvetenskapliga experiment 

- 3 1 4 

Göra förutsägelser om 
naturvetenskapliga experiment 

- 1 2 3 

Skapa förståelse av 
naturvetenskapliga fenomen 

1 - 1 2 

Erbjuda barnen skapande 
verksamhet 

1 - 1 2 

Totalt 8 10 11 29 
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Aspen är den avdelning som uppvisar det tydligaste mönstret med en domine-
rande kategori av uttryckta syften. I samtliga fem intervjusvar framträder ett 
syfte att förskollärarna vill synliggöra något naturvetenskapligt fenomen för 
barnen i den planerade undervisningen. Samtliga av de resterande avsikter 
som Anna och Agneta beskriver i intervjuerna, återfinns vid ett tillfälle. Detta 
kan tolkas som att tyngdpunkten gällande syftet med undervisningen vid 
Aspens, ligger på att Anna och Agneta vill synliggöra och rikta barnens upp-
märksamhet mot specifika naturvetenskapliga fenomen i de experiment som 
de har tänkt genomföra. I intervjusvaren vid Aspens avdelning framträder en 
central lärarroll. Förskollärarna vill på olika sätt synliggöra naturvetenskap-
liga fenomen för barnen. I detta tycks det som att Anna och Agneta valt ut 
specifika naturvetenskapliga fenomen som de vill att barnen ska lära sig 
någonting om och de ger sig själva en central roll i detta. 

I Ellen och Brittas intervjusvar framträder en mer spridd fördelning mellan 
de avsikter som framträder flera gånger, respektive vid ett enstaka tillfälle. I 
Brittas intervjusvar är avsikter som handlar om att barnen ska få göra olika 
undersökningar och tolka resultatet av dessa de vanligast förekommande. En 
tolkning som kan göras är att Britta ger uttryck för avsikter som är centrerade 
vid att utöva en metod som inbegriper att barnen får göra olika undersökningar 
samt iaktta vad som händer. Barnens iakttagelser i det som görs ges en bety-
delsefull roll. Britta beskriver att hon vill att barnen ska få prova, testa och 
jämföra vad som händer. Barnen ska också få reflektera och samtala tillsam-
mans om det som hände i experimenten och även uttrycka sina idéer om varför 
det blev som det blev. Gemensamt för de vanligast förekommande avsikterna 
som Britta beskriver är att det är barnen som står i fokus och ges en aktiv roll 
medan den egna lärarrollen inte framträder lika aktiv. Det är barnen som ska 
få upptäcka, prova, samtala och uttrycka sig om sina iakttagelser och sina idéer 
om det som händer, och på det sättet få agera i undervisningstillfällena. 

De vanligaste avsikterna som framträder i Ellens intervjusvar är att hon vill 
att barnen ska få en upplevelse av naturvetenskapliga fenomen. De upplevel-
ser som Ellen beskriver framträder främst som ett syfte i sig där det handlar 
om att barnen ska få vara med, erfara och ha roligt och på det sättet få en 
upplevelse. När upplevelsen framträder som ett syfte i sig karaktäriseras utsa-
gorna av ett görande-fokus där aktiviteten i sig utgör målet. I de fall då Ellen 
uttryckligen relaterar upplevelsen som hon vill att barnen ska få i undervis-
ningen till det naturvetenskapliga fenomenet i experimentet, framträder ändå 
en otydlighet när det gäller vad det är Ellen vill att barnen ska få uppleva. Ett 
exempel är när Ellen planerat att utföra experimentet Varmt och kallt vatten 
och uttrycker att hon vill att barnen ska få ” uppleva vattnets olika egenskaper” 
(Ellen, intervju inför undervisningstillfälle 2, 2014-04-10). Vilka olika egen-
skaper hos vattnet som Ellen vill att barnen ska få uppleva i experimentet 
framgår inte av intervjusvaret. Likt Brittas beskrivningar är det barnen som 
står i fokus och ges en aktiv roll även i Ellens utsagor. 
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Sammanfattningsvis synliggör resultaten olika sätt att beskriva den planerade 
undervisningen där tonvikten angående vad som uttrycks som syftet med 
undervisningen är olika vid de olika avdelningarna. Resultatet synliggör också 
vad som framträder som olika synsätt gällande läraren och dennes roll i under-
visningen. Förskollärarna vid Aspen ger uttryck för en aktiv lärarroll där syftet 
är att barnen ska lära sig om naturvetenskapliga fenomen medan förskollä-
rarna vid Björken och Eken betonar barnen som de aktiva snarare än att de ger 
sig själva en betydelsefull roll i den planerade undervisningen. 
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ANALYS OCH RESULTAT – Övergripande 
och närliggande syften i undervisningen 

I följande kapitel redovisas vilka syften som framträder i genomförandet av 
undervisningen. I analysen har begreppen övergripande och närliggande syf-
ten som förklaras i det teoretiska kapitlet använts. Övergripande syften utgörs 
här av det som framträder som önskade slutpunkter under observationstill-
fällena, vad förskollärarna strävar efter att barnen ska lära sig när de genomför 
undervisningen, oberoende av vad förskollärarna tidigare uttryckt angående 
avsikten.16 Med närliggande syften avses här de avsikter som kan tänkas fram-
träda för de deltagande barnen i det förskollärarna gör tillsammans med bar-
nen för att de ska kunna närma sig ett övergripande syfte. Ambitionen i ana-
lysen har varit att synliggöra de huvudsakliga dragen i undervisningen. Av-
sikten är därmed inte att redovisa en fullständig förteckning av övergripande 
respektive närliggande syften. 

Analys och resultat presenteras avdelningsvis med en inledande text som 
beskriver och sammanfattar undervisningens struktur för att ge en bild av 
denna.17 Därefter presenteras de övergripande och närliggande syften som 
framträtt. En mer detaljerad beskrivning av undervisningstillfällena och vad 
som framträtt där återfinns i bilaga 7.18 Kapitlet avslutas med en sammanfat-
tande och fördjupande analys. 

16 I studiens första resultatkapitlet har en tolkning gjorts av de syften med undervisningstill-
fällena som förskollärarna ger uttryck för i intervjuer innan genomförandet av varje observat-
ionstillfälle. 
17 En sammanställning av experimenten som förskollärarna genomförde i undervisningen åter-
finns i bilaga 6.
18 Beskrivningen av vad som framträtt i undervisningen inkluderar en rad transkriptioner och 
det har setts som betydelsefullt att ge den läsare som så önskar möjlighet att ta del av dessa. 
Tanken är att synliggöra samtal mellan förskollärarna och barnen i undervisningen och därige-
nom tydligare redogöra för de analyser som gjorts utan att belasta resultatkapitlet med alltför 
många dialoger. Det finns även en förhoppning att dialogerna i bilagan ska kunna utgöra ett 
bidrag till såväl lärarutbildning som verksamma lärare som önskar diskutera avhandlingens re-
sultat i relation till exempel från verkliga situationer i den pedagogiska praktiken. 
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Undervisningen vid Aspen 
Samtliga tillfällen börjar med att hela gruppen samlas kring en rund matta på 
golvet. Barnen sitter i en ring och Anna och Agneta sitter antingen bredvid en 
liten låda som fungerar som bord, eller står intill ett matbord. Förskollärarna 
demonstrerar det experiment som de ska utföra i det pågående undervisnings-
tillfället. Efter demonstrationen bildas smågrupper om tre till fyra barn i varje 
grupp. Barnen arbetar gruppvis vid olika bord där de utför det experiment som 
tidigare demonstrerades för dem. Anna och Agneta går emellan grupperna och 
hjälper barnen att på egen hand utföra experimenten genom att instruera, iaktta 
och samtala med barnen. Barnen väljer själva när de vill avsluta utförandet av 
det aktuella experimentet. De övergår då till att rita och eventuellt skriva något 
om det som hände i försöket och de väljer själva vad de vill återge. Anna och 
Agneta fortsätter att gå runt bland barnen, de iakttar vad barnen gör och de 
samtalar också med dem om det som de ritar och skriver. När barnen anser sig 
färdiga med dokumentationerna får de själva välja någon aktivitet exempelvis 
lägga pussel, spela spel eller göra något annat i de olika lekhörnorna som finns 
i den omgivande miljön. På detta sätt avslutas undervisningstillfällena genom 
att barnen succesivt övergår till andra aktiviteter. 

Undervisningstillfälle 1 
En viktig del i det här undervisningstillfället handlar om att introducera det 
nytillkomna barnet Jasmin i gruppens arbete med experiment. Barnen har 
framfört önskemål att Jasmin ska få vara med om ett spännande experiment 
som de gjort tidigare, innan Jasmin började på avdelningen. Anna och Agneta 
gör det spännande för barnen genom att dramatisera. Efter varje genomfö-
rande av försöket riktas uppmärksamheten mot den naturvetenskapliga förkla-
ringen av det som händer. Ett övergripande syfte kan förstås som att förskol-
lärarna strävar efter att Jasmin, men också de andra barnen ska utveckla och 
bibehålla ett intresse för naturvetenskapliga experiment genom att göra det 
spännande och lustfyllt. I utförandet av experimentet är spänning och förvän-
tan centralt och det är troligt att själva upplevelsen av att vara med om ett 
spännande experiment, i detta fall Bakpulverraketen, utgör ett närliggande 
syfte som framträder för barnen. I detta inbegrips dels dramatiseringen som 
framträder som ett sätt att förstärka upplevelsen av arbetet med naturveten-
skapliga experiment, dels effekten av att en filmburk som är en del i experi-
mentet plötsligt far i väg. Det är tydligt att Anna och Agneta vill uppmärk-
samma att Jasmin inte varit med i gruppens tidigare arbete. Vid flera tillfällen 
riktas explicit uppmärksamhet mot att Jasmin är ny och att de behöver berätta 
för henne hur de brukar göra. Ett närliggande syfte som kan antas framträda 
för barnen handlar om att introducera Jasmin och göra henne delaktig i grup-
pens sätt att arbeta med experiment. 
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I samtalen efter genomförandet av försöket sätter förskollärarna och barnen 
tillsammans ord på vad som händer och i samband med det används uttrycken 
kemisk reaktion, tryck, gas och koldioxid som utgör centrala begrepp av en 
naturvetenskaplig förklaring av det som sker i försöket. Att Anna och Agneta 
återkommande riktar uppmärksamheten mot den naturvetenskapliga förkla-
ringen av experimentet kan förstås som att de strävar efter att barnen ska 
tillägna sig en naturvetenskaplig förklaring av vad som sker i försöket. Förs-
kollärarna pratar med barnen om att det sker en kemisk reaktion vilket gör att 
gasen koldioxid skapas och att denna gas bildar ett tryck som får locket att 
lätta och burken att fara i väg. I detta är det också möjligt att formulera ett 
övergripande syfte att barnen på sikt ska förstå innebörden av de naturveten-
skapliga begreppen kemisk reaktion, gas, tryck och koldioxid. Ett steg i den 
riktningen tas genom att barnen får möta och tillägna sig begrepp som kan 
användas för att förklara försöket. I samtalen med barnen efter varje genom-
förande av experimentet framträder flera närliggande syften som kan tänkas 
att barnen uppfattar. Ett av dessa handlar om att sätta ord på vad som hände i 
filmburken och varför. Ett annat handlar om att tillägna sig termerna kemisk 
reaktion, tryck, gas, koldioxid i samband med experimentet. I förskollärarnas 
samtal om processen som sker i filmburken relaterar de också till barnens tro-
liga erfarenheter av att sockerkakssmet som innehåller bakpulver, som också 
användes i det här försöket, ökar i volym när den gräddas. I detta är det tänk-
bart att barnen uppfattar ytterligare ett närliggande syfte att koppla till var-
dagserfarenheter av att sockerkakssmet ”växer” och blir större när den gräddas 
i ugnen. 

I momentet att rita och skriva om vad de varit med om i försöket samtalar 
Anna med barnen om att det finns olika sätt att göra en beskrivning och ett 
ytterligare övergripande syfte kan tolkas in. Det utgörs av en strävan att barnen 
ska utveckla förmåga att uttrycka sig i bild och text. Att rita och skriva om 
experiment som utförts framträder som ett närliggande syfte där barnen ges 
möjlighet att i bild och text bearbeta vad man varit med om i experimenten. 
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Tabell 3. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 1, Aspens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla och bibehålla ett intresse för naturvetenskapliga experi-
ment 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av de naturvetenskapliga begrep-
pen kemisk reaktion, tryck, gas, koldioxid 
Att barnen ska utveckla förmåga att uttrycka sig i bild och text 
Närliggande syften 
Uppleva det spännande experimentet Bakpulverraketen 
Introducera och göra Jasmin delaktig i gruppens arbete med olika experiment 
Sätta ord på vad som hände i filmburken och varför i experimentet Bakpulverrake-
ten 
Tillägna sig termerna kemisk reaktion, tryck, gas, koldioxid i samband med expe-
rimentet Bakpulverraketen 
Koppla till vardagserfarenheter av att sockerkakssmet ”växer” och blir större när 
den gräddas i ugnen i samband med experimentet Bakpulverraketen 
Bearbeta upplevelsen av experimentet Bakpulverraketen genom att rita och skriva 

Undervisningstillfälle 2 
Agneta inleder det här tillfället genom att samtala med barnen om ett tidigare 
genomfört experiment19 då salt var en faktor som påverkade en potatis flytför-
måga. Samtalet leds till att handla om att också formen kan ha betydelse för 
om något flyter eller sjunker. I det här tillfället genomförs experimentet Fly-
tande modellera. I detta experiment försöker förskolläraren och barnen att 
ändra formen på modellera så att den kan flyta i vatten. Detta tillfälle samt det 
tidigare behandlar olika aspekter som påverkar om något flyter eller sjunker, 
vilket kan tolkas som ett övergripande syfte. I Agnetas samtal med barnen om 
det tidigare utförda experimentet med potatis konstateras att det var saltet i 
vattnet som gjorde att potatisen kunde flyta och ett tänkbart närliggande syfte 
som kan tolkas in utgörs av att påminnas om att det var salthalten i vattnet som 
påverkade flytförmågan i det tidigare försöket. Agneta leder in samtalet på att 
även formen kan ha betydelse för om något flyter eller sjunker och hon nämner 
specifikt båtar. I detta är det tänkbart att det framträder ett närliggande syfte 
barnen att koppla till erfarenheter av båtar som flyter och deras särskilda form. 
Agneta och barnen försöker forma modelleran så att den kan flyta på vattnet 
vilket kan tänkas utgöra ett närliggande syfte som barnen uppfattar. Aktivite-
ten som skulle ha synliggjort formens betydelse för flytförmågan blir dock 
inte som tänkt då det visar sig svårt att forma leran. Formens påverkan på 
flytförmågan framträder därmed troligen inte för barnen i detta. Agneta upp-

19 Experimentet Sött och salt vatten genomfördes innan datainsamlingen i den här studien ägde 
rum. 
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manar i stället barnen att undersöka om saker i omgivningen flyter eller sjun-
ker vilket framträder som en aktivitet Agneta skapar i stunden som en följd av 
att hon och barnen inte lyckas forma modelleran så att den flyter. Uppmärk-
samheten är i denna aktivitet inte riktad mot formen eller något annat specifikt 
och det är tänkbart att barnen uppfattar ett närliggande syfte som innefattar att 
undersöka vad som flyter och sjunker utan något specifikt fokus. Då lärarstu-
denten lyckats forma modelleran så att den flyter på vattenytan återsamlar Ag-
neta barngruppen och riktar återigen uppmärksamheten mot modellerans form 
som nu kan synliggöras för barnen och det är tänkbart att det också framträder 
ett närliggande syfte för dem som handlar om att se att modelleran kan flyta 
när den har en särskild form. När Agneta fortsätter experimentet genom att 
lasta gem i den båtformade leran kan ett ytterligare närliggande syfte tänkas 
framträda för barnen och detta utgörs av att undersöka hur många gem som 
kan lastas i den båtformade leran innan den sjunker. I denna aktivitet upp-
märksammas inte huruvida formen har en betydelse.

Även i det här undervisningstillfället får barnen göra dokumentationer efter 
utförandet av experimentet, på samma sätt som vid det tidigare tillfället och 
ett övergripande syfte som handlar om att utveckla förmåga att uttrycka sig i 
bild och text kan beskrivas även för detta tillfälle. Likt föregående tillfälle 
utgörs ett troligt framträdande närliggande syfte av att bearbeta upplevelsen 
av det genomförda försöket genom att rita och skriva vad man varit med om. 

Tabell 4. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 2, Aspens av-
delning 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av faktorer som påverkar föremåls flytförmåga 
Att barnen ska utveckla förmåga att uttrycka sig i bild och text 
Närliggande syften 
Dra sig till minnes att salthalten i vattnet påverkade flytförmågan i experimentet 
Sött och salt vatten 
Koppla vardagliga erfarenheter av båtar som flyter och deras särskilda form i ex-
perimentet Flytande modellera 
Forma modelleran så att den kan flyta på vattenytan i experimentet Flytande mo-
dellera 
Undersöka vilka föremål som flyter eller sjunker i vattnet i experimentet Flytande 
modellera 
Se att modelleran kan flyta när den har en särskild form i experimentet Flytande 
modellera 
Undersöka hur mycket last den flytande modelleran kan bära i experimentet Fly-
tande modellera 
Bearbeta upplevelsen av experimentet genom att rita och skriva i experimentet Fly-
tande modellera 
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Undervisningstillfälle 3 
Undervisningstillfället börjar med att Anna samtalar med barnen om föregå-
ende tillfälle då hon inte var med. Hon frågar barnen om de fick modelleran 
att flyta och ber barnen beskriva vilken form som krävdes. På det här sättet 
framträder återigen ett övergripande syfte som handlar om att barnen ska ut-
veckla förståelse av olika faktorers betydelse för om något flyter eller sjunker. 
I Annas samtal med barnen om det tidigare experimentet kan ett närliggande 
syfte tänkas framträda som handlar om att erinra sig vilken form modelleran 
hade i det tidigare experimentet. Samtalet om det som gjorts framträder som 
ett sätt att hjälpa barnen att befästa tidigare erfarenheter trots att de nu ska 
arbeta med ett annat område. 

Förskollärarna kopplar experimentet som utförs i det här tillfället och som 
heter Blåsa luft till det tidigare arbetet då de ”fångat luft”. Anna, Agneta och 
barnen undersöker hur luften från lungorna tränger undan vattnet i glaset och 
i detta riktar förskollärarna uppmärksamheten mot upplevelsen att se och 
känna det som händer i experimentet det vill säga att luften tar plats. Här fram-
träder två övergripande syften. Det ena gäller att barnen ska utveckla förstå-
else av att luft finns och tar plats runtomkring oss och det andra om att utveckla 
mer generell förståelse av luft som ett naturvetenskapligt begrepp. Anna och 
Agneta repeterar och samtalar tillsammans med barnen om vad de gjorde och 
vad som hände i glaset vid föregående tillfälle. Ett närliggande syfte som kan 
antas framträda för barnen i samband med detta handlar om att påminnas om 
att luften som fanns i glaset tog plats och gjorde att vattnet inte fick utrymme 
i glaset i det tidigare experimentet. Att tillägna sig termen luft i ett naturveten-
skapligt sammanhang kan också beskrivas som ett närliggande syfte som kan 
tänkas att barnen uppfattar. I demonstrationen av experimentet som utförs vid 
detta tillfälle, riktas fokus mot att blåsa luft (genom ett sugrör). När barnen 
själva får utföra experimentet betonas sinnesupplevelsen och ett närliggande 
syfte som kan tänkas framträda handlar om att uppfatta att luften tar plats och 
denna gång tränger undan vattnet i glaset i experimentet. Förskollärarna in-
struerar barnen så att de själva kan utföra experimentet och i det här förfaran-
det framträder troligen ett närliggande syfte för barnen att kunna utföra tekni-
ken som krävs för att utföra försöket på egen hand. 

När barnen själva utfört experimentet uppmanar förskollärarna dem, lik-
som i tidigare undervisningstillfällen, att göra dokumentationer av det som de 
varit med om och ett övergripande syfte att utveckla förmågan att uttrycka sig 
i bild och text framträder återigen. I mindre grupper ritar och skriver barnen 
denna gång om det de varit med om tillsammans. I detta kan ett möjligt när-
liggande syfte formuleras som handlar om att bearbeta den gemensamma upp-
levelsen av experimentet genom att rita och skriva. 
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Tabell 5. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 3, Aspens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av faktorer som påverkar föremåls flytförmåga 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns och tar plats 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av det naturvetenskapliga begrep-
pet luft 
Att barnen ska utveckla förmåga att uttrycka sig i bild och text 
Närliggande syften 
Erinra sig vilken form modelleran behövde ha för att kunna flyta i experimentet 
Flytande modellera 
Påminnas att luften tog plats i glaset i experimentet Finns luft överallt? 
Tillägna sig termen luft i experimentet Blåsa luft 
Kunna utföra tekniken som krävs för att genomföra experimentet Blåsa luft på egen 
hand 
Uppfatta att luften från lungorna tar plats och tränger undan vattnet i glaset i expe-
rimentet Blåsa luft 
Bearbeta den gemensamma upplevelsen av experimentet Blåsa luft genom att rita 
och skriva 

Undervisningstillfälle 4 
Experimentet som genomförs i det här tillfället heter Bubbellek och i förskol-
lärarnas samtal med barnen framgår det att de vill ta vara på ett visat intresse 
av att blåsa bubblor som blev tydligt i föregående tillfälle. Aktiviteten handlar 
dock inte enbart om att bejaka barnens intresse av att blåsa bubblor. Förskol-
lärarna uppmanar också barnen att välja ut en bubbla och förstora den med 
luft från de egna lungorna och de samtalar med barnen om vad det är som 
händer när de gör detta. Under den inledande demonstrationen av experimen-
tet riktar förskollärarna uppmärksamheten mot vad som händer när man för-
storar en bubbla, de fångar upp uttryck som barnen använder om att det blir 
trångt för luften i bubblorna och tillför begreppet tryck. Förskollärarna åter-
kommer inte till begreppet tryck men centralt i undervisningstillfället är att 
luften från lungorna fyller såpbubblorna och ett övergripande syfte som fram-
träder är återigen att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns och tar 
plats trots att vi inte kan se den. I det inledande samtalet om vad som hände i 
det tidigare experimentet kan ett närliggande syfte tänkas uppfattas av barnen 
att påminnas om det tidigare försöket då luften trängde undan vattnet. En vik-
tig del, när barnen själva utför experimentet, handlar om att förskollärarna är 
måna om att ge barnen möjlighet att bemästra tekniken som krävs för att kunna 
utföra försöket på egen hand, vilket kan uppfattas som ett närliggande syfte. 
Ett annat närliggande syfte som kan tänkas framträda för barnen handlar om 
att uppfatta hur luften från lungorna förstorar bubblorna när experimentet ut-
förs genom att se och känna detta. 
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Återigen får barnen rita och skriva om vad de varit med om i samband med 
det utförda experimentet och det övergripande syftet att barnen ska utveckla 
förmågan att uttrycka sig i bild och text kan formuleras även vid detta tillfälle. 
I samband med momentet att göra dokumentationer framträder också, liksom 
tidigare, det närliggande syftet att bearbeta upplevelsen av experimentet ge-
nom att rita och skriva om det de varit med om. 

Tabell 6. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 4, Aspens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns och tar plats 
Att barnen ska utveckla förmåga att uttrycka sig i bild och text 
Närliggande syften 
Minnas att luften trängde undan vattnet i glaset i det tidigare experimentet Blåsa 
luft 
Kunna utföra tekniken som krävs för att genomföra experimentet Bubbellek på egen 
hand 
Uppfatta att luften från lungorna tar plats i bubblorna i experimentet Bubbellek 
Bearbeta upplevelsen av experimentet Bubbellek genom att rita och skriva 

Undervisningstillfälle 5 
Inledningsvis kopplar Anna till det tidigare arbetet med att på olika sätt ”fånga 
luft” för att visa att den finns. Anna uppmanar barnen att berätta för prakti-
kanten Karin hur man kan visa att luft finns, trots att man inte kan se den vilket 
framträder som ett sätt att sätta ord på det tidigare arbetet. I Annas demon-
stration av experimentet Blåsa bläck som är det försök som genomförs i det 
här tillfället framgår att det handlar om att blåsa i sugrör på bläck som droppats 
på en papperstallrik så att ett effektfullt mönster bildas. Barnen får ge förslag 
på hur man kan göra för att få effekten att bläcket rör sig på tallriken och Anna 
provar de idéer som uttrycker. Hon visar också hur man kan klippa av sugröret 
och samtalar med barnen om vad som händer när man gör detta och hur det 
påverkar själva blåsandet. Ett övergripande syfte som handlar om att barnen 
ska utveckla förståelse av att det finns luft som tar plats kan tolkas in även i 
detta tillfälle liksom ett tänkbart närliggande syfte som inbegriper att dra sig 
till minnes hur man kan visa att luft finns trots att vi inte kan se den. I Annas 
förklaringar om hur olika sätt att hålla, rikta och förkorta sugröret påverkar 
hur bläcket sprids på tallriken på olika sätt, är det möjligt att barnen uppfattar 
två närliggande syften dels att kunna utföra tekniken som krävs för att på egen 
hand utföra experimentet, dels att se och känna att olika blåstekniker får olika 
effekter. 

Efter att barnen själva blåst ett bläckmönster på den papperstallrik som de 
tilldelats, ges de också möjlighet att arbeta vidare med sitt blåsta mönster och 
ett övergripande syfte som framträder i detta är att barnen ska utveckla en 
skapande förmåga. Ett närliggande syfte som troligen framträder för barnen 
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handlar om att de ska skapa något av det mönster som bildats på tallriken, 
genom att klippa, klistra och/eller rita. När Anna ger instruktioner till den 
skapande aktiviteten uppmuntras barnen att ta ansvar för att fördela materialet 
på ett rättvist sätt vilket också troligen framträder som ett närliggande syfte 
för dem. Detta kan tolkas som ett led i förskollärarnas strävan mot ett övergri-
pande syfte att barnen ska fostras till solidariska medborgare. 

Tabell 7. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 5, Aspens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns och tar plats 
Att barnen ska utveckla skapande förmåga 
Att barnen ska fostras till solidariska medborgare 
Närliggande syften 
Erinra sig hur man kan visa att luft finns genom att ”fånga” den i de tidigare expe-
rimenten Fånga luft i påse, Finns luft överallt? Blåsa luft, och Bubbellek 
Kunna utföra tekniken som krävs för att genomföra experimentet Blåsa bläck på 
egen hand 
Se och känna att olika blåstekniker påverkar bläcket på tallriken i experimentet 
Blåsa bläck 
Skapa något av bläckmönstret som bildades på papperstallriken i experimentet 
Blåsa bläck genom att klippa, klistra och/eller rita något på papperstallriken 
Ta ansvar för att fördela materialet på ett rättvist sätt i experimentet Blåsa bläck 

Undervisningen vid Björken 
Undervisningen vid Björkens avdelning börjar med att barnen samlas på en 
stor rund matta på golvet, där även Britta sitter intill en liten låda som fungerar 
som ett bord där experimenten utförs. Barnen är placerade runtom lådan och 
gruppen får plats att sitta nära den. Utförandet av försöken sker ofta som de-
monstrationer och vid dessa tillfällen får barnen ofta också möjlighet att vara 
aktiva i utförandet, även om det är Britta som leder experimenten genom att 
visa och berätta vad barnen ska göra. Några experiment där papper, färger, 
penslar och sugrör används, utförs vid ett stort matbord. I samband med dessa 
försök är barnen aktiva och utför experimenten individuellt, utifrån Brittas in-
struktioner och stöd. Vid två tillfällen uppmanas barnen att avslutningsvis rita 
det som hände i experimenten. Ofta avslutas undervisningstillfällena genom 
att barnen successivt anser sig färdiga med de aktiviteter som genomförs. De 
övergår då till att själva välja någon sysselsättning som förskolemiljön erbju-
der till exempel bygga lego, spela spel eller lägga pussel. 
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Undervisningstillfälle 1 
Britta inleder det här tillfället genom att prata om att de tidigare gjort experi-
ment som handlat om ytspänning och det är uppenbart att hon nu avser att de 
ska fortsätta detta arbete när de nu ska genomföra försöken Lek med ytspän-
ning, Ytspänning på 5-krona och Ytspänning – våt cirkel. Britta använder be-
greppet ytspänning både i inledningen och i genomförandet av experimenten, 
och ett tydligt övergripande syfte framträder att barnen ska utveckla förståelse 
av innebörden av det naturvetenskapliga begreppet ytspänning. Ett närlig-
gande syfte som möjligen framträder för barnen handlar om att minnas att det 
finns något som benämns ytspänning och att denna brast i det tidigare experi-
mentet. I det här undervisningstillfället riktar Britta barnens uppmärksamhet 
mot att de ska se ytspänningen exempelvis som en buktande yta och vad som 
händer med ytan i experimenten. I detta kan två närliggande syften tänkas 
framträda för barnen. Det ena inbegriper att se ytspänningen på vattnet i form 
av en buktande yta och det andra handlar om att se vad som händer med ytan 
i de olika försöken. Britta använder återkommande begreppet ytspänning i 
samtalet med barnen och på det sättet kan ett närliggande syfte antas framträda 
för barnen som handlar om att tillägna sig termen ytspänning i samband med 
det som sker i experimenten. 

Tabell 8. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 1, Björkens 
avdelning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av det naturvetenskapliga begrep-
pet ytspänning 
Närliggande syften 
Minnas att det finns något som heter ytspänning som brast i det tidigare experimen-
tet Lek med ytspänning 
Se ytspänningen i experimenten Lek med ytspänning, Ytspänning på 5-krona och 
Ytspänning – våt cirkel 
Se vad som händer med ytan i experimenten Lek med ytspänning, Ytspänning på 
5-krona och Ytspänning-våt cirkel 
Tillägna sig termen ytspänning i experimenten Lek med ytspänning, Ytspänning på 
5-krona och Ytspänning – våt cirkel 

Undervisningstillfälle 2 
Det här undervisningstillfället börjar med att Britta samtalar med barnen om 
ett av försöken i föregående tillfälle då de undersökte ytspänningen på vatten-
ytan. I detta framträder ett övergripande syfte att barnen, på längre sikt, ska 
utveckla en förståelse av innebörden av begreppet ytspänning. Det är tänkbart 
att barnen uppfattar ett närliggande syfte i detta som går ut på att påminnas 
från tidigare experiment att ytspänningen var ömtålig.  
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Experimentet som genomförs i det här tillfället heter Olika föremåls bäryta. 
Britta berättar i inledningen att de ska se ”om det flyter eller sjunker” och 
kopplar detta till begreppet ”bärighet”. Britta och barnen undersöker sedan hur 
olika föremål, av samma material men med olika bottenytor och vikt, flyter 
eller sjunker i vattnet. De lastar också de olika föremålen med glaskulor som 
Britta tagit med och utifrån barnens idéer ställer de också de olika föremålen 
i varandra. Under utförandet riktas uppmärksamheten mot olika aspekter som 
påverkar föremåls flytförmåga. Tyngd och bäryta men även hastighet och last 
är aspekter som behandlas i samtal med barnen. Ett övergripande syfte som 
framträder utgörs av en strävan att barnen ska utveckla mer generell förståelse 
av vad som påverkar att saker flyter eller sjunker. I de olika aktiviteterna kan 
man tänka sig att barnen uppfattar ett närliggande syfte som inrymmer att se 
olika aspekter som påverkar flytförmågan. Specifikt handlar det om 
aspekterna tyngd, bottenyta, last och hastighet. När det gäller tyngd inryms 
också en aspekt att känna tyngden av de olika föremålen. 

Britta använder begrepp som tung/lätt, bärighet/bäryta och yta/botten när 
hon pratar om föremålen tillsammans med barnen. Avsikten tycks vara att till-
föra naturvetenskapliga termer i samtalet med barnen. Användningen av be-
greppen bärighet och bäryta stämmer dock inte hur föremåls flytförmåga van-
ligen förklaras inom naturvetenskap men skulle kunna ses som del av förkla-
ringar till varför föremål flyter eller sjunker.20 Uttrycket bärighet använder 
Britta redan i inledningen, vilket kan tolkas som att det är ett centralt begrepp 
vid undervisningstillfället. Under det fortsatta genomförandet är tyngd också
ett centralt inslag som Britta återkommande riktar fokus mot. Övergripande 
syften som kan tolkas in här utgörs av en strävan att barnen på sikt ska utveckla 
mer generell förståelse av innebörden av begreppen bärighet/bäryta samt 
tung/lätt. Det är möjligt att tänka sig att närliggande syften som handlar om 
att tillägna sig termerna bärighet, bäryta, samt tung/lätt framträder för barnen. 

Avslutningsvis uppmanas barnen att rita några av de föremål som användes 
under experimentet och ett specifikt fokus i denna aktivitet utgörs av att av-
bilda de föremål som användes i experimentet. I det här kan ett övergripande 
syfte tolkas in som handlar om att barnen ska utveckla en skapande förmåga, 
mer specifikt förmåga att göra avbildande teckningar. Att rita kulan och lådan 
som användes i experimentet kan tolkas som ett närliggande syfte som är möj-
ligt för barnen att uppfatta. 

20 Britta använder begreppet ”bärighet”. En tolkning har gjorts att Britta med uttrycket ”bärig-
het” avser ”bärkraft” som hon använder i undervisningstillfälle 3 och vilket också kan uttryckas 
lyftkraft. I experimentet Olika föremåls bäryta undersöker Britta och barnen hur föremål av 
samma material (rostfritt stål) men med olika ”bottenytor” flyter eller sjunker i vatten. I detta 
sammanhang utgör bär-/lyftkraft den kraft som påverkar föremålet som sänks ner i en vätska. 
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Tabell 9. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 2, Björkens 
avdelning 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av det naturvetenskapliga begrep-
pet ytspänning 
Att barnen ska utveckla förståelse av faktorer som påverkar föremåls flytförmåga 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av de ”naturvetenskapliga” be-
greppen ”bärighet/bäryta” 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av de naturvetenskapliga begrep-
pen tung/lätt 
Att barnen ska utveckla en skapande förmåga 
Närliggande syften 
Påminnas att ytspänningen var ömtålig i experimentet Ytspänning på 5-krona 
Se och känna att föremålens tyngd påverkar flytförmågan i experimentet Olika fö-
remåls bäryta 
Se att ”bottenytan”, last samt hastighet påverkar föremålens flytförmåga i experi-
mentet Olika föremåls bäryta 
Tillägna sig termerna ”bärighet/bäryta”, yta/bottenyta, tung/lätt i samband med ex-
perimentet Olika föremåls bäryta 
Rita kulan och lådan med vatten som användes i experimentet Olika föremåls 
bäryta 

Undervisningstillfälle 3 
Det här undervisningstillfället framträder som en fortsättning på det tidigare 
genom att olika faktorer som kan påverka om något flyter eller sjunker är i 
fokus och även i detta tillfälle framträder således ett övergripande syfte som 
handlar om en strävan att barnen ska lära sig om detta. I inledningen kopplar 
Britta till experimentet i det föregående tillfället genom att visa upp danken 
och tillsammans med barnen konstatera vad som hände med denna. I detta kan 
ett närliggande syfte beskrivas som utgörs av att dra sig till minnes att danken 
sjönk i det tidigare experimentet. I det här tillfället genomförs försöket Sött 
och salt vatten och det är tydligt att Britta förväntar sig ett resultat där barnen 
kan se att den potatis som används i försöket sjunker när den läggs i sötvatten 
men flyter i saltvatten. En strävan som framträder i Brittas handlingar är att 
synliggöra salt som en faktor som påverkar potatisens förmåga att flyta i vatten 
(som har olika salthalt). Det blir dock inte som förväntat, potatisen sjunker 
även i saltvattnet trots att Britta gör om försöket flera gånger och tills slut går 
Britta vidare till det andra försöket som hon planerat för det här tillfället. 

Britta fortsätter dock att göra om försöket, denna gång vid sidan om de 
aktiviteter som barnen ägnar sig åt. När hon till slut lyckas få potatisen att flyta 
i det salta vattnet återsamlar hon barnen och riktar uppmärksamheten mot att 
saltet är den faktor som gör att potatisen kan flyta och hon använder uttrycket 
bärkraft. Närliggande syften som kan framträda för barnen i det här handlar 
om att uppfatta att potatisen flyter och att tillägna sig förklaringen att saltet 
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utgör den faktor som påverkar potatisens flytförmåga. Britta använder också 
begreppet bärkraft när hon förklarar att det är saltet som gör så att potatisen 
som först sjunker sedan kan flyta i vattnet, vilket kan tolkas som ännu ett 
framträdande, övergripande syfte som inbegriper att barnen ska närma sig en 
förståelse av den naturvetenskapliga betydelsen av begreppet. Det är tänkbart 
att det framträder ett närliggande syfte för barnen som utgörs av att tillägna 
sig termen bärkraft i samband med experimentet. 

Det andra försöket i det tillfället är Vattenlek. I samband med detta får bar-
nen fritt prova om olika föremål flyter eller sjunker i vattnet i en stor balja. I 
detta framträder en aktivitet vars avsikt är att barnen ska ägna sig åt undersö-
kande aktiviteter där olika föremål och vatten används fritt vilket kan utgöra 
ett övergripande syfte. Ett närliggande syfte som kan tänkas framträda för bar-
nen utgörs av att fritt undersöka vilka föremål som flyter eller sjunker. 

Tabell 10. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 3, Björkens 
avdelning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av faktorer som påverkar föremåls flytförmåga 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av det naturvetenskapliga begrep-
pet bärkraft 
Att barnen ska ägna sig åt undersökande aktiviteter med vatten och olika föremål 
Närliggande syften 
Dra sig till minnes att danken sjönk i experimentet Olika bäryta 
Uppfatta att saltet i vattnet påverkar potatisens flytförmåga i experimentet Sött och 
salt vatten 
Uppfatta vilka föremål som flyter och sjunker i experimentet Vattenlek 
Tillägna sig termen bärkraft i experimentet Sött och salt vatten 
Tillägna sig förklaringen att det är saltet i vattnet som gör att potatisen flyter i ex-
perimentet Sött och salt vatten 

Undervisningstillfälle 4 
I inledningen kopplar Britta till föregående tillfälle och vad som gjorde att 
potatisen inte flöt i det salta vattnet. Britta konstaterar att salthalten var för låg 
och i detta framträder återigen det övergripande syftet att barnen ska utveckla 
förståelse av sådant som kan påverka om saker flyter eller sjunker. I det inle-
dande samtalet är det tänkbart att barnen uppfattar ett närliggande syfte som 
inrymmer att erinra sig att det var salthalten som gjorde att potatisen flöt i det 
tidigare experimentet. 

När Britta inleder försöket som genomförs i det här tillfället, Vatten löser, 
kopplas det inte till något som gjorts tidigare. Britta visar en blomkruka som 
hon har förberett. I botten har hon monterat några brustabletter i öppningen av 
en plasthandske. Krukan har sedan fyllts med grus och vid genomförandet får 
barnen vattna i krukan. När vattnet kommer i kontakt med brustabletterna lö-
ses dessa upp och gasen koldioxid skapas som successivt fyller plasthandsken 
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och gör att den sakta reser sig ur gruset. Det är tydligt att upplevelsen av spän-
ning och förväntan utgör en central del i utförandet av experimentet, men 
Britta riktar också fokus mot hur det som händer kan förklaras. I samtalet med 
barnen efter genomförandet framträder en tydlig avsikt att delge barnen en 
naturvetenskaplig förklaring av det som sker, även om det Britta säger inte 
stämmer med en naturvetenskaplig förklaring.21 En tolkning av ett övergri-
pande syfte är att Britta vill skapa en lustfylld upplevelse som ett led i en strä-
van att barnen ska bli motiverade att arbeta med naturvetenskapliga experi-
ment. Ett övergripande syfte kan därmed beskrivas som att barnen ska bli in-
tresserade och bibehålla ett intresse för naturvetenskapliga experiment. Upp-
levelsen av en förväntansfull och spännande stund i samband med utförandet 
kan utgöra ett närliggande syfte som barnen uppfattar. Samtalet med barnen 
om vad som händer i experimentet kan också tolkas som ett led i att skapa ett 
intresse för arbete med naturvetenskapliga experiment genom att ta del av hur 
experiment kan förklaras naturvetenskapligt. Ett möjligt närliggande syfte 
som framträder i Brittas samtal handlar om att tillägna sig förklaringen att 
bubblorna som bildas blir till luft som fyller handsken. I samtalet med barnen 
om förklaringen av det sker i experimentet kan också ett övergripande syfte 
tolkas in som involverar en strävan att barnen ska utveckla en naturvetenskap-
lig förståelse av det som sker i experimentet. 

I det avslutande momentet uppmanas barnen först att rita vad som hände i 
experimentet. I Brittas fortsatta samtal med barnen specificeras anvisningen 
till att rita handsken och krukan. Ett övergripande syfte som handlar om skap-
ande förmåga kan återigen tolkas in, mer specifikt göra avbildande teckningar. 
Ett närliggande syfte som kan antas framträda för barnen är att rita av 
handsken och krukan som de använde i experimentet. 

Table 11. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 4, Björkens 
avdelning 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av faktorer som påverkar föremåls flytförmåga 
Att barnen ska utveckla och bibehålla ett intresse för naturvetenskapliga experi-
ment 
Att barnen ska utveckla förståelse av den kemiska reaktion som uppstår då 
brustabletter löses i vatten 
Att barnen ska utveckla en skapande förmåga (göra avbildande teckningar) 
Närliggande syften 
Erinra sig att salthalten hade betydelse i tidigare experimentet Sött och salt vatten 
Uppleva experimentet Vatten löser 
Tillägna sig förklaringen att det bildas ”bubblor” som blir ”luft” som fyller 
handsken i experimentet Vatten löser 
Rita handen och krukan som användes i experimentet Vatten löser 

21 Britta säger att bubblorna från brustabletterna fyller handsken och blir till luft. I experimentet 
löses brustabletterna i vattnet och i den kemiska reaktion som sker skapas gasen koldioxid som 
fyller handsken och gör att denna reser sig upp ur gruset i krukan. 
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Undervisningstillfälle 5 
När Britta inleder det här tillfället samtalar hon med barnen om att de arbetat 
med vattenexperiment och att de ska göra detta även vid detta tillfälle. Britta 
påtalar också att de nu ska använda den egna luften när de ska genomföra 
försöket Bubbelskapande. Barnen får först iaktta när Britta blåser luft ner i en 
mugg med vatten och de får sedan utföra detta själva först med bara vatten, 
senare med diskmedelslösning. När barnen blåser i sugrören väller bubblor 
över kanten på muggarna ner på stora papper som Britta täckt bordet med. 
Barnen är koncentrerade och förtjusta över det som händer. Britta sätter också 
fokus på själva upplevelsen genom uttalanden som: ”ja, titta bubblor, vad är 
det som händer?” och ”men du vilken häftig, ni har gått ihop!”. Samtidigt som 
barnen blåser bubblor riktar Britta, vid några tillfällen, uppmärksamheten mot 
vad som finns inuti bubblorna genom att ställa frågor till barnen: "vad är det 
som händer där i när ni blåser?” och ”vad är det inuti bubblorna?”. Frågorna 
verkar inte uppmärksammas av barnen vars intresse är riktat mot att skapa 
bubblor genom att blåsa och Britta upphör med att försöka rikta barnens in-
tresse mot att samtala om det som sker när hon inte får något gensvar på sina 
frågor. 

Ett övergripande syfte som framträder i det som utspelar sig handlar om att 
barnen ska genomföra olika undersökningar där vatten ingår och i detta fram-
träder arbetsprocessen och görandeupplevelsen i denna som det huvudsakliga 
i arbetet. Ett närliggande syfte som kan antas att barnen uppfattar i aktiviteten 
som utförs inbegriper att blåsa med sugrör i vatten samt i vatten med diskme-
del och uppleva effekten av detta. 

I den del av experimentet då barnen får göra bubbelkonst framträder ett 
övergripande syfte som handlar om att göra ett konstverk. Ett närliggande 
syfte som kan tänkas att barnen uppfattar är att blåsa i muggen med rödfärgad 
diskmedelslösning tills bubblor väller över kanten och ner på ett papper. I 
detta framträder själva ”görandet” i sig som ett syfte. Ett till närliggande syfte 
som är tänkbart att barnen uppfattar handlar om att se att det skapas ett mönster 
på papperet. 

Tabell 12. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 5, Björkens 
avdelning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska få genomföra undersökningar med vatten 
Att barnen ska kunna göra ett konstverk 
Närliggande syften 
Blåsa i sugrör i vatten/vatten med diskmedel och uppleva vad som händer i expe-
rimentet Bubbelskapande 
Blåsa i sugrör i en färgad lösning och se hur det blir röda bubblor på papperet i 
experimentet Bubbelskapande 
Se att det bildas ett mönster på papperet i experimentet Bubbelskapande 
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Undervisningen vid Eken 
Varje undervisningstillfälle vid Eken börjar med att alla barn samlas vid ett 
bord där Ellen plockat fram material till de experiment som de ska utföra. El-
len inleder på olika sätt genom att prata med barnen om experiment som de 
genomfört tidigare, berätta om och påbörja det som de ska göra i dagens ex-
periment eller presentera det material som de ska använda i de tänkta försöken. 
Ellen utför ofta experimenten vid undervisningstillfällena som demonstrat-
ioner och barnen blir involverade på olika sätt vid flera tillfällen. Det kan 
handla om att hämta olika saker som ska användas i experimentet eller hjälpa 
till i utförandet. Det är dock Ellen som leder genomförandet av experimenten. 
Det förekommer också tillfällen då barnen arbetar individuellt med olika ak-
tiviteter. Undervisningstillfällena avslutas på olika sätt, exempelvis genom att 
barnen successivt övergår i andra aktiviteter när de anser sig färdiga eller ge-
nom att alla barn fått göra en aktivitet. Ett tillfälle kan också avslutas genom 
att Ellen markerar detta genom att tala om att hon inte har fler planerade akti-
viteter. 

Undervisningstillfälle 1 
I det första undervisningstillfället vid Eken används blått färgpulver och vat-
ten i experimentet som heter Vått löser torrt. I samband med den första delen 
av experimentet pratar Ellen med barnen om det som sker som om det handlar 
om trolleri. Färgpulvret strös över ett papper där barnen skrivit sitt namn med 
en pensel som doppats i vatten. Ellen benämner detta som ”osynlig skrift”. 
När färgpulvret strös på och löser sig i vattnet framträder namnen i blått. Ellen 
riktar vid upprepade tillfällen uppmärksamheten mot att barnens vattenskrift 
som först inte syns plötsligt blir blå. Detta kopplas inte till något som handlar 
om hur det kommer sig att det blir på det viset. Ett övergripande syfte kan i 
detta tolkas in som handlar om att barnen ska uppleva ett överraskningsmo-
ment. Huvudfokus i samband med den första delen av experimentet är att bar-
nen ska upptäcka att den ”osynliga skriften” plötsligt blivit blå och Ellen riktar 
återkommande fokus mot detta. När barnen på egen hand får syn på saker som 
händer i experimentet som handlar om att vått löser torrt uppmärksammar El-
len inte detta, i stället är det resultatet att något plötsligt hänt på papperet som 
återkommande är i fokus. Ellen använder uttryck som att de ska ”trolla fram” 
den osynliga skriften, att den blå texten ”växer fram” och ”hon skrev ju Kia 
med vatten men nu kom det i blått”. Ett närliggande syfte som kan antas fram-
träda för barnen i detta handlar om att se effekten att den osynliga skriften 
plötsligt framträder i blått. 

I den andra delen i försöket blandas färgpulvret med vatten till en färg-
blandning som barnen får måla med. I inledningen säger Ellen att de ska ”måla 
med blått pulver” och under genomförandet av experimentet uppmanas barnen 
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att avbilda blåa saker med färglösningen. I detta utgör uppmaningen att av-
bilda blåa saker det centrala. I konversationen riktar Ellen inte någon upp-
märksamhet mot något som har med vad som händer när färgpulvret kommer 
i kontakt med vattnet och hon hörsammar inte heller barnens upptäckt av detta. 
I Ellens anvisningar framträder en strävan som kan sägas handla om att barnen 
ska kunna göra avbildande teckningar vilket därmed utgör ett övergripande 
syfte. Ett närliggande syfte som kan antas framträda för barnen handlar om att 
måla teckningar med blåa motiv. På barnens begäran att få tillgång till andra 
färger än blå hämtar Ellen ”flaskfärger” och det uppstår därmed ännu ett när-
liggande syfte som barnen tagit initiativ till och som kan beskrivas som att 
måla teckningar i valfri färg och med valfria motiv. 

Tabell 13. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 1, Ekens avdelning
Övergripande syfte 
Att barnen ska uppleva ett överraskningsmoment 
Att barnen ska kunna göra avbildande teckningar 
Närliggande syften 
Upptäcka att den osynliga vattenskriften framträder i blått i experimentet Vått och 
torrt 
Måla teckningar med blå motiv i experimentet Vått och torrt 
Måla teckningar i valfri färg och med valfritt motiv i experimentet Vått och torrt 

Undervisningstillfälle 2 
Ellen inleder det här undervisningstillfället genom att visa och samtala med 
barnen om vad som hänt med färgen på de olika teckningarna som de gjorde 
vid föregående tillfälle. Ett övergripande syfte som tolkats in här är att barnen 
ska förstå att olika sätt att föra samman färgpulver och vatten skapar olika 
resultat när vattnet torkat. I detta är det tänkbart att barnen uppfattar två när-
liggande syften. Ett som handlar om att minnas att de strödde pulver över det 
våta området och att se att när vattnet torkat har pulvret lossnat. Ett ytterligare 
närliggande syfte inbegriper att koppla tillbaka till erfarenheten av att de blan-
dade färgpulver och vatten till en målarfärg och att det de målade med färgen 
nu visar sig fortfarande finnas kvar på teckningarna. 

Det första experimentet som genomförs i det här tillfället är Varmt och kallt 
vatten. I detta förs varmt rödfärgat vatten och kallt blåfärgat vatten samman. 
Det är tydligt att det förväntade resultatet uteblir och Ellen beskriver vilket 
utfall som hon, utifrån beskrivningen i NTA-handledningen, hade räknat med. 
Ellen beskriver att det röda och blå vattnet skulle ha fördelats i skålen, och 
hon förklarar att varmt vatten är lättare än kallt vatten. Hon kopplar också till 
erfarenheter som barnen troligen har av bad i sjöar där man kan känna att vatt-
net är kallare ner mot botten än vid ytan. I det här framträder ett övergripande 
syfte som innefattar en strävan hos Ellen att barnen ska lära sig om egenskaper 
hos varmt och kallt vatten. Ett närliggande syfte som möjligen framträder för 
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barnen handlar om att se vad som händer när kallt och varmt vatten förs sam-
man samt att tillägna sig förklaringen att varmt vatten är lättare än kallt. Att 
barnen ska koppla det som kunde ha synliggjorts i experimentet till vardags-
erfarenheter av att vattnet är kallare ner mot sjöbotten än vid ytan när man 
badar i sjöar framstår som ett ytterligare möjligt närliggande syfte. 

När Ellen inleder det andra försöket som genomförs vid det här undervis-
ningstillfället och som heter Flyta-sjunka kopplas detta inte till något de arbe-
tat med tidigare. Ellen tar fram olika föremål som ska användas och det är 
tydligt att de ska undersöka vad som flyter och vad som sjunker i vatten. Se-
nare framgår också ett fokus mot vad som kan påverka detta genom att barnen 
får motivera varför de tror som de gör. 

Ett övergripande syfte som kan tolkas in är att barnen ska utveckla förstå-
else av faktorer som påverkar om föremål flyter eller sjunker. I samband med 
experimentet får barnen göra förutsägelser för att sedan undersöka om olika 
föremål flyter respektive sjunker. I detta är det möjligt att tänka sig att barnen 
uppfattar två närliggande syften. Ett om att göra förutsägelser om vad som 
flyter eller sjunker och ett annat om att se vilka saker som flyter respektive 
sjunker. Efter att alla föremål testats ställer Ellen frågor som på olika sätt upp-
manar barnen att jämföra och se likheter mellan de olika föremålen som flyter 
respektive sjunker. Hon försöker också rikta fokus mot att barnen ska jämföra 
de förutsägelser om att små föremål skulle sjunka och stora föremål skulle 
flyta, med det resultat de nu kan se. Ellen utvidgar också uppmaningen till 
barnen så att det handlar om såväl likheter och skillnader mellan de saker som 
flyter respektive sjunker. Ytterligare fokus i samtalet riktas mot hur förutsä-
gelserna som barnen gjorde, som handlade om att stora föremål skulle flyta 
och små föremål skulle sjunka, stämde med resultatet av experimentet. I dessa 
aktiviteter kan möjligen två närliggande syften formuleras. De två eventuella 
närliggande syften som framträder är dels att se likheter och skillnader mellan 
de föremål som flyter och de som sjunker, dels att jämföra resultatet av expe-
rimentet med de förutsägelser som gjordes. Barnen svarar dock inte så tydligt 
på Ellens frågor och detta kan tolkas som att de inte riktigt förstår vad hon 
frågar om. Detta gör det något ovisst vilka närliggande syften som kan ha 
framträtt. 

Ellens sätt att genomföra det sista försöket i det här tillfället kan också tol-
kas som uttryck för en strävan att barnen ska lära sig att arbeta systematiskt 
vilket kan utgöra en formulering av ett ytterligare övergripande syfte i det här 
tillfället, detta verbaliseras dock inte. De närliggande syftena som skrivits 
fram ovan kan ses som aktiviteter som är tänkta att kopplas till även detta 
övergripande syfte. De närliggande syftena utgörs av att göra förutsägelser om 
vad som flyter respektive sjunker, se vilka föremål som sjunker respektive 
flyter, se likheter och skillnader mellan föremål som flyter respektive sjunker 
samt att jämföra resultatet med de gjorda förutsägelserna. 
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Tabell 14. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 2, Ekens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av att olika sätt att använda färgpulver tillsam-
mans med vatten skapar olika resultat när vattnet torkat 
Att barnen ska utveckla förståelse av egenskaper hos varmt och kallt vatten 
Att barnen ska utveckla förståelse av faktorer som påverkar föremåls flytförmåga 
Att barnen ska lära sig att arbeta systematisk 
Närliggande syften 
Koppla tillbaka till erfarenheter av pulvret som fastnade i vattenskriften i det tidi-
gare experimentet Vått och torrt och se att detta nu ramlat av när vattnet torkat 
Koppla tillbaka till erfarenheter av att färgpulver och vatten blandades till målar-
färg i experimentet Vått och torrt och se att färgen fortfarande finns kvar på teck-
ningarna 
Se vad som händer när varmt och kallt vatten förs samman i experimentet Varmt 
och kallt vatten 
Tillägna sig förklaringen att varmt vatten är lättare än kallt i experimentet Varmt 
och kallt vatten 
Koppla det som kunde ha synliggjorts i försöket till vardagserfarenheter av att vatt-
net är kallare mot sjöbotten och varmare vid ytan när man badar i sjöar 
Göra förutsägelser om föremål flyter eller sjunker i vatten i experimentet Flyta-
sjunka 
Se vilka föremål som flyter respektive sjunker i experimentet Flyta-sjunka 
Se likheter och skillnader mellan föremålen som flyter respektive sjunker i experi-
mentet Flyta-sjunka 
Jämföra resultatet av experimentet Flyta-sjunka med de gjorda förutsägelserna 

Undervisningstillfälle 3 
Det första experimentet i det här tillfället är samma experiment som i under-
visningstillfälle fyra vid Björkens avdelning där en plasthandske reser sig upp 
ur gruset i en kruka. Försöket heter Vatten löser. I genomförandet är skapandet 
av en spännande stämning och förväntan det centrala. Ellen inleder genom att 
visa krukan och berätta att hon hittat ett frö som hon planterat i den. Hon ini-
tierar också ett samtal med barnen som handlar om vad frön kan utvecklas till. 
En viktig del i den demonstration som följer utgörs av ett överraskningsmo-
ment dels att fröet som Ellen säger att hon planterat, tycks bli till något som 
”växer upp”, dels att det som kommer upp ur krukan är något helt annat än 
blommor och träd som hon tidigare pratat om kopplat till frön. Upplevelsen 
av överraskning och det oförväntade kan beskrivas som det väsentliga. Efter 
genomförandet lyfter Ellen dock frågan om hur det som utspelade sig kunde 
ske och hon bekräftar barnets utsaga att handsken växte upp ur krukan då den 
fick vatten ”i sig”. På detta sätt får inte barnen tillgång till någon naturveten-
skaplig förklaring av det som sker i experimentet. Alternativt tillägnar sig bar-
nen en felaktig förklaring att fröet som planterats utvecklades till en handske 
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och att handsken växte av vattnet. En tolkning av ett övergripande syfte i detta 
kan beskrivas som kopplat till att barnen ska uppleva trolleri. Ett närliggande 
syfte som kan tänkas framträda för barnen handlar om att uppleva överrask-
ningsmomentet att något kommer upp ur krukan och att det som kommer upp 
är något oväntat och oförutsägbart. 

Ett ytterligare övergripande syfte som kan tolkas in är att barnen ska lära 
sig något om frön och vad det kan bli av sådana. Ellen säger att hon hittat ett 
frö och hon frågar barnen vad det kan bli av frön. Ett närliggande syfte som 
framträder för barnen skulle kunna vara att uttrycka idéer om vad det kan bli 
av frön. I det fortsatta genomförandet av experimentet vattnar Ellen och bar-
nen i krukan för att, som Ellen säger ”se om det kommer upp något äppelträd, 
eller päronträd”. Ett närliggande syfte som kan antas framträda för barnen i 
detta handlar om att se vad det blir av fröet som Ellen hittat och planterat. 

I samband med det andra experimentet vid det här tillfället, Vatten-bubblor, 
återknyter Ellen till föregående undervisningstillfälle och en fråga som då ut-
trycktes av ett barn. I det experiment som då genomfördes uppstod det bubblor 
från en leksaksbil som lades i vatten och barnet undrade vad som finns inuti 
bubblorna. Ellen börjar det här experimentet med att än en gång lägga ner 
leksaksbilen i vatten för att återigen skapa bubblor och i samtalet med barnen 
återknyter hon till barnets undran om vad det är i bubblorna i vattnet. Denna 
gång bildas dock inte några bubblor och Ellen riktar då i stället fokus mot hur 
hon och barnen själva kan skapa bubblor vilket de gör, först genom att vispa 
med handen sedan genom att blåsa i sugrör i muggar med vatten som Ellen 
också senare tillsätter diskmedel i. I inledningen samt vid några ytterligare 
tillfällen riktar Ellen uppmärksamheten mot vad som finns inne i bubblorna, 
vilket kan tolkas som avsikter att barnen ska få möjlighet att lära sig något om 
detta. 

I det som beskrivits ovan framträder ett ytterligare övergripande syfte i det 
här undervisningstillfället som inbegriper att barnen ska utveckla förståelse av 
vad som kan skapa bubblor/skapa förståelse av egenskaper hos bubblor. I in-
ledningen framträder ett tänkbart närliggande syfte att påminnas om det tidi-
gare experimentet då bubblor bildades i vattnet. En central del i experimentet 
består av att barnen får blåsa med sugrör och skapa egna bubblor i dels bara 
vatten, dels vatten blandat med diskmedel och ett närliggande syfte som troli-
gen framträder för barnen kan tolkas in i detta. Detta innefattar att prova hur 
man kan skapa bubblor i vatten med hjälp av sugrör. Vid några tillfällen riktar 
Ellen uppmärksamheten mot vad som finns inuti bubblorna och hur bubblor 
bildas, i samtalen med barnen under utförandet av experimentet. I inledningen 
fortsätter Ellen dock inte resonemanget angående vad som finns inuti bubb-
lorna när ett barn besvarar hennes fråga. Senare i experimentet återupptar hon, 
vid ett tillfälle, frågan om detta och ytterligare ett närliggande syfte som möj-
ligen skulle kunna framträda för barnen handlar om vad det är i bubblorna som 
skapas i experimentet. 
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Tabell 15. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 3, Ekens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska utveckla förståelse av vad det kan bli av frön 
Att barnen ska få uppleva ett överraskningsmoment 
Att barnen ska utveckla förståelse av vad som kan skapa bubblor/skapa förståelse 
av egenskaper hos bubblor 
Närliggande syften 
Uttrycka idéer om vad det kan bli av frön i experimentet Vatten löser 
Se vad det blir av fröet som planterats i krukan i experimentet Vatten löser 
Upptäcka att en handske ”växer upp” ur krukan när vatten hälls i gruset i experi-
mentet Vatten löser 
Påminnas att det bildades bubblor i vattnet när bilen släpptes ner i det tidigare ex-
perimentet Flyta-sjunka 
Undersöka hur man kan skapa bubblor genom att blåsa i vatten med sugrör i expe-
rimentet Vatten-bubblor 
Tillägna sig förklaringen att det är luft i bubblorna i experimentet Vatten-bubblor 

Undervisningstillfälle 4 
Det första försöket som genomförs i det här tillfället är Olika vätskor. I sam-
band med detta undersöker Ellen och barnen vad som händer när färgat vatten 
och olja samt färgat vatten, olja och diskmedel förs samman och sedan skakas 
i olika provrör. I Ellens resonemang framgår det inte om det är något specifikt 
som avses att undersökas. I samtalen med barnen riktar Ellen delvis uppmärk-
samheten mot att de olika vätskorna inte blandar sig, men det centrala handlar 
mer om vad barnen uppmärksammar vilket handlar om färg och att skum bil-
das i samband med att provrören skakas. I samband med att ett barn riktar 
uppmärksamheten mot att något hänt i provrören blir det tydligt att Ellen inte 
riktar uppmärksamheten mot något specifikt. Barnet har upptäckt att ett av 
provrören är fyllt av skum. Den naturvetenskapliga förklaringen att olika väts-
kor blandar sig på olika sätt med varandra eller att vissa inte blandar sig med 
varandra, vilket skulle ha kunnat utgöra ett specifikt fokus i undersökningarna 
framträder inte i Ellens kommunikation med barnen. Tillsammans med barnen 
konstaterar Ellen vad som händer, utan att något särskilt fokus i detta blir syn-
ligt. Ett övergripande syfte som inbegriper att barnen ska vara med om under-
sökningar där olika vätskor blandas kan därmed formuleras. I detta framträder 
själva görandeprocessen och vad barnen händelsevis uppmärksammar som ett 
syfte i sig. Det finns således inte något specifikt fokus mot vad barnen ska lära 
sig genom dessa undersökningar. Det är tänkbart att barnen uppfattar närlig-
gande syften som handlar om att upptäcka vad som händer i de olika undersö-
kande aktiviteterna, utan riktat fokus mot något särskilt. Det som barnen upp-
täcker blir således det som står i fokus. 
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Även i samband med det andra experimentet i det här tillfället, Marmorerings-
färger, framträder aktiviteten i sig som det centrala. I experimentet droppas en 
typ av oljefärg i vatten varpå papper doppas i vattnet. Ett marmorerat färg-
mönster skapas på papperet. Ett övergripande syfte med detta som kan form-
uleras utgörs av att barnen ska få vara med och skapa ett vackert mönster på 
papperet. Någon naturvetenskaplig avsikt med denna aktivitet uttrycks inte. 
Eventuellt skulle denna aktivitet kunna handla om att lära om skapande tekni-
ker, men detta verbaliseras inte heller tydligt annat än ett uttalande i över-
gången från det första till det andra experimentet. Vid detta tillfälle riktar Ellen 
uppmärksamheten mot de olika typer av färger som används. Det som i ett 
naturvetenskapligt sammanhang skulle kunna vara en gemensam nämnare för 
de två försöken i det här tillfället, nämligen olika vätskors egenskaper och hur 
de löser sig med varandra, uppmärksammas inte direkt av Ellen även om hon 
gör vissa konstateranden exempelvis att de färgade vätskorna i flaskorna har 
delat sig. Ett övergripande syfte som framträder i samband med experimentet 
där barnen får doppa papper i färgbad är att barnen ska få skapa ett konstverk. 
Ett närliggande syfte som är tänkbart att barnen uppfattar i aktiviteten utgörs 
av att doppa papper i vatten med marmoreringsfärg och se mönstret som 
skapas på papperet. 

Gemensamt för de två försöken som genomförs i det här tillfället är göran-
deprocessen som i sig framträder som själva avsikten. 

Tabell 16. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 4, Ekens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska få vara med om undersökningar där olika vätskor blandas 
Att barnen ska få skapa ett konstverk 
Närliggande syften 
Göra förutsägelser om vad som händer när man blandar färgat vatten och olja i 
experimentet Olika vätskor 
Upptäcka att oljan lägger sig ovanpå det färgade vattnet när dessa förs samman i 
experimentet Olika vätskor 
Upptäcka att det färgade vattnet och oljan blir ljusblått när detta skakas i experi-
mentet Olika vätskor 
Upptäcka att det färgade vattnet lägger sig i botten av provröret, diskmedlet i mitten 
och oljan överst när dessa blandas i experimentet Olika vätskor 
Upptäcka att det färgade vattnet, oljan och diskmedlet blir ljusblått och skummigt 
när detta skakats i experimentet Olika vätskor 
Upptäcka att det färgade vattnet och oljan blir lila efter en stund/när det ställs undan 
i experimentet Olika vätskor 
Upptäcka att det färgade vattnet, oljan och diskmedlet blir blått/ljusblått och skum-
migt efter en stund/när det ställs undan i experimentet Olika vätskor 
Se mönstret som skapas på papperet i experimentet Marmoreringsfärger när papp-
ret doppas i vatten med marmoreringsfärg. 
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Undervisningstillfälle 5 
I inledningen återknyter Ellen till experimentet som genomfördes i föregående 
tillfälle då de blandade olika vätskor i olika provrör. Ellen visar provrören och 
barnen samtalar tillsammans om vilka vätskor de blandade i var och ett av 
rören och Ellen sammanfattar att det blev blått i provröret där färgat vatten 
och olja fördes samman samt att det blev bubbligt i röret med färgat vatten, 
olja och diskmedel. Det övergripande syftet att barnen ska få vara med om 
undersökningar där olika vätskor blandas framträder återigen, genom att Ellen 
återknyter till tidigare undervisningstillfälle och de upptäckter barnen ut-
tryckte då. Här framträder troligen också ett närliggande syfte för barnen som 
handlar om att erinra sig vilka vätskor som blandades och vilka färger det blev 
och att det blev bubbligt i provröret med diskmedel i det tidigare experimentet. 
I det första försöket som genomförs vid det här tillfället, Tryck, träs ett mjukt 
plasthölje föreställande en bläckfisk över en pipett som förberetts genom att 
en mutter monterats på pipetten som en tyngd. Den skapade bläckfisken pla-
ceras i en stor petflaska med färgat vatten. Korken skruvas på och man kan nu 
klämma på flaskan och se effekten att bläckfisken sjunker till botten. Lättar 
man på trycket på flaskan rör sig bläckfisken uppåt. Ellens fokus är riktat mot 
att visa barnen att bläckfisken sjunker och stiger i vattnet när man trycker re-
spektive lättar på trycket på flaskan. Det är själva upplevelsen att barnen ska 
se detta som står i fokus. Ellen använder begreppet tryck när hon instruerar 
barnen, men avsikten tycks inte vara att ge någon naturvetenskaplig förklaring 
av det som sker. Fokus tycks snarare vara att visa effekten att bläckfisken kan 
förflyttas i flaskan genom att man trycker på den och ett troligt närliggande 
syfte som kan framträda för barnen handlar om att se effekten att ”bläckfis-
ken” rör sig upp och ner i vattnet i petflaskan när man tycker på flaskan. 

Det andra försöket i det här tillfället är Vattentryck. I detta används en liten 
petflaska. Ellen borrar tre hål under varandra i flaskan och barnen hjälper till 
att sätta tejpbitar över hålen. Flaskan fylls med vatten och tejpbitarna avlägs-
nas efter att barnen uttalat sig om vad de tror kommer att hända. När det visar 
sig att det inte rinner något vatten ur det översta borrhålet, trots att vattennivån 
är över hålet, tycks Ellen lika förvånad som barnen. Hon ställer frågor till bar-
nen angående detta, vilket leder till att ett barn tar flaskan och provar att trycka 
på den, varpå vattnet rinner ur samtliga borrhål i flaskan. Ellens förundran 
över att inget vatten rinner ur det översta hålet tycks leda till att barnen själva 
upptäcker att man kan få vattnet att rinna ur borrhålen genom att klämma på 
flaskan, vilket flera av barnen är förtjusta över och själva vill prova. Ett när-
liggande syfte som tycks framträda för barnen handlar om att upptäcka att man 
kan få vattnet att rinna ur borrhålen genom att trycka på flaskan. 

När experimenten som ingår i det här undervisningstillfället utförs framträ-
der görandet som ett syfte i sig. Att genomföra experimenten och se vad som 
händer utgör det centrala. Exempelvis att se att något händer med bläckfisken 
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när man trycker på flaskan utan någon vidare avsikt med detta än själva upp-
levelsen. Ellen använder begreppet tryck i samband med experimenten men 
utan att relatera till trycket i flaskan eller den tryckförändring som sker i flas-
kan. Ellen verkar också lika förundrad som barnen när de upptäcker att inget 
vatten rinner ut ur det översta hålet, vilket talar för att hon inte har den natur-
vetenskapliga förklaringen till vad som händer i situationen klar för sig. Detta 
förstärker intrycket av ett övergripande syfte som snarare handlar om att bar-
nen ska få vara med och göra undersökningar där en ”bläckfisk”, vatten och 
petflaskor används än att det finns något specifikt naturvetenskapligt syfte. 

Tabell 17. Övergripande och närliggande syften i undervisningstillfälle 5, Ekens av-
delning 

Övergripande syfte 
Att barnen ska få vara med om undersökningar där olika vätskor blandas 
Att barnens ska få vara med om undersökningar där en ”bläckfisk”, vatten och pet-
flaskor med borrhål används 
Närliggande syften 
Erinra sig vilka vätskor som blandades och att det blev blått i provröret med färgat 
vatten och olja samt bubbligt i provröret med färgat vatten, olja och diskmedel i det 
tidigare experimentet Olika vätskor 
Se att ”bläckfisken” rör sig ner och upp i vattnet i petflaskan när man trycker re-
spektive inte trycker så hårt på flaskan i experimentet Tryck 
Upptäcka att vattnet rinner ur samtliga tre borrhål om man trycker på flaskan i ex-
perimentet Vattentryck 

Sammanfattande och fördjupande analys 
Genom analysen av övergripande syften och närliggande syften framträder en 
undervisning som ter sig tämligen olika vid de tre förskoleavdelningarna och 
som bedöms ge olika förutsättningar för att barnen ska få stöd i sin naturve-
tenskapliga kunskapsutveckling. 

Undervisningen vid Aspen 
I undervisningen vid Aspen framträder huvudsakligen övergripande syften 
som handlar om att utveckla naturvetenskaplig förståelse. Gemensamt för 
dessa är att de framträder återkommande i undervisningen. Det finns också 
exempel på ett övergripande syfte utöver de som syftar till att utveckla natur-
vetenskaplig förståelse. I detta fall handlar det om att barnen ska utveckla och 
bibehålla ett intresse för naturvetenskapliga experiment. Detta sker genom att 
göra det spännande för barnen samtidigt som barnen också erbjuds en natur-
vetenskaplig förklaring av det som sker. Möjliga erfarenheter av att känna lust 
och motivation för arbetet med olika experiment kan därmed skapas, vilket i 
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sin tur kan förväntas leda till att barnen utvecklar ett intresse för naturveten-
skapliga experiment.  

Vid Aspen finns också övergripande syften som inte enbart är naturveten-
skapliga. I flertalet undervisningstillfällen framträder ett övergripande syfte 
där målet är att utveckla barnens förmåga att uttrycka sig i bild och text genom 
att rita och skriva om det som hände i ett experiment vilket kallas, att göra 
dokumentationer. Arbetet med att göra dokumentationer framträder också 
som ett sätt att befästa de naturvetenskapliga kunskaper som de kan ha utveck-
lat vid ett undervisningstillfälle genom att bearbeta den gemensamma upple-
velsen av ett experiment. Samtidigt som barnen gör dokumentationer går för-
skollärarna runt och vägleder barnen i att skriva och de samtalar med barnen 
om vad de ritar och vad det var som hände i experimenten. Arbetet med att 
rita och skriva kan därmed stödja barnen att utveckla kommunikativ kompe-
tens, men kan även bli till stöd i lärandet av naturvetenskap genom bearbet-
ning och repetition av det som hände i genomförandet av ett experiment. Det 
tycks även skapa möjligheter för förskollärarna att genom samtal i samband 
med detta inhämta information om vad barnen tillägnat sig av experimenteten. 

I undervisningen vid Aspen framträder sex typer av närliggande syften. Ett 
av dessa inbegriper att få syn på särskilda naturvetenskapliga fenomen i sam-
band med experiment, genom att dessa åskådliggörs för barnen när experi-
menten genomförs. Experimenten framstår som utvalda för att kunna ge bar-
nen specifika erfarenheter. Den andra typen av närliggande syften utgörs av 
att befästa specifika naturvetenskapliga kunskaper genom att erfarenheter 
från experiment repeteras och verbaliseras i samtal om vad som gjorts och 
vad som hände. I samtalen ges barnen möjlighet att uttrycka sin förståelse av 
tidigare erfarenheter och förskollärarna riktar fokus mot naturvetenskapliga 
aspekter av experiment som genomförts. En annan särskild typ av närliggande 
syften som framträder vid Aspen innebär att tillägna sig specifika naturveten-
skapliga begrepp i samband med experiment. Detta görs genom att förskollä-
rarna använder specifika naturvetenskapliga begrepp i samtal med barnen. 
Den fjärde återkommande typen av närliggande syften vid Aspen handlar om 
att uppleva specifika naturvetenskapliga fenomen. För att uppnå detta instrue-
ras barnen så att de själva eller tillsammans med andra barn i mindre grupper 
kan genomföra experiment på egen hand. I detta finns ett fokus på att barnen 
erbjuds möjlighet att få specifika erfarenheter genom att se och känna det som 
händer i experimenten. En ytterligare typ av närliggande syften som framträ-
der utgörs av att bearbeta upplevelser från genomförda experiment i bild och 
text. Detta åstadkoms genom att barnen gör vad som benämns ”dokumentat-
ioner” vilket innebär att de ritar och skriver om det som hände i genomföran-
det av ett experiment. Under detta arbete samtalar förskollärarna med barnen 
om vad de valt att rita och skriva. Slutligen återfinns en särskild typ av närlig-
gande syften i undervisningen vid Aspen som inbegriper avsikter att skapa 
delaktighet, förståelse av arbetssätt och motivation för vidare arbete. Ett ex-
empel på den här typen av närliggande syften är ett tillfälle när förskollärarna 
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uppmärksammar ett barn som inte varit med förut och de samtalar med barnen 
om hur man arbetat och brukar gå till väga. Vid andra tillfällen erbjuds barnen 
upplevelser av spännande experiment som kan antas förmå dem att känna lust 
och motivation inför fortsatt arbete. 

I undervisningen vid Aspen framstår det sammanfattningsvis som viktigt
att barnen förstår arbetssättet och vad de arbetar med. Övergripande syften vid 
Aspen är huvudsakligen av naturvetenskaplig karaktär och arbetet mot ett visst 
övergripande syfte återkommer i flera undervisningstillfällen. De avsikter som 
framträder i det förskollärarna gör tillsammans med barnen skapar erfaren-
heter där barnen erbjuds aktivt deltagande som stödjer möjligheter till natur-
vetenskapligt lärande. Sammantaget ser undervisningen vid Aspen ut att skapa 
goda förutsättningar till naturvetenskapligt lärande för barnen. 

Undervisningen vid Björken 
De övergripande syften som framträtt vid Björken är huvudsakligen av karak-
tären att de handlar om att utveckla naturvetenskaplig förståelse. Det är enbart 
i ett fåtal (två av totalt sju) av undervisningstillfällena som man återkommande 
arbetar mot ett och samma övergripande syfte. Vidare synliggör analysen att 
undervisningen erbjuder barnen aktivt handlande samtidigt som förskolläraren 
tycks avse att barnen ska ges möjligheter att lära sig om naturvetenskapliga 
fenomen. I de erfarenheter som skapas för barnen kommuniceras dock inte 
alltid de naturvetenskapliga fenomenen på ett tydligt sätt. Vid dessa tillfällen 
framstår görandeprocessen som det centrala utan att vidare avsikter med detta 
kommuniceras. 

Nämnvärt är att flera av de övergripande syftena visserligen kan sägas vara 
av naturvetenskaplig karaktär, men i samtalen med utgångspunkt i de experi-
ment som utförs används vid flera tillfällen begrepp och förklaringar som inte 
stämmer med vedertagna naturvetenskapliga förklaringar. I observationstill-
fällena framträder tydligt en strävan i undervisningen att barnen ska utveckla 
naturvetenskaplig förståelse av det som sker i experimenten. De närliggande 
syften som ska hjälpa barnen att närma sig de övergripande syftena är dock 
ibland av sådant slag att de kan motverka syftet genom att barnen får en fel-
aktig förståelse av det som sker i experimenten. Att undervisningen vid Björ-
ken avser att skapa möjligheter för barnen att utveckla naturvetenskaplig för-
ståelse genom att delge förklaringar av vad som sker i experiment som ge-
nomförs blir också tydlig samtidigt som ett övergripande syfte att barnen ska 
utveckla och bibehålla ett intresse för naturvetenskapliga experiment framträ-
der. Kombinationen av att vara med om ett spännande experiment och att sam-
tidigt ta del av en naturvetenskaplig förklaring av det som sker i experimentet 
Vatten löser framträder som ett sätt att få barnen att vilja fortsätta arbetet med 
experimenten. Den stämning av spänning och förväntan om vad som kan 
hända när man exempelvis vattnar i en kruka samt erfarenheten av att det som 
sker går att förklara, kan således förväntas frammana en lustfylld känsla som 
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kan bidra till att ett mer bestående intresse för naturvetenskapliga experiment 
utvecklas. När barnen delges vad som kan ses som en felaktig förklaring av 
det som sker riskerar detta dock att kunskap utvecklas som inte stämmer över-
ens med vedertagen naturvetenskaplig kunskap. 

Vid Björken återfinns även övergripande syften som inte är av specifikt 
naturvetenskaplig karaktär. Karaktären på dessa kan beskrivas som att det är 
en aktivitet i sig som utgör själva målet, till exempel det övergripande syftet 
att göra avbildande teckningar. 

I undervisningen vid Björken har fem olika typer av närliggande syften 
framträtt i den fördjupade analysen. Den första typen handlar om att få syn på 
särskilda naturvetenskapliga fenomen i experimenten. Detta åstadkoms ge-
nom att experimenten som genomförs, åskådliggör specifika fenomen av na-
turvetenskaplig karaktär. Den andra typen av närliggande syften i undervis-
ningen vid Björken inbegriper att befästa specifika naturvetenskapliga kun-
skaper genom samtal om erfarenheter från experimenten. Samtalen fokuserar 
specifika naturvetenskapliga fenomen, till exempel att erinra sig att ytspän-
ningen var ömtålig, men en del av det som uttrycks i kommunikationen kan 
beskrivas som enbart konstateranden utan att en tydlig koppling görs till den 
naturvetenskapliga kunskap som det man pekar ut avsåg att visa på. Detta gäl-
ler till exempel för det närliggande syftet att påminna sig att danken sjönk i 
det tidigare experimentet, men inte varför den sjönk. Ytterligare en typ av när-
liggande syfte som återfinns vid Björken utgörs av att tillägna sig och få en 
förståelse av specifika, naturvetenskapliga begrepp och förklaringar. Detta 
görs genom att ämnesspecifika begrepp och förklaringar, eller vad som ämnar 
vara sådana, används i undervisningen. I den fjärde typen av närliggande syf-
ten är det centrala att uppleva experimenten vilket åstadkoms genom att bar-
nen erbjuds upplevelser dels som åskådare när experiment demonstreras, dels 
genom aktivt deltagande med fokus på att undersöka något. Detta kan likna 
det närliggande syftet, att barnen ska uppleva specifika naturvetenskapliga fe-
nomen, vid Aspen som också har med detta om att uppleva, men vid Björken 
förekommer det utan att kombineras med ett tydligt uttalat syfte. Den femte 
och sista typen av närliggande syften vid Björken inbegriper att rita föremålen 
i experimenten, vilket görs genom att barnen uppmanas att teckna av specifika 
föremål som används i experiment, utan något tydligt kommunicerat syfte 
med detta. Denna typ av närliggande syfte erbjuder ofta erfarenheter i form av 
färdighetsträning i att teckna av något, men de erfarenheter som barnen får 
möjlighet till framstår inte som något som kan utgöra ett stöd för barnen att 
utveckla eller befästa någon specifikt uttalad naturvetenskaplig kunskap.  

Sammanfattningsvis återfinns ett flertal olika övergripande syften vid Björ-
ken, där merparten av dessa är av naturvetenskaplig karaktär. I undervisningen 
vid Björken framträder dock även vad som tycks avses som naturvetenskap-
liga övergripande syften men som i genomförandet inte framträder som över-
ensstämmande med vedertagen naturvetenskaplig kunskap. En del av de erfa-
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renheter som barnen erbjuds behandlar inte heller de naturvetenskapliga feno-
menen på ett tydligt sätt eller så erbjuds erfarenheter som inte är direkt kopp-
lade till naturvetenskapliga syften, till exempel färdighetsträning i att teckna 
av saker. De avsikter som framträder i det förskolläraren gör tillsammans med 
barnen skapar därmed erfarenheter där barnen inte alltid erbjuds specifika er-
farenheter av naturvetenskaplig karaktär under arbetspassen med utgångs-
punkt i NTA-materialet. 

Undervisningen vid Eken 
Vid Eken framträder huvudsakligen en undervisning som behandlar övergri-
pande syften som inte är av naturvetenskaplig karaktär. I två undervisnings-
tillfällen framträder dock en form av övergripande syften som kan sägas in-
rymma en strävan att ge barnen möjlighet att utveckla naturvetenskaplig kun-
skap. I dessa fall är det dock så att de närliggande syftena som skulle stödja 
en sådan utveckling inte tydligt skapar erfarenheter som möjliggör för barnen 
att närma sig det övergripande syftet. Analysen visar även att undervisningen 
vid Eken innehåller närliggande syften som medför en risk att barnen närmar 
sig vad som kan beskrivas som en felaktig förståelse av det som sker i ett 
experiment. Exempelvis i samband med försöket Vatten löser då fröet i krukan 
verkar bli till en plasthandske när barnen häller vatten i krukan. Den naturve-
tenskapliga förklaringen att det uppstår en kemisk reaktion när vattnet löser 
brustabletterna som ligger dolda i krukan uppmärksammas inte i undervis-
ningen. 

En mer framträdande form av övergripande syften som visade sig i under-
visningen vid Eken utgörs av att målet är att barnen ska få vara med och ge-
nomföra olika undersökningar men utan att något tydligt syfte med detta ver-
baliseras. I samtal konstateras bara vad som händer, exempelvis genom vilka 
olika upptäckter barnen gör. I Ellens kommunikation om detta framträder 
dock inte någon koppling till något specifikt naturvetenskapligt fenomen.  

Undervisningen vid Eken innehåller även övergripande syften där målet är 
att barnen får uppleva något oväntat. I detta verkar frammanandet av en känsla 
av överraskning och trolleri vara det centrala. De naturvetenskapliga fenome-
nen är även när det gäller dessa övergripande syften utelämnade i kommuni-
kationen med barnen. 

Slutligen framträder en form av övergripande syften där en skapande akti-
vitet utgör fokus, dock utan att detta verbaliseras. Avsikten som framträder 
handlar om att följa instruktioner och få ett resultat, till exempel när papper 
doppas i vattenbad innehållande marmoreringsfärger, snarare än att detta syf-
tar till något specifikt lärande bortom själva aktiviteten som eventuellt skulle 
kunna kopplas till naturvetenskap. 

Sammanfattningsvis framträder en typ av övergripande syften i undervis-
ning vid Eken som övervägande handlar om ett ”görande” som inte tydligt 
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syftar till någonting bortom aktiviteten i sig. I tre av de fem undervisningstill-
fällena visade sig uteslutande sådana övergripande syften. Därmed är under-
visningen vid Eken huvudsakligen av sådan karaktär att den erbjuder barnen 
erfarenheter här och nu utan att dessa tydligt syftar till någon mer övergri-
pande naturvetenskaplig kunskap. 

Vid Eken återfinns sex typer av närliggande syften. Den vanligast förekom-
mande typen av närliggande syften handlar om att iaktta vad som händer i ett 
experiment vilket görs genom att i samtal med barnen konstatera vad som skett 
när experimenten genomförs, utan att belysa de naturvetenskapliga fenome-
nen. Till exempel görs ett kort konstaterandes att olja lägger sig ovanpå vatten 
när de båda vätskorna förs samman i ett provrör utan att förskolläraren tycks 
se en möjlighet att peka på den naturvetenskapliga aspekten att det är olika 
vätskor som inte löser sig med varandra. Den andra typen av närliggande syf-
ten utgörs av att undersöka eller upptäcka något genom att uppleva vad som 
händer i experiment, återigen sker detta utan att det som händer i experimentet 
kopplas till något uttalat naturvetenskapligt. Ytterligare en typ av närliggande 
syften vid Eken handlar om att minnas och verbalisera tidigare erfarenheter
vilket görs genom samtal om vad som tidigare gjorts. Även här är det svårt att 
tolka in något tydligt syfte med anknytning till några naturvetenskapliga 
aspekter av experimenten. Den fjärde typen av närliggande syften utgörs av 
att göra förutsägelser eller uttrycka idéer. Detta görs genom att barnen infor-
meras om vad man ska göra och uppmanas att uttrycka vad de tror kommer 
att hända. Ett exempel återfinns också då barnen uppmanas att motivera sina 
utsagor om huruvida ett valt föremål kommer att flyta eller sjunka. En femte 
typ av närliggande syften som framträtt i undervisningen vid Eken inbegriper 
vad som kan beskrivas som att utföra en aktivitet där själva görandet fram-
träder som syftet i sig. Detta åstadkoms genom att barnen uppmanas att exem-
pelvis måla något blått eller får hjälp att genomföra aktiviteten där papper 
doppas i marmoreringsfärger så att en ram skapas. I detta kommuniceras åter-
igen inte något med direkt koppling till naturvetenskap. Slutligen återfinns en 
typ av närliggande syften som, till skillnad från övriga typer, enbart framträder 
vid ett enskilt tillfälle. Denna kategori särskiljer sig också från de som beskri-
vits tidigare genom att det handlar om att tillägna sig naturvetenskaplig kun-
skap vilket görs genom att barnen erbjuds en aktivitet där förskolläraren spin-
ner vidare på tidigare erfarenheter av luftbubblor i vatten. I denna aktivitet 
delges barnen en naturvetenskaplig förklaring där relevanta begrepp används. 
Förklaringen det handlar om är att det är luft i bubblorna i vattnet. 

Sammanfattningsvis innehåller undervisningen vid Eken ett flertal övergri-
pande syften som sällan utgörs av strävansmål av naturvetenskaplig karaktär. 
I de två tillfällen där övergripande syften av sådan art funnits, stöds dock inte 
undervisningen av närliggande syften på ett sådant sätt att ett erfarande kan 
komma till stånd som kan göra det möjligt för barnen att närma sig det över-
gripande syftet. Det som framträder i det förskolläraren gör tillsammans med 
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barnen skapar oftast erfarenheter där barnen främst erbjuds aktiviteter av gö-
rande-karaktär utan tydliga naturvetenskapliga mål som undervisningen strä-
var mot. Till övervägande del är övergripande och närliggande syften av ka-
raktären att de inte på ett tydligt kommunicerat sätt anknyter till det naturve-
tenskapliga innehåll som experimentet som genomförs kunnat visa på. När 
experimentet Vått och torrt genomförs, bidrar till exempel inte de närliggande 
syftena, att upptäcka att vattenskriften blir blå samt måla teckningar med blå 
motiv, till erfarenheter som kan hjälpa barnen att förstå att vått löser torrt, 
vilket skulle kunna vara ett naturvetenskapligt syfte med experimentet. 
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ANALYS OCH RESULTAT – Kontinuitet i 
undervisningen och i lärarhandledningarna 

I detta kapitel redovisas tolkningar av förskollärarnas sätt att skapa kontinuitet 
i undervisningen genom att ta utgångpunkt i barnens tidigare erfarenheter och 
sammanbinda dessa med nya erfarenheter så att det är möjligt att nå eller 
närma sig ett övergripande syfte i arbetet med naturvetenskap. I analysen har 
det teoretiska begreppet kontinuitet, som förklarats i teoriavsnittet, varit väg-
ledande. Resultatet av analysen redovisas avdelningsvis och avslutningsvis 
görs en sammanfattande och fördjupande analys. 

Undervisningen vid Aspen 
Ett återkommande inslag i undervisningen vid Aspens är att förskollärarna 
samtalar om och repeterar vad som gjorts vid tidigare tillfällen. Med ett un-
dantag22 inleds varje undervisningstillfälle på detta sätt. Barnen ges i dessa 
sammanhang möjligheter att minnas och sätta ord på vad de tidigare varit med 
om. Repetitionen och samtalen framträder som ett sätt att knyta an till de tidi-
gare erfarenheterna av genomförda experiment. Det som skedde, och återigen 
sker i försöket när det repeteras, sammanbinds med hur detta kan förklaras 
genom samtal om vad det var som hände i försöket. På det sättet kopplas det 
som tidigare gjorts till naturvetenskapliga förklaringar. I följande utdrag visas 
exempel på hur Anna och Agneta tar utgångspunkt i vad som gjorts vid före-
gående tillfälle genom att samtala med barnen om vad som hände och återigen 
händer i experimentet när det repeteras visuellt framför barnen: 

Anna: vad var det som hände när vi gjorde det här experimentet? [håller i glaset 
med en näsduk i botten] 
Jenny: när vi tog upp den då var inte den där blöt 
Anna: nä 
Bosse: så luften täckte plats 
Agneta: luften tog plats 
Anna: luften tog plats, […] luften tog plats häri fast vi inte ser de så är luften 
här hela tiden eller hur 
Astrid: man kan inte se luften för den är genomskinlig 

22 Det första undervisningstillfället iscensattes som en dramatisering och vid detta tillfälle re-
peterades inte inledningsvis vad som gjorts tidigare. 
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Agneta: ja, den är genomskinlig den syns ju inte däri då tar man med sig luften 
ner i vattnet och så tränger luften undan vattnet däri 
Anna: visst är det häftigt? 
Flera barn: jaa 
Anna: och sen tänker jag på då så här vad gjorde ni för någonting för att verk-
ligen kolla så att det var luft härinne? 
Elis: att lyfte upp den så kom det bubblor 
Agneta: man lyfte lite 
Anna: det kom ni på, lyfte lite så här och då 
Astrid: då vart den blöt 
Agneta: så, nu gör jag det [lyfter glaset så att luftbubblor syns i vattnet] 
Agneta: oj, vad det bubblar 
Ronja: oj 
Anna: precis 
Ronja: vad många 
Agneta: ja vad många vad länge det bubblar ändå, det är lite 
Bosse: nu är den blöt 
Anna: nu är den blöt [håller upp glaset och visar det våta papperet som ligger 
i botten av glaset] 
Elis: och så är den blå 
Anna: ja, vad gjorde vi nu? 
Elvin: den är lite grön 
Anna: vad gjorde vi nu? 
Bosse: lite grön 
Jenny: du släppte in luften 
Anna: vi släppte ut luften som vi hade fångat, Jenny det är inte, det är helt okej 
Agneta: släppte in vatten tänkte du kanske? 
Anna: du släppte in vatten, eller hur? det är inte alls fel 
Anna: vi fångar luften [för ner glaset i vattnet] som tar plats, och sen [lyfter 
glaset så att luftbubblor syns i vattnet] 
Ronja: öppnar 
Agneta: öppnar vi 
Anna: och vad släpper vi då ut? 
Flera barn: luften! 
Agneta: det blir ganska mycket luft i ett sådant glas tycker jag, det bubblar 
länge 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-06) 

I ovanstående samtal visas hur förskollärarna tar utgångspunkt i barnens tidi-
gare erfarenheter genom att experimentet repeteras och barnen ges möjlighet 
att sätta ord på vad de gjorde och vad som då hände. De tidigare erfarenheterna 
kopplas till att luft tar plats och kan tränga undan vatten och kan därigenom 
erbjuda barnen möjligheter att tillägna sig en naturvetenskaplig förklaring av 
det som sker i experimentet. Förskollärarna sammanbinder erfarenheterna från 
experimentet med en naturvetenskaplig förklaring. Med andra ord skapas kon-
tinuitet mellan det närliggande syftet att påminnas att luften tog plats i glaset 
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och det närliggande syftet att tillägna sig termen luft, vilket också gör det möj-
ligt för barnen att närma sig de övergripande syftena att utveckla förståelse av 
att luft är något som finns och tar plats runtomkring oss, samt även ta ett litet 
steg i att närma sig en förståelse av luft som ett naturvetenskapligt begrepp. 
Repetitionen och samtalet framträder som ett led i att närma sig en mer gene-
rell förståelse. 

I ovanstående utdrag repeterar Anna och Agneta handgripligen det tidigare 
experimentet. Att visuellt repetera utförandet framträder som ett sätt att un-
derlätta för barnen att minnas vad de gjorde och lärde sig tidigare. Det tycks 
också vara ett sätt att befästa tidigare erfarenheter genom att man tillsammans 
sätter ord på vad som händer när försöket återigen genomförs samtidigt som 
detta kopplas till en naturvetenskaplig förklaring och terminologi. Genom att 
repetera experimentet i handling skapar förskollärarna möjligheter att synlig-
göra luften vilket troligtvis gör det lättare för barnen att förstå det som händer. 
Förskollärarnas sätt att i samtalen om det som sker ta utgångspunkt i barnens 
tidigare erfarenheter skapar också möjlighet för dem att få information om vad 
barnen minns och kan återberätta från föregående tillfällen. Det här sättet 
framträder som en central del i Anna och Agnetas sätt att skapa kontinuitet.

Även i direkt anslutning till själva genomförandet av experiment återfinns 
situationer då förskollärarna samtalar med barnen om vad som händer och 
varför, samt att de upprepar utförandet av ett experiment. Förskollärarna an-
vänder i dessa sammanhang vad som kan beskrivas som relevanta, naturve-
tenskapliga begrepp, vilket gör det möjligt för barnen att koppla samman det 
som sker med adekvata naturvetenskapliga uttryck och förklaringar. I under-
visningstillfälle 1 genomför Anna och Agneta försöket Bakpulverraketen två 
gånger inför barnen. Efter varje genomförande samtalar förskollärarna med 
barnen om vad som sker. Barnen ges då möjlighet att med sina egna ord be-
skriva erfarenheterna av vad som skedde och Anna och Agneta använder be-
greppen kemisk reaktion och gas i specifika frågor till barnen. I barnens svar 
blir det tydligt att de också är bekanta med termerna tryck och koldioxid. I 
nedanstående utdrag visas hur Anna, efter det andra genomförandet, samtalar 
med barnen om vad som krävs för att den kemiska reaktionen ska uppstå samt 
hur mängden bakpulver påverkar vad som sker. 

Anna: nu ska jag fråga en sak till här […] i Agnetas, hur mycket tog vi i den, 
bakpulver? 
Flera barn: en hel! 
Anna: en hel? varför tror ni att den smällde fortare? 
Jenny: för att hon tog så mycket 
Flera barn: hon tog mer 
Anna: ja, men om man tänker på den här kemiska reaktionen? 
Lisa: att det blev större tryck 
Anna: precis 
Anna och Agneta: det blev större tryck 
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Anna: det blev större tryck för hon hade i mer, och då går det fortare va? 
Ronja: och så small det 
Anna: ja 
[---] 
Anna: den här gasen som bildas då 
Agneta: vad är det för gas? 
Agneta: säg du 
Elvin: koldioxid 
Anna och Agneta: koldioxid 
Anna: det är det som bildas, det är ju det som gör att det överhuvudtaget händer 
något 
Agneta: ja 
Anna: om vi bara skulle ta vatten och pulverfärg, skulle det bli samma reaktion 
då? 
Flera barn: nej 
Anna: det blir det faktiskt inte, det har vi också, några har provat därinne, ja, 
jag vet det 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 

Förskollärarna och barnen sätter tillsammans ord på vad som hände i experi-
mentet, barnen ges utrymme att själva verbalisera det som de varit med om 
och därigenom också befästa tidigare erfarenheter. I samtalet är flera naturve-
tenskapliga begrepp och förklaringar involverade. I detta exempel skapas kon-
tinuitet mellan det närliggande syftet att sätta ord på vad som hände i filmbur-
ken och det närliggande syftet att tillägna sig termerna tryck, kemisk reaktion, 
gas, koldioxid. Barnen kan därmed ges möjlighet att binda samman en förstå-
else av det som sker, klädd i ord som de är bekanta med sedan tidigare, med 
naturvetenskapliga uttryck och förklaringar. Barnens erfarenhetsvärld kan på 
det sättet utmanas och vidgas genom att de får tillgång till ett språkbruk och 
en förklaring av det som sker som stämmer med vedertagen naturvetenskaplig 
kunskap. Detta sätt att skapa kontinuitet ger även förutsättningar för att barnen 
ska kunna närma sig det övergripande syftet att utveckla en mer generell för-
ståelse av innebörden av de naturvetenskapliga begreppen tryck, gas, koldi-
oxid samt kemisk reaktion. 

Ett särskilt uttryck som Anna och Agneta återkommande använder när de 
samtalar med barnen är ”fånga luft”. Uttrycket har tidigare använts i samband 
med olika experiment som utförts innan denna studie påbörjades.23 Förskollä-
rarna och barnen ”fångade” då luft, i bland annat plastpåsar som knöts ihop, 
vilket gjorde det möjligt att uppfatta att luften tog plats i påsen utan att de 
kunde se den med blotta ögat. Förskollärarna använder uttrycket när de sam-
talar med barnen om vad de gjort och/eller vad de ska göra i kommande under-
visningstillfällen. I ett exempel från undervisningstillfälle tre används ut-
trycket för att sätta ord på vad som händer i experimentet när förskollärarna 

23 I den provfilm som spelades in innan datainsamlingen i studien påbörjades framkom att för-
skollärarna och barnen ”fångat luft” vid två tidigare tillfällen i samband med olika experiment. 
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repeterar och samtalar med barnen om ett experiment som de tidigare utfört. 
Samtidigt som Anna för ner glaset i vattnet när experimentet repeteras framför 
barnen, säger hon: ”vi fångar luften, som tar plats”. Samtidigt som barnen kan 
se genomförandet som de själva varit med om vid föregående tillfälle använ-
der förskollärarna uttrycket fånga luft för att verbalisera vad som sker i försö-
ket. 

Efter repetitionen övergår förskollärarna till att inleda försöket Blåsa luft 
som barnen själva ska få utföra efter att detta demonstrerats för dem. Förskol-
lärarna använder återigen uttrycket ”fånga luft” men denna gång för att för-
klara att de nu ska göra något annat med luften än att ”fånga” den. 

Anna: idag ska vi också göra ett litet experiment men idag så ska vi göra lite 
tvärtom, idag ska vi liksom inte fånga luft 
Agneta: vi ska liksom inte fånga med oss den ner 
Anna: vi ska inte fånga med oss den ner […] nu ska Agneta använda någonting 
som finns inuti kroppen som gör, att, för vi har ju luft här inuti också eller hur? 
vi andas ju men vad är det man har 
[lägger handen på övre delen av magen, nedanför bröstet] 
Flera barn: lungorna 
Anna: Agneta ska använda sina lungor och blåsa lite, lite, försiktigt i taget, vad 
blåser hon ut för någonting då? 
Flera barn: luft 
Anna: luft, och vad tror ni jag ska göra? 
Jenny: sätta glaset ovanför vattnet 
Anna: ja, nu gör jag så här i stället, kommer ni ihåg att vi ska inte göra sådär 
nu, [för ner glaset upp och ner i vattnet, såsom gjordes tidigare] utan nu ska vi 
göra såhär [visar hur de nu ska lägga glaset på sidan så att det fylls med vatten] 
nu lägger vi ner glaset här i ser ni? 
Agneta: det ligger på sidan liksom 
Anna: nu ska jag i stället fånga? 
Elis: vatten 
Anna: vatten! [reser glaset så att det står upp och ner under vattnets yta] 
Elvin: och sen ska Agneta blåsa ut 
Anna: nu har jag fångat vatten häri nu ska jag försöka dra upp vattnet! 
Agneta: ovanför den här man ser, ser ni här [pekar på vattenytan som syns 
genom den genomskinliga behållaren] man ser ytan kallas det här för som lig-
ger här nämen kan det gå 
Anna: nu drar jag upp det här [för glaset upp mot taket så att glaset och vattnet 
inuti detta syns ovanför vattenytan i behållaren] kolla, kolla, kolla, kolla här 
ser ni att vattnet är ovanför vattenytan? 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-06) 

I ovanstående utdrag visas exempel på hur Anna och Agneta använder ut-
trycket fånga luft för att skapa en förbindelse mellan de olika experimenten 
som görs och som handlar om luft. De har tidigare ”fångat luft” och av utdra-
get framgår att de nu ska blåsa luft. Uttrycket fånga luft, som är bekant för 
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barnen, används i detta sammanhang för att markera att det är ett sätt att be-
handla luft och att det finns fler sätt. I undervisningen vid Aspen framstår det 
som tydligt att förskollärarna vill skapa möjligheter för barnen att själva ge-
nomföra experimentet som de arbetar med så att barnen på egen hand kan 
uppfatta det som händer. Detta visar sig till exempel i det tredje undervisnings-
tillfället då ett barn får svårigheter att behärska tekniken som krävs och Anna 
instruerar då barnet så att denne kan utföra experimentet själv. När barnet 
lyckas med utförandet och därmed kan se och känna när luften från lungorna 
tränger undan vattnet i glaset använder Anna uttryck som ”visst är det fränt” 
och ”tänk att luften tar över och tar sådan plats”. Experimentet tycks utvalt för 
att skapa möjligheter för barnen att uppfatta hur luften tar plats när man an-
vänder de egna lungorna och blåser. Ovanstående beskrivning av det som ut-
spelar sig i undervisningstillfälle tre är ett exempel på förskollärarnas sätt att 
skapa kontinuitet i det här fallet genom att sammanbinda de närliggande syf-
tena som utgörs av att erinra sig att luften tog plats i glaset i det tidigare för-
söket, kunna utföra tekniken som krävs i experimentet och se och känna när 
luften från lungorna gör så att vattnet trängs undan i glaset. Förskollärarna tar 
utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter att ”fånga luft” så att man kan 
uppfatta att den tar plats och sammanbinder detta med ett nytt sammanhang 
där luften, denna gång från lungorna, tränger undan vattnet i glaset. Barnen 
erbjuds på det sättet en ny aspekt av det redan bekanta, vilket också skapar 
möjligheter för dem att närma sig de övergripande syftena att skapa förståelse 
av att luft finns och tar plats samt att utveckla mer generell förståelse av inne-
börden av luft. Uttrycket fånga luft tycks användas för att skapa ett samband 
mellan olika undervisningstillfällen och experiment genom att barnen känner 
igen det och kan relatera till tidigare situationer. 

I samtalet med barnen framträder exempel då förskollärarna får barnen att 
rikta uppmärksamheten mot något specifikt, som ett sätt att urskilja något sär-
skilt i det som görs. I undervisningstillfälle två utförs experimentet Flytande 
modellera där Agneta och barnen försöker få modellera att flyta genom att 
forma den. De har vid ett tidigare tillfälle undersökt hur salt kan påverka flyt-
förmågan hos potatis och i inledningen kopplar Agneta det hon säger till detta 
experiment.24 Hon betonar att det var salt som påverkade potatisens flytför-
måga, för att sedan leda in samtalet på att formen också kan påverka om något 
flyter eller inte. Agneta ställer frågor till barnen som handlar om hur stora och 
tunga fartyg kan flyta på vatten och samtalar med barnen om att vattnet trycks 
undan av båten. Efter att Agneta och barnen själva gjort många misslyckade 
försök att forma modelleran så att den flyter på ytan, lyckas lärarstudenten 
Anton med detta. Agneta samlar då barnen och samtalar med dem om hur 

24 Innan datainsamlingen till denna studie påbörjades genomförde förskollärarna och barnen 
experimentet Sött och salt vatten där de provade hur potatis sjunker i sötvatten men kan flyta i 
saltvatten. 
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denna form skiljer sig från det flertal former som de provade och som sjönk i 
vattnet. 

Agneta: vi har kommit på det, nu ska ni komma och titta, vad är det man måste 
tänka på, när man ska göra en modellbåt? 
Bosse: vara försiktig 
Agneta: ja dels det när man väl har gjort den, men för att få den att flyta, om 
ni tittar på de här formerna mot de vi gjorde, hur ser ni, hur ser de ut? 
Elis: jag ser inte 
Agneta: nej, på den här sidan 
Bosse: [ohörbart tal] 
Agneta: ja, men själva formen på de här båtarna mot de vi gjorde 
Bosse: de är runda 
Agneta: ja, det kan man väl säga men Antons är ju-
Lisa: den är lite djupare 
Agneta: de är djupare, just det, lite djupare, som en skål nästan 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-29) 

I det inledande samtalet riktar Agneta först uppmärksamheten mot att det var 
saltet som gjorde att potatisen plötsligt kunde flyta i vattnet och övergår sedan 
till att belysa att också formen kan ha en betydelse för om saker flyter eller 
sjunker. I ovanstående utdrag är det tydligt att Agneta önskar synliggöra att 
formen behöver vara ”djupare” än de som de tidigare provat, för att modellera 
ska kunna flyta. På det sättet kan barnen ges möjligheter att i detta experiment 
urskilja formen som den faktor som påverkar att modelleran plötsligt fås att 
flyta. Detta exempel lyfts här fram för att visa hur Agneta strävsamt leder 
undervisningen mot det övergripande syftet genom att binda samman de när-
liggande syftena som handlar om att erinra sig att salthalten i vattnet påver-
kade flytförmågan i det tidigare experimentet samt att se att modellerans form 
påverkar flytförmågan genom att synliggöra de olika faktorerna salthalt samt 
form. Genom att skapa möjligheter för barnen att urskilja dessa faktorer 
skapas också förutsättningar för att de ska kunna närma sig det övergripande 
syftet att skapa förståelse av faktorer som kan påverka föremåls flytförmåga.

Ännu ett sätt att utmana barnens erfarenhetsvärld som förskollärarna vid 
Aspens avdelning använder när de undervisar, är att relatera till sådant som 
barnen kan känna igen ifrån erfarenheter i andra sammanhang än de som hand-
lar om att utföra experiment. I nedanstående utdrag från undervisningstillfälle 
ett jämför Anna och Agneta den kemiska reaktion som uppstår i experimentet 
Bakpulverraketen till bakning. 

Agneta: vad använder man när man bakar? [håller upp burken med bakpulver] 
Flera barn: bakpulver 
Agneta: ja, i kakor, vad händer med kakan när man har i bakpulver, stoppar in 
den i ugnen sen vet ni, har ni tänkt på det? 
Lisa: den kan bli lite större 
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Agneta: ja, den växer ju faktiskt också och blir lite större, det är nästan samma 
som det här, fast som tur är så smäller det ju inte, det är ju inte så kul om 
sockerkakan skulle smälla [barnen skrattar] 
Anna: men vet ni när jag använder, när jag bakar hemma hos mig och ska göra 
sockerkaka, då händer, då blir det ingen kemisk reaktion i den kakan, den blir 
platt 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 

I ovanstående situation jämförs den kemiska reaktionen som skapas i experi-
mentet med det som händer när man bakar sockerkaka. Genom detta får bar-
nen möjlighet att koppla erfarenheterna av experimentet och de naturveten-
skapliga begreppen som används till sådant de sannolikt varit med om i var-
dagliga situationer. Erfarenheterna av experimentet sammanbinds således 
med händelser som barnen troligen känner igen och kan relatera till. I ovanstå-
ende exempel skapar förskollärarna kontinuitet mellan de närliggande syftena 
att tillägna sig termen kemisk reaktion i samband med experimentet och att 
koppla till vardagserfarenheter av att sockerkakssmet växer och blir större när 
den gräddas. På det sättet skapar förskollärarna också möjligheter för barnen 
att ta ett litet steg mot det övergripande syftet att utveckla en mer generell 
förståelse av innebörden av begreppet kemisk reaktion. Barnens tidigare erfa-
renheter kan därmed utmanas och vidgas genom att relateras till naturveten-
skapliga begrepp och processer. Genom att knyta an till barnens vardagliga 
erfarenheter skapas också möjligheter att relatera naturvetenskapliga fenomen 
och processer till vardagligt liv. 

I dialogen med barnen visar förskollärarna också en öppenhet inför de er-
farenheter som barnen ger uttryck för, som kan kopplas till det som experi-
menten handlar om. I inledningen av det fjärde undervisningstillfället återkny-
ter Anna inledningsvis till arbetet med att fånga luft vilket visar sig skapa möj-
ligheter för ett barn att minnas erfarenheter från hemmiljön. Anna och Agneta 
bemöter barnets inspel på följande sätt: 

Anna: idag ska vi försöka, vi ska faktiskt använda det här nu [lösning att blåsa 
bubblor av] idag och då, då ska vi göra någonting som heter, vi ska göra bub-
bel- vi ska inte göra bubbelkonst idag, men vi ska i varje fall göra bubbellek, 
vi ska bubbellek, mm, vi har ju jobbat med det här att fånga luft, på många 
olika sätt nu, vi har fångat luft i påsar, [gestaltar en påse med händerna] vi har 
doppat glas med- [gestaltar handen som håller ett glas] 
Jibril: jag har också fångat luft i bussen 
Anna: har du det? 
Agneta: har du? 
Jibril: jaa 
Anna: hur gjorde du då? 
Jibril: pappa gjorde åt mig 
Agneta: ja men vad då? 
Anna: berätta 
Agneta: ja, nu vill vi höra 
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Jibril: då hade vi en sådan där påse som man lägger saker i 
Anna: hade ni det när ni åkte buss? 
Agneta: fanns det någon luft i bussen då? 
Jibril: ja 
Agneta: fanns det? 
Anna: så ni gjorde det, lekte det inne i bussen, och så fångade ni? 
Jibril: ja 
Agneta: kul! 
Anna: jag tycker det är jätteroligt att ni gör det här med era föräldrar hemma 
också 
Agneta: ja för det hör vi ju 
Anna: eller hur 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

Förskollärarna bemöter de erfarenheter som barnet ger uttryck för genom att 
fråga om det fanns någon luft i bussen. Detta sätt att skapa möjligheter för 
barnen att knyta an till andra erfarenheter och att relatera naturvetenskapliga 
fenomen och processer till vardagligt liv utanför förskolemiljön, i detta fall att 
luft finns överallt runt omkring oss. 

Undervisningen vid Björken 
I de gjorda observationerna finns tillfällen då Britta sammanbinder det som 
skett i föregående undervisningstillfälle med det nya tillfället genom att sam-
tala med barnen om vad de gjort tidigare för att sedan utföra ett nytt experi-
ment som behandlar samma naturvetenskapliga fenomen. I det första under-
visningstillfället genomförs försök som handlar om ytspänning och Britta in-
leder med att tillsammans med barnen minnas vad de gjorde vid föregående 
tillfälle då de strödde örtkryddor i vatten och iakttog vad som hände då disk-
medel droppades i vattnet. Kryddorna skingrades då vattnets ytspänning bröts 
av diskmedlet. Britta leder samtalet med barnen till förklaringen att kryddorna 
”sprätte iväg” när ytspänningen förstördes av diskmedlet och inleder sedan 
dagens experiment. Brittas samtal med barnen kan därmed förstås som en 
hjälp för dem att komma ihåg och ta utgångpunkt i tidigare erfarenheter för att 
sedan sammanbinda dessa med erfarenheter i den nya situationen, i en strävan 
att närma sig det övergripande syftet att skapa förståelse av innebörden av det 
naturvetenskapliga begreppet ytspänning. Britta sammanfattar samtalet om 
det tidigare experimentet genom att säga: ”det är någonting som heter ytspän-
ningen på vattnet” och inleder sedan ett försök där ett glas med vatten fylls 
med vatten så att en buktande yta blir synlig. Begreppet ytspänning utgör en 
central del genom att Britta leder samtalet till detta begrepp och fortsätter se-
dan att använda termen i samband med experiment som genomförs i den nya 
situationen. Så här skapar Britta kontinuitet mellan de närliggande syftena att 
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minnas att det finns något som heter ytspänning som brast i tidigare experi-
ment, att se ytspänningen i de experiment som nu utförs samt tillägna sig ter-
men ytspänning. Denna sammanbindning skapar möjligheter för barnen att 
närma sig en förståelse av innebörden av det naturvetenskapliga begreppet yt-
spänning som utgör det övergripande syftet. 

I undervisningstillfälle två som handlar om vad som flyter och sjunker i 
vatten återfinns exempel på hur Britta försöker att skapa ett samband mellan 
det som hänt i tidigare utförda experiment och det de ska göra i det nya under-
visningstillfället. Britta samtalar med barnen om experimentet där de under-
sökte hur många vattendroppar de kunde droppa på en femkrona innan vatt-
nets ytspänning bröts. Britta och barnen konstaterar att det var svårt att inte 
förstöra ytspänningen genom att komma åt vattenytan med pipetten. När Britta 
övergår till att berätta om det experiment som de ska utföra vid det aktuella 
tillfället säger Britta att de nu ska se vad som flyter och sjunker och att ”det 
har ju också med vattenytan att göra”. Ett barn kopplar då detta till att det har 
att göra med ytspänningen som de arbetade med vid föregående tillfälle och 
Britta introducerar då begreppet bärighet, vilket verkar vara ett nytt begrepp 
för barnen. 

Britta: idag ska vi se, olika ma- eller om det flyter eller sjunker de har ju också 
med ytan att göra 
Josef: och ytspänningen 
Britta: och bärigheten heter det, nu ska ni få, fundera lite, är det någon som 
känner igen en sådan här? [håller upp en kula av järn] 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

Situationen kan ses som att Britta försöker att skapa ett samband mellan vad 
som gjorts tidigare och den nya situationen. Sambandet handlar om ytan på 
vattnet. På vilket vis ytan är en gemensam nämnare framgår dock inte av Britt-
tas resonemang men sättet att inleda undervisningstillfället kan tolkas som att 
hon avser att tillföra en ny aspekt av vattnets yta. I det nya undervisningstill-
fället övergår arbetet med ytspänning till att handla om vattenytans ”bärighet”. 
Det nya tillfället handlar om den för barnen bekanta vattenytan vilken behand-
las i ett nytt sammanhang, utifrån ytans ”bärighet”. Med denna tolkning tycks 
Brittas undervisning syfta till att utmana och vidga barnens perspektiv genom 
att tillföra ännu en aspekt av vatten och dess yta. Därmed kan man tänka sig 
att Britta avser att skapa kontinuitet mellan det närliggande syftet att minnas 
den ömtåliga ytspänningen vid tidigare tillfälle och det närliggande syftet att 
tillägna sig termerna bärighet/bäryta för att skapa möjligheter att närma sig 
det övergripande syftet att skapa förståelse av innebörden av begreppet ”bä-
righet”. Vid det här undervisningstillfället visas också ett exempel på hur bar-
nen söker efter kontinuitet i undervisningen, här genom att koppla det förskol-
läraren talar om till det tidigare arbetet med ytspänning vilket kan uppfattas 
att det motsägs av Britta genom att hon då börjar använda en ny term. Det 
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Britta gör riskerar att bryta kontinuiteten och det är mest troligt att så sker, 
trots att Britta försöker skapa kontinuitet genom att säga att båda experimenten 
har med ytan att göra. Det kan också vara så att Brittas avsikt är belysa att det 
endast är mycket små föremål som kan flyta tack vare ytspänningen på vattnet 
och när det gäller större föremål är det andra faktorer som påverkar. Om det 
förehåller sig på det här sättet framgår dock inte i genomförandet och hade i 
så fall behövts tydliggöras för barnen som vid flera tillfällen kopplar det som 
händer i det nya tillfället till de tidigare erfarenheterna av ytspänning. 

Vidare i det andra undervisningstillfället återfinns exempel på hur Britta 
berör olika faktorers betydelse för vad som flyter eller sjunker i samtal med 
barnen. Britta har förberett tre olika föremål som är gjorda av rostfritt stål, en 
stålkula samt en mindre och en större skål och Britta menar att de har olika 
”bottenyta”. Förskolläraren och barnen undersöker hur de olika föremålen fly-
ter eller sjunker i vatten. Experimentet inleds med att Britta visar stålkulan 
som barnen i tur och ordning får hålla i samtidigt som Britta frågar om den 
känns tung eller lätt. När alla barn hållit i kulan och uttalat sig om dess vikt 
frågar Britta om barnen tror att kulan kommer att flyta eller sjunka, vilket se-
dan provas. Efter att gruppen konstaterat att stålkulan sjönk till botten visar 
Britta ett nytt föremål av rostfritt stål, en liten skål med platt botten. Britta 
uppmärksammar kort att de två föremålen är gjorda av samma material genom 
att knacka de två föremålen mot varandra. Barnen får hålla i den lilla skålen 
på samma sätt som de gjorde med stålkulan och Britta ställer nu också frågor 
som handlar om att jämföra skålens vikt med kulans. 

Britta: nu har jag något annat här, titta här, vilken liten burk 
Aron: den kommer att sjunka 
Britta: [knackar den lilla skålen och danken mot varandra] de här är samma, 
känn på den här, är den lättare eller tyngre än kulan? [lämnar över skålen till 
Aron] 
Aron: lättare [lämnar över skålen till Josef] 
Josef: den är lättare 
Britta: låt Stina känna på burken, är den lätt eller tung, Stina, vad tycker du? 
[Stina tycks inte svara utan lämnar skålen till Marika som sitter bredvid] 
Marika: den är jättelätt [lämnar över skålen till Stella] 
Stella: jättelätt [lämnar över skålen till Tore] 
Tore: den är [ohörbart tal] 
Britta: den är alltså lättare Tore, än kulan? 
Tore: ja [lämnar över skålen till Alfons] 
Alfons: oj, vad den är lätt som en plätt 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

I utdraget ovan visas hur förskolläraren uppmärksammar att föremålen är 
gjorda av samma material genom att knacka de två föremålen mot varandra 
och säga ”de här är samma”. I fortsättningen riktas fokus mot att känna, be-
döma och jämföra föremålens vikt när experimentet genomförs. På samma 
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sätt som tidigare får barnen också uttala sig om de tror att den lilla skålen 
kommer flyta eller sjunka. Innan föremålet sedan läggs i vattnet uppmärksam-
mar och jämför Britta den lilla skålens botten mot kulan som de tidigare an-
vände. 

Britta: ja, då ska vi titta, den här, ser ni vad den är stor så här i botten, mot 
kulan, det här är ju en större cirkel än-
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

De flesta barnen säger att de tror att den lilla skålen kommer att sjunka och 
när Marika säger att hon tror att den ”inte sjunker” frågar Britta: ”varför det?”. 
När Marika svarar tar hon utgångpunkt i föremålens vikt, hon tror att skålen 
kommer att flyta för att den kändes lättare i handen än kulan. I nedanstående 
utdrag visas dels detta, dels hur ännu en faktor som påverkar flytförmågan 
behandlas av Britta när hon samtalar med barnen. Alfons har tidigare, på eget 
initiativ, släppt ner den lilla skålen i vattnet så att den fylldes med vatten och 
sjönk innan barnen och Britta samtalat om huruvida de tror att skålen kommer 
att flyta eller sjunka. Alfons handling tillrättavisades av Britta som säger: ”nu 
gick det lite för fort Alfons, vänta ska du få se, vad tror ni att den här gör nu?”. 
Britta tycks vilja att de först ska samtala med varandra om de tror att föremålet 
flyter eller sjunker. Hon följer dock senare upp händelsen när skålen sjönk 
efter att Alfons lagt den i vattnet, vilket visas i följande utdrag: 

Marika: eller jag tror att den inte sjunker 
Britta: varför det? 
Marika: för att den var lättare än kulan 
Britta: då provar vi 
Aron: den sjunker, den sjunker […] 
Britta: [lägger sakta ner den mindre skålen i vattnet vilket gör att den flyter] 
Marika: ja! 
Britta: men varför sjönk den inte nu, om den sjönk när Alfons hade i den 
Josef: jag, jag skulle 
Britta: vad tror ni det beror på? 
Marika: för att han 
Tore: jag tror 
Marika: för att han 
Tore: jag trodde att den bara skulle sjunka lite 
Britta: Tore, lyssna på-
Alfons: ska vi testa kulan 
Britta: lyssna på, lyssna på [pekar på Marika] 
Marika: för att, för att-
Alfons: för att jag gjorde så snabbt 
Marika: för att Alfons gjorde snabbare, än Britta gjorde 
Britta: nu ska vi göra, om jag 
Alfons: lägger kulan i, då sjunker den 
Britta: då sjunker den? (Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 
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När det visar sig att den lilla skålen flyter när Britta lägger den i vattnet, frågar 
hon hur det kan komma sig att skålen sjönk när Alfons lade den i vattnet tidi-
gare men att den nu flyter. Britta är angelägen att barnen ska uttrycka varför 
det kunde bli på det viset vilket visas då hon uppmanar barnen att lyssna på 
Marika som tycks ha ett svar. När Alfons och Marika förklarar att det var has-
tigheten som påverkade att skålen sjönk när Alfons placerade den i vattnet 
uppmärksammas det inte av Britta. När Britta visar det tredje föremålen, den 
större skålen för barnen uppmärksammar hon återigen att föremålen är av 
samma material. Barnen får nu utan att känna och bedöma vikten uttala sig 
om de tror att föremålet kommer att flyta eller sjunka. Efter att den stora skålen 
lagts i vattnet visas återigen exempel på hur förskollärarens avsikt tycks vara 
att synliggöra de olika föremålens bottenytor. 

Britta: men nu har jag en till sak som är gjord 
Alfons: stor 
Britta: i samma 
Alfons: den är mycket större 
Flera barn: ja 
Britta: den är så här- och den är också [knackar den större och den mindre 
skålen mot varandra] det är samma, vad tror-
Josef: den kommer vara tyngre 
Britta: vad tror ni händer med den här då? [håller upp 
Flera barn: sjunker 
Britta: tror ni det? 
Flera barn: ja 
Alfons: jag tror den flyter 
Aron: om vi har alla i [pekar i den stora skålen som Britta håller i] 
Britta: Alfons tror den flyter 
Aron: jag tror att vi har alla i 
Britta: vi provar [lägger den stora skålen i vattnet och den flyter] 
Flera barn: den flyter 
Alfons: jag sa ju det 
Britta: den flyter, men vad tror ni händer, varför tror ni den flyter och inte den 
här? [håller upp den mindre skålen och danken] 
Josef: den är större 
Britta: var är den större? 
Alfons: okej men om vi har dem i då? 
Aron: också 
Britta: titta får ni se, den här cirkeln, [visar och pekar på botten av den större 
skålen] den här ytan, är större än den där [visar den mindre skålens botten] och 
större än den där [visar danken] 
Alfons: men om du lägger dem [pekar mot den mindre skålen och danken] 
Britta: därför flyter den här [håller i den större skålen] 
Alfons: men Britta kan du lägga dem i då nu? [pekar mot den mindre skålen 
och kulan] 
Britta: vi börjar med den här lilla [håller upp den mindre skålen] 
Alfons: ja 
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Britta: vad tror ni händer då? 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

Britta jämför de olika föremålens botten och förklarar att den stora skålen fly-
ter för att den har en större cirkelformad yta än den lilla skålen och danken. 
När de tre föremålen av rostfritt stål provats får barnen i uppdrag att hämta ett 
föremål från den omgivande miljön som de tror kommer att antingen flyta 
eller sjunka. Barnen får uttala om de tror att föremålet som de hämtat kommer 
att flyta eller sjunka och sedan undersöks detta i vattnet. Tillsammans med 
barnen konstaterar Britta om föremålet sjönk eller flöt. När alla barn lagt sitt 
föremål i vattnet summerar Britta kort att flest saker sjönk för att de ”är tyngre 
och har liten bäryta”. 

Beskrivningen som gjorts av vad som utspelar sig i undervisningstillfälle 
två avser att visa hur genomförandet av experimentet berör flera olika faktorer 
som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker. Britta har förberett föremål 
av samma material (rostfritt stål) men med olika ”bottenytor” och hon verkar
vilja synliggöra detta för barnen. Återkommande riktar Britta uppmärksam-
heten mot föremålens bottenytor, men barnen tycks inte tydligt kunna närma 
sig denna förklaring vilket till exempel visas i utdraget ovan där Alfons är mer 
upptagen av att se vad som händer när man placerar de olika föremålen i 
varandra. Inledningsvis uppmanas barnen att känna på och bedöma stålkulans 
vikt vilket bidrar till att fokus riktas mot vad som är lätt och tungt. Britta verkar 
inte lyckas fånga barnens uppmärksamhet på ett sätt så att bottenytans bety-
delse för föremåls flytförmåga synliggörs för barnen vid detta tillfälle. Britta 
riktar också uppmärksamheten mot hur den lilla skålen först sjönk när Alfons 
hastigt lade den i vattnet och sedan flöt när hon själv försiktigt placerade fö-
remålet på vattenytan även om hon inte fortsätter resonemanget om detta när 
barnen förklarar sina idéer om hur det kunde komma sig. De faktorer som 
behandlas på initiativ från Britta handlar därmed om hur föremåls vikt, dess 
”bottenyta” samt hur hastigheten med vilken föremål läggs i vattnet kan på-
verka flytförmågan. Britta hörsammar också att barnen visar intresse för att 
placera de olika föremålen i varandra, genom att de gör detta. På det sättet 
undersöks också hur last i ett föremål påverkar dess förmåga att flyta. Britta 
behandlar i denna situation olika, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, rele-
vanta faktorer som har betydelse för föremåls flytförmåga. Hennes sätt att göra 
detta skapar dock inte någon tydlig kontinuitet som länkar samman dessa fak-
torer i riktning mot det övergripande syftet att utveckla förståelse av faktorer 
som påverkar flytförmågan. Britta särskiljer inte de olika faktorerna så att de 
behandlas var och en för sig. Om så gjorts hade det troligen blivit tydligare för 
barnen vilka sambanden är. För att belysa formens betydelse hade det också 
underlättat om föremål av samma vikt och material men olika form, valts ut 
för experimentet. 
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Undervisningen vid Eken 
Ett exempel då Ellen sammanbinder en aktivitet med tidigare erfarenheter kan 
hämtas från undervisningstillfälle tre. När Ellen inleder försöket Vatten-bubb-
lor relaterar hon till ett tidigare genomfört experiment då hon och barnen un-
dersökte vad som flyter och vad som sjunker i vatten. Ett barn uppmärksam-
made då att det kom bubblor ifrån en bil som placerats i vattnet och barnet 
undrade vad som finns inuti bubblorna. Ellen försöker nu åstadkomma effek-
ten att luftbubblor visar sig i vattnet när leksaksbilen återigen släpps ner och 
en tydlig avsikt framträder att försöka rikta barnens uppmärksamhet mot frå-
gan som ett barn tidigare ställt om bubblorna i vattnet och vad det är i dem. 
Vid ett par tillfällen kommunicerar Ellen med barnen om luftbubblorna och 
vad det är i dem och i ett av dessa tillfällen bekräftar Ellen barnens utsagor att 
det är luft i bubblorna men i det andra tillfället bemöts inte barnens utsagor på 
ett tydligt sätt. Det tydligt att Ellen avser att skapa kontinuitet i det här tillfället 
genom att koppla till barnens tidigare erfarenheter och erbjuda möjligheter att 
arbeta med den fråga som ett barn tidigare uttryckt. Det är möjligt att Ellens 
handlingar skapar kontinuitet mellan de närliggande syftena att påminnas att 
det bildades bubblor i vattnet när bilen släpptes ned, undersöka hur man kan 
skapa bubblor samt tillägna sig förklaringen att det är luft i bubblorna i expe-
rimentet som genomförs i det här tillfället. När det i inledningen kommunice-
rade fokuset mot bilen och ett barns tidigare ställda fråga om innehållet i bubb-
lorna i vattnet inte tydligt följs upp i undervisningen mer än vid enstaka till-
fällen skapar framträder kontinuiteten dock som tämligen svag. Det är också 
osäkert huruvida något av de nu deltagande barnen faktiskt var med om de 
erfarenheter som Ellen försöker återknyta till. Inget av barnen ger uttryck för 
att de känner igen situationen som Ellen pratar om och Ellen frågar inte heller 
barnen om detta. Det fokus som undervisningen riktades mot inledningsvis 
blir därmed troligen inte så tydligt för barnen. 

Vissa av experimenten som genomförs i ett och samma undervisningstill-
fälle vid Eken kan i ett naturvetenskapligt perspektiv sägas behandla olika na-
turvetenskapliga fenomen, exempelvis försöken Varmt och kallt vatten och 
Flyta-sjunka som genomförs i det andra undervisningstillfället. Försöket 
Varmt och kallt vatten handlar om att varmt vatten är lättare än kallt och ex-
perimentet Flyta-sjunka handlar om vad som flyter eller sjunker. Ellen mar-
kerar också åtskillnaden mellan experimenten i övergången mellan försöket 
med varmt och kallt vatten och vad som flyter eller sjunker. 

Ellen: nu ska ni få göra en annan sak, som ni har gjort förut faktiskt, som ni 
har gjort förut men som vi ska göra igen 
Mika: men det har inte vi gjort 
Ellen: jo, alla har gjort det här förut, ni ska få se vad vi ska göra 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10). 
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Ellen uppger att försöket de nu ska göra är en fortsättning på något de gjort 
tidigare. I det fortsatta genomförandet av experimentet framträder dock försö-
ket som en enskild aktivitet som inte kopplas samman med något som skett 
förut. Ellen fortsätter experimentet genom att ge anvisningar till barnen om 
hur de ska prova om olika föremål sjunker eller flyter. På det här sättet fram-
står experimenten som separata aktiviteter utan koppling till varandra. Även 
då Ellen gör kopplingar till något som gjorts tidigare framträder detta inte som 
någon tydlig sammanbindning av någon innehållslig aspekt som pekar på vad 
experimentet syftar till att barnen ska lära sig som är relaterat till naturveten-
skaplig kunskap.  

Även då experimenten som utförs vid ett undervisningstillfälle kan sägas 
handla om samma naturvenskapliga fenomen framträder dessa som avskilda 
när Ellen genomför dem i barngruppen. Ellen skapar inte möjlighet för barnen 
att knyta innehållet i experimenten till varandra, när hon samtalar med dem 
om försöken. Ett exempel på detta kan hämtas från undervisningstillfälle fyra 
då de två försöken Vatten och olja samt Marmoreringsfärger utförs. I experi-
mentet Vatten och olja förs olika vätskor, som blandar sig på olika sätt med 
varandra, samman och i försöket Marmoreringsfärger används en sorts olje-
färg som inte blandar sig med vatten. Dessa två experiment kan, i ett naturve-
tenskapligt perspektiv sägas behandla hur olika vätskor löser sig med 
varandra. Det är dock inget som Ellen använder för att skapa en koppling mel-
lan de två experimenten. Inte heller någon annan naturvetenskaplig aspekt ut-
gör en sammanbindande faktor när Ellen genomför undervisningstillfället. I 
stället markerar Ellen att de två experimenten inte har med varandra att göra, 
genom att säga att de ska: ”göra en helt annan sak”. Däremot relaterar Ellen 
till olika sorters färger som en gemensam nämnare mellan de två experimenten 
genom följande uttalande: ”nu ska vi ta en annan sorts färg”. I experimentet 
Vatten och olja användes karamellfärg för att färga vattnet som hälldes i de 
olika provrören och i försöket Marmoreringsfärger används en oljebaserad 
färg som skapar ett marmorerat mönster på papper. Under genomförandet av 
experimentet Vatten och olja fördes blåfärgat vatten samman med dels olja, 
dels olja och diskmedel i olika provrör och barnen uppmärksammade då, bland 
annat hur färgen ändrades i provrören. På vilket sätt Ellen menar att färg är en 
gemensam nämnare mellan experimenten framgår dock inte i Ellens samtal 
med barnen. De övergripande syftena med de två experimenten, att barnen ska 
ta del av demonstrationer där olika vätskor förs samman samt genomföra 
skapande verksamhet med marmoreringsfärger framträder som två avskilda, 
önskade slutpunkter som inte har något specifikt gemensamt naturvetenskap-
ligt lärandemål. 

Ellen tar oftast inte tydligt utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter i 
samband med något av experimenten och barnen ges därmed inte så tydligt 
stöd när det gäller att relatera det som sker till något som gjorts tidigare. I 
genomförandet av de två experimenten är inte fokus riktat mot att särskilt be-
lysa vare sig det naturvetenskapliga fenomenet hur olika vätskor blandar sig 
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med varandra eller något annat av naturvetenskaplig karaktär. Därmed skapas 
inte någon tydlig kontinuitet mellan barnens tidigare erfarenheter och de nya 
situationerna i samband med något av de två experimenten. Barnens möjlig-
heter att upptäcka något särskilt eller närma sig en förståelse av det specifikt 
naturvetenskapliga som sker i experimenten framträder därmed som begrän-
sad. Ellens sätt att genomföra experimenten bidrar inte nämnvärt till att barnen 
erbjuds sådana erfarenheter som kan göra det möjligt för dem att utmana och 
utvidga sin förståelse av omvärlden. 

Undervisningen vid Eken kan huvudsakligen beskrivas som ”görandefoku-
serad” utan att något särskilt naturvetenskapligt fenomen uppmärksammas 
och synliggörs. Själva aktiviteten att göra experimenten tycks vara det som är 
i fokus. Att det förhåller sig så framgår till exempel i samband med det första 
undervisningstillfället då försöket Vått löser torrt utförs. I experimentet an-
vänds färgpulver på olika sätt tillsammans med vatten och försöket kan, i ett 
naturvetenskapligt perspektiv sägas handla om att torra material kan lösas i 
vätska. Det är dock inget som Ellen försöker synliggöra för barnen genom att 
rikta uppmärksamheten mot detta. I stället är ett det dels upptäckten av att 
vattenskriften plötsligt blir blå, dels aktiviteten att måla ”något riktigt” som är 
blått, som är i fokus. Ellen berättar inledningsvis att de ska ”måla med bara, 
sånt här pulver, har ni sett, titta” och hon frågar om barnen tror att man kan 
göra det. Ellen instruerar barnen hur de först ska skriva sitt namn med en pen-
sel doppad i vatten och i nedanstående exempel visas att avsikten med detta 
är att de ska trolla fram det som Ellen kallar den osynliga skriften. 

Ellen: är du klar med Mika? 
Mika: ja 
Ellen: man ser ju inte det eftersom det är alldeles osynligt, men snart ska vi 
trolla fram den där osynliga skriften, med färg 
(Eken, film, lärandesituation 1, 2014-04-03) 

När den ”osynliga skriften” blir synlig efter att färgpulvret lösts i vattnet upp-
märksammar Ellen det genom att konstatera detta utan att koppla det som skett 
till någon specifik förklaring. 

Ellen: titta på Kias teckning här ska ni få se om vi häller allt, vet du vad, om vi 
häller så här ska du se [häller av överflödigt färgpulver från papperet] 
Mika: min blåa den 
Ellen: titta ni ska få se det har kommit något med Kias teckning här [håller upp 
papperet] ser ni vad det står? 
Flera barn: Kia 
Ellen: Kia, med blått fast hon skrev det med vatten 
Mika: bara vatten, gjorde hon det? 
Ellen: ja hon skrev ju Kia med vatten men nu kom det i blått, nu, skaka inte av 
ännu mera pulver, så 
Bodil: kan du hjälpa mig 
Ellen: mm, jag ska hjälpa dig (Eken, film, lärandesituation 1, 2014-04-03) 
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Experimentet knyts inte heller till något de gjort tidigare och Ellen fortsätter 
inte resonemanget med Kia om de erfarenheter hon berättar om när Ellen säger 
att de ska ”måla med pulver”. Kia kommenterar Ellens inledning av experi-
mentet genom att säga att hon har sett när de målade med pulver på program-
met Bolibompa. Vare sig de närliggande syftena som utgörs av att upptäcka 
det oväntade att vattenskriften plötsligt blir blå, att måla blå saker eller de 
övergripande syftena, att uppleva ett överraskningsmoment samt utveckla en 
skapande förmåga, inrymmer några naturvetenskapligt förknippade avsikter. 
Barnen ges inte möjlighet att relatera till tidigare erfarenheter och omforma 
dessa i det nya sammanhanget. Någon kontinuitet skapas inte av förskollära-
ren och därmed erbjuds inte heller möjligheter för barnen att närma sig en 
naturvetenskaplig förståelse av att den våta vätskan löser det torra färgpulvret, 
eller något annat av naturvetenskaplig karaktär. Det de gör och det som händer 
i samband med experimentet knyts inte till någon förklaring och kan beskrivas 
som ”görande-” snarare än lärandecentrerad. 

I observationstillfällena finns dock exempel på att Ellen tar utgångspunkt i 
barnens erfarenheter och sammanbinder dessa med ett nytt sammanhang som 
kan skapa förutsättningar för barnen att närma sig det övergripande syftet ge-
nom det som görs. Ett exempel på detta är i undervisningstillfälle tre då expe-
rimentet Vatten löser utförs. Ellen berättar inledningsvis att hon funnit ett frö 
som hon planterat i krukan och ett samtal förs om vad det kan bli av frön, 
vilket sedan undersöks genom att barnen får vattna i krukan. Ellen anknyter 
inledningsvis till barnens erfarenheter av vad det kan bli av frön genom att 
introducera följande fråga: ”nu är det så här, att en blomma, eller vad det nu 
är, ett frö här i, vad kan det bli av frön tror ni?”. Barnen besvarar frågan genom 
att säga blomma och träd och Ellen initierar en undersökning som handlar om 
att prova om det blir något träd av fröet som planterats i krukan. Ellen säger 
följande: ”ett äppelträd skulle det kunna bli, jaa, ska vi vattna här och se om 
det kommer upp något äppelträd, eller päronträd?”. Barnen får vattna i krukan 
och när något sakta reser sig upp ur gruset visar det sig vara en plasthandske. 
Ellen säger då följande: ”det blev inget päronträd, va? det blev ett handskträd”. 
När Ellen frågar barnen hur detta kunde hända bekräftar hon förklaringen som 
ett barn ger att handsken kunde växa när den ”fick vatten i sig”. När plast-
handsken rest sig upp ur gruset i krukan frågar Ellen barnen hur det kan 
komma sig att det blev så. Ellen bekräftar ett barns utsaga och summerar där-
med resultatet av undersökningen genom förklaringen att ”handskträdet” 
växte upp när det fick vatten i sig. Barnens tidigare erfarenheter av vad frön 
kan bli till sammanbinds därmed med ett nytt sammanhang där fröet i krukan 
blir till ett ”handskträd” när det vattnas. 

Ellens undervisning skapar möjligheter till kontinuitet mellan de tre närlig-
gande syftena: att uttrycka idéer om vad det kan bli av frön, se vad det blir av 
fröet i krukan, samt upptäcka att en handske växer upp när de vattnat. Detta 
kan skapa förutsättningar för barnen att närma sig det övergripande syftet att 
skapa förståelse av vad det kan bli av frön. Ellens sätt att skapa kontinuitet kan 
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därmed leda till att barnen utvecklar en förståelse av det som sker i experi-
mentet, men det riskerar att bli en felaktig naturvetenskaplig förståelse, näm-
ligen att frön kan utvecklas till handskar. De barn som har tidigare erfarenheter 
som gör det möjligt för dem att göra bedömningen att det som utspelar sig är 
på låtsas och att frön rimligen inte kan utvecklas till plasthandskar samt att det 
inte med blotta ögat går att se hur ett frö utvecklas på det här sättet, kan an-
tagligen också förstå att det inte var ett frö som blev till en handske i försöket. 
För dessa barn skapar Ellens demonstration en sammankoppling mellan de 
tidigare erfarenheterna av vad frön kan utvecklas till och det oväntade och 
orimliga som händer i experimentet vilket erbjuder en rolig och spännande 
upplevelse av förväntan och överraskning utan att det som sker i experimentet 
framträder som ”verkligt”. Därmed kan man tänka sig att de närliggande syf-
tena att uttrycka idéer om vad det kan bli av frön och se vad det blir av fröet i 
krukan görs kontinuerliga vilket gör det möjligt för barnen att nå det övergri-
pande syftet att uppleva ett överraskningsmoment. Karaktären på det övergri-
pande syftet gör dock att det inte är troligt att detta sätt att skapa kontinuitet 
leder till att barnens erfarenhetsvärld utmanas och bidrar till ny naturveten-
skaplig kunskap för dem. Den naturvetenskapliga förklaringen av experimen-
tet, att handsken i krukan reser sig för att den fylls med gasen koldioxid samt 
att Ellen placerat brustabletter i krukan som löses i det vatten som barnen häl-
ler i krukan, lämnas utanför det aktuella sammanhanget. 

Karaktäristiskt för undervisningstillfällena vid Eken är att de naturveten-
skapliga förklaringarna av experimenten som genomförs ofta inte uppmärk-
sammas. I samband med experimentet Varmt och kallt vatten återfinns dock 
exempel där Ellen försöker att delge barnen en korrekt naturvetenskaplig för-
klaring av vad försöket handlar om. I detta exempel försöker Ellen också 
skapa ett samband mellan barnens tidigare erfarenheter av bad i sjöar och det 
experiment som genomförs för att nå det övergripande syftet att skapa förstå-
else av vattens olika egenskaper relaterat till temperatur. I experimentet blan-
das blåfärgat kallt vatten och rödfärgat varmt vatten i en genomskinlig skål. I 
Ellens samtal med barnen framgår att hon förväntade sig att resultatet av för-
söket skulle bli så som det beskrivs i NTA-handledningen, att det rödfärgade 
varma vattnet blir synligt mot ytan och det blåfärgade kalla syns mot botten 
av den genomskinliga skålen. Resultatet som blir synligt i skålen är dock en 
svartfärgad vattenmassa, utan att olika färgnyanser blir synliga. Ellen hanterar 
detta genom att berätta vad som står i NTA-handledningen, att varmt vatten 
är lättare än kallt och att detta skulle ha blivit synligt i skålen när det färgade 
vattnet blandades. 

Ellen: men vet ni vad det står i boken, vet ni vad det står i boken? att det är så 
att det varma vattnet är lättare än det kalla vattnet, så att det varma vattnet ska 
liksom flyta upp till ytan så här och det kalla vattnet vara i botten men vårt blev 
bara svart, vad kan det bero på [skrattar] 
Bodil: men det här är ju tungare, det är sant [lyfter en skål med en mindre 
volym blåfärgat, kallt vatten] 
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Mika: får jag känna [tar emot skålen med det blåfärgade, kalla vattnet] 
Ellen: vad är tungare, det där vattnet? 
Mika: att jag vill känna 
Bodil: faktiskt mycket tungare 
Ellen: tungare än vad? 
Mika: än det varma vattnet 
Bodil: än det varma 
Idun: jag vill också känna 
Sara: jag vill också känna 
Ellen: okej 
[Bodil lyfter skålen med det svartfärgade vattnet, volymen av vätskan är större 
än skålen med blåfärgat vatten] 
Ellen: men det här är ju blandat 
Bodil: men det här är jättemycket i 
Ellen: ja, det är jättemycket i 
Bodil: det där [pekar mot skålen med det blåfärgade vattnet] är lättare än det 
där [pekar mot skålen med det svartfärgade vattnet] 
Ellen: men i alla fall så är varmt vatten lättare än kallt vatten, det känner, det 
varma vattnet åker ofta upp till ytan, om ni badar på sommaren, simmar runt i 
vattnet någon gång, Bodil nere vid (nämner en närliggande badstrand) där och 
så sticker ni ner foten långt ner i botten 
Bodil: då känner man att det är kallt 
Ellen: ja, då känner man att det är kallt där 
Idun: ska vi ha i lite mer? [förbereder sig att hälla i det blåfärgade vattnet i det 
svarfärgade] 
Ellen: ja, ha i alltihopa 
Bodil: nej, inte allt! 
Ellen: jodå, häll i alltihopa 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Resultatet av experimentet som visar sig för barnen är att det blåfärgade kalla 
och rödfärgade varma vattnet blir svart när det blandas. Ellen försöker förklara 
vad experimentet handlar om, att varmt vatten är lättare än kallt. På bordet står 
skålen med det svartfärgade vattnet där varmt och kallt vatten förts samman 
samt en annan skål innehållande en i jämförelse mindre volym blåfärgat kallt 
vattnet. Utdraget ovan visar hur barnen, främst Bodil och Mika försöker 
tillägna sig denna förklaring genom att lyfta kärlen med vatten och även rela-
tera det Ellen säger om att varmt vatten är lättare än kallt till volymen vatten i 
de olika skålarna som står på bordet. Volymen vatten är synligt mindre i skålen 
med det blåfärgade kalla vattnet jämfört med skålen med det svartfärgade vatt-
net och det kan antas att barnen försöker att koppla det Ellen säger till tidigare 
erfarenheter av relationen mellan vikt och volym, att tyngre saker också är 
”större” eller ”mer”. Barnen försöker också koppla samman den förklaring 
som Ellen ger att varmt vatten är lättare än kallt med experimentet som just 
utförts. Ellens försök att sammanbinda det som skulle ha hänt i experimentet 
med förklaringen att varmt vatten är lättare än kallt vatten tycks leda barnen 

127 



  

   
 
 

 

   
        

          
 

    
 

   
 

      

   
  

    
   

   
  

   

      
       

  
  

     
 

  
  

  
    

   
 

  
   

 
  

  

till ett resonemang om relationen volym och vikt, vilket Ellen inte kopplar till 
den förklaring hon försöker ge. Detta kan också visa på hur det blir svårt för 
barnen att sammanbinda något som ”skulle ha hänt” med en förklaring av ett 
skeende, utan att ha erfarit detta, trots att Ellen kopplar till barnens erfaren-
heter av bad i sjöar vilket kan ses som ett sätt att knyta an till barnens vardag-
liga erfarenheter. Därmed är det svårt att säga att det skapas någon kontinuitet 
mellan de närliggande syftena att se vad som händer när varmt och kallt vatten 
förs samman och att tillägna sig förklaringen att varmt vatten är lättare än kallt 
vatten. Det skapas således inte några tydliga möjligheter för barnen att närma 
sig en förståelse av vattens olika egenskaper relaterat till temperatur, vilket 
utgör det övergripande syftet. 

I detta exempel visas också hur Ellen hanterar situationen när resultatet av 
ett försök inte blir det förväntade, Ellen tycks inte ha några idéer om hur det 
kan komma sig och hon verkar inte se en möjlighet där och då att upprepa 
försöket med nytt varmt och kallt vatten för att eventuellt nå det önskade re-
sultatet att göra det synligt för barnen hur det röda varma vattnet syns överst i 
skålen och det blå kalla ner mot botten. Senare i undervisningstillfället säger 
Ellen dock att de ska prova att göra experimentet om ”några dagar igen och se 
om vi får något annat resultat”. 

Sammanfattande och fördjupande analys 
I observationstillfällena vid Aspen, Björken och Eken har kontinuitet framträtt 
på olika sätt och i olika grad. I analysen av undervisningen vid Aspens avdel-
ning framträder flera sätt att utmana och utvidga barnens erfarenhetsvärld ge-
nom att tidigare erfarenheter länkas samman med nya erfarenheter i strävan 
att nå ett övergripande syfte. Med de exempel som angetts i det här resultat-
kapitlet har avsikten varit att visa hur förskollärarna vid Aspen skapar konti-
nuitet i undervisningen men också hur detta görs på ett sätt som erbjuder bar-
nen möjlighet att utveckla naturvetenskapliga kunskaper. Kontinuiteten åstad-
koms genom att återkommande, verbalt och visuellt, repetera och samtala om 
vad som tidigare gjorts. Samtidigt använder förskollärarna naturvetenskap-
liga begrepp i samtalen med barnen, i vilka de bygger vidare på uttryck som 
barnen är bekanta med. I arbetet försöker förskollärarna rikta barnens upp-
märksamhet mot olika inslag i det de tillsammans gör för att synliggöra något 
specifikt. De relaterar också naturvetenskapliga fenomen till vardagliga fö-
reteelser som barnen kan känna igen. Med utgångspunkt i barnens tidigare 
erfarenheter skapar förskollärarna situationer som tillför nya aspekter av det 
redan bekanta. Barnen kan därmed förstå och delta här och nu men också ut-
manas och erbjudas nya sätt att tala och agera i kommande situationer. Under-
visningen vid Aspen karaktäriseras av hög grad av kontinuitet genom att för-
skollärarna aktivt stödjer barnen att sammanbinda olika erfarenheter i riktning 
mot övergripande syften som utgörs av naturvetenskapliga strävansmål. 
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I analysen av undervisningen vid Björken framkommer en delad bild. Exem-
pel finns på att kontinuitet skapas i undervisningen mellan barnens tidigare 
erfarenheter, nya situationer och ett övergripande syfte med undervisningen. 
Förskolläraren åstadkommer kontinuitet genom att samtala med barnen om 
tidigare erfarenheter och länka samman dessa med nya erfarenheter på ett sätt 
som gör det möjligt för barnen att utveckla naturvetenskaplig förståelse. I 
denna process försöker förskolläraren rikta uppmärksamheten mot specifika 
aspekter och kopplar det som erfars till naturvetenskapliga begrepp på samma 
sätt som förskollärarna också gjorde på Aspens förskola. Men analysen har 
också visat på exempel där undervisningen inte tydligt skapar kontinuitet trots 
att förskollärarens avsikt tycks vara att till exempel synliggöra specifika na-
turvetenskapliga fenomen för barnen. I undervisningen framträder en strävan 
mot olika mål av naturvetenskaplig karaktär, men de erfarenheter som skapas 
i samband med aktiviteter som genomförs tillsammans med barnen knyts inte 
alltid tydligt till ett övergripande syfte. Förskollärarens stöd för att skapa kon-
tinuitet i undervisningen framträder i varierad grad och den kontinuitet som 
skulle ha kunnat hjälpa barnen att närma sig det övergripande syftet blir inte 
alltid framträdande. 

Undervisningen vid Eken karaktäriseras oftast av enskilda tillfällen med 
experiment, där erfarenheterna från dessa inte kopplas ihop. Experimenten 
som genomförs i undervisningstillfällena framträder huvudsakligen som av-
skilda från varandra och de naturvetenskapliga aspekterna av försöken blir inte 
heller synliggjorda av förskolläraren på ett tydligt sätt. Undervisningstill-
fällena karaktäriseras av görande som inte ser ut att erbjuda särskilt goda möj-
ligheter till naturvetenskapligt lärande då förskollärarens stöd för att skapa 
kontinuitet mestadels uteblir. I de situationer där det gått att tolka att förskol-
läraren skapar kontinuitet i undervisningstillfällena genom att sammanbinda 
olika närliggande syften med varandra kan dessa beskrivas som ett ”görande” 
av icke naturvetenskaplig karaktär. 
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ANALYS OCH RESULTAT – Framträdande 
drag i undervisningen och i lärarhand-
ledningarna 

Det här kapitlet inleds med att resultaten som har redovisats i avhandlingens 
första, andra och tredje resultatkapitel sammanställs med avsikt att synliggöra 
de framträdande dragen i NTA-undervisningen vid de olika avdelningarna. 
Efter detta belyses de framträdande dragen i lärarhandledningarna och detta 
görs genom en analys gällande syften i lärarhandledningarna till de NTA-te-
man som förskollärarna i studien utgick ifrån. Avsikten med analysen av hand-
ledningarna är att belysa de tankar om undervisningen som framträder för att 
kunna relatera dessa till framträdande drag i undervisningen och därmed bättre 
kunna förstå vilken möjlig roll som handledningarna kan ha för den undervis-
ning som gestaltas av förskollärarna. Denna relaterande analys görs i avsnittet 
Undervisning utifrån NTA relaterat till NTA-lärarhandledningarna. 

Lärarhandledningarna som finns till varje NTA-tema utgör en viktig del i 
NTA-materialet, vilket också visade sig i studien genom att förskollärarna an-
vände dokumenten i såväl planering som genomförande av undervisningen. 
Det har därför funnits betydelsefullt att rikta blicken mot dessa dokument, det 
handlar om lärarhandledningarna till NTA-temana Vatten respektive Luft. 

En övervägande del i handledningarna består av experimentbeskrivningar. 
Förutom dessa beskrivningar innehåller handledningstexterna en inledande 
del. I denna anges övergripande information om hur det är tänkt att temat ska 
användas och naturvetenskaplig kunskap om temaområdet förmedlas också. 

Handledningarna har i ett första steg granskats avseende vilka syften som 
framträder och detta har gjorts med hjälp av de teoretiska begreppen övergri-
pande respektive närliggande syfte som förklaras i studiens teoriavsnitt. 

De inledande delarna i handledningarna har granskats avseende övergri-
pande syften. Formuleringar som på något sätt pekar på en riktning angående 
vad textförfattarna tänkt sig att barnen i slutänden ska lära sig när pedagoger 
använder NTA-temat Luft respektive Vatten, har här tolkats som övergripande 
syften. Beskrivningarna av de experiment som förskollärarna genomförde un-
der de observerade undervisningstillfällena har också granskats avseende 
framträdande övergripande syften. Skrivningar som ger en anvisning om vad 
av mer övergripande karaktär som man tänker sig att barnen ska lära sig med 
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hjälp av vart och ett av försöken, har tolkats som övergripande syften. Expe-
rimentbeskrivningarna har även studerats gällande vilka närliggande syften 
som framträder. I analysen har aktiviteter som framträder i experimenttexterna 
och som med lärarens stöd skulle kunna länkas samman i riktning mot ett 
övergripande syfte tolkats som närliggande syften. 

I texterna behandlas olika naturvetenskapliga fenomen och i tolkningsar-
betet har en ambition varit att utgå från de förklaringar som beskrivs i texterna, 
oavsett huruvida dessa stämmer med naturvetenskapliga förklaringar eller 
inte. 

Framträdande drag i undervisningen 
Vid en genomgång av de tidigare resultaten i avhandlingen synliggörs en rad 
framträdande drag i undervisningen vid de olika förskoleavdelningarna vilka 
sammantaget synliggör undervisningspraktiker som ter sig tämligen olika 
trots att de utgått ifrån lärarhandledningar till ett och samma material. I föl-
jande avsnitt sammanställs de tidigare analysresultaten av förskollärarnas be-
skrivningar och genomförande av undervisningen för att tydliggöra detta. De 
olika avdelningarna presenteras var och en för sig. 

Undervisningen vid Aspen 
I beskrivningarna av den planerade undervisningen vid Aspen utgör det van-
ligaste uttryckta syftet att förskollärarna vill synliggöra naturvetenskapliga fe-
nomen för barnen. Fokus i beskrivningarna är riktat mot vad barnen ska ges 
möjlighet att lära och förskollärarna ger sig själva en central roll att skapa 
möjligheter för detta. 

I analysen av genomförandet av undervisningen vid Aspen visar analysen 
gällande övergripande syften att dessa huvudsakligen utgörs av naturveten-
skapliga strävansmål. Utmärkande för Aspen är också att ett och samma över-
gripande syfte återkommer i flera undervisningstillfällen. 

Vidare visar analysen av genomförandet av undervisningen ett flertal olika 
närliggande syften i vilka sex återkommande typer av närliggande syften 
framträder, nämligen: att få syn på särskilda naturvetenskapliga fenomen, att 
befästa specifika naturvetenskapliga kunskaper genom att erfarenheter från 
experiment repeteras och verbaliseras i samtal, att tillägna sig specifika na-
turvetenskapliga begrepp, att uppleva specifika naturvetenskapliga fenomen, 
att bearbeta upplevelser från genomförda experiment i bild och text, att skapa 
delaktighet, förståelse av arbetssätt och motivation för vidare arbetet. De 
övergripande respektive närliggande syften som framträder i analysen visar en 
undervisning i vilken specifika naturvetenskapliga erfarenheter skapas där 
barnen erbjuds aktivt deltagande och där det framstår som viktigt att barnen 
förstår vad man arbetar med och hur man arbetar. 
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I analysen av undervisningen vid Aspen framträder vidare flera specifika och 
återkommande sätt att skapa kontinuitet i undervisningen. Förskollärarnas 
åstadkommer hög grad av kontinuitet genom att: verbalt och visuellt, repetera 
och samtala om vad som tidigare gjorts, tillföra naturvetenskapliga begrepp 
till uttryck som barnen känner igen, rikta barnens uppmärksamhet mot speci-
fika fenomen samt relatera naturvetenskapliga fenomen till vardagliga erfa-
renheter. Med utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter skapar förskollä-
rarna situationer som tillför nya aspekter av det redan bekanta. Barnen kan 
delta här och nu men också utmanas och erbjudas nya sätt att tala och agera. 

Erfarenheterna som barnen erbjuds och det sätt som dessa sammanbinds i 
undervisningen vid Aspen ser sammanfattningsvis ut att kunna skapa goda 
förutsättningar för naturvetenskapligt lärande hos barnen. 

Undervisningen vid Björken 
I beskrivningarna av den planerade undervisningen vid Björken är det vanlig-
aste uttryckta syftet att barnen ska få genomföra undersökningar och tolka 
resultat av gjorda undersökningar. Fokus i förskollärarnas utsagor kan besk-
rivas som centrerat vid att utöva en metod som inbegriper att göra olika under-
sökningar och se samt sätta ord på vad som händer. 

I genomförandet av undervisningen vid Björken visar analysen övergri-
pande syften som huvudsakligen utgörs av naturvetenskapliga strävansmål. 
Dessa återkommer vanligen inte i fler än ett enskilt undervisningstillfälle. 

Analysen visar vidare en rad närliggande syften som kategoriseras i fem 
typer som återkommer i undervisningen: att få syn på särskilda naturveten-
skapliga fenomen, att befästa specifika naturvetenskapliga kunskaper, att 
tillägna sig och få en förståelse av specifika naturvetenskapliga begrepp och 
förklaringar, att barnen ska uppleva experimenten, att rita föremålen i expe-
rimenten. 

De övergripande och närliggande syften som skrivs fram i analysen synlig-
gör en undervisning som karaktäriseras av en strävan att barnen ska lära sig 
om naturvetenskapliga fenomen. De närliggande syften som ska hjälpa barnen 
att nå det övergripande syftet visar sig dock inte alltid inrymma tydligt kom-
municerade naturvetenskapliga kunskaper eller så erbjuds erfarenheter som 
inte är direkt kopplade till naturvetenskap. Det finns också exempel då närlig-
gande syften utgörs av att barnen delges förklaringar och begrepp som inte 
stämmer med vedertagen naturvetenskaplig kunskap.  

I undervisningen vid Björken framkommer en varierad grad av kontinuitet. 
Exempel finns då lärarens stöd för detta framträder tydligt, exempelvis i situ-
ationer där förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet mot specifika natur-
vetenskapliga fenomen och kopplar detta till naturvetenskapliga begrepp. Re-
sultaten synliggör också exempel på att förskollärarens stöd för att skapa kon-
tinuitet inte alltid är så tydligt. I dessa situationer tycks det som att avsikten är 
att synliggöra naturvetenskapliga fenomen för barnen, men att de erfarenheter 
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som bildas inte sammanbinds på ett sätt som skapar kontinuitet. Resultaten 
visar här betydelsen av att lärare tydligt sammanbinder närliggande syften i 
riktning mot det övergripande syftet. Ett flertal närliggande syften där barn 
exempelvis erbjuds aktiviteter som behandlar olika aspekter som kan påverka 
hur saker flyter eller sjunker (vikt, bottenyta, hastighet, last) stödjer inte auto-
matiskt barnen att närma sig det övergripande syftet att utveckla förståelse av 
faktorer som kan påverka vad som flyter eller sjunker om dessa inte tydligt 
knyts till det övergripande syftet. 

Erfarenheterna som barnen erbjuds i undervisningen vid Björken och det 
sätt som dessa sammanbinds ser sammanfattningsvis ut att skapa förutsätt-
ningar för barnen att lära sig naturvetenskap, men visar också situationer där 
möjligheter till naturvetenskapligt lärande inte tydligt framgår trots att sådan 
avsikt tycks finnas hos förskolläraren. 

Undervisningen vid Eken 
I beskrivningarna av den planerade undervisningen vid Eken inbegriper det 
vanligaste uttryckta syftet att barnen ska få uppleva naturvetenskapliga expe-
riment. Att barnen får vara med om experimenten som utförs och på det viset 
får en upplevelse, framträder här som ett syfte i sig. Fokus kan beskrivas som 
riktat mot ”att göra”, utan några vidare uttryckta avsikter. 

Utmärkande för genomförandet av undervisningen vid Ekens avdelning är 
att de övergripande syften som framträder huvudsakligen utgörs av strävans-
mål som inte är naturvetenskapliga. Ett övergripande syfte som framträder 
återkommande vid Eken utgörs av att barnen ska få vara med om olika under-
sökningar. I detta framträder görandeprocessen som det centrala. 

Vidare framträder ett flertal olika närliggande syften i genomförandet av 
undervisningen vid Ekens avdelning som kategoriserats i fem typer av åter-
kommande närliggande syften: att iaktta vad som händer i ett experiment, att 
undersöka eller upptäcka något genom att uppleva vad som händer i experi-
ment, att minnas och verbalisera tidigare erfarenheter, att göra förutsägelser 
eller uttrycka idéer, en ”görande”-aktivitet där själva görandet framträder 
som syftet i sig samt att tillägna sig naturvetenskaplig kunskap som till skill-
nad från övriga typer av närliggande syften enbart framträder vid ett enskilt 
tillfälle. Erfarenheterna som skapas för barnen i undervisningen vid Eken ka-
raktäriseras av görande här och nu och det ser inte ut som att det finns något 
vidare syfte med det som görs. Vid Ekens avdelning skapas oftast inte någon 
kontinuitet av förskolläraren. Undervisningen består av enskilda tillfällen där 
experiment genomförs och där erfarenheter i samband med dessa inte kopplas 
samman. När kontinuitet framträder är det görandeaktiviteter utan specifikt 
naturvetenskapligt fokus som sammanbinds. 

Sammanfattningsvis karaktäriseras undervisningen vid Eken av görande 
vilket inte ser ut att skapa särskilt goda möjligheter till naturvetenskapligt lä-
rande då förskollärarens stöd för att skapa kontinuitet mestadels uteblir. 
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En översikt av resultaten angående förskollärarnas beskrivningar och genom-
förande av undervisningen utifrån NTA presenteras i följande tabell. 

Tabell 18. Översikt av framträdande drag i NTA-undervisningen. 
Aspen Björken Eken 

Beskrivning- Förskollärarna vill Barnen ska få un- Barnen ska få upp-
arna av den synliggöra speci- dersöka och leva experiment. 
planerade fika naturveten- tolka resultat av Vad barnen ska 
undervis- skapliga fenomen sina undersök- göra står i fokus. 
ningen för barnen. 

Vad barnen ska ges 
möjlighet att lära 
står i fokus. 

ningar. 
Att utöva en me-
tod står i fokus. 

Övergri- Naturvetenskapliga Naturvetenskap- Huvudsakligen strä-
pande och strävansmål som liga strävansmål vansmål som inte är 
närliggande återkommer i flera som vanligen inte naturvetenskapliga. 
syften i ge- undervisningstill- förekommer i fler Erfarenheterna som 
nomförandet fällen. än ett undervis- skapas karaktärise-
av undervis- Erfarenheterna som ningstillfälle. ras av här och nu 
ningen skapas är specifikt 

naturvetenskapliga 
och barnen erbjuds 
aktivt deltagande 
där det framstår 
som viktigt att bar-
nen förstår vad de 
ska arbeta med och 
hur de ska arbeta. 

Erfarenheterna 
som skapas inbe-
griper inte alltid 
tydligt kommuni-
cerade naturveten-
skapliga kun-
skaper. 

utan tydligt kom-
municerat naturve-
tenskapligt fokus. 

Kontinuitet i Undervisningen ka- Undervisningen Undervisningen ka-
genomföran- raktäriseras av hög karaktäriseras av raktäriseras av att 
det av under- grad av kontinuitet varierad grad av kontinuiteten 
visningen genom att erfaren-

heterna som skapas 
målmedvetet sam-
manbinds i riktning 
mot det naturveten-
skapliga strävans-
målet. 

kontinuitet genom 
att erfarenheterna 
som skapas inte 
alltid samman-
binds i riktning 
mot det naturve-
tenskapliga strä-
vansmålet. 

mestadels uteblir 
genom att erfaren-
heterna som skapas 
inte sammanbinds. 
När kontinuitet 
framträder är det 
görandeaktiviteter 
utan specifikt natur-
vetenskapligt fokus 
som sammanbinds. 
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Framträdande drag i lärarhandledningarna 
Övergripande och närliggande syften i de inledande delarna 
I analysen av lärarhandledningarnas inledande delar framträder fyra övergri-
pande syften: att barnen ska utveckla ett utforskande arbetssätt, att barnen 
ska utveckla ett intresse för naturvetenskap, att barnen ska utveckla naturve-
tenskapliga kunskaper samt att barnen ska utveckla förståelse av naturveten-
skapliga fenomen. Dessa presenteras nedan. 

Att barnen ska utveckla ett utforskande arbetssätt 
I handledningarna återkommer beskrivningar som betonar att barnen ska ges 
möjlighet till det som benämns utforskande. Det upprepade fokuset mot att 
barnen ska få ägna sig åt utforskande har i analysen tolkats som uttryck för att 
textförfattarna ser det som betydelsefullt att detta åstadkoms för barn som in-
volveras i NTA-temana Luft respektive Vatten. I följande exempel visas hur 
utforskandet är centralt i läraranvisningen till projektet Luftens bärkraft. Tex-
ten nedan är den fullständiga beskrivning som ges i handledningen angående 
detta projektförslag. 

Ett bra sätt att börja utforska luftens bärkraft: ’Vi ska göra något som är vackert 
och faller sakta.’ Fritt utprövande med olika material såsom papper, cellofan, 
silkespapper, toarullar, fjädrar tejp etc. Någon kanske kommer på att göra nå-
got som påminner om en fallskärm eller luftballong. Ett väldigt enkelt sätt är 
att bara använda en liten servett som viks några gånger och därefter fäster man 
ett litet, tunt snöre i varje hörn med en liten bit tejp. De 4 snörstumparna knyts 
ihop och man sätter en liten tyngd t.ex. ett gem där. En mycket enkel fall-
skärmsmodell. (Nilsson & Sterner, u.å., s. 4–5)25 

I texterna framträder särskilda beskrivningar och uppmaningar som pekar på 
olika sätt att gå till väga som leder till att barnen involveras i utforskande ak-
tiviteter. Ett av dessa sätt handlar om att iaktta och uppmärksamma barns 
spontana utforskande och stödja detta. Ett exempel på hur detta kommer till 
uttryck i texterna återfinns inledningsvis i handledningen till tema Vatten och 
beskrivs nedan. Först kommer den retoriska frågan: "Hur ofta resulterar inte 
en promenad till skogen eller en vanlig utevistelse i att barnen börjar utforska 
vatten på ett eller annat sätt?" (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 4) och följs sedan 
av vad som anges vara ett citat från en pedagogs skrivna berättelse om hur hon 
uppmärksammat barnens utforskade av vatten i sitt arbete vid en förskola. 

25 Den uppmärksamme läsaren kommer i det här avsnittet att märka att jag refererar till tre olika 
dokument samtidigt som jag tidigare beskrivit att jag granskat handledningen till temana Luft 
respektive Vatten, det vill säga två dokument. Det kan behövas en förklaring till detta. I den 
tryckta handledningen till temat Luft återfinns inte den inledande delen vilken istället hämtats 
via NTAs webbsida och medlemsinloggning där. I den tryckta handledningen till temat Vatten 
ingår den inledande delen som även den finns som nätresurs via medlemsinloggning. 
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’Barnen utforskade vatten både inne och ute på olika sätt. Jag upptäckte att 
vatten var väldigt fascinerande och lustfyllt för barnen. Barnen undersökte vat-
ten med alla sina sinnen. Ute erbjöds de vatten naturligt vid regnväder eller 
genom att vi tog ut vatten på olika sätt. De undersökte vatten som rann ur stup-
rören eller ur otäta hängrännor. De samlade vatten i hinkar och öste med spadar 
till olika kärl. De hoppade och skvätte med vattnet i vattenpölarna. De följde 
vatten som rann på olika sätt och platser. De smakade på vatten. De öste vatten 
med spadar och hällde i hinkar. De målade med vatten. De hällde vatten nedför 
olika lutande föremål som rutschkanor eller i vattenhjul. Inne erbjöds barnen 
naturligt vatten vid tvättställen. Där undersökte de vatten genom att sätta hän-
derna under vattenstrålen så det sprutade åt alla håll. De använde pappershand-
dukar som de blötte och klämde ur. De höll händerna under vattenstrålen me-
dan de satte på mycket respektive lite vatten på kranen. De studerar vattenstrå-
len hur den såg ut när de hade fullt respektive litet vattenflöde.’ (Fenomenma-
gasinet, u.å.-b, s. 4) 

I citatet anges flera konkreta exempel på barnens spontana aktiviteter med 
vatten. Beskrivningarna följs av en uppmaning där det görs tydligt att barnens 
utforskande poängteras: "Här finns mängder av utforskande som enkelt kan 
fortsätta med ett flertal av experimenten i detta häfte." (Fenomenmagasinet, 
u.å.-b, s. 4). Barnens vardagliga aktiviteter med vatten utgör en väsentlig ut-
gångpunkt som pedagogen uppmanas starta i och stödja genom att skapa möj-
ligheter till fortsatta undersökande aktiviteter där vatten står i fokus. 

Ett annat centralt sätt som framhålls för att skapa förutsättningar för bar-
nens utforskande som framkommer i texterna är genom att barnen erbjuds sär-
skilt material och det som benämns ”produktiva frågor”. Ett exempel på skriv-
ningar där utforskandet betonas på detta sätt finns i handledningen till tema 
Luft där projektförslaget Flygning beskrivs. 

Att konstruera en pappershelikopter, sid. 31 behöver inte bli något som tar slut 
efter att barnen har konstruerat färdigt och sedan prövat och lekt några gånger 
med helikoptern. Om pedagogen lägger fram olika typer av papper samt ställer 
produktiva frågor kan detta bli ett utforskande experiment. ’Vad händer om du 
gör en liten helikopter? Vad händer om du använder ett tjockare papper? Jäm-
för gärna med föremål i naturen t.ex. lönnens frukter. Sedan kan man gå vidare 
med att göra olika typer av pappersflygplan och utforska dessa. ’Vilket pap-
persflygplan går längst? Efter att barnen har gjort pappershelikoptrar kan de 
också få vika olika typer av pappersflygplan och få utforska dessa. Hjälp bar-
nen först att vika en modell. Därefter kan ni lägga fram olika papperskvalitéer 
och låta barnen pröva med dessa. Ta också fram gem, lera, makaroner, klister 
och tejp. Då kan barnen placera små tyngder på olika delar av planet och ut-
forska när det flyger rakast eller längst. Låt också barnen gå ut och prova vad 
som händer om de kastar planen med eller mot vinden och vad som händer om 
de står högt och kastar. Stimulera barnen att göra egna ritningar och vikningar. 
(Nilsson & Sterner, u.å., s. 5) 
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I skrivningarna i citatet framkommer en tydlig önskan att barnen ska engage-
ras i det som benämns utforskande experiment genom ett särskilt sätt att ar-
beta. Det handlar om att barnen erbjuds material att konstruera pappersheli-
koptrar och flygplan av samt att de stimuleras att göra olika undersökningar 
där de gjorda konstruktionerna ingår. Detta är tänkt att ske genom att pedago-
gen ställer "produktiva frågor" vilket framträder som en typ av frågor som är 
av öppen karaktär, men som samtidigt också innehåller en uppmaning. 

Skrivningar som pekar på vikten av utforskande framträder också i formu-
leringar som betonar ett sätt att arbeta där barnens frågor och idéer utgör ut-
gångspunkt i de aktiviteter som genomförs. Ett exempel på detta återfinns i 
handledningen till tema Vatten, i texten som handlar om Isprojekt från försko-
lan Färjan. I citatet nedan ger textförfattarna olika förslag på aktiviteter där 
”isbollar” ingår. I texten framgår att isbollar är ballonger som fyllts med vatten 
och lagts i frysen så att is bildats. 

Vid ett annat tillfälle då små barn utforskade isbollar lade de dem i handfatet 
och spolade varmt vatten på dem och sedan kallt på en annan isboll. Här finns 
stora möjligheter till utforskande. Man kan låta barnen lägga isbollarna på 
varma och kalla ställen och jämföra var de smälter fortast. Man kan också lägga 
tillbaka isbollarna i frysen och se vad som händer. Barnen fick också lägga 
isbollarna i ett plastakvarium och se vad som hände om de flöt eller sjönk. Det 
är viktigt vid alla dessa tillfällen att barnen får ha teorier om vad som ska hända 
och sedan också ha teorier efteråt och ställa frågor. Det viktiga är att barnen 
får äga frågan och att det är barnens frågor ni tillsammans med dem försöker 
undersöka och gå vidare utifrån. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 7) 

I citatet lyfts möjligheter att åstadkomma utforskande för barnen och olika 
förslag ges på aktiviteter av undersökande karaktär. I denna process beskrivs 
barnens idéer (i handledningarna kallat "teorier") och frågor om vad som hän-
der både före och efter olika undersökningar som väsentliga och det som ska 
driva den undersökande processen framåt. Detta kallas att barnen får "äga frå-
gan". En tolkning av skrivningarna är att det barnen uppmärksammar och ut-
trycker ses som en viktig del i att åstadkomma utforskande aktiviteter för bar-
nen. 

Sammanfattningsvis lyfts barnens utforskande gång på gång fram i texterna 
genom beskrivningar av olika, specifika sätt att arbeta som skapar möjligheter 
för det man här kallat utforskande. Läraranvisningar i texterna pekar på att 
författarna menar att detta kan åstadkommas genom att barnens spontana ak-
tiviteter uppmärksammas och stödjs och att barnen erbjuds material och öppna 
frågor samt att barnens frågor och idéer utgör utgångpunkt i arbetet. Det åter-
upprepade fokuset på utforskande som framträder i texterna har i analysen 
tolkas som att det finns en önskan från textförfattarna att barnen ska utveckla 
ett specifikt arbetssätt genom att de involveras i sammanhang där de ägnar sig 
åt undersökande aktiviteter till exempel utifrån vad som för stunden fångar 

137 



  

   
 

   
  

  
 

 
    
  

  
      

   
 

 

 
   

         
  

 
    

           
   

  
   

        
  

 
  

         
   

     
  

 
 

    
    

     
     

 
 

  
      

deras uppmärksamhet eller utifrån öppna frågor från pedagogen. Jag tolkar här 
in ett övergripande syfte att barnen ska utveckla ett utforskande arbetssätt. 

Att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap 
När man läser handledningarna är det tydligt att textförfattarna vill att arbetet 
med experimenten som ingår i såväl temat Luft som Vatten ska upplevas lust-
fyllt av barnen. Ett exempel på hur detta uttrycks i texterna är en formulering 
som, undantaget ett ord, återfinns ordagrant i början av var och en av hand-
ledningarna. Följande citat är hämtat ur handledningen till tema Vatten: "Det 
viktigaste för oss när vi har utvecklat det här temat har varit att förmedla gläd-
jen i att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen med vatten" (Feno-
menmagasinet, u.å.-b, s. 2). Ambitionen att barnen ska uppleva att arbetet med 
experiment är lustfyllt kan tolkas inrymma en förväntan att detta ska bidra till 
att skapa motivation inför fortsatt arbete med naturvetenskap.  

Förutom citatet ovan återfinns upprepande formuleringar som handlar om 
barnens upplevda glädje, spänning och förväntan i samband med olika aktivi-
teter. Nedanstående citat, som i nämnd ordning är hämtade från texterna som 
behandlar projekten Flyta, sjunka och Ytspänning i handledningen till tema 
Vatten samt Såpbubblor i handledningen till tema Luft, utgör några exempel 
på detta. 

På en förskola i Sundbyberg hade pedagogerna ställt ut ett plastakvarium fyllt 
med vatten på gården. Barnen tyckte det var väldigt roligt att lägga saker i 
akvariet. Det fanns många grankottar på gården, en del torra och en del blöta. 
Barnen lade i dem och tyckte det var så spännande när de blöta sjönk och de 
torra flöt, men så var det en kotte som först sjönk och sedan flöt upp och sen 
sjönk igen. […] Detta fenomen älskade barnen och hela projektet fick heta 
’Kotten som kom upp’. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 12–13) 

Experimenten som handlar om ytspänning tycker de flesta barn är väldigt ro-
liga att göra. En pedagog på en NTA-förskola i Linköping, Claes Nittmark 
berättade att när han gjorde experimentet på sidan 9, ’Lek med ytspänning’ 
med barnen sade han att familjen oregano var ute och badade och när han drop-
pade i diskmedlet då kom det en haj. Alla barnen tyckte naturligtvis att det var 
spännande och roligt. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 11) 

De startar med att bubbla med olika slags sugrör i vattnet. Pedagogen Maria 
frågar vad de tror ska hända om hon häller i lite diskmedel i vattnet. Inga spon-
tana förslag, utan de väntar spänt. Maria häller i diskmedel. Barnen blåser. 
Glädjen är stor när det börjar skumma och bubbla upp bubblor. - Bubblor!!!!, 
ropar de flera gånger. De blåser och bubblar. Det skummar över på bordet, som 
snart är täckt med bubblor och skum. Barnen fortsätter tills det inte finns 
mycket såpbubbelblandning kvar. Det känns naturligt att avsluta. Anna säger 
när hon går: - Hejdå, Bubblorna! (Nilsson & Sterner, u.å., s. 7) 
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De återkommande formuleringar som citaten är exempel på kan ses som ut-
tryck för att det finns en ambition att arbetet med ett NTA-tema ska genomfö-
ras så att det blir ett lekfullt experimenterande som barnen tycker är roligt. En 
tolkning som kan göras av detta sätt att uttrycka sig i texterna är att textförfat-
tarna har en önskan att barnen, genom att involveras i lustfyllda aktiviteter, 
stimuleras att vilja arbeta med naturvetenskap. Utifrån en sådan tolkning är 
det möjligt att textförfattarna ser ett övergripande syfte som handlar om att 
barnen ska bli intresserade av naturvetenskap även om de inte uttryckligen 
formulerar sig så. 

Det finns också ett exempel från texterna där ambitionen att barnen utveck-
lar intresse för naturvetenskap uttrycks explicit. Det är i handledningen till 
tema Vatten, i texten där Isprojekt från förskolan Färjan beskrivs. I den upp-
manas pedagogen att skapa sammanhang där barnen engageras i undersö-
kande aktiviteter som antas göra det möjligt för dem att bland annat utveckla 
ett intresse för naturvetenskap. 

Vi rekommenderar att i stället för att börja med att hälla salt och karamellfärg 
på isbollarna (sidan 17 i vattenhäftet) först låta barnen utforska isbollarna på 
olika sätt som vi har beskrivit ovan. Ge barnen produktiva frågor som, ’Har ni 
lagt märke till hur isbollarna ser ut? Hur känns det om man tar på dem? Vad 
händer om ni lägger isbollen i vatten? Vad händer om ni lägger isbollen i varmt 
vatten? Vad händer om ni lägger den i kallt vatten? Varför tror ni att isbollen 
smälter fortare i det varma vattnet?’ Det viktiga är att barnen ska få utforska 
is, ha egna teorier, ställa egna frågor och göra undersökningar som gör att de 
kan få svar på sina frågor. När ni jobbar på det här sättet låter ni barnen samtala 
naturvetenskap samtidigt som det fördjupade utforskandet leder till att barnens 
kunskap och intresse för naturvetenskap utvecklas. (Fenomenmagasinet, u.å.-
b, s. 7) 

Ett övergripande syfte att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap 
framträder således explicit vid ett tillfälle i texterna och implicit genom åter-
kommande skrivningar som betonar barnens glädje, spänning och förväntan i 
samband med experiment, vilket har tolkats omfatta en avsikt att väcka ett 
intresse för naturvetenskap hos barnen. 

Att barnen ska utveckla naturvetenskapliga kunskaper 
I handledningarna återfinns återkommande formuleringar som på olika sätt 
inrymmer avsikter att barnen ska utveckla specifika kunskaper om naturve-
tenskapliga fenomen. Ett fåtal explicita formuleringar angående kunskapsut-
veckling kan hittas i handledningen till tema Vatten. Följande exempel på 
detta är hämtat ur texten som behandlar: Isprojekt från förskolan Färjan. 

Det viktiga är att barnen ska få utforska is, ha egna teorier, ställa egna frågor 
och göra undersökningar som gör att de kan få svar på sina frågor. När ni job-
bar på det här sättet låter ni barnen samtala naturvetenskap samtidigt som det 
fördjupade utforskandet leder till att barnens kunskap […] utvecklas. Det är 
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viktigt att ni inte går fram för fort utan att ni fördjupar utforskandet och att ni 
genom att använda dokumentationen märker vad som intresserar barnen och 
hur ni ska gå vidare nästa gång. Genom att jobba på detta sätt kan alltså barnen 
få kunskap om vattnets olika faser, i alla fall fast och flytande fas samt hur 
dessa olika faser kan omvandlas till varandra. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 
7–8) 

I citatet framträder tydligt en ambition att barnen ska lära sig om vattnets olika 
faser. Ytterligare ett exempel på en explicit skrivning som rör barns naturve-
tenskapliga kunskapsutveckling har hämtats från handledningen till tema Vat-
ten, denna gång ur det avsnitt som behandlar projektet Ytspänning. 

Ni kan naturligtvis ta experimenten och eventuella undersökningar ute i en helt 
annan ordning. Men huvudsaken är att ni knyter ihop de olika tillfällena med 
hjälp av dokumentationen. På det sättet ökar ni barnens lärande och kunskaps-
utveckling om ytspänningen. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 12) 

Att koppla olika aktiviteter till varandra med hjälp av dokumentation framträ-
der i det här citatet som en avgörande handling som antas stödja barnens na-
turvetenskapliga lärande, i detta exempel handlar det om att barnen ska lära 
sig om ytspänning. Det framgår inte någon ytterligare anvisning i texten gäl-
lande på vilket sätt detta ska göras. 

Förutom ett fåtal explicita formuleringar angående kunskapsutveckling 
finns flera skrivningar i handledningarna som pekar på en ambition att barnen 
ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga fenomen, även om textförfat-
tarna inte skriver fram detta uttryckligen. Ett exempel återfinns i följande citat 
från handledningen till tema Vatten i avsnittet som handlar om projektförsla-
get Flyta, sjunka: 

Många barn tänker att saker flyter för att de har luft i sig. För att visa betydelsen 
av luft kan man jämföra en potatis och en apelsin. Potatisen och apelsiner väger 
kanske rätt lika, men apelsinen flyter och potatisen sjunker. Skala apelsinen. 
Apelsinen är lättare, men ändå sjunker den! En metafor man kan använda: ’Vi 
tog av apelsinen flytvästen.’ De flesta barn har erfarenhet av diverse hjälpme-
del för att flyta t.ex. flytväst, badringar m.m. 

Ytterligare utmaning. Om vi skär potatisen i mindre och mindre bitar vad tror 
ni händer då? Hur små bitarna än är sjunker de. Kan man få potatisen att flyta? 
Den flyter om man ger den formen av en båt. 

Att tänka på: I alla försöken ovan används biologiska material och deras den-
sitet kan variera lite beroende på ålder, hur länge de legat m.m. Moroten kan 
ibland flyta/halvflyta likaså den skalade apelsinen. Det beror på att de är gamla 
och att vätska kan ha ersatts av luft vilket ju påverkar densiteten så den blir 
lägre. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 13) 
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En tolkning som kan göras av sammanhanget som beskrivs i citatet är att det 
inrymmer en önskan att barnen ska lära sig om faktorer som påverkar föremåls 
flytförmåga, även om detta inte direkt skrivs ut i termer av barns kunskapsut-
veckling eller lärande. Ett annat liknande exempel finns i handledningen till 
tema Luft i läraranvisningen till projektet som benämns Vinden som kraft. Vad 
är luft? Kan man fånga luft? Vad är vind? Vad är det när det blåser. 

Här är det också viktigt att pedagogen under utforskandet har funderat ut pro-
duktiva frågor som: ’Vad händer om du håller ’möllan’ eller ställer ’segelbilen’ 
i lä?’ Varför går bilen just åt det hållet? Hur kan du få ’segelbilen’ att gå fortare, 
’möllan’ att snurra fortare? Vad beror det på? Kan vi mäta hur fort bilen går?’ 
Barnen kommer hela tiden på nya sått att utforska vindens rörelse och hur den 
omvandlas till rörelseenergi. Då är det viktigt att pedagogen dokumenterar vad 
barnen säger och gör och sedan återför dokumentationen till barnen vid nästa 
tillfälle. Här passar det också att samtala med barnen och visa bilder på vind-
kraftverk och väderkvarnar och vad de används till och var de brukar ligga. 
Fråga alltid barnen först om de känner till detta. 

Hur kan vi se om det blåser och hur mycket det blåser? Titta på trädens blad, 
hur håret flyger etc. Men om det är på vintern och det inte finns några blad på 
träden och alla har mössa på sig? Då kan vi göra en egen vindmätare (sid.22)! 
Här börjar barnen på Anna-Lenas avdelning att diskutera begreppen medvind 
och motvind. 

När ni pratar med barnen om vindstyrka passar det också att göra raketen på 
sidan 30. När de blåser starkare märker de att raketen far i väg längre och tvär-
tom. Här kan också barnen få utforska vad som händer om de konstruerar olika 
typer av raketer, långa, korta, vida, snäva. Vad händer om de sätter ett gem i 
spetsen på raketen till exempel? (Nilsson & Sterner, u.å., s. 4) 

I citatet berörs vind och vindkraft på olika sätt. Även om detta inte uttryckligen 
framgår är det möjligt att tolka in en ambition att barnen ska lära sig om vindar 
och vindkraft, trots att det inte skrivs ut. 

På flera ställen i texterna återfinns skrivningar som ger uttryck för att barns 
upptäckter antas kunna leda till naturvetenskaplig kunskapsutveckling. Ett ex-
empel av det här slaget finns i handledningen till tema Vatten, i stycket som 
behandlar projektet Löslighet där textförfattarna också ger förslag på experi-
ment. 

Här hade Camilla kunnat fråga om barnen tror att man kan använda något annat 
än sand? Kan man använda jord, lera, mjöl eller socker? Här kunde barnen ha 
fått blanda allt detta med vatten och undersöka vad som händer. Barnen kan då 
upptäcka att vissa saker blandar sig bra (löser sig) och andra inte. Därefter kan 
man gå vidare med experimenten på s. 24, 25 och 26. (Fenomenmagasinet, 
u.å.-b, s. 11) 

I citatet framkommer en anvisning som pekar på hur pedagogen "hade kunnat" 
agera i situationen och vilka möjligheter man tänker sig att detta kunnat skapa 
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för barnen. Skrivningarna går att tolka som att barnen hade kunnat lära sig om 
olika materials löslighet i vatten om pedagogen ställt öppna frågor som också 
innehållit en uppmaning att göra något. Citatet visar också att textförfattarna 
pekar på specifika experiment som passar att genomföra i samband med de 
projekt som förslås och/eller beskrivs i handledningarna. En tolkning som kan 
göras är att de försök som föreslås i citatet är tänkta att behandla ”löslighet” 
även om detta inte skrivs ut i texten. I textdelen i handledningen som innehål-
ler naturvetenskaplig bakgrundsfakta behandlas vattnets egenskap att lösa 
andra ämnen. Detta utgör ett exempel på att det som kan uppfattas som centralt 
i de projekt som beskrivs/föreslås i handledningarna också behandlas i textde-
len som innehåller bakgrundsfakta även om dessa delar inte tydligt kopplas 
ihop. Följande avsnitt om vattnets funktion som lösningsmedel återfinns i text-
delen som innehåller bakgrundsfakta om NTA-temat Vatten: 

Vattnets förmåga att lösa andra ämnen beror på denna laddningsfördelning och 
uppkomsten av bindningar mellan vattenmolekylen och andra ämnen som 
också har en laddningsfördelning, ”vattenlika” kan man säga. Sådana ämnen 
är t.ex. koksalt, socker, bikarbonat m.fl.. Ämnen som är ”vattenolika” dvs. sak-
nar dessa laddningar (bensin, olja m.fl.) och/eller är mycket stora molekyler 
(t.ex. stärkelse) löser sig ej i vatten. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 5) 

Citatet kan uppfattas som ett uttryck för att det finns en avsikt från textförfat-
tarnas sida att barnen ska lära sig om vattnets förmåga att lösa andra ämnen, 
till exempel att vatten löser sig lättare med ”vattenlika” ämnen än med ”vatten-
olika” ämnen, även om detta inte uttrycks explicit i texten. Sammanfattnings-
vis framträder ett övergripande syfte att barnen ska utveckla kunskap om na-
turvetenskapliga fenomen i texterna. I huvudsak uttrycks detta syfte utan att 
det är tydligt framskrivet vilka naturvetenskapliga kunskaper som textförfat-
tarna tänker sig att barnen ska utveckla. 

Att barnen ska utveckla förståelse av naturvetenskapliga fenomen 
Som framgått av analysen ovan finns formuleringar i handledningarna som 
pekar på en ambition att barnen ska utveckla förståelse av naturvetenskapliga 
fenomen. I texterna finns dock en mångtydighet i vad mån specifika naturve-
tenskapliga begrepp ska användas för dessa fenomen och hur de kan förklaras. 
Tre olika förhållningssätt har framträtt, i ett förmedlas ett budskap att natur-
vetenskapliga begrepp inte utgör något centralt när pedagogen ska arbeta med 
NTA, i ett annat uppmanas pedagogen att använda naturvetenskapliga begrepp 
i samtal med barnen och i ett tredje avråds pedagogen från att använda och 
förklara naturvetenskapliga begrepp. 

Det första förhållningssättet framträder i en närmast ordagrann formulering 
som förekommer i båda handledningarna där textförfattarna lyfter fram vad 
de ser som det centrala med respektive NTA-tema. Följande exempel har häm-
tats ur handledningen till temat Luft: ”Det viktigaste för oss när vi har utveck-
lat det här temat har varit att förmedla glädjen i att experimentera, leka och 
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upptäcka olika fenomen kring luft och kanske ibland få en etikett att fästa på 
fenomenet.” (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 2). Den här skrivningen pekar på 
att det primära med pedagogers arbete med NTA-temat är att barnen ska få 
vara med om roliga, lekfulla situationer med experiment. Uttrycket ”kanske 
ibland få en etikett att fästa på fenomenet” kan tolkas som en vag antydan att 
naturvetenskapliga begrepp kanske kan användas ibland men att detta inte är 
det viktiga. Det är värt att notera att det inte uttryckligen framgår huruvida det 
handlar om naturvetenskapliga begrepp, när man använder ett ord som etikett, 
men skrivningen kan tolkas som att det är vad som avses, utifrån samman-
hanget. 

Ett exempel från texterna då det andra förhållningssättet, där pedagogen 
uppmanas att använda naturvetenskapliga begrepp i samtal med barnen, fram-
träder är följande citat som är en del av beskrivningen som ges av projektet 
Tryck i handledningen till tema Vatten. 

Låt barnen börja med att först få utforska fritt. Sedan kan ni börja med att ge 
barnen produktiva frågor. ’Vad händer med vattenstrålen om du skruvar på 
kranen mera?’ ’Vad händer om du minskar på öppningen genom att sätta för 
fingret?’ Låt barnen ha förutsägelser och teorier om vad som kommer att 
hända. Vid samtalet med barngruppen använder ni som pedagoger ordet tryck. 
När barnen skruvar på kranen mer får vi ett högre tryck och när de drar åt 
kranen blir trycket mindre. Låt barnen sätta en sked under kranen och låt dem 
undersöka och beskriva vad som händer vid högre och lägre vattentryck. Sam-
tala med barnen om hur vattnet sprutar mot skeden med högre respektive lägre 
tryck. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 14) 

I citatet ges en tydlig uppmaning till pedagogerna att använda begreppet tryck 
i samtal med barnen. Texten innehåller också anvisningar om vad som ger 
högre respektive lägre tryck och pedagogen uppmanas att sätta ord på vad som 
händer när man justerar vattenflödet i kranen. Med utgångpunkt i detta är det 
möjligt att tänka sig att det finns en önskan att barnen på sikt ska utveckla 
förståelse av det naturvetenskapliga fenomenet tryck genom att pedagogen 
namnger detta med en adekvat naturvetenskaplig term. Ytterligare skrivningar 
i texterna som kan tolkas som en anvisning till pedagogen att använda sär-
skilda uttryck för att benämna det som sker i samband med experiment, kan 
hämtas i exemplet nedan som återfinns i handledningen till tema Vatten och 
texten som behandlar projektet Isprojekt från förskolan Färjan. 

De lägger isbollarna i en dockvagn och då blir det vått i dockvagnen. Barnen 
och Lotta pratar om hur det blir vatten av isbollen, den smälter säger Lotta. Det 
är viktigt att ge barnen språket. Hela tiden under utforskandet pågår ett samtal 
mellan barnen och Lotta och också mellan de olika barnen. Barnen och peda-
gogen samtalar om naturvetenskap. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 7) 

I exemplet ovan beskrivs att pedagogen och barnen samtalar om vad som hän-
der när det blir vått i barnvagnen och pedagogen sätter ord på detta med hjälp 
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av uttrycket ”den smälter”. De formuleringar som jag lyft fram genom exemp-
len pekar på att textförfattarna har en viljeriktning att barnen ska utveckla kän-
nedom om naturvetenskapliga fenomen. En tolkning som har gjorts i analysen 
är att det handlar om att barnen ska involveras i sammanhang där pedagogen 
namnger det som händer vilket antas göra det möjligt för dem att koppla sam-
man det som sker med korrekta naturvetenskapliga begrepp. 

Avslutningsvis framträder också ett tredje förhållningssätt där textförfat-
tarna tydligt avråder från att försöka använda och förklara naturvetenskapliga 
begrepp. Ett exempel kan hämtas ur handledningen till tema Vatten, där ett 
förslag till projekt benämns Ytspänning. I texten beskrivs hur en pedagog talat 
med barnen om det som händer i experimentet Lek med ytspänning där kryd-
dor på vattenytan skingras när diskmedel droppas i vattnet och gör att ytspän-
ningen bryts. Pedagogen berättar att familjen Oregano är ute och badar och 
när diskmedlet droppas i vattnet beskrivs detta som att en haj kommer. I texten 
som följer betonas att det är bra att använda detta sätt att prata om det som 
händer så att det inte blir för svårt att förstå för barnen. Inga specifika natur-
vetenskapliga begrepp används, men i den till pedagogen förklarande texten 
används däremot en rad naturvetenskapliga begrepp. 

Vattnets ytspänning är ett svårt begrepp och därför är det bra att använda me-
taforer som ovan om detta. Vid vattenytan finns inga bindningar mellan mole-
kyler uppåt, bara åt sidan och nedåt i vattnet. Det är detta som gör ytspän-
ningen. Diskmedel slår sönder bindningarna. 

Naturligtvis så tycker vi att ni inte ska ha sådana avancerade förklaringsmo-
deller för barnen utan det barnen ska få utforska, undersöka, observera och 
samtala om tillsammans med er är det som de ser. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, 
s. 11–12) 

I citatet framgår en anvisning till pedagogen att den mer precisa naturveten-
skapliga förklaringen av fenomenet ytspänning, som inrymmer en rad natur-
vetenskapliga begrepp, inte anses passande att förmedla till barnen. Det fram-
träder som att det är självklart att detta inte är lämpligt. Vidare i texten följer 
en anvisning av vad man tänker sig att ”barnen kan se”. 

Och det som barnen kan se är just att vattenytan har en ’hinna’, eller nät som 
till och med är så stark att vissa insekter kan springa på den och vissa småsaker 
kan ligga på den utan att den brister. Hinnan kan också bilda vackra droppar 
på blad ute i naturen. Allra bäst blir dropparna på daggkåpeblad därför att dagg-
kåpans blad är håriga. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 12) 

Detta skulle kunna tolkas som en vägledning till pedagogen att i första hand 
prata med barnen om ytspänningen med hjälp av ord som författarna menar 
att barnen kan förstå, vilket är andra ord än specifikt naturvetenskapliga be-
grepp.  
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Ytterligare exempel från texterna som innehåller något som kan tolkas som en 
avrådan att använda naturvetenskapliga begrepp återfinns i beskrivningen av 
projektet som benämns Flyta, sjunka. I texten beskrivs hur barnen vid en för-
skola ser att torra kottar flyter och blöta sjunker. Barnen uppmärksammar spe-
cifikt en kotte som först sjunker men sedan flyter. I texten anges förklaringen 
att detta har att göra med att kotten hade samma densitet som vattnet. Efter 
detta ges följande anvisning: 

Densitet är dock ett väldigt svårt begrepp så man ska inte försöka förklara det 
utan bara lyssna in barnens teorier om varför olika saker flyter eller sjunker 
och låta dem experimentera. Man kan vara ute och använda naturmaterial eller 
inne med t.ex. frukt och grönsaker. Då behöver man olika frukter och grönsa-
ker såsom äpple, potatis, apelsin, vindruva, morot, ananas, lök m.m. 
Börja med att låta barnen ha hypoteser om vilka frukter/grönsaker de tror kom-
mer att flyta och vilka de tror kommer sjunka och varför. Därefter fyller du 
akvariet med vatten och låter barnen pröva sina hypoteser. Här är det också 
viktigt att barnen får teckna både sina hypoteser och sedan resultatet. När sedan 
barn och pedagoger samtalar både om hypoteserna och resultatet är det lättare 
för barnen att föra ett samtal om de har sina teckningar som stöd (Fenomen-
magasinet, u.å.-b, s. 13). 

Sammanfattningsvis framträder tre olika sätt att förhålla sig till naturveten-
skapliga begrepp och förklaringar i handledningarna. För det första framförs 
ett budskap inledningsvis i texterna som kan tolkas som att begrepp och för-
klaringar inte är det viktiga med NTA. För det andra framkommer en tydlig 
uppmaning att pedagogen ska använda vissa begrepp i samtal med barnen vil-
ket kan göra det möjligt för dem att koppla samman det som sker med en na-
turvetenskaplig term. Det handlar om sammanhang där det gäller begrepp som 
också används vardagligt, som i exemplet med begreppet ”tryck”. För det 
tredje framkommer vad som kan beskrivas som en avrådan från att använda 
naturvetenskapliga begrepp och att försöka förklara dem i undervisningen. Det 
handlar här om specifikt naturvetenskapliga begrepp som i regel inte används 
i vardagligt tal, till exempel ”densitet” och ”ytspänning”. Sammantaget fram-
träder en mångtydighet i texterna när det gäller att använda naturvetenskapliga 
begrepp och om dessa ska förklaras för barnen i arbetet med NTA. 

Sammanställning av framträdande drag i de inledande delarna av 
handledningarna 
Resultatet visar fyra övergripande syften i handledningarnas inledningar som 
kan tolkas som framträdande drag i dessa textdelar. Vanligen är dessa över-
gripande syften implicit uttryckta. Ett övergripande syfte som framträder är 
att barnen ska utveckla ett utforskande arbetssätt vilket innebär ett specifikt 
sätt att arbeta där barnen kan ägna sig åt undersökande aktiviteter genom att 
pedagogen iakttar, uppmärksammar och stödjer barnens spontana aktiviteter, 
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erbjuder barnen material och ställer frågor som innehåller en uppmaning att 
göra något, samt utgår ifrån barnens idéer och frågor och använder det som 
utgångpunkt för att skapa undersökande aktiviteter. Ett annat övergripande 
syfte är att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskapliga experiment 
vilket uttrycks explicit vid ett tillfälle och implicit genom återkommande 
skrivningar som betonar glädje, spänning och förväntan i samband med expe-
riment. Ett tredje övergripande syftet är att barnen ska utveckla naturveten-
skapliga kunskaper vilket uttrycks utan att det är tydligt framskrivet vilka na-
turvetenskapliga kunskaper som textförfattarna tänker sig. Ett fjärde och sista 
övergripande syfte som framträder är att barnen ska utveckla förståelse av 
naturvetenskapliga fenomen men tre olika förhållningssätt visar sammantaget 
en mångtydighet gällande hur man tänker sig användandet av naturvetenskap-
liga begrepp och förklarandet av dessa för barnen. I det första förhållningssät-
tet framförs ett budskap att pedagogens användande av naturvetenskapliga be-
grepp inte ses som centralt i arbetet med NTA. I det andra förhållningssättet 
anvisas pedagogen att använda naturvetenskapliga begrepp. Slutligen i det 
tredje förhållningssättet avråds pedagogen att använda och förklara naturve-
tenskapliga begrepp. 

Övergripande och närliggande syften i 
experimentbeskrivningarna 
Experimenten som ingår i respektive handledning utgörs av beskrivningar av 
specifika aktiviteter och när man läser handledningarna framgår det att det är 
tänkt att pedagoger och barn kan arbeta med dessa på olika sätt. I handled-
ningen till tema Luft anges att vissa av försöken är tänkta att genomföras som 
demonstrationer medan andra är tänkta att genomföras i grupp eller individu-
ellt. I handledningarna anges också att det inte är nödvändigt att göra samtliga 
experiment som ingår och att försöken inte behöver göras i den ordning som 
de presenteras i handledningen. Pedagogen uppges vara den som bäst kan av-
göra vad som passar för de barn som är aktuella (Fenomenmagasinet, u.å.-a, 
u.å.-b). 

I nedanstående avsnitt presenteras de övergripande och närliggande syften 
som framträtt i analysen av experimentbeskrivningarna. Försöken som analy-
serats är de som förskollärarna genomför i undervisningen under det att stu-
dien pågick och analysen presenteras i den ordning som experimenten åter-
finns i handledningarna. Försöken ur handledningen till NTA-temat Luft pre-
senteras först, följt av experimenten ur NTA-temat Vatten. Varje analys av-
slutas med en tabell där de övergripande och närliggande syften som skrivits 
fram sammanställs. 
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Experimentet Blåsa luft 
I texten som behandlar försöket Blåsa luft anges att det som behövs för att 
genomföra försöket är följande: en djup skål, karamellfärg, en genomskinlig 
burk och sugrör (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 5). Förutom informationen om 
vilket material som behövs återfinns även följande formulering om luft inled-
ningsvis i texten till det här försöket: ”Luft finns runtomkring oss och vi an-
vänder det när vi andas. Vi fyller våra lungor med luft när vi andas in.” (Fe-
nomenmagasinet, u.å.-a, s. 5). Denna skrivning följs av nedanstående anvis-
ning av hur experimentet är tänkt att genomförs: 

1. Fyll en skål med färgat vatten och stoppa ner en burk i den så att burken helt 
fylls med vatten. 
2. Lyft burken rakt upp med burköppningen fortfarande kvar under ytan (Bot-
ten upp). 
Vad händer? 
3. Tag ett böjbart sugrör och för det försiktigt ner i vattnet så att den böjda 
delen av sugröret kommer in under kanten på burken. 
4. Blås försiktigt in luft i burken. (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 5) 

Efter ovanstående anvisning anges följande förklaring utan att det står något 
om att det är sådant som är tänkt att pedagogen ska säga till barnen. 

Vad händer? 
Sakta fylls burken med luft från dina lungor och luften tränger ut vattnet. Kan 
man använda detta till något? Vrak som har hamnat upp och ner i havet kan 
man fylla med luft. Då flyter de upp. 

U-båtar utnyttjar det när de ska stiga och sjunka. De pumpar ut eller in vatten 
i båten och ersätter med luft. 

Hur kommer det sig att vattnet kunde hänga med upp i burken när du lyfte 
burken? 

Luft trycker på vattenytan (lufttryck) och ger ett tryck också i vattnet. Gränsen 
för hur stor burk vatten som lufttrycket kan trycka emot är en ca 10 meter hög 
burk. Det är principen för hur man kan lyfta vatten med hjälp av en pump, typ 
en gammaldags gårdspump. (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 5) 

I den inledande texten är fokus riktat mot att vi har luft i våra lungor. En cen-
tral del i genomförandet av försöket är att blåsa luft in i burken med vatten. I 
anslutning till beskrivningen av detta förfarande anges följande förklaring i 
texten: ”Sakta fylls burken med luft från dina lungor och luften tränger ut vatt-
net.” (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 5). I den fortsatta texten är fokus fortsatt 
riktat mot luft genom skrivningen som handlar om att vrak kan fås att flyta 
genom att de fylls med luft samt att förhållandet mellan vatten – luft gör det 
möjligt för u-båtar att stiga respektive sjunka i vatten. I analysen har dessa 
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formuleringar tolkats som att det finns en ambition att med hjälp av försöket 
rikta fokus mot luften som vi vanligtvis inte kan se. Skrivningarna som hand-
lar om hur det kommer sig att vattnet ”hänger med upp i burken” innehåller 
också ett budskap att luftens tryck på vattnet har en inverkan i det som sker, 
och att detta även används för att trycka upp vatten i en gårdspump. Detta kan 
tolkas som att det finns en ambition hos textförfattarna att barnen ska få ta del 
av denna förklaring och att de i samband med detta ska kunna relatera till 
eventuella vardagliga erfarenheter av gammaldags gårdspumpar, även om det 
inte skrivs ut. Med utgångpunkt i det skrivna här ovan kan ett närliggande 
syfte formuleras att barnen ska uppfatta att luften från lungorna tränger undan 
vattnet i burken. Ytterligare närliggande syfte som kan tolkas in är att barnen 
ska tillägna sig förklaringen att luften trycker på vattnet. De här närliggande 
syftena kan tänkas utgöra länkar avsedda att knytas till det övergripande syftet 
att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns och tar plats. Textförfattarna 
anger inte detta explicit i texten men det är en möjlig tolkning av formulering-
arna. 

Tabell 19. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Blåsa luft. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns/är något och tar plats 
Närliggande syften 
Att barnen ska uppfatta att luften från lungorna tränger undan vattnet i burken 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att luften trycker på vattnet 

Experimentet Bubbelkonst 
Det material som enligt beskrivningen behövs när detta försök ska genomföras 
är en liten burk, sugrör, flytande färg, diskmedel, vitt papper och vatten (Fe-
nomenmagasinet, u.å.-a, s. 8). Texten inleds och avslutas med formuleringar 
som pekar på att försöket syftar till att barnen ska uppfatta luft: ”Om vi blåser 
såpbubblor, så kan vi ”se” luften, eftersom då vet vi att inuti den sega såplös-
ningen finns det luft som vi blåst in. (…) Vad händer? Såplösningen binder in 
luft i bubblorna. Luften blir ’synlig’.” (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 8). Själva 
genomförandet av försöket beskrivs i olika steg där en såplösning som förbe-
retts i förväg används. 

1. Häll i såplösning i burken. Fyll på med någon färg. Blås i blandningen med 
hjälp av ett sugrör. Blir det inga bubblor, så försök med att späda med lite 
vatten. 
2. Iakttag när bubblorna växer i burken. När det är fullt med färgade bubblor, 
lägger du ett vitt papper ovanpå bubblorna och får ett fint bubbelmönster på 
papperet. 
3. Gör bubblor i olika färger och gör ett konstverk med många olika färger. 
(Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 8) 
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Denna anvisning kopplas inte specifikt till de inledande samt avslutande for-
muleringarna men formuleringen ”Iakttag när bubblorna växer i burken” i ci-
tatet ovan, kan tolkas dels som en anvisning till pedagogen att göra barnen 
uppmärksamma på detta och därigenom rikta fokus mot luften i bubblorna, 
dels en anvisning att studera det som sker och därigenom öva barnens förmåga 
att göra observationer. I texten framkommer också en aktivitet av skapande 
karaktär, genom att ett papper läggs ovanpå såpbubblorna så att ett mönster 
skapas på papperet. Mot bakgrund av vad som lyfts fram ovan är det möjligt 
att tolka in flera närliggande respektive övergripande syften. I beskrivningen 
av hur experimentet genomförs framträder att det finns en tydlig avsikt med 
försöket som handlar om skapande verksamhet och ett närliggande syfte är att 
barnen ska göra ett fint bubbelmönster genom att lägga ett vitt papper ovanpå 
luftbubblorna. Ett övergripande syfte med detta som kan uttydas är att barnen 
ska kunna skapa ett konstverk. Det är inte framskrivet i formuleringarna i tex-
ten att detta är vad textförfattarna tänker sig, men det är möjligt att tolka som 
ett övergripande syfte. I formuleringarna som anges i inledningen samt avslut-
ningsvis i texten framträder följande närliggande syften: att barnen ska upp-
fatta luften som fyller såpbubblorna och att barnen ska tillägna sig förkla-
ringen att det är luft (från lungorna) som fyller såpbubblorna. Dessa närlig-
gande syften kan tolkas som ämnade att länkas till ett övergripande syfte om 
att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns/”är” något och tar plats.
Återigen framgår det inte uttryckligen i texten att textförfattarna tänker sig ett 
sådant övergripande syfte, men i analysen har denna tolkning gjorts. Ett ytter-
ligare närliggande syfte som framträder i texten är att barnen ska studera luft-
bubblorna som skapas i burken med såplösning, vilket kan tänkas utgöra ett 
led i en strävan mot det övergripande syftet att barnen ska kunna göra natur-
vetenskapliga observationer. Återigen uttrycks detta inte explicit i texten, men 
det är tänkbart att textförfattarna ser ett sådant övergripande syfte även om det 
inte är utskrivet. 

Tabell 20. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Bubbelkonst. 

Övergripande syften 
Att barnen ska kunna skapa ett konstverk 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns/”är” något och tar plats 
Att barnen ska kunna göra naturvetenskapliga observationer 
Närliggande syften 
Att barnen ska studera luftbubblorna som skapas i burken med såplösning 
Att barnen ska ”se” luften som fyller såpbubblorna 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att det är luft (från lungorna) som fyller 
såpbubblorna 
Att barnen ska göra ett fint bubbelmönster genom att lägga ett vitt papper ovanpå 
luftbubblorna 
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Experimentet Bubbelkupol 
I texten som beskriver försöket Bubbelkupol anges att följande material be-
hövs när experimentet ska genomföras: vitt papper, en lågkantad skål kallad 
petriskål, diskmedel, vatten, färg samt sugrör (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 
9). I handledningen följer det här försöket efter det som benämns Bubbelkonst 
som även det handlar om att blåsa bubblor i såplösning. I beskrivningen av det 
här försöket återfinns inte någon formulering liknande den som anges i texten 
till experimentet Bubbelkupol och som handlade om att luften blir ”synlig” i 
försöket. I analysen har tolkningen ändå gjorts att experimentet Bubbelkupol 
är en fortsättning på försöket Bubbelkonst och att den faktatext som återfinns 
i texten till försöket Bubbelkonst är tänkt att gälla även för försöket Bubbelku-
pol. I beskrivningen av genomförandet anges att en ”petriskål” ställs på ett vitt 
papper varpå skålen fylls med färgad såplösning. Vidare innehåller texten en 
instruktion om att föra ner ett sugrör i lösningen och att blåsa bubblor så att 
dessa rinner över kanten på petriskålen och ner på papperet. När detta är gjort 
följer en anvisning att studera bubblorna som skapats, vilket visas i följande 
uppmaning som framträder som tänkt att pedagogerna ska rikta till barnen:
”Titta närmare på dina bubblor. Är de lika stora? Vad har de för form? Hur 
sitter de ihop med varandra? Vad händer när de spricker?” (Fenomenmagasi-
net, u.å.-a, s. 9). Efter anvisningen återfinns ytterligare uppmaningar dels att 
välja ut en luftbubbla och förstora denna genom att sticka in sugröret i bubblan 
och blåsa in luft, dels att iaktta mönstret som bildats på papperet: ”Välj en 
bubbla och stick in sugröret i den och blås den jättestor. Avsluta med att låta 
bubblorna försvinna. Lyft bort skålen och titta på det fina mönstret på papperet 
under skålen.” (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 9). 

På en bild i anslutning till experimentbeskrivningen visas hur mönstret som 
skapas ser ut. I texten som beskriver det här försöket återfinns inte några for-
muleringar som pekar på någon vidare avsikt med de aktiviteter som beskrivs. 
I handledningen följer det här försöket efter det som benämns Bubbelkonst 
som också inbegriper aktiviteter som handlar om att blåsa luftbubblor. I ana-
lysen har jag därför utgått ifrån att försöket Bubbelkupol är tänkt som en fort-
sättning på det i handledningen föregående experimentet Bubbelkonst. Med 
utgångpunkt i detta är det möjligt att göra tolkningen att den önskade slut-
punkten är att barnen ska utveckla kunskaper om det abstrakta fenomenet 
”luft”. Därmed kan ett övergripande syfte formuleras att barnen ska utveckla 
förståelse av att ’luft’ finns och är något och att luft tar plats även om vi inte 
kan ’se’ detta. Aktiviteterna att blåsa bubblor och att förstora en specifik 
bubbla som beskrivs i försöket Bubbelkupol kan tolkas som tänkta närliggande 
syften att barnen ska ges möjlighet att ”se” luften som fyller såpbubblorna och 
att de ska ta till sig förklaringen att det är ’luft’ (från lungorna) som fyller 
såpbubblorna. Analysen har också resulterat i ett närliggande syfte att barnen 
ska undersöka de skapade luftbubblornas storlek, form, sammanfogning och 
upplösning (vad som händer när bubblorna spricker). Uppmaningen i texten 
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att göra iakttagelser av luftbubblorna och de frågor som anges i anslutning till 
detta som handlar om luftbubblornas storlek, form, sammansättning och upp-
lösning kan tolkas som möjliga riktningsvisare för hur pedagogen ska styra 
fokus mot specifika saker i studiet av bubblorna. En tolkning av en önskad 
slutpunkt med dessa aktiviteter är att barnen ska kunna göra naturvetenskap-
liga observationer och samtala om dem, vilket därmed framträder som ett 
övergripande syfte som det är tänkbart att textförfattarna ser. Liksom i försö-
ket Bubbelkonst återfinns inslag av skapande aktivitet även i samband med 
detta experiment. I det här försöket handlar det om att barnen ska få syn på att 
det skapats ett mönster på papperet som lagts under petriskålen med såplös-
ning. Ett närliggande syfte som framträder i detta är att barnen ska upptäcka 
det fina mönstret på papperet. Det är möjligt att textförfattarna tänker sig att 
detta utgör ett led i strävan mot ett övergripande syfte att barnen ska kunna 
skapa ett konstverk, även om detta inte formuleras i texten. 

Tabell 21. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Bubbelkupol. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft finns/”är” något och tar plats 
Att barnen ska kunna göra naturvetenskapliga observationer och samtala om dem 
Att barnen ska kunna skapa ett konstverk 
Närliggande syften 
Att barnen ska ”se” luften som fyller såpbubblorna 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att det är luft (från lungorna) som fyller 
såpbubblorna 
Att barnen ska undersöka de skapade luftbubblornas storlek, form, sammanfog-
ning och upplösning (vad som händer när bubblorna spricker) 
Att barnen ska upptäcka det fina bubbelmönstret på papperet som lagts under pet-
riskålen 

Experimentet Vind 
Materialet som pedagogen behöver för att genomföra försöket Vind är enligt 
texten följande: vattenfärger, tvättsvamp, tusch, vitt papper och sugrör (Feno-
menmagasinet, u.å.-a, s. 18). Texten till försöket börjar med ett avsnitt som 
beskriver luft i rörelse och som också innehåller anvisningar som framträder 
som menade att pedagogen ska rikta till barnen. Följande text återfinns: 

Gå ut och känn på hur luften rör sig. Luftens rörelse kallar vi VIND. Hur på-
verkar vinden sin omgivning? Titta på löv och gräs, titta på vatten och vågor.
Är det varmt ute och ingen vind, så kan man göra en solfjäder för att hålla 
luften i rörelse. Luft i rörelse kyler huden. Luft som rör sig kan användas till 
att driva fartyg, tex. segelfartyg och isjakter. (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 18) 

Anvisningarna ovan handlar om att känna och iaktta hur luften rör sig och 
påverkar saker i miljön utomhus. Efter ovanstående följer beskrivningen av en 
aktivitet där man blåser genom ett sugrör på tusch som droppats på ett papper 
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så att ett ”tuschträd” bildas. Det första steget utgörs dock av att skapa en bak-
grund genom att stryka ut färg med hjälp av en svamp.  

Blåsa tuschträd 
1. Måla en bakgrund genom att stryka ut vattenfärger med hjälp av en svamp. 
Använd fantasin. Låt torka. 
2. Droppa lite tusch på papperet som stam. Blås ut det åt sidorna som grenar, 
med hjälp av ett sugrör. (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 18) 

Den fortsatta texten innehåller en vägledning angående blåsmomentet och hur 
detta kan underlättas. Texten är följande: ”Tips! Om det är tungt att blåsa med 
ett tunt sugrör, prova att klippa av det så att det blir kortare. Fortfarande svårt? 
Använd ett tjockt sugrör.” (Fenomenmagasinet, u.å.-a, s. 18) 

I det första stycket i beskrivningen till detta försök handlar texten om att 
luft i rörelse kallas vind och uttrycket vind är i detta sammanhang skrivet med 
versaler vilket kan ses som tecken på att det här uttrycket ses som centralt av 
textförfattarna. Vidare beskrivs olika aktiviteter som involverar att känna och 
iaktta hur omgivningen påverkas av luft i rörelse och även aktiviteter där vind 
kan skapas genom att luften sätts i rörelse. Här framträder följande närlig-
gande syften: att barnen känner och ”ser” vindens påverkan på omgivningen 
och att barnen tillägnar sig termen vind. De här närliggande syftena kan tolkas 
som delmål i ett arbete mot att närma sig ett övergripande syfte, att barnen 
utvecklar förståelse av att luft i rörelse benämns som vind. Det är också möj-
ligt att textförfattarna tänker sig att fokuset mot att barnen ska känna och se 
vindens påverkan utgör ett led i strävan mot det övergripande syfte att barnen 
ska kunna göra naturvetenskapliga observationer. Textförfattarna har inte ut-
tryckligt formulerat texten så att detta framgår, men tolkningen kan göras med 
utgångpunkt i vad som framkommit ovan. 

I beskrivningen av hur man går till väga för att skapa en bakgrund och ett 
”tuschträd” är det tydligt att det också finns ett mål som handlar om att akti-
viteten ska resultera i ett konstverk. Genom att blåsa ett ”tuschträd” på den 
skapade bakgrunden kan detta åstadkommas. Att barnen ska svampmåla en 
bakgrund på ett vitt papper och blåsa tusch genom ett sugrör så att mönstret 
som skapas liknar ett träd kan ses som ett närliggande syfte. Ett övergripande 
syfte med detta kan tänkas handla om att barnen ska kunna skapa ett konst-
verk, detta är dock inte heller något som uttryckligen nämns i texten. 
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Tabell 22. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Vind. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av att luft i rörelse benämns vind 
Att barnen ska kunna skapa ett konstverk 
Att barnen ska kunna göra naturvetenskapliga observationer 
Närliggande syften 
Att barnen ska tillägna sig termen vind 
Att barnen ska känna och ”se” vindens påverkan på omgivningen 
Att barnen ska svampmåla en bakgrund på ett vitt papper och blåsa i ett sugrör på 
tusch så att mönstret som skapas liknar ett träd 

Experimentet Vått och torrt 
Till försöket Vått och torrt används vatten, pulverfärg, papper och penslar, 
enligt vad som anges i texten (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 17). Försöket föl-
jer efter Vatten löser (se analys ovan) i handledningen till NTA-temat Vatten 
och även i detta försök uppfattas fokus vara vattnets egenskap att lösa andra 
ämnen, vilket visas i följande inledande faktatext: 

Vatten är vått. Vatten kan göra torra saker våta. Doppar man föremål i vatten 
blir de blöta. Sprayar du vatten på en duk, blir den fuktig. I alla fall i början, 
sedan blir den våt. 

Blir du blöt, våt eller fuktig om du går ut i regn? 

Du kan tillsätta torra ämnen i vatten, t.ex. färgpulver. Då löser vattnet färgen 
och man får en lösning. Vattnet är lösningsmedel för färgen. 

Vatten är ett fantastiskt lösningsmedel! (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 17) 

Efter citatet återfinns beskrivningen av försöket vilket består av två olika mo-
ment där färgpulver används på olika sätt. I det första löses pulvret i vatten 
vilket skapar en flytande färg som går att måla med. I det andra momentet 
målar man först med bara vatten på ett papper för att sedan strö det torra färg-
pulvret över papperet. De två momenten beskrivs så här: 

Att lösa färg i vatten: 
1. Blanda torr pulverfärg med vatten så att du får en flytande färg. 
2. Måla något fint med din färg. 

Gör tvärtom: 
1. Måla med vatten på ett torrt papper. 
2. Strö torrt pulver på pappret. 
3. Skaka bort överflödigt färgpulver. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 17) 
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Den inledande faktatexten innehåller uttryck som beskriver vattnets egen-
skaper att dels göra torra saker blöta, våta eller fuktiga, dels lösa andra ämnen. 
Uttrycken lösning och lösningsmedel är kursiverade i texten, vilket kan ses 
som tecken på att dessa uttryck är särskilt centrala i sammanhanget. Detta kan 
också tolkas som riktningsvisare för pedagogen hur denne kan samtala med 
barnen om vattnet egenskaper samt vilka begrepp som textförfattarna tänker 
sig att barnen kan ta till sig. Försöket som sedan beskrivs är centrerat kring 
vattnets förmåga att lösa färgpulvret och det är tänkbart att ambitionen med 
experimentet är att synliggöra för barnen att vattnet löser det torra färgpulvret 
i båda momenten som ingår. I detta är det möjligt att skriva fram flera närlig-
gande syften. Ett av dessa är att barnen ska se att det torra färgpulvret löses i 
vattnet och att detta skapar en flytande färg, ett annat utgörs av att barnen ska 
se att det torra färgpulvret löses i det målade vattenområdet på papperet. Slut-
ligen framträder ett närliggande syfte om att barnen ska tillägna sig termerna 
lösning, lösningsmedel, torr, våt, blöt och fuktig. Det är tänkbart att dessa ut-
tryck ses som relevanta att använda i kommunikationen med barnen. Textför-
fattarna skriver inte explicit i texten att detta är en ambition, men det är en 
möjlig tolkning. Utifrån den går det också att formulera ett övergripande syfte 
med försöket vilket är att barnen ska lära sig om vattnets egenskaper att lösa 
andra ämnen. Det är möjligt att textförfattarna tänker sig ett sådant övergri-
pande syfte även om det inte framgår explicit i texten att det är på det viset. I 
det här experimentet framträder också ett närliggande syfte av skapande ka-
raktär, nämligen att barnen ska måla en fin teckning med färgen som blandats 
till vilket är möjligt att tänka sig som ett led i att närma sig ett övergripande
syfte att barnen ska kunna skapa ett konstverk. Återigen är detta inget som 
nämns i texten men det kan tolkas som ett sådant. 

Tabell 23. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Vått och torrt. 

Övergripande syften 
Att barnen ska lära sig om vattnets egenskaper att lösa andra ämnen 
Att barnen ska kunna skapa ett konstverk 
Närliggande syften 
Att barnen ska se att det torra färgpulvret löses i vattnet och att detta skapar en 
flytande färg 
Att barnen ska se att det torra färgpulvret löses i det målade vattenområdet på 
papperet 
Att barnen ska tillägna sig termerna lösning, lösningsmedel, torr, våt, blöt, fuktig? 

Experimentet Ytspänning 
Till försöket Ytspänning används papper, tusch i olika färger, pipett och pensel 
(Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 19). Texten som beskriver försöket inleds med 
en faktaruta där textförfattarna förklarar begreppet ytspänning och i detta 
stycke är också uttrycket ytspänning kursiverat vilket kan ses som uttryck för 
att begreppet ses som viktigt i sammanhanget. Texten är följande: 
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Mellan vattnets molekyler finns en dragningskraft som håller ihop moleky-
lerna. Uppe vid ytan blir den särskilt kännbar och kallas ytspänning. Den ver-
kar nästan som en elastisk hinna på vattnets yta. Den gör att vattnet håller sam-
man. Det är ytspänningen som håller ihop en vattendroppe. 

Om du droppar diskmedel i vattnet förstörs denna hinna. (Fenomenmagasinet, 
u.å.-b, s. 19) 

Efter faktarutan med ovanstående text återfinns beskrivningen av genomfö-
randet i olika steg, det första utgörs av att man målar en cirkel med bara vatten. 
När detta är gjort droppas färg i cirkeln som ”målats” med vatten. I texten 
finns anvisningar som framträder som tänkta att pedagogen ska rikta till bar-
nen. Det handlar om att först iaktta hur färgen löser sig i vattnet och sedan 
specifikt studera vad som händer när färgen når kanterna. 

1. Måla en våt cirkel med vatten. Det är bra om pappret inte suger för mycket. 
2. Droppa lite färg i den våta cirkeln med hjälp av pipetten. 
3. Titta på hur färgen sprider sig i vattnet på pappret. Vad händer i kanterna? 
4. Droppa fler olika färger. Varför tror du att det blir så? Hur blir det om du 
målar en våt kvadrat i stället? (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 19) 

I citatet återfinns ett riktat fokus mot det som sker när färgen når kanten av 
den målade ytan. Det finns också ett fokus riktat mot förklaringen av det som 
sker i kanterna, vilket visas i den angivna varför-frågan i citatet. En tolkning 
är att förklaringen som avses är att dragningskraften mellan vattnets molekyler 
skapar en stark hinna som håller samman vattnet och gör att färgen följer vatt-
nets kant. Det anges inte i texten att det är det här som avses, men skrivning-
arna kan tolkas på det viset. Därmed är det möjligt att tänka sig att textförfat-
tarnas ambition med försöket är att synliggöra för barnen att färgen sprider sig 
inom (men inte utanför) den målade ytan och att barnen ska tillägna sig för-
klaringen att dragningskraften mellan vattnets molekyler skapar en stark 
hinna, kallad ytspänning, på vattnets yta som håller samman vattnet och gör 
att färgen följer kanten av det målade vattenområdet. I försöket Ytspänning 
framträder tre närliggande syften, det första är att barnen ska se att färgen spri-
der sig i (men inte utanför) den målade vattenytan. Det andra närliggande syf-
tet är att barnen tillägnar sig förklaringen att dragningskraften mellan vattnets 
molekyler skapar en stark hinna, kallad ytspänning, som håller samman vatt-
net och gör att färgen följer kanten av den målade vattenytan. Det tredje när-
liggande syftet är att barnen tillägnar sig termen ytspänning. I det här försöket 
finns ett tydligt fokus mot vattnets ytspänning och de närliggande syftena kan 
ses som delmål i strävan mot det övergripande syfte att barnen utvecklar kun-
skaper om innebörden av begreppet ytspänning.  
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Tabell 24. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Ytspänning. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av begreppet ytspänning 
Närliggande syften 
Att barnen ska se att färgen sprider sig i men inte utanför området som ”målats” 
med vatten 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att dragningskraften mellan vattnets mole-
kyler skapar en stark hinna, kallad ytspänning, som håller samman vattnet och gör 
att färgen följer kanten av den målade vattenytan 
Att barnen ska tillägna sig termen ytspänning 

Experimentet Lek med ytspänning 
Försöket Lek med ytspänning behandlar liksom föregående försök i handled-
ningen just ytspänning som finns på vatten (se analys av experimentet Ytspän-
ning ovan). Försöket Lek med ytspänning innehåller egentligen sex olika ex-
periment som alla handlar om ytspänning på något sätt. Det material som be-
hövs för de sex aktiviteterna är följande: balja, vatten, torkad örtkrydda, pås-
förslutare, diskmedel, mugg, gem, träpinne, papper, toalettpapper, sandsil 
(Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 20). I tre av de beskrivna experimenten används 
diskmedel för att häva vattnets ytspänning. I det första av dessa beskrivs att 
torra örtkryddor strös i en balja med vattnet och att kryddorna effektfullt dras 
mot kanten när man sedan droppar diskmedel i vattnet ytspänning påverkas. I 
det andra försöket där diskmedel ingår följer samma princip som beskrivits 
ovan men i stället för torra kryddor används en påsförslutare i plast som far 
iväg som en ”racerbåt” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 20) när diskmedlet 
droppas intill föremålet och därmed bryter ytspänningen. I en faktaruta i an-
slutning till de nämnda experimenten anges att diskmedlet förstör ytspän-
ningen vilket gör att föremålen dras mot kanten. I det tredje försöket där disk-
medel används beskrivs att ett gem placeras på vattnets yta. En förklaring ges 
också, nämligen att när diskmedel droppas i vattnet blir effekten att gemet som 
först flöt tack vare ytspänningen, plötsligt sjunker till botten. 

Liksom försöket där ett gem först fås att flyta på vattenytan återfinns ett 
fokus mot vattenytan och saker som kan flyta på denna även i ytterligare två 
beskrivna försök. I ett av dessa handlar det om att iaktta ytan på till exempel 
en sjö och studera insekter som kan röra sig på vattenytan tack vare ytspän-
ningen. Ytterliga försök som handlar om föremål som kan flyta på ytan åter-
finns i ett skildrat experiment där en sandsil försiktigt läggs på vattenytan så 
att den flyter. Beskrivningen av försöket innehåller även här en kort förklaring 
av det som sker som kan tolkas som en anvisning till pedagogen hur denne 
kan förklara försöket för barnen, det vill säga hur det kommer sig att sandsilen 
kan flyta på vattenytan (trots de många håligheter den består av). Förklaringen 
som anges är att ytspänningen lägger sig ”som en hinna i alla hålen och gör 
silen tät” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 21). 
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Avslutningsvis beskrivs ett försök som i ett första steg går ut på att studera 
vattenytans buktande yta i en mugg fylld med vatten. Texten som beskriver 
detta försök ser ut så här: 

• Titta på ytspänningen genom att hälla en mugg full med vatten så att det 
nästan rinner över, du kommer se en buktig yta över glasets kant. 

• Fråga barnen hur många gem de tror man kan lägga i utan att det rinner 
över. 

• Stoppa därefter i gem, ett i taget. 

Förvånansvärt många får plats! 
Ytspänningen håller ihop vattenytan. 

(Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 20) 

Formuleringen ”ytspänningen håller ihop ytan” skulle, liksom de tidigare an-
givna förklaringarna som ges i texten, kunna vara riktad till pedagogen och 
hur denne kan sätta ord på och formulera en naturvetenskaplig förklaring av 
det som sker som barnen kan ta till sig. Detta är dock inte något som uttryck-
ligen anges i texten. 

De sex olika försöken som ingår i Lek med ytspänning behandlar samtliga 
vattnets ytspänning. Sammanfattningsvis kan texterna som beskriver de olika 
försöken tolkas som inrymmande en ambition att synliggöra ytspänningen och 
att vissa föremål kan flyta och röra sig på vattnets yta tack vare denna. Vidare 
framträder också ett fokus mot att ytspänningen kan påverkas. I beskrivning-
arna av de olika försöken framträder flera närliggande syften som det är möj-
ligt att textförfattarna tänker sig. Ett närliggande syfte som framträtt i analysen 
är att barnen ska se att föremål kan flyta (gem, insekter, sil) och röra sig (in-
sekter) på vattnets yta och ett annat är att barnen ska tillägna sig förklaringen 
att vissa föremål kan flyta (sil) och röra sig på vattenytan (insekter) tack vare 
ytspänningen på vattnet. Att barnen ska ”se” ytspänningen i form av en buk-
tande yta vid glasets kant framträder också som ett närliggande syfte liksom 
att barnen ska se att vattnets yta/ytspänningen består av ganska starka krafter 
som inte påverkas så lätt samt att barnen ska tillägna sig förklaringen att yt-
spänningen håller ihop vattenytan. I texten anges också explicit en förklaring 
av det som sker när diskmedel droppas i vattnet, vilket kan tolkas som ett ut-
tryck för att textförfattarna tänker sig att pedagogen ska erbjuda barnen en 
förklaring av det som sker. Ett närliggande syfte som framträder är därför att 
barnen ska tillägna sig förklaringen att diskmedlet bryter ytspänningen vilket 
dels gör att kryddorna och påsförslutaren dras mot kanten av baljan, dels gör 
att gemet som kunde flyta plötsligt sjunker till botten. Avslutningsvis framträ-
der ett närliggande syfte att barnen ska tillägna sig termen ytspänning genom 
att texten återkommande innehåller begreppet ytspänning vilket har tolkats 
som ett uttryck för en ambition hos textförfattarna att barnen ska ges möjlighet 
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att möta och ta till sig uttrycket. Det återkommande fokuset mot ytspänning 
som funnits i analysen av de olika försöken (eller ”lekarna”) som ingår i Lek 
med ytspänning har tolkats som tecken på att textförfattarna ser ett övergri-
pande syfte som handlar om att barnen ska utveckla förståelse av innebörden 
av begreppet ytspänning, det skrivs dock inte ut explicit i texten. 

Tabell 25. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Lek med ytspänning. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av begreppet ytspänning 
Närliggande syften 
Att barnen ska se att föremål kan flyta (gem, insekter, sil) och röra sig (insekter) 
på vattnets yta 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att vissa föremål kan flyta (sil) och röra 
sig på vattenytan (insekter) tack vare ytspänningen på vattnet 
Att barnen ska ”se” ytspänningen i form av en buktande yta vid glasets kant 
Att barnen ska ”se” att vattnets yta/ytspänningen består av ganska starka krafter 
som inte påverkas så lätt 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att ytspänningen håller ihop vattenytan 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att diskmedlet bryter ytspänningen vilket 
dels gör att kryddorna och påsförslutaren dras mot kanten av baljan, dels gör att 
gemet som först kunde flyta plötsligt sjunker till botten 
Att barnen ska tillägna sig termen ytspänning 

Experimentet Vatten löser 
I experimentbeskrivningen anges att följande material behövs: en kruka utan 
hål, plaströr, grus eller liknande, tejp, brustabletter, lätt täckmaterial till exem-
pel orkidéjord eller torvmull samt vattenkanna med vatten (Fenomenmagasi-
net, u.å.-b, s. 23). I anvisningen framgår att försöket kräver förarbete av peda-
gogen innan genomförandet framför barn kan ske. I texten beskrivs att: ”Det 
här experimentet måste noggrant förberedas.” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 
23). Inledningsvis i experimentbeskrivningen återfinns en text där det framgår 
vad som händer i försöket: ”När vi har ont i huvudet, så kan vi ta en värk-
tablett. Är tabletten en så kallad brustablett, är de vattenlösliga och kan använ-
das till roliga experiment eftersom de utvecklar gasen koldioxid (CO2) när de 
löses i vatten.” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 23). I en beskrivning anges hur 
pedagogen ska förbereda experimentet och att barnen ska vattna i krukan. En 
underrubrik som anges är: ”Att vattna en marsmänniska…” (Fenomenmaga-
sinet, u.å.-b, s. 23) vilket kan sägas illustrera en förväntad upplevelse att plast-
handsken kommer att resa sig upp ur täckmaterialet som lagts i krukan till 
följd av att handsken successivt fylls av koldioxid när vattnet löser brustablet-
terna. I texten nämns dock inte uttryckligen vad som förväntas ske i experi-
mentet. 

Det är tydligt att det finns en betoning på att barnen ska få vara med om ett 
underhållande försök, pedagogen uppmanas att skapa en lustfylld aktivitet där 
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barnen agerar åskådare: ”Fundera på hur du skall presentera det för att det ska 
bli roligt, innan du står inför publik”, (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 23) skri-
ver man i handledningen. I texten framgår inte explicit vad som är ambitionen 
med detta men en tolkning kan vara att det handlar om att upplevelsen av att 
det är roligt ska göra att barnen blir motiverade att fortsätta arbeten med ex-
periment. Samtidigt som det finns ett tydligt mål att experimentet ska upplevas 
lustfyllt signalerar huvudrubriken ”Vatten löser” och den naturvetenskapliga 
förklaringen som anges att koldioxid bildas när vattnet löser brustabletterna, 
att det också kan finnas ett mål att barnen ska tillägna sig en förklaring av det 
som sker. Det framgår dock inte i formuleringarna huruvida denna förklaring 
är ämnad att förmedlas till barnen, men texten kan uppfattas som sådan. 

Med utgångpunkt i ovanstående tolkar jag in ett närliggande syfte att bar-
nen ska känna lust och bli motiverade att fortsätta arbetet med experiment, 
vilket kan ses som ett tänkbart led i strävan mot ett övergripande syfte, att 
barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap, även om detta inte skrivs 
ut. Analysen av försöket har resulterat i ett ytterligare närliggande syfte att 
barnen ska tillägna sig en naturvetenskaplig förklaring av försöket, att vattnet 
löser brustabletterna varpå en gas (koldioxid) bildas som fyller plasthandsken. 
Detta kan förstås som ett tänkt delmål i arbetet med riktning mot att barnen på 
sikt ska lära sig om vattnets egenskap att lösa andra ämnen, vilket kan tolkas 
som ett övergripande syfte som textförfattarna möjligen också tänkt sig, även 
om de inte skriver ut detta i texten. 

Tabell 26. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Vatten löser. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap 
Att barnen ska utveckla kunskap om vattnets egenskap att lösa andra ämnen 
Närliggande syften 
Att barnen ska känna lust och bli motiverade att fortsätta arbetet med experiment 
Att barnen ska tillägna sig en naturvetenskaplig förklaring av försöket, att vattnet 
löser brustabletterna varpå en gas (koldioxid) bildas som fyller plasthandsken 

Experimentet Vatten och olja 
I det här experimentet framgår det av texten att följande materialet behövs: 
matolja, vatten, sirap, provrör, karamellfärger, diskmedel, en genomskinlig 
mugg och småbitar av olika föremål till exempel apelsinskal, lera, ärtor, stea-
rin, trä (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 35). Beskrivningen av försöket inleds 
med en faktaruta där följande anges: 

Alla vätskor löser sig inte i vatten. Olja är ett exempel på en vätska som inte är 
vattenlöslig utan oftast flyter på vattenytan. Olika oljor har olika täthet. Denna 
egenskap (bl.a.) används på raffinaderier för att skilja olika oljor åt. 

Tvättmedel förstör oljans struktur. 
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När du diskar har diskmedlet två uppgifter. Dels att förstöra vattnets ytspän-
ning, dels att förstöra fettets struktur. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 35) 

Den avslutande texten i försöksbeskrivningen utgörs av ytterligare en fak-
taruta med denna text: 

Fåglarna fettar på egen hand in sina fjädrar med ett kroppsfett, som gör att 
fjädrarna inte suger åt sig vatten. 

Ibland släpper fartyg ut olja på havet och oljan blåser in till stränderna och 
förstör växter och djur. Om fåglarna får sådan olja på sina fjädrar, klibbar fjäd-
rarna ihop sig och fåglarna dör, eftersom de inte kan hålla sig varma. (Feno-
menmagasinet, u.å.-b, s. 35) 

I anvisningarna angående genomförandet återfinns egentligen en beskrivning 
av tre olika försök som alla handlar om att prova vad som händer när olika 
vätskor blandas. I beskrivningarna av genomförandet av experimenten åter-
kommer uppmaningar att föra samman olika flytande ämnen och iaktta vad 
som händer. Utifrån den inledande informationen till exempel om att olja inte 
kan lösas i vatten är det möjligt att tänka sig att det också finns en ambition 
från textförfattarnas sida att barnen ska ges möjlighet att se att olika vätskor 
löser sig olika bra med varandra, även om det inte uttrycks explicit i texterna. 
Med utgångpunkt i ovanstående framträder två närliggande syften dels att bar-
nen ska undersöka vad som händer när olika vätskor förs samman, dels att 
barnen ska se att det är skillnader i hur vätskor löser sig i vatten. Något som 
kan utgöra ett övergripande syfte med försöket Vatten och olja beskrivs inte 
explicit i texten. En tolkning är dock att de närliggande syften som skrivits 
fram här utgör delmål för att närma sig det övergripande syftet att barnen ska 
lära sig om vätskors egenskaper. 

I ett citat som framställs som hämtat från vad någon pedagog har sagt fram-
kommer också en fingervisning om att genomföra undersökningarna på ett sätt 
som gör att det blir spännande för barnen. Följande anges i det angivna citatet: 
” ’Barnen var förväntansfulla. Spännande att se vad som skulle hända…’ ” 
(Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 35). I det här kan ett närliggande syfte att upp-
leva glädje och lust tolkas in, tänkbart är också att detta utgör ett led i att bar-
nen ska utveckla ett intresse för naturvetenskapliga experiment. 
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Tabell 27. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Vatten och olja. 

Övergripande syften 
Att barnen ska lära sig om vätskors egenskaper 
Att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskapliga experiment 
Närliggande syften 
Att barnen ska undersöka vad som händer när olika vätskor förs samman 
Att barnen ska se att det är skillnader i hur vätskor löser sig i vatten. 
Att barnen ska känna lust och bli motiverade att fortsätta arbetet med experiment 

Experimentet Marmoreringsfärger 
När det här försöket ska genomföras framgår det i texten att pedagogen behö-
ver marmoreringsfärger, vatten, skål och papper (Fenomenmagasinet, u.å.-b, 
s. 36). Försöket Marmoreringsfärger återfinns efter Vatten och olja (se analys 
ovan) i handledningen till tema Vatten. I texten som behandlar försöket Mar-
moreringsfärger återfinns följande formulering inledningsvis: ”Marmore-
ringsfärger är roliga att jobba med. Det är en typ av oljefärger som flyter på 
ytan.” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 36). I experimentet droppas marmore-
ringsfärger i en skål med vatten. När papper doppas i färgbadet skapas ett 
marmorerat mönster. Genomförandet av försöket beskrivs så här: 

Tag en skål som är bredare än ditt papper. Fyll den med vatten. Häll ut lite 
olika färger av marmoreringsfärgerna på vattenytan. Rör om lite. Tag ett pap-
per, doppa ner det i marmoreringsfärgerna och lyft upp det. 

Det blir väldigt fint om du använder det till att göra en ram till dina tekningar 
(Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 36). 

Fotografier i anslutning till ovanstående text visar till exempel ett papper där 
kanten doppas i ett färgbad samt ett färdigt resultat där ett marmorerat mönster 
skapar en ram på papperet. I texten återfinns också följande vägledning för att 
det ska bli fint: ”Tips! För att få det snyggt, tag inte för mycket färg.” (Feno-
menmagasinet, u.å.-b, s. 36). 

Det går att tolka det här försöket som en fortsättning på det föregående 
Vatten olja där fokus är riktat mot att olika flytande ämnen löser sig på olika 
sätt när de blandas med vatten. Det skrivs inte ut att det är fallet men det går 
att uppfatta på det sättet, eftersom de färger som används i det här försöket är 
oljebaserade vilket gör att de inte löser sig med vattnet utan flyter på ytan när 
de droppas i vatten. Det är tänkbart att textförfattarnas ambition med det här 
försöket är att göra det synligt för barnen att den oljebaserade färgen inte löser 
sig med vattnet vilket blir tydligt när marmoreringsfärgerna droppas i vattnet. 
Något som är tydligare framskrivet i texten är en ambition att experimentet 
ska resultera i att något fint skapas. I försöket Marmoreringsfärger framträder 
därmed två närliggande syften, ett som utgörs av att barnen ska se att oljefär-
gen inte löser sig med vattnet och ett som handlar om att barnen ska doppa 

161 



  

   
 

     
 

  
 

 
  

  
 

  
    

 

 
       

   
   
 

 
   

  
 

     
  

  

  
    

   
   

   
         

 
   

  

 
         
 

       
  

papper i marmoreringsfärgerna så att en snygg marmorerad ram skapas. Det 
är vidare tänkbart, även om detta inte heller framkommer explicit, att textför-
fattarna ser att barnen ska lära sig om vätskors egenskaper samt att barnen ska 
kunna skapa ett konstverk som övergripande syften. 

Tabell 28. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Marmoreringsfärger. 

Övergripande syften 
Att barnen ska lära sig om vätskors egenskaper 
Att barnen ska kunna skapa ett konstverk 
Närliggande syften 
Att barnen ska se att oljefärgen inte löser sig med vattnet 
Att barnen ska doppa papper i marmoreringsfärger så att en snygg marmorerad 
ram skapas 

Experimentet Vattentryck 
När experimentet Vattentryck ska genomföras får pedagogen veta att det be-
hövs en petflaska, tejp, borrmaskin och vatten (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 
38). Texten som beskriver det här försöket inleds med en faktaruta som hand-
lar om vattentryck. Följande anges: 

När du dyker ner i vatten, så kan det slå lock för öronen. Det beror på att vattnet 
är så tungt, att det trycker på din kropp. Det märks tydligast i öronen. Ju djupare 
ner du dyker, desto högre blir trycket. 

När du öppnar kranen till trädgårdsslangen så trycks vattnet ut med högt tryck. 
Om du minskar öppningen så ökar trycket på strålen och din stråle kommer 
längre. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 38) 

Efter ovanstående följer beskrivningen av hur försöket ska genomföras. En 
petflaska förses med tre borrhål som förseglas med tejp följt av att flaskan 
fylls med vatten och tejpen dras sedan bort. Texten innehåller också en anvis-
ning att iaktta vilken av strålarna som når längst och att fråga sig hur det kan 
komma sig (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 38). Detta kan tolkas som att det 
finns en avsikt att belysa hur vattentrycket i flaskan påverkar vattenstrålarna 
vilket blir synligt i och med att strålarna kommer olika långt. Med utgång-
punkt i detta har olika närliggande syften formulerats i analysen. Ett av dessa 
är att barnen ska se att strålen ur det understa hålet når längst och strålen ur 
det översta hålet når minst långt. Ett andra närliggande syfte är att barnen ska 
tillägna sig en förklaring att ett högre vattentryck i hålets nivå gör att vatten-
strålen kommer längre och att ett lägre vattentryck i hålets nivå gör att vatten-
strålen inte kommer lika långt. Det är möjligt att tänka sig att textförfattarna 
tänker sig dessa närliggande syften som länkar i en strävan mot ett övergri-
pande syfte som innebär att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av 
begreppet vattentryck. Ett ytterligare närliggande syfte som kan tolkas in är 
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att barnen ska iaktta hur långt vattenstrålarna når, vilket kan ses som ett tänkt 
delmål i arbetet mot att barnen ska kunna göra naturvetenskapliga observat-
ioner, vilket utgör ett övergripande syfte som det är möjligt att textförfattarna 
ser i det här sammanhanget, även om de inte uttryckligen skriver detta i texten. 

Tabell 29. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Vattentryck. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av begreppet vattentryck 
Att barnen ska kunna göra naturvetenskapliga observationer 
Närliggande syften 
Att barnen ska se att vattenstrålarna kommer olika långt, strålen ur det understa 
hålet kommer längst och strålen ur det översta hålet kommer kortast 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att ett högre vattentryck i hålet gör att vat-
tenstrålen kommer längre och att ett lägre vattentryck i hålet gör att vattenstrålen 
inte kommer lika långt. 
Att barnen ska iaktta av hur långt vattenstrålarna kommer 

Experimentet Tryck 
Försöket Tryck återfinns efter försöket Vattentryck (se analys ovan) i handled-
ningen till tema Vatten. I texten anges att följande material behövs för att ge-
nomföra experimentet: en mjuk petflaska, karamellfärg, vatten, skål samt en 
särskild byggsats för att göra en ”dykare” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 39). 
Texten inleds med en anvisning att en petflaska ska fyllas med färgat vatten 
följt av en beskrivning av hur ”bläckfisken Bertils” flytförmåga justeras. 
Bläckfisken Bertil utgörs av en pipett som kläs med ett mjukt plasthölje före-
ställande en bläckfiskkropp samt en mutter som monteras som tyngd. Texten 
som beskriver försöket ser ut så här: 

Bläckfisken Bertil 
1.Tag en petflaska och fyll den nästan ända upp med svagt färgat vatten. 
2.Tag den lilla bläckfisken och släpp ner den först i en bunke vatten. Reglera 
hans flytförmåga genom att trycka ut eller in vatten (sic.) i hans huvud. Det ska 
vara precis på gränsen att han flyter. 
3.Stoppa ner bläckfisken i petflaskan och skruva på korken. 

Om du nu trycker på flaskan, så dyker bläckfisken Bertil! (Fenomenmagasinet, 
u.å.-b, s. 39) 

Efter ovanstående beskrivning återfinns en faktaruta som innehåller en förkla-
ring av att Bertil sjunker i vattnet i flaskan när man klämmer på den. Förkla-
ringen är formulerad enligt följande: 
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Varför dyker Bertil? 
Förklaringen är att Bertils huvud fungerar som en flytväst. Flytvästen är exakt 
så stor att Bertil flyter. Blir västen mindre, sjunker han och blir den större, så 
simmar han högre upp. 

När du trycker på flaskan, så ökar trycket i vattnet. Luften i Bertils huvud på-
verkas av det ökade vattentrycket på så sätt att den packas ihop (komprimeras) 
och blir mer tät. Det innebär att volymen minskar och Bertils flytväst blir för 
liten och han sjunker. 
När du släpper trycket, kan luften utvidga sig och då blir flytvästen tillräckligt 
stor för att han skall kunna flyta igen. 
Detta är inget mindre än ARKIMEDES PRINCIP. 
(Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 39) 

Det framgår inte i texten hur det är tänkt att pedagogen ska ta sig an och an-
vända informationen som anges. Rubriken på experimentet är ”tryck” vilket 
kan ses som en vägvisare för vad textförfattarna ser som det centrala i försöket. 
En tolkning som kan göras av ovanstående är att det finns en avsikt hos text-
författarna att pedagogen ska försöka samtala med barnen om att trycket på 
flaskan skapar ett ökat tryck i vattnet, även om det inte skrivs ut. Formulering-
arna som handlar om att Bertils huvud fungerar som en flytväst kan ses som 
en anvisning som pekar på hur pedagogen kan prata med barnen om det som 
händer på ett sätt som gör att barnen kan relatera till eventuella tidigare erfa-
renheter (av flytvästar). Med utgångpunkt i ovanstående framträder det när-
liggande syftet att barnen ska känna och se att Bertil sjunker i vattnet när man 
trycker på flaskan och att barnen ska tillägna sig förklaringen att trycket på 
flaskan ökar trycket i vattnet vilket gör att luften i Bertils huvud komprimeras 
(packas ihop och blir mer tät) och Bertil sjunker i vattnet. När trycket på flas-
kan lättar, lättar också trycket i vattnet vilket gör att luften i Bertils huvud får 
större utrymme och han kan flyta igen. Att barnen ska tillägna sig termen tryck 
kan också tolkas som ett närliggande syfte eftersom detta framstår som 
centralt i experimentet. Dessa närliggande syften kan tänkas utgöra steg eller 
delmål avsedda att länkas samman och därmed göra det möjligt för barnen att 
närma sig det övergripande syfte att kunna förstå innebörden av begreppet 
tryck. Det ska dock poängteras att detta inte skrivs ut i texten, återigen är det 
en tolkning som gjorts utifrån vad som framkommer i texten. 

När man granskar det här försöket går det också att tänka sig att det finns 
en ambition hos textförfattarna att barnen ska vara med om ett roligt försök 
som bidrar till att skapa lust och motivation till fortsatt arbete med experiment. 
Bläckfiskfiguren som dyker i experimentet kan tänkas hjälpa till att göra ge-
nomförandet av experimentet roligt för barnen vilket i sin tur kan bidra till att 
de vill fortsätta arbetet med experiment. Därmed är det även möjligt att for-
mulera ett närliggande syfte som handlar om att barnen ska känna lust och bli 
motiverade att fortsätta arbetet med experiment. Ett tänkbart övergripande 
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syfte med detta är att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap, även 
om detta inte skrivs ut kan en denna tolkning göras. 

Tabell 30. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Tryck. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla förståelse av innebörden av begreppet tryck 
Att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap 
Närliggande syften 
Att barnen ska känna och se att Bertil sjunker i vattnet när man trycker på flaskan 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att trycket på flaskan ökar trycket i vattnet 
vilket gör att luften i Bertils huvud komprimeras (packas ihop och blir mer tät) 
och Bertil sjunker i vattnet. När trycket på flaskan lättar, lättar också trycket i 
vattnet vilket gör att luften i Bertils huvud får större utrymme och han kan flyta 
igen 
Att barnen ska tillägna sig termen tryck 
Att barnen ska känna lust och bli motiverade att fortsätta arbetet med experiment 
Att barnen ska måla en fin teckning med färgen som blandats till 

Experimentet Sött och salt vatten 
I det här experimentet anges i texten att man behöver en stor genomskinlig 
skål, salt, vatten, potatis (eller ägg) samt en sked (Fenomenmagasinet, u.å.-b, 
s. 40). Inledningsvis i texten återfinns vad som kan beskrivas som en faktaruta. 
I denna redogörs för söt- respektive saltvatten på följande sätt: 

I vardagligt tal, pratar man om sötvatten och saltvatten. Sötvatten är inte sött. 
Det är det vanliga vattnet som finns i våra sjöar och i vårt grundvatten och som 
vi dricker. Saltvatten finns i haven och i en del speciella saltvattensjöar. 

Saltvatten är tyngre än sötvatten. Om man badar i saltvatten så känner man att 
man flyter mycket bättre än i sötvatten. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 40) 

Ovanstående citat följs av en beskrivning gällande dels de förberedelser som 
behöver göras innan genomförandet, dels hur genomförandet av experimentet 
går till. Pedagogen uppmanas att skapa en mättad saltlösning genom att till-
sätta då mycket salt i vatten att vattnet inte längre kan lösa saltet. Texten be-
skriver vidare att saltlösningen ska hällas i en stor, genomskinlig skål och pe-
dagogen uppmanas enligt följande: ”tag lika mycket sötvatten och fyll försik-
tigt på ovanför saltvattnet.” (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 40). Efter denna 
beskrivning anges några frågor och uppmaningar i texten som framträder som 
menade att användas i kommunikationen med barnen. 

Fundera på om potatisen flyter eller sjunker i vatten. Hur är det när man kokar 
potatis? Ligger potatisen på botten eller uppe vid ytan? 

Lägg försiktigt i potatisen i skålen. 
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Vad hände? Varför? Jämför försöket där du hällde matolja, vatten och sirap i 
ett provrör. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 40) 

En bild i anslutning till ovanstående text visar det förväntade resultatet av ex-
perimentet. På bilden ses potatisen halvvägs ned i vattenmassan till följd av 
att den sjunker i det översta sötvattenskiktet men flyter i lagret av saltvatten. 

Formuleringen att ”fundera på” om potatis flyter eller sjunker i vatten och 
frågorna som handlar om potatiskok i anslutning till detta, kan tolkas som en 
anvisning till pedagogen att skapa möjligheter för barnen att ta utgångpunkt i 
tidigare erfarenheter. I detta kan ett närliggande syfte tolkas in att barnen ska 
koppla till vardagliga erfarenheter av att potatis sjunker i sötvatten exempelvis 
vid potatiskok. Ytterligare ett närliggande syfte som är möjligt att tolka in 
handlar om att barnen ska se att potatisen inte sjunker till botten utan stannar 
halvvägs ner när försöket genomförs. I faktarutan som återfinns inledningsvis 
i experimentbeskrivningen redogörs exempelvis för att det finns salt- respek-
tive sötvatten och att saltvatten är tyngre än sötvatten. Ingen anvisning finns 
om, och i så fall hur det är tänkt att pedagogen ska använda kunskapen från 
faktarutan i kommunikationen med barnen. En möjlig tolkning av ett närlig-
gande syfte är att barnen ska tillägna sig förklaringen att potatisen sjunker i 
det översta lagret därför att det består av sötvatten som är lättare än saltvatten 
och att vissa föremål flyter i saltvatten men inte i sötvatten. En tolkning som 
har gjorts i analysen är också att uttrycken sötvatten och saltvatten är tänkta 
att användas i samtalen med barnen, även om det här inte heller uttryckligen 
skrivs så i texten. Ett ytterligare närliggande syfte kan därmed formuleras, 
nämligen att barnen ska tillägna sig termerna sötvatten respektive saltvatten. 

I samband med frågorna som anges angående vad som händer och varför 
detta händer finns också en uppmaning att jämföra med ett annat försök där 
matolja, vatten och sirap blandades i ett provrör. Vad som avses att jämföras 
skrivs inte ut, men ett antagande som kan göras är att det handlar om att de 
olika vätskorna lägger sig i olika skikt i provröret, vilket också är vad som 
händer i baljan där saltvattnet lägger sig under sötvattnet, även om man ej kan 
se detta. Uppmaningen att jämföra de olika försöken kan ses som tecken på 
att det finns en ambition att försöka sammanbinda det som sker i försöket, att 
potatisen sjunker i det översta vattenlagret med en naturvetenskaplig förkla-
ring att detta sker därför att det översta lagret utgörs av sötvatten som är lättare 
än saltvatten och att föremål flyter bättre i saltvatten än i sötvatten. Utifrån en 
sådan här tolkning kan ett närliggande syfte formuleras på följande sätt: att 
barnen ska tillägna sig förklaringen att sötvattnet bildar ett skikt ovanpå salt-
vattnet, så som även skedde när matolja, sirap och vatten blandades i provröret 
i ett annat försök. 

De här närliggande syftena kan förstås som länkar tänkta att kopplas sam-
man i en strävan att närma sig två övergripande syften dels att barnen ska lära 
sig om egenskaperna hos olika vätskor, dels att barnen ska lära sig om faktorer 
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som påverkar föremåls flytförmåga, även om detta inte uttrycks i skrift i hand-
ledningen så är det möjligt att göra den tolkningen. 

Tabell 31. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Sött och salt vatten. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla kunskaper om egenskaperna hos olika vätskor 
Att barnen ska utveckla kunskaper om faktorer som påverkar föremåls flytför-
måga 
Närliggande syften 
Att barnen ska koppla till vardagliga erfarenheter av att potatis sjunker i sötvatten 
exempelvis vid potatiskok. 
Att barnen ska se att potatisen inte sjunker till botten utan stannar halvvägs ner 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att sötvattnet bildar ett skikt ovanpå salt-
vattnet, så som även skedde när matolja, sirap och vatten blandades i provröret i 
ett annat försök 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att potatisen sjunker i det översta lagret 
därför att det består av sötvatten som är lättare än saltvatten och att vissa föremål 
flyter i saltvatten men inte i sötvatten 
Att barnen ska tillägna sig termerna sötvatten respektive saltvatten 

Experimentet Kallt och varmt vatten 
När försöket Kallt och varmt vatten ska genomföras anges i texten att peda-
gogen behöver karamellfärg, vatten, två kannor eller termosar och en särskild 
skål med en löstagbar skiljevägg som delar skålen i två delar (Fenomenmaga-
sinet, u.å.-b, s. 41). Skålen finns med i den blå NTA-lådan som ingår i temat 
Vatten. Texten om försöket börjar med en redogörelse av genomförandet där 
mellanväggen först monteras i den tvådelade skålen. Vidare beskrivs sedan att 
vardera sida i skålen ska fyllas med kallt respektive varmt vatten som också 
ska färgas i olika färger. Efter detta återfinns en anvisning som framträder som 
riktad till pedagogen att denne ska uppmana barnen att uttala vad de tror kom-
mer att hända när mellanväggen dras upp och de olika vattenmassorna möts. 
Beskrivningen av genomförandet är följande: 

1.Tag fram specialskålen som finns med i boxen. Sätt i skiljeväggen. 2.Fyll en 
kanna med varmt vatten och en med iskallt vatten. Häll den ena kannan vatten 
på ena sidan väggen och den andra på andra sidan. 
OBS! Viktigt att vattnet hälls i samtidigt och med samma hastighet så det
blir samma tryck. 
3.Färga det varma vattnet rött och det kalla vattnet blått. 
Fråga barnen vad de tror skall hända om man drar upp mellanväggen och det 
varma och kalla vattnet träffas. 
Drag försiktigt upp mellanväggen. (Fenomenmagasinet, u.å.-b, s. 41) 

Efter ovanstående text återfinns följande faktaruta där egenskaperna hos varmt 
och kallt vatten behandlas. 
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Varmt vatten är lättare än kallt vatten och därför lägger sig det kalla vattnet 
underst. Men vatten är speciellt på så sätt, att vatten är som tyngst vid +4 C. 
Vid ännu kallare vattentemperatur, blir vatten ännu lättare. Tack vare det kom-
mer vattnet att frysa från ytan och inte från botten! Fiffigt, eller hur? Och tur 
för fiskarna:) 

På sommaren i en badsjö känns det här fenomenet väldigt tydligt. Det är varmt 
på ytan och kallt på botten. Dyker man på djupare vatten känns det ännu tydli-
gare. De flesta barn känner igen det här från när de badat. (Fenomenmagasinet, 
u.å.-b, s. 41) 

Det är troligt att det är tänkt att det varma och kalla vattnet ska färgas i olika 
färger för att ge barnen möjlighet att se att vattnet lägger sig i olika skikt. I 
faktarutan framkommer att ett förväntat resultat är att det kalla vattnet lägger 
sig underst och förklaringen, att detta beror på att varmt vatten är lättare än 
kallt, ges. I detta framträder dels ett närliggande syfte om att barnen ska se att 
det röda (varma) vattnet lägger sig ovanpå det blå (kalla) vattnet, dels ett när-
liggande syfte om att barnen ska tillägna sig förklaringen. Dessa närliggande 
syften kan tolkas som delmål för att närma sig ett övergripande syfte som
handlar om att barnen ska lära sig om vattnets egenskaper. Även om detta inte 
formuleras explicit i texten är det tänkbart att det är så textförfattarna ser det. 

I texten återfinns också en uppmaning att barnen ska uttala sig om vad de 
tror kommer att hända. I detta framträder det närliggande syftet att barnen ska 
göra uttalanden angående vad som händer när det varma och kalla vattnet möts 
då mellanväggen dras bort. Detta kan tolkas som något tänkt att kopplas till 
ett övergripande syfte som består i att barnen ska kunna göra naturvetenskap-
liga förutsägelser. 

Tabell 32. Övergripande och närliggande syften i texten som beskriver experimentet 
Kallt och varmt vatten. 

Övergripande syften 
Att barnen ska utveckla kunskap om vattnets egenskaper (mer specifikt varmt och 
kallt vatten) 
Att barnen ska kunna göra naturvetenskapliga förutsägelser 
Närliggande syften 
Att barnen ska se att det röda (varma) vattnet lägger sig ovanpå det blå (kalla) 
vattnet 
Att barnen ska tillägna sig förklaringen att varmt vatten är lättare än kallt vatten 
och därför lägger sig det varma, rödfärgade vattnet ovanpå det kalla, blåfärgade 
vattnet 
Att barnen ska göra uttalanden angående vad som händer när det varma och kalla 
vattnet möts då mellanväggen dras bort 
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Sammanställning av framträdande drag i 
experimentbeskrivningarna 

Analysen angående övergripande och närliggande syften i experimentbeskriv-
ningarna har synliggjort fyra specifika framträdande drag i experimentbe-
skrivningarna. Det första utgörs av att ett flertal implicit uttryckta övergri-
pande och närliggande syften förekommer i experimentbeskrivningarna sam-
tidigt som analysen visar att textförfattarna inte tydligt formulerat syften med 
experimenten. Det andra framträdande draget är en avsaknad av koppling mel-
lan beskrivningar av genomförandet av experimenten och hur dessa kan för-
klaras naturvetenskapligt. Det tredje framträdande draget är en avsaknad av 
länkning mellan experiment som kan ses som sammanhängande där det ena 
kan utgöra en fortsättning på ett föregående i experimentbeskrivningarna. Av-
slutningsvis utgörs det fjärde framträdande draget av att det i texterna saknas 
uppgifter om i vilken ordning experimenten lämpligen skulle kunna genom-
föras. 

Sammanfattande och fördjupande analys av framträdande drag i 
lärarhandledningarna 
I handledningarnas inledande delar och i experimentbeskrivningarna framträ-
der olika syn på lärande och vad som står i fokus för undervisningen. I de 
inledande delarna framkommer ett synsätt som går ut på att barnen ska lära 
sig ett utforskande arbetssätt. Det som framträder som det centrala är proces-
sen genom att pedagogen uppmanas att skapa möjligheter för undersökande 
aktiviteter. Sådana aktiviteter kan enligt författarna åstadkommas genom att 
iaktta, uppmärksamma och stödja barns spontana aktiviteter, erbjuda särskilt 
material och ställa frågor av öppen karaktär samt använda barnens idéer och 
frågor som utgångspunkt. Det barnen ska lära sig om naturvetenskapliga fe-
nomen i sig genom att arbeta på det sätt som beskrivs i handledningarna, kan 
uppfattas som underordnat. På det viset kan man säga att handledningarnas 
inledande delar återspeglar ett synsätt där den utforskande processen utgör det 
primära, även om detta anses kunna leda till att barn tillägnar sig kunskaper 
om naturvetenskapliga fenomen. 

Textdelarna i handledningarna som innehåller experimentbeskrivningar 
kan tolkas som uttryck för en annan syn på undervisning och lärande. Här är 
det färdiga försök som behandlar specifika naturvetenskapliga fenomen som 
beskrivs, där tillvägagångssättet är förutbestämt och ett visst resultat kan för-
väntas. Experimenten kan ses som underlag för att i undervisningen kunna 
peka på och lära specifika, förutbestämda naturvetenskapliga fenomen och 
förmedlar därmed ett annat synsätt på lärande och undervisning än vad hand-
ledningarnas inledande delar gör. 
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Analysen av experimentbeskrivningarna visar att textförfattarna inte formule-
rat syften med experimenten, vilka försök som behandlar samma tema samt i 
vilken ordning försöken bäst genomförs. En tolkning som kan göras är att för-
fattarna inte tydligt pekar på vilka experiment och på vilket sätt de behandlar 
närliggande teman samt i vilken ordning experimenten är tänkta att genomfö-
ras i syfte att inte bli för styrande och att därmed ge ett större utrymme för det 
utforskande arbetssättet som framhålls i de inledande delarna av handledning-
arna. Förutbestämda mål och riktningsvisare till pedagogen angående natur-
vetenskapliga fenomen kan, med ett sådant sätt att se på undervisning och lä-
rande, uppfattas som underordnade och utgör således inte det primära för pe-
dagogen att tydligt formulera. 

I tabellen nedan sammanställs de drag som framträder i de olika textdelarna 
i lärarhandledningarna, relaterat till syn på undervisning och lärande. 

Tabell 33. Översikt av framträdande drag relaterade till syn på undervisning och lä-
rande i lärarhandledningarna. 

Handledningarnas inledande delar Experimentbeskrivningarna i hand-
ledningarna 

Den utforskande processen betonas i 
instruktioner om undervisningen och 
den tycks antas kunna leda till naturve-
tenskapligt lärande. 
På förhand uttryckta lärandemål fram-
träder inte som relevant att formulera. 

Experiment med ett förutbestämt ge-
nomförande och förväntat resultat ut-
gör grunden i den föreslagna undervis-
ningen. 
Experimenten kan ses som potentiella 
underlag för att peka på och lära speci-
fika naturvetenskapliga fenomen. Ex-
plicita syften med experimenten skrivs 
dock inte ut. 

Undervisningen utifrån NTA relaterat till NTA-
lärarhandledningarna 
Sammanställningen av studiens tidigare resultat gällande beskrivningarna och 
genomförandet av undervisningen utifrån NTA samt analysen av NTA-lärar-
handledningarna har resulterat i särskilda, framträdande drag som kan ses som 
utmärkande för undervisningen respektive handledningarna. 

De framträdande dragen i undervisningen vid de olika avdelningarna visar 
undervisningspraktiker som ter sig tämligen olika och som bedöms ge olika 
förutsättningar för barnen att lära sig naturvetenskapliga kunskaper. I följande 
avsnitt är avsikten att relatera de framträdande dragen i undervisningen utifrån 
NTA till de framträdande dragen i NTA-lärarhandledningarna för att bättre 
kunna förstå vilken möjlig roll som handledningarna kan ha spelat för den 
undervisning som gestaltas av förskollärarna. 
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Den planerade undervisningen 
Analysen av förskollärarnas beskrivningar av den planerade undervisningen 
visar att olika saker står i fokus vid de olika avdelningarna. I beskrivningar 
vid Aspen framkommer ett fokus mot vad barnen ska ges möjlighet att lära 
genom uttalanden som inrymmer en önskan att vilja synliggöra naturveten-
skapliga fenomen för barnen. Vid Björkens avdelning framträder ett fokus mot 
utövande av en metod genom beskrivningar av att barnen ska få vara med och 
göra undersökningar och tolka resultatet av dessa. Vid Ekens avdelning fram-
kommer ett fokus riktat mot vad barnen ska få göra genom beskrivningar av 
att barnen ska få vara med om olika experiment och därigenom få en upple-
velse, utan att någon vidare avsikt med denna upplevelse uttrycks. Jämte 
ovanstående resultat visar analysen av handledningarna att textförfattarna inte 
formulerar tydliga syften. I såväl inledningarna som experimentbeskrivning-
arna framträder huvudsakligen syften som uttrycks implicit snarare än explicit 
vilket öppnar upp för olika tolkningar av vad som utgör syftet med den under-
visning som planeras. Förskollärarnas olika fokus i utsagorna angående syftet 
kan ses som uttryck för det tolkningsutrymme som framträder i analysen av 
handledningarna. 

Genomförandet av undervisningen 
Analysen angående övergripande syften i genomförandet av undervisningen 
visar att undervisningen vid Aspen inrymmer strävansmål som är naturveten-
skapliga och som återkommer i flera undervisningstillfällen. När det gäller 
analysen avseende närliggande syften i undervisningen vid Aspen visar denna 
att erfarenheterna som möjliggörs för barnen är specifikt naturvetenskapliga 
och barnen erbjuds aktivt deltagande där det framstår som viktigt att de förstår 
vad de ska arbeta med och hur de ska arbeta. 

Övergripande syften vid Björkens avdelning utgörs av naturvetenskapliga 
strävansmål men analysen visar här att ett och samma övergripande syfte van-
ligen inte förekommer i fler än ett enskilt undervisningstillfälle. Vidare syn-
liggör analysen att undervisningen erbjuder barnen aktivt handlande samtidigt 
som förskolläraren tycks avse att barnen ska ges möjligheter att lära sig om 
naturvetenskapliga fenomen. I de erfarenheter som skapas för barnen kommu-
niceras dock inte alltid de naturvetenskapliga fenomenen på ett tydligt sätt. 
Vid dessa tillfällen framträder görandet som det centrala utan att vidare avsik-
ter med detta kommuniceras.  

Analysen av undervisningen vid Ekens avdelning visar övergripande syften 
som består av strävansmål som huvudsakligen inte är naturvetenskapliga. Vid 
Eken karaktäriseras erfarenheterna som skapas för barnen av görande här och 
nu utan tydligt uttalat naturvetenskapligt fokus. 

Det är dock tänkbart att det finns en ambition hos förskollärarna vid Björ-
ken och Eken att barnen ska tillägna sig ett arbetssätt som är vanligt inom 

171 



  

      
 

  
  

  
      

  
   

    
 

  
     

          
 

 
  

  
  

   
    

       
   

   
   

  
 

   

  

      
    

   

 
  

       

naturvetenskap. Men då detta inte kommuniceras framträder det som här 
skulle kunna benämnas processkunskap mer som bara göraaktiviteter. 

När resultaten angående övergripande och närliggande syften i undervis-
ningen relateras till analysen av handledningarna är det möjligt att finna olika 
förklaringar till att undervisningen gestaltas så olika av förskollärarna. De 
olika sätten att genomföra undervisning som visar sig vid de tre avdelningarna 
skulle kunna kopplas till att textförfattarna exempelvis inte skriver ut tydliga 
syften i handledningarna. Det är möjligt att förskollärarna tagit fasta på olika 
delar och saker i handledningarna. En tolkning är att förskollärarna vid Aspen 
tagit fasta på experimentens potential att belysa specifika naturvetenskapliga 
fenomen, även om syften med försöken inte tydligt skrivs ut. Det är också 
tänkbart att förskollärarna vid Aspen, som återkommande använder naturve-
tenskapliga begrepp i samtal med barnen, hämtat stöd i de delar av handled-
ningarna som innehåller anvisningar att använda naturvetenskapliga begrepp 
i samtal med barnen. 

När det gäller Björkens avdelning visar analysen att undervisningen inne-
håller naturvetenskapliga strävansmål. I de erfarenheter som skapas kommu-
niceras dock inte alltid de naturvetenskapliga fenomenen tydligt till barnen, 
trots att detta tycks vara avsikten. Samtidigt visar analysen av handledning-
arna att dessa inte ger något tydligt stöd när det gäller syftet med samt hur ett 
försök kan förklaras naturvetenskapligt, vilken kan utgöra en möjlig förkla-
ring av hur undervisningen iscensätts vid Björken. En annan tänkbar förkla-
ring kan hämtas från att ett utforskande arbetssätt framhålls i handledningarna. 
Det kan vara så att förskolläraren ser detta arbetssätt som det huvudsakliga 
målet med undervisningen även om detta inte tydligt kommuniceras till bar-
nen. Förskollärarens utsagor angående planeringen med undervisningen där 
fokus ligger på att utöva en metod talar för att detta. 

Vidare är det även tänkbart att förskolläraren vid Eken också tagit fasta på 
det utforskande arbetssätt som skrivs fram i handledningarna där ambitionen 
är att barnen ska ges möjlighet att ägna sig åt undersökande aktiviteter och 
genom detta antas att de kan upptäcka naturvetenskapliga fenomen. Ellens gö-
rande-fokus i undervisningen kan möjligen ses som uttryck för en sådan am-
bition. Det kan vara så att Ellen önskar få till stånd ett utforskande arbetssätt 
genom att arrangera undersökande aktiviteter. Ellens görande-fokus i under-
visningen kan möjligen också förklaras utifrån att olika förhållningssätt fram-
kommer i handlingarna gällande pedagogens användning och förklarande av 
naturvetenskapliga begrepp. Det är tänkbart att Ellen dels tagit fasta på att 
naturvetenskapliga begrepp inte är det viktiga när man arbetar med NTA, dels 
att pedagogen avråds att använda och försöka förklara naturvetenskapliga be-
grepp.  

Analysen av undervisningen visar att förskollärarnas stöd för att skapa kon-
tinuitet framträder i olika grad vid de olika avdelningarna. Analysen av expe-
rimentbeskrivningarna visar samtidigt att texterna inte behandlar vilka expe-
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riment som hör ihop eller kan ses som sammanhängande där det ena kan ut-
göra en fortsättning på ett föregående. Därmed ger inte handledningarna något 
tydligt stöd för hur arbetet med försöken kan bindas samman, vilket kan utgöra 
en möjlig förklaring av att erfarenheter från experiment inte alltid samman-
binds i undervisningen. 
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DISKUSSION 

Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om vilka möjligheter och utma-
ningar ett förproducerat undervisningsmaterial kan erbjuda lärare samt vilket 
lärande som kan tänkas blir möjligt för barnen när lärare använder ett sådant 
material i undervisningen. Det här kapitlet inleds med att avhandlingens re-
sultat sammanfattas, vilket följs av en diskussion gällande de metodologiska 
val som ligger till grund för avhandlingen samt en resultatdiskussion. Kapitlet 
avslutas med att studiens övergripande bidrag och relevans för pedagogisk 
praktik formuleras samt att några idéer gällande fortsatt forskning presenteras. 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar tre slags undervisningspraktiker som bedöms skapa olika för-
utsättningar för naturvetenskapligt lärande för barnen trots att förskollärarna 
utgått ifrån samma undervisningsmaterial. Vid Aspen ser det ut som att rika 
möjligheter till naturvetenskapligt lärande skapas för barnen, vid Björken 
framträder en mer varierande bild och undervisningen vid Eken ser inte ut att 
skapa särskilt goda möjligheter till naturvetenskapligt lärande. Undervis-
ningen vid Aspen karaktäriseras av naturvetenskapliga strävansmål som åter-
kommer i flera undervisningstillfällen. Erfarenheterna som skapas för barnen 
är specifikt naturvetenskapliga och hög grad av kontinuitet åstadkoms av för-
skollärarna. Undervisningen vid Björken strävar mot naturvetenskapliga strä-
vansmål men erfarenheterna som skapas för barnen inbegriper inte alltid tyd-
ligt kommunicerade naturvetenskapliga fenomen och undervisningen karak-
täriseras av en varierad grad av kontinuitet. Vid Eken framträder en undervis-
ning utan specifikt naturvetenskapligt fokus. Erfarenheter som skapas för 
barnen karaktäriseras av här och nu och kontinuiteten uteblir mestadels. 

I resultatet synliggörs att lärarhandlingarna till materialet, som förskollä-
rarna utgår ifrån och som det visade sig att de aktivt använde i planeringen 
och genomförandet av undervisningen under studiens gång, karaktäriseras av 
en mångtydighet och vaghet som öppnar upp för olika tolkningar. Textförfat-
tarna skriver inte ut tydliga syften med experimenten eller vilka försök som 
behandlar samma tema samt vilket försök som passar bättre att göra före ett 
annat. Vidare framgår inte hur experimenten kan förklaras för barnen på ett 
sätt som de kan ta till sig och förstå och en tvetydig hållning framkommer 
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gällande om eller vilka naturvetenskapliga begrepp som förskollärare ska an-
vända och förklara. Analysen synliggör också olika syn på undervisning och 
lärande i handledningarnas inledningar jämfört med i experimentbeskrivning-
arna. I inledningarna framkommer ett synsätt där en utforskande process be-
tonas i instruktioner om undervisningen, vilken tycks antas kunna leda till na-
turvetenskapligt lärande. I experimentbeskrivningarna framkommer ett annat 
synsätt där försök med ett förutbestämt genomförande och förväntat resultat 
utgör grunden i den föreslagna undervisningen. Experimenten utgör potenti-
ella underlag för att lära om specifika naturvetenskapliga fenomen, även om 
resultatet också visar att explicita syften med experimenten inte formulerats. 
Skillnaderna mellan ansatserna och de förhållningssätt som framträder i hand-
ledningarnas olika delar bidrar till den vaghet och mångtydighet som öppnar 
upp för olika tolkningar hos de pedagoger som tar sig an NTA, vilket resultatet 
från analysen av undervisningen bekräftar. 

Trots att förskollärarna i studien utgått ifrån samma material visar det sig 
att deras undervisning ter sig olika och skapar olika möjligheter till naturve-
tenskapligt lärande för barnen. Det kan konstateras att för vissa lärare, likt de 
vid Aspen, tycks materialet kunna erbjuda möjligheter att åstadkomma en 
undervisning som skapar förutsättningar för barnen att lära naturvetenskap. 
För andra lärare likt de vid Eken och även Björken, pekar resultaten på att det 
finns utmaningar att hantera för att de fullt ut ska kunna dra nytta av NTA-
materialet på ett sätt som skapar möjligheter till naturvetenskapligt lärande för 
barnen. Läraren behöver själv kunna formulera såväl övergripande som när-
liggande syften med undervisningen. De behöver också kunna välja ut vilka 
aktiviteter ur materialet som passar att utföra för dessa syften, eftersom materi-
alet inte ger så uttalat stöd för detta i den didaktiska processen. En slutsats som 
kan dras utifrån studiens resultat är att det inte är alla förskollärare som lyckas 
skapa en undervisning som erbjuder barnen goda möjligheter till naturveten-
skapligt lärande när de arbetar med NTA och lärarhandledningarnas utform-
ning kan spela en roll i detta.  

Utifrån de resultat som presenterats ovan är det möjligt att peka på mer 
allmänna slutsatser om lärares användning av den här typen av förproducerat 
undervisningsmaterial. Om ett undervisningsmaterial ska fungera stödjande i 
lärares arbete och specifikt avse att stödja lärare som kanske inte har så rika 
ämneskunskaper eller intresse för ett ämnesområde kan det, mot bakgrund av 
studiens resultat, konstateras att handledningar behöver vara tydliga och 
mindre öppna för tolkningsutrymme. Exempelvis behövs explicit vägledning 
gällande syften med olika aktiviteter eller uppgifter, hur dessa hänger ihop och 
kan sammanbindas. Jag vill också peka på betydelsen av att det finns en över-
ensstämmelse gällande synen på undervisning och lärande i materialet och att 
det är viktigt att det framgår vilken roll läraren ska spela samt att mer konkreta 
råd anges för hur läraren kan vara stödjande i barns eller ungdomars arbete 

175 



  

 
 

     

 

     
         

  

  
     

       

         
          

       
  

 
   

   
   

     
  

   
    

  
      
     

  
    

  
 

  

                               
   

  
    

  

med förproducerade material. Om detta inte tydliggörs skapas stora utma-
ningar, särskilt för de lärare som inte har så omfattande kunskaper, erfaren-
heter eller intresse för det ämnesområde som de ska arbeta med. 

Metodologiska överväganden 
I det här avsnittet diskuteras centrala metodologiska överväganden som beak-
tats i studien. Utgångpunkten är att metodvalen inbegriper såväl teori som me-
tod och att dessa har påverkat studiens resultat. Studien bygger på intervjuer 
med förskollärarna, videoobservationer av undervisningen samt analys av lä-
rarhandledningarna som förskollärarna i studien använde. Teoretiska utgång-
punkter samt analytiska begrepp har hämtats ur Deweys pragmatiska idébild-
ning samt forskare som inspirerats av Dewey. 

I studien har NTA-materialet valts som ett exempel på ett förproducerat 
undervisningsmaterial även om materialet endast är en del av skolutvecklings-
programmet NTA. Undervisningen och lärarhandledningarna har studerats åt-
skilt från övriga delar som ingår i NTA, exempelvis de NTA-utbildningar som 
krävs för att pedagoger ska få tillgång till teman inom NTA. Detta kan ses som 
en begränsning. NTA-utbildningarna är dock ett exempel på delar ur NTA 
som inte varit i fokus för den här studiens intresse. Men det kan inte uteslutas 
att deltagandet i utbildningarna inom NTA bidrar till att skapa förtydliganden 
och fördjupning gällande användningen av materialet som inte belyses i hand-
ledningarna. Forskningresultat pekar på att barn som undervisats av lärare som 
deltagit i utbildning i att använda ett undervisningsmaterial för arbetet med 
matematik hade bättre resultat än barn som undervisats av lärare som använder 
samma material men som inte genomgått specifik utbildning i detta (Kinzie et 
al., 2014), vilket talar för att utbildningen kan ha en avgörande betydelse för 
att materialet används på ett sätt som stödjer barns lärande. Förskollärarna i 
studien har uppgett att de genomgått utbildning i de teman som de använder26 

och jag har utgått ifrån att denna information stämmer, men jag har inte kon-
trollerat uppgifterna. Samtliga förskollärare hade dock tillgång till original-
handledningar under tiden för studien vilket talar för att de genomgått utbild-
ningarna då handledningarna ges ut i samband med dessa. Då det förefaller 
som om alla förskollärarna gått utbildningen, stärker detta slutsatserna som 
dragits om handledningarnas betydelse och vad som skulle behöva förtydligas 
och förstärkas i dessa. I relation till att det primära varit att undersöka poten-

26 Ett undantag gäller för Björkens avdelning där Britta vid ett tillfälle genomför en variant av 
ett experiment ur NTA-temat Luft som hon inte uppgett att hon har utbildning i. Britta har till-
gång till handledningen som hör till NTA-temat Luft genom att Anna och Agneta har genomgått 
utbildning i detta tema och fått del av handledningen genom dem. 
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tialen hos förproducerade undervisningsmaterial i ett undervisningssamman-
hang bör det inte ses som problematiskt att inte utbildningen också studerats, 
även om detta också hade varit intressant. 

I NTA-handledningarna har ett urval av experimentbeskrivningar valts ut 
för analys. Det är experimenten som förskollärarna i studien genomförde som 
granskats och det är således inte samtliga försök i handledningarna som ana-
lyserats, vilket kan ses som en begränsning. I handledningstexterna anges 
samtidigt att man inte behöver göra alla försöken som ingår i materialet och 
att experimenten inte heller behöver utföras i någon särskild ordning, vilket 
kan ses som argument för att urvalet är rimligt. Under datainsamlingen visade 
det sig också att förskollärarna i vissa fall utformade egna varianter av de ex-
periment som beskrivs i handledningarna till de teman de arbetade med och 
de förde även in försök som inte återfinns i handledningarna i arbetet med 
NTA. Studien intresserar sig för vilken potential ett förproducerat undervis-
ningsmaterial kan erbjuda lärare i undervisningen och jag har också sett det 
betydelsefullt att inkludera dessa exempel i studien, eftersom det visade sig 
att förskollärarna tog sig an NTA genom att addera experiment och modifiera 
redan existerande. Genom att addera även dessa exempel har det också blivit 
synligt att Aspen är den avdelning där förskollärna i störst utsträckning modi-
fierar eller inkluderar experiment samtidigt som Eken är den avdelning där 
sådant förekommer i minst utsträckning, vilket kommer att vidare uppmärk-
sammas i resultatdiskussionen. Det går inte heller att utesluta att försöken som 
inte återfinns i handledningarna varit en del i de NTA-utbildningar som förs-
kollärarna har uppgett att de genomgått. I studien har jag försökt vara tydlig i 
texten gällande vilka försök som ingår i något av de NTA-teman som förskol-
lärarna arbetade med och vilka som inte gör det. I bilaga 6 redovisas också en 
sammanställning av experimenten som genomförs vid de olika avdelningarna. 

I en studie som synliggör olika undervisningspraktiker kan det vara rele-
vant att fundera över de förutsättningar som pedagogerna haft i sin undervis-
ning och huruvida detta kan tänkas ha påverkat studiens resultat. Antalet för-
skollärare vid de olika avdelningarna skilde sig exempelvis åt. Vid Aspens 
avdelning var förskollärarna två till antalet i arbetet med NTA, vilket kan jäm-
föras med både Björken och Eken där en förskollärare ansvarade för NTA-
arbetet. I flera av observationerna var endast en av förskollärarna vid Aspen 
närvarande. Det går dock inte att bortse från att förskollärarna vid Aspen kan 
ha haft mer gynnsamma förutsättningar när det gäller samtal och reflektion 
gällande planering, genomförande och utvärdering av NTA-tillfällena än de 
andra avdelningarna. Aspens och Björkens avdelning tillhörde samma för-
skola och endast en dörr skiljde de två avdelningarna ifrån varandra. Detta kan 
också ha möjliggjort samarbete och erfarenhetsutbyte för förskollärarna vid 
dessa avdelningar. Vid Ekens avdelning syntes inte några tecken på liknande 
förutsättningar. Jag upplevde snarare att Ellen var tämligen ensam i såväl pla-
nering som genomförande av undervisningen utifrån NTA. Barngruppernas 
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sammansättning var en annan aspekt som skiljde sig åt vid de olika avdelning-
arna. Vid Aspen var gruppen mer åldershomogen jämfört med Björken och 
Eken. Samtidigt bestod barngruppen vid Aspens avdelning av fler barn än de 
vid Björken och Eken och även om det var två förskollärare vid Aspens av-
delning var det vid flera tillfällen enbart en av dem som var närvarande och 
ledde arbetet med en förhållandevis stor grupp barn. Det går inte att bortse 
ifrån att de förutsättningar som förskollärarna i studien haft och som givits 
exempel på ovan kan ha påverkat deras undervisning och därmed också studi-
ens resultat. Även om så är fallet menar jag att detta inte nämnvärt påverkat 
de slutsatser som kunnat dras i studien om vilka möjligheter och utmaningar 
som ett förproducerat undervisningsmaterial kan erbjuda lärare samt vilka 
möjligheter till lärande som skapas för barnen när lärare använder ett sådant 
material. 

I samband med intervjuer är det relevant att fundera över huruvida det finns 
en samstämmighet mellan frågorna till de intervjuade och det studien avser att 
besvara. I studien användes varför-frågan i stället för att fråga förskollärarna 
om ”syftet” med det som planerades, vilket kan ha påverkat de svar jag fått i 
intervjuerna. Om jag explicit hade frågat efter förskollärarnas syfte med 
undervisningen eller ställt följdfrågor kanske vissa intervjusvar hade utveck-
lats. En ambition var dock att i så liten utsträckning som möjligt påverka det 
kommande genomförandet av den undervisning som förskollärarna beskrev 
och därför togs beslutet att inte ställa följdfrågor annat än för att få förtydli-
ganden av det redan sagda. Valet att ställa två frågor dels vad de skulle göra, 
dels varför de planerade just detta, kan dock sägas ha ökat förutsättningarna 
för förskollärarna att faktiskt ge uttryck för syftet med det som planerades. 
Hade enbart vad-frågan ställts är det mer troligt att frågan i sig lett till svar av 
görandekaraktär snarare än vad som var den tänkta avsikten med det som pla-
nerades att göras. På det viset menar jag att valet av frågor har inbjudit till och 
skapat möjligheter för förskollärarna att uttala sig om syftet med det som pla-
nerades, även om uttrycket ”syfte” valdes bort i frågeställningen. 

Forskning med hjälp av videoobservationer kräver ett flertal ställningsta-
ganden som får konsekvenser för de analyser som blir möjliga att göra (Heik-
kilä & Sahlström, 2003; Jacobs et al., 2007). I de besök som jag gjorde vid 
avdelningarna innan jag var med och filmade fick jag en inblick i hur under-
visningen utifrån NTA organiserades och utformades vid de tre avdelningarna. 
Förskollärarna berättade att arbetet skedde på specifika dagar och tider och att 
det var passande att jag filmade vid dessa tillfällen. Under datainsamlingen 
vid Aspens avdelning framkom att arbetet med NTA även förekom utanför de 
fasta dagarna och tiderna som inledningsvis förmedlats. Exempelvis pratade 
förskollärarna med barnen om att de kunde ta med materialet som använts för 
att blåsa bubblor ut på gården på eftermiddagen. Någon information om lik-
nande upplägg framkom inte vid de andra avdelningarna men utesluter inte att 
man även där skapade möjligheter för fortsatt experimenterande i andra sam-
manhang än de som jag filmade. Observationer från hela dagar hade kunnat 
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visa om och i så fall hur NTA finns med i verksamheten även utanför de mer 
organiserade tillfällena och hur detta samspelar med de möjligheter till lärande 
utifrån ett förproducerat undervisningsmaterial som erbjuds barnen. 

Ett annat viktigt metodval i samband med videoobservationer handlar om 
antal kameror och huruvida dessa ska monteras på stativ eller vara handhållna 
(Heikkilä & Sahlström 2003; Jacobs et al., 2007). I den här studien valde jag 
att använda en handhållen kamera. Ett stativ hade visserligen skapat möjlig-
heter för mig som forskare att i större omfattning observera skeenden och föra 
anteckningar kring dessa i direkt anslutning till NTA-passen. Men vid de prov-
filmningar jag gjorde upplevde jag dock att jag med en handhållen kamera 
kunde följa och fokusera pedagoger och barn på ett annat sätt än om kameran 
varit monterad på ett stativ. Trots att arbetet med NTA oftast organiserades så 
att barn och pedagoger var samlade vid ett bord eller en stor matta på golvet 
skedde rörelser och förflyttningar som hade varit svårare att hantera om ka-
meran varit monterad på ett stativ. Valet att använda en enda kamera har tro-
ligen påverkat möjligheter att fånga samtliga barns kroppsliga och verbala 
handlingar för när de ofta var samlade i en ring visade det sig svårt att få med 
samtliga barns verbala och kroppsliga handlingar med bara en kamera. I ana-
lysen visade det sig också att det stundtals var svårt att höra vad barnen sa och 
de barn som filmats med ryggen mot mig kunde jag inte se ansiktet på och 
ibland var det också svårt att uppfatta ickeverbala handlingar, till exempel 
armrörelser. Jag har hanterat detta genom att markera ohörbara uttryck i tran-
skriptionerna. Trots att vissa utsagor och gester inte gick att uttyda i materialet 
utgör dessa ett fåtal och min bedömning är att dessa inte har påverkat helhets-
intrycket av vad som utspelar sig. 

I forskning som involverar barn krävs särskilt hänsynstagande. I genomfö-
randet av studien upplevde jag inte att barnen gav uttryck för att vara negativt 
påverkade av min närvaro utan de tycktes snarare intresserade och nyfikna var 
gång jag anlände. När förskollärarna inledde NTA-passen och jag började 
filma upplevde jag att barnen ganska snart tog tämligen liten notis om min 
närvaro. Den observerande roll (Johansson, 2013) jag intog under videoobser-
vationerna upplevde jag underlättade för mig när det gäller att anta en forskar-
roll med ambition att försöka att påverka undervisningen så lite som möjligt. 
Detta betyder inte att situationer som innebar etiska överväganden inte upp-
stod. Även om det var en viktig handling att uttryckligen tala om för barnen 
varför jag var där och att vid varje besök påminna barnen om att de när som 
helst kunde tala om för mig om de inte ville bli filmade upplevde jag att de 
kanske viktigaste etiska aspekterna handlade om att tolka barnens uttryck i 
situationer som uppstod och göra val utifrån dessa. Exempelvis utspelade sig 
en situation då det plötsligt uppstod en konflikt mellan två barn och förskollä-
raren och att de övriga barnens uppmärksamhet riktades mot detta. I den här 
situationen kändes det självklart att stänga av kameran av hänsyn till såväl 
barnens som förskollärarens integritet. Vid ett annat tillfälle då barnen satt 
runt ett bord och tecknade av föremålen som använts i ett experiment uppstod 
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en situation som kan utgöra ett exempel där mitt agerande inte framstod som 
lika givet som i den föregående beskrivna situationen. Ett barn kom inte i gång 
med den givna uppgiften och tittade på mig med en undrande blick som skulle 
kunna vara uttryck för att barnet var besvärat av min och filmkamerans när-
varo, men det skulle också kunna vara så att barnets uttryck handlade om ett 
nyfiket intresse. I sådana här situationer upplever jag att min yrkeserfarenhet 
som förskollärare har varit en tillgång då jag haft en förförståelse för försko-
lans verksamhet (Ely et al., 1993) och hur barn kan uppleva och reagera i olika 
sammanhang. I det här sammanhanget hade jag inte någon etablerad och ut-
vecklad relation till barnen men jag upplevde att det i stor utsträckning var 
möjligt för mig att tolka deras uttryck och göra avvägda val utifrån dessa. Den 
beskrivna situationen hanterade jag genom att först sänka kameran och så av-
spänt som möjligt fråga barnet om det var så att han inte ville bli filmad följt 
av att jag var extra uppmärksam på barnets reaktioner. 

I avhandlingen gör jag anspråk på att uttala mig om vilka möjligheter till 
lärande som barnen erbjuds i NTA-undervisningen som förskollärarna i stu-
dien genomför. Jag vill här poängtera att det är just möjligheter till lärande 
som jag uttalar mig om och inte vad barnen faktiskt lär sig i undervisningen. 
En sådan ambition hade krävt andra metodologiska val. 

Med stöd av Deweys pedagogiska idébildning har jag valt en utgångspunkt 
där förskollärarnas och barnens verbala handlingar har givits en central ställ-
ning i de analyser som gjorts i studien. Ickeverbala handlingar har inbegripits 
på det viset att de utgör en del i mänskliga kommunikativa möten som under-
visningssituationer är ett exempel på och har därigenom varit en del av ana-
lysen men inte utgjort det huvudsakliga fokuset. Det här valet går att diskutera 
utifrån att studien involverar barn där några är så unga som två år och det kan 
antas att de ännu inte har ett rikt och utvecklat verbalt språk. Andra pragma-
tiskt inriktade studier har i likhet med min studie ett huvudfokus på verbala 
handlingar (Johansson, 2012), även om studier som också intresserar sig för 
ickeverbala handlingar förekommer (Caiman, 2015; Klaar, 2013). Mitt val att 
fokusera verbala handlingar grundar sig delvis på förskollärarnas sätt att or-
ganisera undervisningen i planerade tillfällen med en tydlig start där förskol-
lärarna vid samtliga avdelningar visade sig ta en verbalt aktiv och ledande roll, 
även om de gjorde detta på olika sätt. Delvis handlade också valet om mitt 
eget sätt att betrakta verbala handlingar som centrala i undervisningssamman-
hang, oavsett barnens ålder. Detta ska inte förväxlas med ett synsätt där icke-
verbala handlingar ses som betydelselösa. I analysen har även kroppsliga 
handlingar beaktats. Ett exempel på detta utgör resultaten avseende förskollä-
rarnas sätt att skapa kontinuitet i undervisningen. I dessa synliggörs hur förs-
kollärarna vid Aspen stödjer barnens lärande genom att förstärka det som sägs 
med hjälp av kroppsliga handlingar. Detta görs exempelvis genom att förskol-
läraren håller i det glas som användes i ett tidigare experiment och för armen 
i en bågrörelse på samma sätt som vid föregående tillfälle. Ett större fokus på 
ickeverbala handlingar i studien hade kanske kunnat skapa vidare möjligheter 
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att synliggöra betydelsen av kroppsliga handlingar i undervisningen utifrån 
NTA. 

Ett annat centralt val i studien har handlat om att jag huvudsakligen utgår 
ifrån ett lärarperspektiv, även om analysen av närliggande syften i observat-
ionstillfällena gjordes med en ambition att närma mig ett barnperspektiv är det 
främst ett lärarperspektiv jag tar i studien. Detta innebär att jag i första hand 
riktar blicken mot läraren och dennes handlingar. Det betyder emellertid inte 
att barnens handlingar har lämnats därhän. I studien görs teoretiska antagan-
den att undervisning utgör transaktionella processer. I denna process sker lä-
rares och barns handlingar i ett möte som tar olika riktning beroende på vilka 
syften som skapas samt hur dessa binds samman. I studien innebär ett lärar-
perspektiv således inte att lärarens handlingar studerats avskilt ifrån barnens. 

Analysen har utgjorts av tolkande arbete där de teoretiska begreppen över-
gripande och närliggande syften samt kontinuitet använts. Till detta har jag 
adderat begreppet uttryckta syften. Analysförfarandet har varit ett mödosamt, 
prövande arbete där teori och empiri påverkat varandra. I arbetet med studiens 
data har definitionen av de teoretiska begreppen justerats under arbetets gång 
för att bättre ringa in det analytiska fokuset. Det har varit en process där för-
ståelsen av empirin och de teoretiska begreppen utvecklat varandra i en väx-
elvis process. En analys innebär emellertid en process där en komplex helhet, 
exempelvis undervisningssituationer, plockas isär i hanterbara delar för att 
kunna analyseras. I detta finns också en risk att helheten går förlorad när re-
sultaten presenteras. Huruvida detta är fallet i den här studien är kanske upp 
till betraktaren att bedöma. Min ambition har varit att ge en bild av de olika 
undervisningspraktiker som studerats och vartåt dessa tycks dra samt synlig-
göra lärarhandledningarnas möjliga roll för de riktningar som undervisningen 
tar. 

Resultatdiskussion 
Den här avhandlingen har tagit sin utgångpunkt i en problembild där färdiga 
undervisningsmaterial ses som en potentiell resurs för lärare i undervisingen 
samtidigt som materialet påverkar och styr lärares undervisningen och därmed 
även de möjligheter till lärande som skapas för barnen. I den här delen av 
kapitlet kommer avhandlingens resultat att diskuteras mot bakgrund av 
tidigare forskning utifrån följande två teman: Olika undervisningspraktiker – 
olika möjligheter till lärande och Lärarhandledningarnas stöd. 

Olika undervisningspraktiker – olika möjligheter till lärande 
Avhandlingens resultat visar tre olika undervisningspraktiker som ser ut att 
skapa olika möjligheter till naturvetenskapligt lärande för barnen som deltar. 
Gemensamt för de tre undervisningspraktikerna är att förskollärarna intar en 
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aktivt ledande roll i de aktiviteter som genomförs, men undervisningen tar 
olika riktning beroende på de olika framträdande syften som skapas genom 
förskollärarnas handlingar. Resultaten i den här avhandlingen synliggör bety-
delsen av att lärare har klart för sig vad barn ska erbjudas att lära sig och att 
de förmår att avsiktligt forma undervisningen i den riktningen genom sina 
handlingar. Detta behöver göras på ett sätt som barn kan ta till sig och som 
möjliggör för barnen att koppla det som sker här och nu till tidigare erfaren-
heter samtidigt som de nya erfarenheterna främjar nya sätt att förstå. Under-
visningen vid Aspen visar hur detta kan göras genom en kombination av ett 
tydligt och naturvetenskapligt övergripande syfte med undervisningen och 
närliggande syften som exempelvis synliggör specifika naturvetenskapliga fe-
nomen för barnen, samtidigt som undervisningen också genomförs så att bar-
nen kan bli delaktiga och motiveras till fortsatt arbete. En sådan undervisning 
menar jag skapar vad som i tidigare forskning beskrivits som ”a shared space 
for learning” (Gustavsson et al., 2016, s. 1876) där läraren fungerar brobyg-
gare mellan en vardaglig och en mer vetenskaplig förståelse av omvärlden. 
När naturvetenskapliga syften inte görs tydliga visar studiens resultat att 
undervisningen blir mer av görandekaraktär. När undervisningen framstår på 
det här sättet, vilket den främst gjorde vid Ekens och delvis vid Björkens av-
delning, kan den relateras till en praktik där vad som helst som barnen upp-
märksammar ses som betydelsefullt och ges utrymme och ett sådant sätt att 
genomföra undervisning har benämnts ”making anything visible” (Gustavs-
son et al., 2016, s. 1873). I en undervisning som genomförs på ett sådant sätt 
erbjuds barnen kanske roliga och engagerande aktiviteter som får dem att vilja 
mer. Det finns dock en risk att de erfarenheter som barnen erbjuds stannar i 
en vardaglig förståelse av det som utspelar sig. 

Studier av NTA-undervisning i skolan har visat att det är viktigt att läraren 
tydliggör syftet med undervisningen så att detta blir tydligt för barnen (Jakob-
son & Axelsson, 2012; Löfgren et al., 2014; Schoultz et al., 2003). Om så inte 
är fallet visar det sig att barnen är utelämnade till att forma sina egna syften, 
vilket ofta resulterar i andra saker än det läraren kanske tänkt. Liknande resul-
tat går att finna i studier som har visat att det naturvetenskapliga innehållet 
ofta inte framgår för barnen i undervisningen i förskolan (Fleer, 2009a; Thu-
lin, 2011). Resultaten i den här avhandlingen pekar på betydelsen av att lärare 
har och förmår leda undervisningen i riktning mot ett övergripande syfte men 
resultaten synliggör också vikten av att läraren förmår sammanbinda olika er-
farenheter så att barnen ges stöd i att skapa kontinuitet i det som sker, i riktning 
mot det övergripande syftet. Studien synliggör också att barnen söker efter 
kontinuitet i kommunikationen med läraren vilket ytterligare ger stöd för att 
det är viktigt att läraren agerar aktivt för att barn ska ges möjlighet att sam-
manbinda olika erfarenheter i riktning mot det övergripande syftet. 

Analysen av undervisningen har visat att det i vissa undervisningssituat-
ioner har varit svårt att tolka in andra syften än sådana som utgörs av görande-
aktiviteter. Det kan vara så att förskollärarna vid Eken och delvis Björken tagit 
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fasta på det utforskande arbetssätt som beskrivs i handledningarna och som 
kan ses som uttryck för en accentuering av det som benämns naturvetenskap-
liga processkunskaper (Skolforskningsinstitutet, 2021). Resultaten av inter-
vjuerna skulle också kunna förstås utifrån en betoning på sådan kunskap. Vid 
Björken framkom en tyngdpunkt mot att utöva en metod. Vid Eken fanns ett 
görande-fokus, utsagorna gav samtidigt uttryck för ett fokus mot att göra för-
utsägelser och undersöka, vilket kan betraktas som metodorienterade aktivite-
ter. Bilden av vad som utgör naturvetenskapliga syften i undervisningen skulle 
delvis kunna bli en annan om man tänker sig att det handlar om att lära sig en 
metod som har likheter med det sätt att genomföra undersökningar som ofta 
tillämpas inom naturvetenskap. Om så är fallet visar resultatet dock att detta 
inte tydligt kommuniceras av förskollärarna, vilket resulterar i att aktiviteterna 
kan beskrivas som belägna på en vardaglig nivå. Det som görs och sättet det 
görs på kopplas därmed inte explicit till något som har med hur man arbetar 
inom naturvetenskapen, vilket skulle kunnat utgöra ett sätt för förskollärarna 
att koppla till en vetenskaplig nivå (Gustavsson et al., 2016; Skolforsknings-
institutet, 2021). Studiens resultat visar således, likt tidigare forskning, att det 
är viktigt att läraren kan ge aktiviteter en ämnesspecifik inramning där det 
specifikt naturvetenskapliga blir synligt för barnen. Undervisning som kanske 
har till syfte att behandla ett naturvetenskapligt arbetssätt kan annars tendera 
att landa i görande-aktiviteter utan att ett explicit naturvetenskapligt fokus 
framträder. 

Betoningen på upplevelse som återfinns i intervjuerna vid Ekens avdelning 
kan vara uttryck för en ambition att barnen ska bli involverade i positiva, till-
låtande sammanhang som kan utgöra en grund att bygga vidare på (Andersson 
& Gullberg, 2014). Barnen erhöll kanske positiva upplevelser i samband med 
undervisningen vid Eken som skapade motivation inför fortsatt experimente-
rande. Men barnen ges inte möjlighet att utveckla kunskaper relaterade till 
naturvetenskapliga fenomen då dessa oftast inte görs synliga för barnen. Sna-
rare framträder Eken som en avdelning där vad som helst som barnen upp-
märksammar och ger uttryck för under experimenten får utrymme och därmed 
blir betydelsefullt (Gustavsson et al., 2016, Thulin, 2011). Ett exempel är det 
tillfälle då olja, diskmedel och vatten placeras i ett provrör som skakas. I för-
skollärarens samtal med barnen om vad som händer när de olika vätskorna 
hälls i provröret framträder inte något riktat fokus mot något specifikt, utan 
vad som helst som barnen uppmärksammar och beskriver relaterat till väts-
korna i provröret tycks gångbart, exempelvis färg och att det bildas skum. Det 
som skulle kunnat påvisas, hur olika vätskor löser sig med varandra, förblir 
förmodligen osynligt för barnen. 

Den betoningen på upplevelse som framträder vid Eken och som även fö-
rekom i utsagorna vid Björken kan också förstås utifrån tidigare forskning som 
visat på lärarens föreställningar om att barn är kompetenta, att de lär av egen 
kraft och att det är deras nyfikenhet och intresse som ska utgöra utgångpunk-
ten (Due et al., 2018; Westman & Bergmark, 2014). Fokuset mot upplevelse i 
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utsagorna, särskilt vid Eken men även vid Björken, kanske är ett uttryck för 
att förskollärarna tänker sig att barnen lär sig naturvetenskaplig kunskap om 
de får ägna sig åt aktiviteter som är roliga. Tidigare forskningsresultat har 
också visat att lärares syn på hur barn lär har större betydelse för hur under-
visningen formas än lärarens naturvetenskapliga kunskaper och självförtro-
ende (Fleer, 2009a; Hammer, 2012). Den här studiens resultat pekar på att 
fokuset på upplevelse i förskollärarnas utsagor kan relateras till deras före-
ställning om vad barn kan tänkas kunna lära sig vid en viss ålder. Detta tycks 
också påverka vad förskollärarna ser som möjligt att fokusera i undervis-
ningen. I syftesutsagorna vid Eken och Björken framkom uttryck som ”de är 
ju så små” och ”man kunde ju gå in mer på det här men de är små” samtidig 
som förskollärarna framhöll att barnen i alla fall ”får en upplevelse”. Det är 
möjligt att det här sättet att uttrycka sig också är ett sätt att inte blottlägga egna 
bristande kunskaper i naturvetenskap. Resultatet synliggör en utmaning som 
kan ses som generell för lärare, oavsett åldersgrupp och ämne, vilken handlar 
om att finna en balans mellan att erbjuda barn upplevelser av roliga och moti-
verande aktiviteter som får dem att vilja mer samtidigt som barnens erfaren-
hetsvärld utmanas och stimuleras till lärande av nya områden. 

Tidigare forskning har visat hur lärares ickeverbala handlingar kan fungera 
stödjande för barns lärande. I Bergnell Karlssons (2017) studie förde exem-
pelvis läraren armen i en uppåtgående rörelse för att illustrera hur vattnet av-
dunstar. Peterson och French (2008) beskriver lärares strategier för att stödja 
barns förmåga att uttrycka naturvetenskapliga förklaringar där en strategi som 
lärarna i studien använde var att visuellt demonstrera genom att peka på spe-
cifika saker samtidigt som frågor där svaret var givet användes. Resultatet av 
den här avhandlingen visar att förskollärarna vid Aspen också använde speci-
fika, icke verbala handlingar i kombination med verbala handlingar. Ett ex-
empel på detta var situationer där tidigare försök repeterades i tal och med 
hjälp av kroppsliga gester. Ett annat exempel kan hämtas från det specifika 
arbetssätt som användes vid Aspen där förskollärarna först demonstrerar ex-
perimentet i ett undervisningstillfälle för barnen så att de kan se hur det ska 
genomföras, samtidigt som förskollärarna pratar om vad de gör och vad som 
händer. Ytterligare exempel handlar om att förskollärarna i ord och handling 
instruerar barnen så att de kan utföra experimenten på egen hand. Till exempel 
stöttades Jasmin att själv ”fånga” en luftbubbla genom att förskolläraren pla-
cerade sin egen hand över barnets hand som i sin tur höll i ett sugrör. Förskol-
läraren kunde på det sättet styra sugröret in i en befintlig luftbubbla. Samtidigt 
instruerades barnet att blåsa försiktigt in i luftbubblan så att effekten av att 
denna förstorades blev synligt. I den här studien visar resultatet att det var 
vanligt att den här typen av stödjande, icke verbala handlingar förekom vid 
Aspen som också var den avdelning som såg ut att skapa de mest gynnsamma 
förutsättningarna för barnen att lära naturvetenskap, vilket stödjer tidigare 
forskningsresultat som visat på betydelsen av ickeverbala handlingars bety-
delse. 
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Resultatet pekar vidare på att inledande samtal kan spela en viktig roll för barn 
att kunna knyta an till tidigare erfarenheter. Vid Aspens avdelning görs detta 
genom repetition, i ord och handling, av tidigare försök. I dessa samtal ges 
barnen möjlighet att minnas och därigenom knyta an till det tidigare arbetet 
och läraren får information om barnens förståelse av det som då behandlades, 
vilket utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet. Tidigare forskning 
betonar betydelsen av att syftet görs tydligt för barnen i undervisningen och 
där dras också slutsatser att det är viktigt att läraren introducerar och samman-
fattar det centrala i försöken eftersom det hjälper barnen att fokusera på det 
som är väsentligt (Löfgren et al., 2014; Schoultz & Hultman, 2002). Vidare 
har det visats sig vara viktigt att rikta barnens uppmärksamhet mot det som är 
betydelsefullt i ett naturvetenskapligt sammanhang (Skolforskningsinstitutet, 
2021). I den här studien synliggörs också betydelsen av att läraren aktivt stöt-
tar barnen att knyta något som sker i stunden till tidigare erfarenheter på ett 
sätt som gör det möjligt att få information om vad barnen tillägnat sig vid 
tidigare tillfällen. Vid Björken och Ekens avdelning behandlas inte de tidigare 
erfarenheterna på något liknande sätt. I vissa inledningar vid Björken berördes 
visserligen tidigare erfarenheter såsom att danken sjönk i föregående tillfälle 
men utan att detta sammanbinds med det nya undervisningstillfällets syfte. 
Resultatet visar således att lärare kan skapa möjligheter för barnen att knyta 
an till tidigare erfarenheter genom att inledningsvis i en undervisningssituat-
ion ägna tid åt att samtala med barn om det som tidigare gjorts för att sedan 
knyta detta till det nya tillfället och vad som ska behandlas vid detta. Det över-
gripande syftet med undervisningen utgör här en viktig punkt för läraren att 
ha klart för sig och att forma undervisningen mot det. 

Läraren kan sammanbinda en vardaglig och en vetenskaplig förståelse av 
omvärlden genom att tydligt fokusera på vad barnen ska erbjudas att lära sig 
och vad som behöver synliggöras för att skapa sådana möjligheter (Gustavs-
son et al. 2016; Skolforskningsinstitutet, 2021). Jag menar att undervisningen 
vid Aspens avdelning kan utgöra ett exempel på detta. Experimenten vid 
Aspen tycks väljas ut för att kunna synliggöra särskilda naturvetenskapliga 
aspekter och de arbetar återkommande mot ett och samma övergripande syfte. 
Tidigare studier har lyft betydelsen av att anordna olika aktiviteter som åskåd-
liggör ett och samma fenomen (Skolforskningsinstitutet, 2021). Förskollä-
rarna vid Aspen tycks också låta experimenterandet ta plats utanför de i stu-
dien ingående undervisningstillfällena, exempelvis genom att senare under da-
gen ta med materialet som använts i ett undervisningstillfälle ut på gården för 
att skapa ytterligare möjlighet för barnen att bearbeta och fortsätta det tidigare 
inledda experimenterandet. Utmärkande för Aspens avdelning är också att de 
genomför ett experiment under varje undervisningstillfälle och ägnar tid åt 
barnens aktiva erfarande av och bearbetning av genomförandet av experimen-
tet. Andersson och Gullberg (2014) betonar betydelsen av att barn ges tid i 
undervisningen. I den här studien visar resultaten att det kanske är mer gynn-
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samt att fokusera ett enda experiment i ett undervisningstillfälle än att genom-
föra flera olika försök. Vid Björken och Eken genomförs oftast flera experi-
ment i ett undervisningstillfälle. Det tycks ibland finnas en iver att göra flera 
försök vid ett och samma tillfälle snarare än en ambition att fördjupa sig i det 
enskilda experimentet.

Även i situationer när resultatet av ett försök inte blir som förväntat visar 
det sig att förskollärarna ibland tenderar att gå vidare till nästa försök snarare 
än att återupprepa experimentet. När Ellen genomför experimentet med varmt 
och kallt vatten uteblir den förväntade färgskiftningen. Att göra om experi-
mentet där och då verkar inte som ett alternativ för Ellen som går vidare till 
nästa försök som hon planerat. Vid Björken finns en situation då gemet inte 
fås att flyta på vattnets ytspänning och Britta väljer då att gå vidare till nästa 
experiment. I de här situationerna visar det sig att förskollärarna inte stannar 
kvar och fortsätter prova tillsammans med barnen, trots att det troligen hade 
varit enkelt att upprepa försöket. En iver att beta av experiment efter experi-
ment framträder snarare än att förskollärarna stannar i ett försök tills man kun-
nat påvisa det man ville med experimentet. Det här förfarandet kan bidra till 
att det naturvetenskapliga fenomen som man kanske tänkt påvisa förblir osyn-
ligt. Resultatet synliggör även situationer då förskollärarna agerar på annat 
sätt än vad som beskrivits i ovanstående. Agneta återsamlade barnen när lä-
rarstudenten lyckades forma modelleran så att den kunde flyta på vattnet och 
återknyter i samtal med barnen till det tänkta syftet med undervisningstill-
fället. Liknande exempel återfinns vid Björken i samband med experimentet 
där potatisen inte flyter i det salta vattnet. När det förväntade resultatet av ex-
perimentet blev synligt återsamlade Britta barnen för att peka på särskilda 
aspekter. Det kanske är så att lärare som har för avsikt att synliggöra ett spe-
cifikt naturvetenskapligt fenomen också har lättare att agera på det här sättet, 
vilket resultaten av den här studien tyder på. 

Tidigare forskning har visat att inslag av lek både kan främja (Eriksson 
Lindstrand et al., 2016; Fleer, 2009b; Vartiainen & Kumpulainen, 2020) och 
hämma (Bergnell Karlsson, 2015; Fleer, 2009a; 2019; Ljung-Djärf et al., 
2014; Thulin, 2006) barnens lärande. I den här studien återfanns också inslag 
av lek och spänning vid alla avdelningarna, men förskollärarna hanterade detta 
på olika sätt. Forskningsresultat har visat att lek och spänning kan fungera 
främjande för barns lärandemöjligheter om läraren har det naturvetenskapliga 
innehållet i fokus (Eriksson Lindstrand et al., 2016; Fleer, 2009b) och man 
lyckas hålla isär vad och när saker är på låtsas och inte, vilket tidigare studier 
visat kan vara problematiskt för barnen att förstå (Bergnell Karlsson, 2015; 
Thulin, 2006). Detta var något som förskollärarna vid Aspen verkade lyckas 
med genom att skapa markörer för detta. Ett tydligt sådant exempel var sättet 
som de använde för att träda ur rollen som professorer genom att föra upp 
glasögonen och verbalt säga ”nu ska vi snacka lite”. Betydelsen av att skapa 
den här typen av markörer kan vara lika viktig oavsett om det gäller undervis-
ning i förskolan eller i skolan och därmed en slutsats som kan generaliseras. 
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Man kan dock anta att det är väsentligare ju yngre barnen är eftersom för-
mågan att skilja mellan något som sker på låtsas och i verklighet troligen ökar 
med tilltagande kunskap och mer livserfarenhet. När barnen vid Eken genom-
för experimentet där de uppmanas att vattna i en kruka för att sedan iaktta hur 
en plasthandske sakta reser sig upp ur gruset saknas den typ av markörer som 
lyfts fram ovan. Om man drar situationen till sin spets riskerar de barn som 
inte kan läsa av att situationen utspelar sig på låtsas, att tillägna sig en förkla-
ring att fröet blev till en plasthandske. När samma experiment med en kruka 
och en plasthandske genomförs vid Björkens avdelning berättar och visar 
Britta att hon använt brustabletter, vilket också kan tänkas underlätta för bar-
nen genom att de ges stöd att förstå att det som utspelade sig i experimentet 
kan förklaras. Den aktuella situationen i den här studien visar dock att det är 
viktigt att pedagogen själv har klart för sig hur försöket kan förklaras. Britta 
berättar för barnen att det är luft som fyller handsken och gör att den reser sig 
upp ur gruset vilket inte stämmer med vedertagen kunskap. Detta resultat kan 
relateras till forskningsresultat som visar att inslag av lek och fantasi kan 
främja barns lärande om läraren har det naturvetenskapliga innehållet i fokus 
(Eriksson Lindstrand et al., 2016; Fleer, 2009b). Man kan tänka sig att sättet 
som Britta visar och pratar om det som händer i experimentet kan hjälpa barn 
att förstå att det som skedde i försöket kan förklaras, men resultatet synliggör 
att det är viktigt att läraren kan delge en naturvetenskaplig förklaring för bar-
nen som stämmer med vedertagen kunskap. 

Tidigare studier har visat att förskollärare ofta involverar flera olika kun-
skapsområden i undervisningen och att detta tycks bidra till att det naturve-
tenskapliga innehållet placeras i bakgrunden (Due et al., 2018; Westman & 
Bergmark, 2014). I den här studien visar det sig att skapande verksamhet är 
någonting som ingår vid samtliga avdelningar. I vissa situationer ser det ut 
som om aktiviteten stödjer barnens naturvetenskapliga kunskapsutveckling. 
Det sätt att återkommande rita och skriva som visar sig vid Aspen tycks skapa 
möjligheter för barnen att bearbeta erfarenheterna från det genomförda expe-
rimentet samtidigt som barnen stimuleras att utveckla sin förmåga att uttrycka 
sig i bild och text. Vid Björken finns också situationer då iscensättandet av 
skapande aktiviteter verkar bidra till barnens bearbetning av det naturveten-
skapliga fenomen som experimentet tycks avse att synliggöra. När vattnet föl-
jer kanten i den våta cirkeln samtalar Britta med barnen om vad som händer 
och barnen visar sin förståelse av vad som sker i sina utsagor. I denna situation 
framträder genomgående ett tydligt övergripande syfte i undervisningen som 
är riktat mot begreppet ytspänning. När det övergripande syftet är vidare och 
handlar om att utföra experiment med vatten visar det sig också att den skap-
ande aktivitet som genomförs inte tydligt kopplas till något naturvetenskap-
ligt. På liknande sätt visar resultateten från Ekens avdelning att inte heller här 
fanns ett tydligt naturvetenskapligt syfte med aktiviteten att göra teckningar 
med marmoreringsfärger. En slutsats som kan dras är att det är viktigt att lärare 
har ett tydligt naturvetenskapligt syfte med aktiviteter som också kan ses som 
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inrymmande andra områden. När ett sådant tydligt syfte framgår ser det också 
ut som att den här typen av aktiviteter kan främja barnens bearbetning av ett 
naturvetenskapligt fenomen. När så inte är fallet riskerar aktiviteten att enbart 
bli en göra-aktivitet. 

I tidigare studier belyses vikten av att barn engageras i samtal som öppnar 
upp för dem att uttrycka idéer utan att utsagorna bedöms som rätt eller fel och 
att läraren använder frågor som stimulerar till fortsatta undersökningar (An-
dersson & Gullberg, 2014; Siry, 2013; Siry & Max, 2013; Siry et al., 2012; 
Skolforskningsinstitutet, 2021). Ytterligare forskningsresultat pekar på att lä-
rares användning av öppna frågor i undervisningen upplevs skapa en mer 
barncentrerad undervisningen, vilket ställs emot en starkt lärarledd undervis-
ning av lärarna i studien (MacDonald et al., 2020). Andra studier visar att lä-
rares användning av öppna frågor bidrar till att barnens uppmärksamhet ten-
derar att splittras och riktas mot olika saker som för stunden upptar deras upp-
märksamhet varpå innehållet i samtalen förlorar koppling till något naturve-
tenskapligt fenomen (Gustavsson et al., 2016; Thulin, 2011). Tidigare 
forskningsresultat pekar också på att frågor och instruktioner av öppen karak-
tär kan bidra till förvirring bland elever i skolan (Schoultz & Hultman, 2002). 
Lärare behöver kunna introducera barnen i det som ska göras och summera 
det mest centrala och sätta samman olika delar till en helhet genom samtal och 
reflektion med barnen. Annars är barnen utelämnade att lära sig på egen hand. 
I en annan studie visade resultatet att en kombination av både öppna frågor 
och frågor där svaret var givet var gynnsamt för barns lärande (Peterson & 
French, 2008). I min studie var resultatet att de mest gynnsamma förutsätt-
ningarna till naturvetenskapligt lärande såg ut att skapas vid Aspens avdel-
ning. Undervisningen riktades där tydligt mot ett naturvetenskapligt fenomen 
samtidigt som barnen gavs möjlighet att uttrycka sin förståelse av det som 
hände i olika försök genom förskollärarnas specifika frågor. Jag menar att 
Aspens avdelning kan ses som ett exempel på hur barn kan engageras att sätta 
ord på sina erfarenheter på ett sätt som skapar möjligheter för dem att känna 
delaktighet och engagemang i undervisningen, samtidigt som de ges möjlighet 
att expandera sin erfarenhetsvärld och skapa nya sätt att förstå omvärlden. 

Lärarhandledningarnas stöd 
Förproducerade undervisningsmaterial har i tidigare studier visat sig vara ett 
uppskattat material av såväl lärare som elever vilka uppger att arbetet med 
materialet bidrar till att skapa inspiration, lust och intresse för arbete med na-
turvetenskap och gör också att lärare vågar arbeta med naturvetenskap (An-
derhag & Wickman, 2006; Ekborg & Lindahl, 2007; MacDonald et al., 2020;
Schoultz & Hultman, 2002; Schoultz et al., 2003). Även om den här avhand-
lingen inte specifikt studerat förskollärarnas åsikter om NTA-materialet fick 
jag i samband med datainsamlingen i studien en entydigt positiv bild av förs-
kollärarnas uppfattning av materialet vilket tyder på att de upplevde materialet 
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som en resurs och ett stöd i undervisningen. Sådana upplevelser kan beskrivas 
som grundläggande för att lärare ska fortsätta att använda ett undervisnings-
material eller inte. Att förskollärarna hade arbetat kontinuerligt med materialet 
sedan de genomgått utbildningen tyder också på att de var nöjda. I flera av de 
studier som riktat ljuset mot lärares användning av NTA i skolan betonas lä-
rarens betydelse för hur undervisningen med hjälp av materialet utformas (An-
derhag & Wickman, 2006; Ekborg & Lindahl, 2007; Jakobson & Axelsson, 
2012; Schoultz & Hultman, 2002; Schoultz et al., 2003). Den här avhandling-
ens resultat visar att materialets utformning, mer specifikt handledningarna, 
kan ha en roll för hur undervisningen utifrån materialet ter sig. Jag har sett det 
som betydelsefullt att här lyfta en rad aspekter som gäller utformningen av 
handledningar till förproducerade undervisningsmaterial som förhoppnings-
vis skulle kunna leda till att de kan utvecklas och därmed öka möjligheterna 
att bli till stöd för lärare i undervisningen. 

Resultatet i den här avhandlingen synliggör ett upprepat fokus mot ett ut-
forskande arbetssätt i handledningarna samtidigt som experimentens potential 
att belysa specifika naturvetenskapliga fenomen inte är framträdande, exem-
pelvis genom att tydliga syften inte formuleras. I tidigare forskning lyfts be-
tydelsen av att den naturvetenskapliga undervisningen i förskolan behandlar 
naturvetenskapliga kunskaper relaterade till såväl specifika fenomen som hur 
man genomför undersökningar, även kallat processkunskap (Skolforsknings-
institutet, 2021; Thulin, 2011). Betoningen på det utforskande arbetssättet kan 
förstås som att handledningarna återspeglar en tonvikt mot naturvetenskaplig 
processkunskap. När det utforskande arbetssättet är det mest framträdande kan 
det bidra till att detta blir alltför starkt fokuserat i undervisningen på bekostnad 
av kunskap om naturvetenskapliga fenomen. I en sådan undervisning lär sig 
barnen ett särskilt sätt att arbeta, men om detta görs samtidigt som barnen inte 
lär sig något som skulle kunna betraktas som kunskap om naturvetenskapliga 
fenomen eller om de lär sig saker som inte stämmer med vedertagna naturve-
tenskapliga förklaringar kan undervisningen stanna i ett läge där pedagogen 
inte möjliggör för barnen att få tillgång till det naturvetenskapliga innehållet 
relaterat till kunskap om naturvetenskapliga fenomen. Om mer explicita syf-
ten hade formulerats avseende såväl processkunskap som kunskap om natur-
vetenskapliga fenomen kan man tänka sig att handledningarna kunnat utgöra 
ett tydligare stöd för pedagogen att medvetet inkludera båda dessa kunskaps-
områden i undervisningen. Därigenom hade materialet också kunnat åter-
spegla ambitionen i läroplanen som betonar såväl processkunskap som kun-
skap om fenomen. Det som här diskuteras om betydelsen av att formulera ex-
plicita syften är något som kan gälla oavsett ämnesområde och därmed appli-
cerbart för handledningar till en rad olika förproducerade material. 

Studiens resultat pekar på att avsaknaden av explicit stöd när det gäller 
kunskaper relaterat till specifika fenomen samt betoningen på det utforskande 
arbetssättet i handledningarna bidrar till att vissa lärares undervisning stannar 
vid en vardaglig förståelse (Gustavsson et al., 2016; Skolforskningsinstitutet, 
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2021). En bidragande orsak till detta kan också vara att synen på barns lärande 
som utgör utgångpunkten för det utforskande arbetssättet ligger nära det syn-
sätt som pedagoger traditionellt varit bärare av i förskolan, där barns initiativ 
och intressen placeras i förgrunden och barn antas lära sig bäst på egen hand 
utan direkt stöd från läraren (Fleer, 2009a; Hammer, 2012; Westman & Berg-
mark, 2014). Ett sådant synsätt har också visat sig få konsekvenser för under-
visningen genom att det naturvetenskapliga innehållet inte synliggörs för bar-
nen (Fleer, 2009a; Gustavsson et al., 2016; Thulin, 2011). Ett sätt att stödja 
lärare så att de kan utveckla sätt att agera med avsikt att skapa en brygga mel-
lan vardaglig och vetenskaplig förståelse i undervisningen (Gustavsson et al., 
2016; Skolforskningsinstitutet, 2021) kan vara undervisningsmaterial som ger 
tydlig vägledning i hur detta kan göras. Om ett sådant stöd ges explicit i hand-
ledningar är det kanske lättare för lärare att forma undervisningen i en sådan 
riktning och inte stanna i att barnen erbjuds erfarenheter av görandekaraktär 
där kontinuiteten uteblir. Det har visat sig att lärare är benägna att förändra sitt 
sätt att undervisa när de tar bruk av ett förproducerad undervisningsmaterial 
(Davis, et al., 2016; Jones & Eick, 2007; MacDonald et al., 2020; Peterson & 
French, 2008). Utformningen av ett undervisningsmaterial kan således fylla 
en betydelsefull stödjande roll och ge en riktning i lärarens undervisning. Re-
sultatet i den här studien visar också att pedagogerna tar till sig det som står i 
handledningarna. Exempelvis använder sig förskollärarna vid Aspen av snar-
lika uttryck som finns i handledningen, som ”luften tränger undan vattnet”, i 
samtal med barnen. Den här typen av formuleringar i handledningarna kan ses 
som en anvisning till pedagogen om hur denne kan prata med barnen om det 
som händer i ett experiment. Resultatet visar dock att sådana här formuleringar 
förekommer vid enstaka tillfällen i handledningstexterna. Om den här sortens 
vägledning förekom i större utsträckning i handledningarna skulle det kunna 
utgöra ett stöd för läraren hur denne kan prata om det som händer i experi-
menten på ett sätt som barnen skulle kunna ta till sig och förstå. 

NTA för skolan visar sig bidra till att barn får möta begrepp som de annars 
inte skulle mött i undervisningen, men det framgår också ett utvecklingsbehov 
gällande stöd till läraren i användning av begrepp och naturvetenskapliga för-
klaringar och hur de kan relateras till det som görs i det praktiska arbetet (An-
derhag & Wickman, 2006). När det gäller materialet för förskolan tyder den 
här studien också på att det föreligger behov av att ge pedagoger ett bättre stöd 
gällande vilka begrepp och förklaringar som kan passa att användas och hur 
detta kan göras. I tidigare studier med specifikt fokus mot naturvetenskap och 
yngre barn återspeglas olika hållning gällande betydelsen av lärares använd-
ning av naturvetenskapliga begrepp och förklaringar. Vissa studier pekar på 
betydelsen av att använda korrekta naturvetenskapliga termer även när det 
handlar om barn så unga som tre till fyra år (Peterson & French, 2008). Det 
har också visat sig att det kan vara svårt att lära om senare i livet när barn och 
ungdomar skapat sig en viss uppfattning som inte stämmer med vedertagen 
naturvetenskaplig kunskap (Chang, 2007; Coll & Treagust, 2001; Nicoll, 
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2001). Samtidigt finns det forskare som menar att naturvetenskap som ämnes-
område behöver problematiseras och att undervisningen bör fokusera andra 
aspekter av det naturvetenskapliga ämnesområdet än barns lärande av begrepp 
och förklaringar. I samarbete med verksamma förskollärare undersöker exem-
pelvis Andersson och Gullberg (2014) hur naturvetenskap i förskolan kan för-
stås utifrån ett perspektiv där tyngdpunkten ligger på att såväl pedagoger som 
barn ska erhålla positiva upplevelser i undervisningen där de kan känna sig 
kompetenta och handlingskraftiga. Det handlar om att förskolläraren upp-
märksammar och använder sig av barns tidigare erfarenheter, fångar det ovän-
tade som inträffar i stunden, ställer frågor som utmanar barnen och stimulerar 
till vidare undersökningar samt att läraren stannar kvar i situationer och lyss-
nar på barnen och deras egna förklaringar. Med en sådan här hållning menar 
Andersson och Gullberg (2014) att det inte blir så viktigt att fokusera på att 
barn kanske tar till sig begrepp på ett sätt som inte stämmer med vedertagen 
naturvetenskaplig kunskap. Siry med olika forskarkollegor (Siry & Max, 
2013; Siry et al., 2012) synliggör hur barn kan ges utrymme och möjlighet att, 
som det uttrycks, göra naturvetenskap (”doing-science”; Siry et al., 2012, s. 
312) genom att de själva får vara med och planera, iordningställa och genom-
föra undersökningar där läraren stödjer barnens aktiviteter på liknande sätt 
som Andersson och Gullberg (2014) beskriver. Siry och Max (2013) visar hur 
läraren tillför naturvetenskapliga begrepp till undervisningen efter att läraren 
stöttat barnen att göra olika undersökningar av det aktuella fenomenet. När 
barnen stimulerats att göra olika erfarenheter kan läraren tillföra naturveten-
skapliga begrepp i sammanhang där barnen är engagerade i det aktuella feno-
menet. I studierna av Andersson och Gullberg (2014) samt Siry och Max 
(2013) utgör naturvetenskapliga begrepp och förklaringar inte det primära för 
läraren att fokusera på. Det blir viktigare att vara lyhörd för barnens initiativ 
och uttryck och ge tid och utrymme att skapa situationer där barnen stimuleras 
till fortsatta undersökningar utifrån det som utspelar sig i stunden. Det här 
sättet att betrakta den naturvetenskapliga undervisningen som pedagoger i för-
skolan är ålagda att bedriva kan kanske underlätta för pedagoger att finna nya 
sätt att relatera till naturvetenskap än de negativa upplevelserna av det natur-
vetenskapliga ämnesområdet som tidigare forskning visat vara ofta förekom-
mande (Due et al., 2018; Sundberg & Ottander, 2013; Westman & Bergmark, 
2014). Jag menar dock att det borde gå att finna sätt att stödja lärare att stötta 
barn i att utveckla en känsla av positiva upplevelser och kompetens i ett äm-
nesområde samtidigt med ett närmande till ämnesspecifika begrepp och för-
klaringar i undervisningen. Förproducerade undervisningsmaterial skulle 
kunna spela en viktig roll för att stödja en sådan riktning och mer utvecklade 
handledningar skulle kunna bidra till detta. Studiens resultat visar att barnen 
många gånger ger uttryck för en vilja och ett engagemang att ta till sig begrepp 
och förklaringar som förskollärarna förmedlar. När vägledningen till läraren 
om hur detta kan stödjas är vag eller mångtydig i handledningarna kan man 
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tänka sig att det försvårar snarare än underlättar för pedagoger som vill föra 
in naturvetenskapliga begrepp och förklaringar i undervisningen. 

Om tydligare vägledning givits i handledningarna hade detta kanske också 
kunnat öka förutsättningarna för pedagoger att se och tillvarata erfarenheter 
av naturvetenskapliga fenomen i vardagen och bygga undervisningen på detta 
(Larsson, 2016; Skolforskningsinstitutet, 2021), exempelvis genom att våga 
initiera samtal om naturvetenskapliga fenomen med barnen. Tydligare väg-
ledning i handledningarna kanske också skulle kunna bidra till att lärare ges 
bättre förutsättningar att göra ett urval av vilka vardagssituationer och erfa-
renheter som passar att tillvarata, då det visat sig att det inte är alla tillfällen 
som är lämpliga (Hansson et al. 2014). 

Om handledningar ska ha en potential att stödja lärare att utveckla sin 
undervisning inom områden som de kanske inte har så rika ämneskunskaper i 
pekar den här studiens resultat också på att handledningar inte bör vara alltför 
öppna för tolkning. En mindre öppenhet skulle även kunna eliminera den risk 
som verkar finnas för att lärare reproducerar vardagliga och kanske felaktiga 
föreställningar om något som behandlas i undervisningen. 

I en tidigare studie har Davis et al. (2017) funnit det betydelsefullt att 
undervisningsmaterialet ger explicit vägledning angående vilket innehåll det 
är som ska behandlas, hur läraren kan prata med barnen om detta och hur bar-
nen kan ges stöd att tillägna sig förklaringar. I likhet med studien av Davis et 
al. (2017) pekar den här avhandlingen på betydelsen av att den här typen av 
material ger tydlig vägledning till de lärare som ska använda materialet. Stu-
dien visar att det är viktigt att det finns explicit formulerade syften med de 
olika aktiviteter som ingår i ett förproducerat material. Det är också betydel-
sefullt att läraren ges vägledning angående vilka aktiviteter som kan ses som 
sammanhängande samt hur läraren kan skapa kontinuitet i undervisningen ge-
nom att sammanbinda erfarenheter från olika aktiviteter i riktning mot ett av-
siktligt och mer långsiktigt, övergripande syfte. 

Jag har i det här avsnittet återkommande pekat på vikten av tydlig vägled-
ning till läraren i handledningar. Det kan vara intressant att diskutera 
balansgången mellan att lämna ett utrymme för pedagogens egna didaktiska 
val och det stöd som ett färdigt undervisningsmaterial kan erbjuda i form av 
vägledning och styrning för pedagoger som kanske inte har så utförliga 
kunskaper eller intresse inom området. Alm och Samuelssons (2009) studie 
synliggör vad som kan beskrivas som en balansakt mellan att ge stödjande 
vägledning och öppenhet inför egna initiativ i utformningen av handledningar. 
Tydliga anvisningar kanske kan medföra att vissa lärare känner sig för styrda. 
Samtidigt visar det sig att mer erfarna lärare förhåller sig friare till anvisningar 
i materialet (Anderhag & Wickman, 2006), vilket tyder på att de lärare som 
kanske önskar mer autonomi också ser till att skapa sig ett vidare utrymme för 
egna didaktiska val. Kanske är det också de lärare som har goda ämneskun-
skaper som har störst behov av att känna sig fria utan styrning från materialet. 
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När det finns en rad saker som inte är klart utskrivna i den här typen av hand-
ledningstexter minskar det dock värdet av handledningarna, eftersom det kan 
lämna läraren i ovisshet, speciellt de som inte har så rika ämneskunskaper eller 
intresse för undervisningsområdet. Lärare i förskola, förskoleklass och de ti-
digare skolåren har oftast inte så omfattande naturvetenskaplig utbildning och 
det är särskilt viktigt att handledningar riktade till dessa målgrupper ger tydlig 
vägledning. Det är förmodligen dessa lärare som skulle kunna ha störst nytta 
av ett förproducerat undervisningsmaterial. En ovisshet hos pedagogen kan 
också bidra till att exempelvis barnens intresse och infall ges företräde framför 
det naturvetenskapliga innehållet och får styra undervisningen på ett oreflek-
terat sätt. 

Avslutningsvis vill jag betona att lärare idag kan få tillgång till en mängd 
förslag på ofta roliga och spännande aktiviteter genom ett enkelt sökförfarande 
via internet och jag menar att förproducerade undervisningsmaterial borde 
kunna vara till bättre stöd för lärare än sådana forum. Undervisningsmaterial 
har en betydelsefull roll att fylla genom att de kan ge läraren ett stöd som inte 
är lika lätt att få tillgång till i de uppslag till aktiviteter som går att finna på 
nätet. Men för att förproducerade undervisningsmaterial ska kunna spela 
denna roll visar den här avhandlingen att det krävs utförliga handledningar 
som inte utelämnar läraren att själv tolka vad som är syftet eller vilka ämnes-
specifika begrepp som passar att använda i ett visst sammanhang. I ett under-
visningsmaterial som är speciellt utformat för ett specifikt ändamål bör det 
dessutom finnas uppgifter om hur olika aktiviteter hänger ihop och kan bli till 
ett sammanhang som barnen kan förstå. Förutom att erbjuda läraren de mate-
riella resurser som krävs för olika roliga och spännande aktiviteter bör den här 
typen av material också bidra med sådant som inte är så lätt att få tillgång till 
på annat sätt, exempelvis explicit vägledning om hur man kan utmana barns 
erfarenhetsvärld genom att prata med dem om sådant som de ännu inte har 
kunskap om. 

Studiens övergripande bidrag och relevans för 
pedagogisk praktik 
Genom att bland annat peka på betydelsen av hur handledningarna utformas 
har avhandlingen kunnat bidra till kunskapsutvecklingen gällande förprodu-
cerade undervisningsmaterials potential att kunna bli en hjälp för lärare i 
undervisningen. En slutsats som kan dras i studien är att det inte är alldeles 
enkelt att utveckla den här typen av material så att de erbjuder läraren ett tyd-
ligt stöd. Resultatet synliggör generella aspekter som kan vara betydelsefulla 
att överväga när lärarhandledningar utformas oavsett vilket ämnesområde det 
gäller och om målgruppen utgör pedagoger i förskola, förskoleklass eller de 
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tidiga skolåren. Avhandlingens resultat synliggör också olika undervisnings-
praktiker vid de tre deltagande avdelningarna som ser ut att skapa olika möj-
ligheter till lärande för de deltagande barnen. I resultatet framkommer sär-
skilda handlingar som ser ut att skapa rika möjligheter till lärande för de del-
tagande barnen. Samtidigt synliggörs också undervisningshandlingar som inte
ser ut att skapa lika goda förutsättningar. Även dessa resultat har relevans bor-
tom den naturvetenskapliga inramning och den förskolekontext som den här 
studien har tagit utgångpunkt i. De olika undervisningspraktikerna som syn-
liggjorts kan användas för att diskutera hur olika sätt att agera som lärare for-
mar olika framträdande syften i undervisningen. Studiens resultat kan därmed 
fungera som belysande exempel att ta lärdom av när det gäller vilka undervis-
ningspraktiker som kan vara gynnsammast för barns möjligheter till lärande. 

Vidare forskning 
Den här studien har synliggjort betydelsen av att lärarhandledningar utformas 
så att de kan utgöra ett stöd för lärare att skapa möjligheter för barn att lära sig 
saker inom olika områden. Jag vill peka på betydelsen av att i forskning belysa 
den här typen av texter och vilken vägledning som dessa erbjuder lärare i 
undervisningen. När det gäller NTA i skolan tycks handledningar inte varit 
föremål för studier i någon vidare omfattning och det finns också ett behov av 
fortsatt kunskapsutveckling gällande pedagogers arbete med NTA i förskolan. 
Den här avhandlingen har bidragit till att fylla den kunskapslucka som fram-
trätt på detta område men fler studier behövs. Jag ser det också som väsentligt 
att belysa progressionen mellan de materiallådor med tillhörande lärarhand-
ledningar som riktar sig till förskolan respektive skolans undervisning.  

Den här studien har också synliggjort hur olika undervisningspraktiker for-
mar olika lärandemöjligheter för barnen som deltar. Genom studiet av förs-
kollärarnas sätt att skapa kontinuitet i undervisningen har det blivit synligt hur 
betydelsefullt detta är för barns möjligheter till lärande och resultaten visar 
också att barnen aktivt söker efter kontinuitet. Jag ser det som angeläget att i 
vidare forskning belysa undervisningshandlingar som stödjer barn att skapa 
kontinuitet i en viss riktning. Därigenom kan de förutsättningar för lärande 
som en viss undervisning skapar för barnen synliggöras. 
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 
The first chapter of the thesis deals with the formulation of the study’s prob-
lem, its purpose and research questions. 

To plan, realize and evaluate teaching is a central part of the teachers’ eve-
ryday work. In doing this work, teachers have always created teaching mate-
rials to support children’s learning opportunities, such as tasks, images, fig-
ures, and models. However, it is time consuming to produce your own mate-
rials and it has become common for teachers to use pre-produced teaching 
materials. For the purposes of this thesis, pre-produced teaching materials re-
fer to teaching tools created by someone other than teachers themselves but 
intended for use by them in their teaching. This type of materials can serve as 
an important support for teachers, since they do not have to select content to 
process or decide how it should be presented. With certain pre-produced 
teaching materials, the teachers do not even need to acquire the necessary sup-
plies or teaching equipment because they are all included. Nowadays, there 
are many different producers of teaching materials and focusing on different 
subject areas, both commercial enterprises as well as non-commercial organ-
izations and associations. 

Teachers in preschool and other early years educational settings must deal 
with many different subject areas in their profession. It is not very common 
for different teachers in preschool and other early years education to be re-
sponsible for different subject areas. This may mean that teachers need to take 
on subject areas in which they have little in-depth knowledge or interest. To 
this can be added the responsibility that teachers must be able to handle 
changes in the subject content over time. For example, a field of knowledge 
can be given a more prominent place in the curriculum, which then requires 
an increased focus in the teaching. Over the past decade, demands from soci-
ety regarding the content of preschool activities have changed through an in-
creased focus on, for example, physics and chemistry. Using pre-produced 
teaching materials therefore can be a way for teachers to handle these shifts in 
subject emphasis. While teachers are offered valuable help in the teaching 
process when using this type of teaching material, the content and design of 
the material will also guide and influence the teacher's work. The use of pre-
produced teaching materials thus raises questions about the possibilities and 
challenges that this type of material offers the teacher, what sort of teaching 
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is created when teachers use such materials and which opportunities to learn 
the children are given when receiving teaching that derives its support from 
pre-produced material. These questions are of interest in this thesis. In the 
study that forms the base for the thesis, preschool teachers’ use of the pre-
produced teaching material known by the anacronym NTA (Naturvetenskap 
och teknik för alla) is in focus and what opportunities for learning the teaching 
that emerges as a result offers the children when this material is used. NTA is 
the Swedish version of the American Science and Technology for All and a 
central part of NTA is several “themes” developed for teaching in preschool 
and school. The preschool teachers in the study used the two NTA-themes 
called Water and Air. These themes are specifically developed for preschool 
and each theme includes a box with the equipment to implement about 30 
experiments and a teacher's guide that gives the teacher guidance on how the 
theme is intended to be used. The guides also include descriptions of how to 
implement the experiments. 

Aim and research questions 
The overall aim of this study is to contribute to wider discussions about the 
impact of pre-produced teaching materials and the opportunities and chal-
lenges it presents to teachers and the types of learning children receive when 
teachers use such materials in their teaching. 

A more specific aim of this study is to develop about a better understanding 
of the ways preschool teachers teach natural science based on the pre-pro-
duced teaching material NTA and what sorts of learning become possible for 
children as a result. In particular, this study poses the following research ques-
tions: 

1. What purposes do the preschool teachers express with their planned 
teaching based on NTA? 

2. What purposes appear in the teaching that is realized as a result of NTA? 
3. How do preschool teachers connect children’s past experiences with new 

situations in teaching based on NTA? 
4. What purposes are evident in the NTA teacher guides that the preschool 

teachers in the study use?  
5. What role could the teacher guides have played in how the pre-produced 

material was used? 

Previous research 
In the chapter dealing with the existing research in this field, the thesis deals 
with studies from two areas. The first concerns teachers’ use of pre-produced 
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teaching materials in the teaching of the natural sciences. The second involves 
the teaching of the natural sciences in preschools. 

Previous research shows that pre-produced teaching materials facilitate and 
strengthen teachers in their work with science and that both teachers and chil-
dren appreciate working with this type of material (Anderhag & Wickman, 
2006; Ekborg & Lindahl, 2007; Schoultz & Hultman, 2002; Schoultz et al., 
2003). Research into the effects on children’s learning when taught from pre-
produced teaching materials points in different directions. Some research 
shows positive effects on children's learning (Bredderman,1983; Mellander & 
Rasmusson, 2020; Sackes et al., 2020). Other results show a more varied pic-
ture or report that children taught with the help of pre-produced materials do 
not learn any more than children who have not participated in such teaching 
(Mellander & Svärdh, 2018; Svärdh, 2013; Pine et al., 2006). The existing 
research is, however, unambiguous in its emphasis on the importance of the 
teacher in actively supporting and guiding the teaching when using pre-pro-
duced teaching materials (see for example Jakobson & Axelsson, 2012; 
Schoultz & Hultman, 2002, 2004; Schoultz et al, 2003).  

However, some teachers rely on the pre-produced material being self-suf-
ficient and take a less prominent role in the management and delivery of their 
teaching in these cases. This can result in a type of teaching where the purpose 
of what is being done is not made clear to the children (see for example 
Anderhag & Wickman, 2006; Jakobson & Axelsson, 2012). There is also the 
challenge of finding a balance between providing space for children’s influ-
ence on teaching and teacher governance of teaching (Löfgren, et al., 2014). 
Some studies show that teachers can adopt specific strategies that support chil-
dren’s learning when their teaching is guided by pre-produced teaching mate-
rials. These can include a combination of providing visual support, asking dif-
ferent types of questions as well as using the correct scientific terms (Peterson 
& French, 2008). Another study points to specific aspects of the design of the 
material that are important for teachers’ use of the material so that children’s 
learning can be supported. There needs to be clear guidance regarding the con-
tent that is essential to treat and what the teacher needs to do for the children 
to take on board scientific concepts and explanations (Davis et al., 2017). 

The research concerning natural science in preschool reveals what can be 
described as a balancing act that moves between allowing children’s demon-
strated interests guide the teaching and using teaching to lead the children to-
wards predetermined scientific knowledge goals (see, for example, Gus-
tavsson et al., 2016; Skolforskningsinstitutet, 2021; Thulin & Gustavsson, 
2017). Here, too, the research clearly points out that the teacher is crucial for 
creating opportunities for children to access and develop scientific knowledge. 
Research results also show that teachers in preschool have difficulty engaging 
with the parts of the scientific field that belong to chemistry and physics 
(Sundberg & Ottander; 2013; Thulin & Redfors, 2017). 
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The research review carried out in the thesis also found that there is a lack of 
research on the use of NTA in preschool, even though it is a popular teaching 
package and is widely used across many preschools in Sweden. It is, therefore, 
the aim of this thesis to address this knowledge gap and contribute to a greater 
understanding of pre-produced teaching materials and teachers’ use of them 
in their teaching. 

Theoretical perspective 
This chapter deals with the starting points of the thesis in pragmatism and 
more specifically John Dewey's theories. The chapter also describes the theo-
retical concepts that have been used in the analysis. 

Central for Dewey is the idea that human life is social by nature and that 
people are in constant and reciprocal relation to their surrounding environment 
(Dewey, 2005). Dewey terms this process transaction (Dewey & Bentley, 
1975). The thesis uses this idea to suggest that teaching constitutes a transac-
tional process in which teachers and children act and react. 

The flow of different communicative actions between people creates a con-
stant stream of different experiences which are reshaped in new situations 
based on the purposes created in a specific context (Dewey, 2015). In this we 
find the foundation of the principle of continuity (Wickman, 2014). Continuity 
in this study is understood as a process that starts with children’s previous 
experiences and connects these with new experiences gained in a present sit-
uation in a direction towards a teaching purpose.  In Dewey's words this is 
what is known as creating continuity (Dewey, 2015). 

A way for the teacher to create continuity is to link different proximate 
purposes to each other in a direction towards an ultimate purpose. Ultimate 
purposes are the goals or “endpoints” (Johansson, 2012, p. 27) which the 
teacher wishes to reach with the children in a teaching situation or series of 
teaching situations, something beyond the immediate here and now and often 
of such a nature that the children do not immediately understand what it is 
about. To achieve an ultimate purpose, teaching can be planned based on var-
ious proximate purposes. Proximate purposes are of such a nature that chil-
dren can take part in them based on their everyday language and their previous 
experiences (Wickman, 2012). They are also based on the experiences created 
in the current activity or situation (Johansson & Wickman, 2018). To create 
teaching that strives in a certain direction, teachers need to find activities that 
children first and foremost can understand and take part in. The activities they 
do then need to be linked to the desired end point (the ultimate purpose) and 
other complementary actions (other proximate purposes). If this is done, we 
can describe this process in Dewey's words as creating continuity. 

To understand the learning that may be possible for the children in this 
study, it has been useful to adopt the theoretical concepts of ultimate and 
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proximate purposes as well as continuity. In addition, this study has created 
the concept of expressed purposes. Expressed purposes include the pre-
school teachers’ stated intentions regarding what is planned to be done to-
gether with the children in the teaching situation. 

The starting point of this study is that the preschool teachers’ way of con-
necting teaching situations with each other, or making the children want to 
connect past experiences with new ones, is crucial for creating continuity be-
tween different experiences. It is assumed that by studying preschool teach-
ers’ ways of creating continuity in their teaching the learning that becomes 
possible for children will emerge. 

Methods, data and ethical considerations 
The methodological chapter of this study describes the selection of data and 
the methods used for its collection and analysis. It also deals with the ethical 
considerations that have been undertaken as part of this study. 

This study involves children and teachers in preschool environments who 
worked with the NTA materials during the time of the study. The departments 
are called Aspen, the Birch and the Oak. At Aspen the preschool teachers 
Anna and Agneta worked with a group of children that varied in number from 
seven to fourteen children. At the Birch the preschool teacher Britta worked 
with a group that varied from four to seven children. At the Oak the preschool 
teacher Ellen worked with a group that varied from four to nine children.  

The study is based on video observations and interviews with the preschool 
teachers along with an analysis of the teacher guide provided with the NTA 
materials. The empirical evidence was collected in the spring of 2014. Each 
preschool was visited, and data collected, on five occasions, each time when 
the teacher and children were having their regular once-weekly lesson with 
NTA. 

Prior to each of the five teaching situations, the preschool teachers were 
asked to answer a number of interview questions. The preschool teachers 
themselves chose whether they wanted to answer these questions orally or in 
writing. A total of 15 interview responses are included in the study. Five of 
these consist of written answers, and in addition to this, there are 19 minutes 
of audio recording. Each preschool department was visited and filmed on five 
occasions. Each of the resulting 15 video recordings is between 25 and 46 
minutes long. The preschool teachers in the study worked with the NTA 
themes of Air and Water and the teacher guides to these two themes have also 
been analysed for this study. The fact that all of the preschool teachers in this 
study used an NTA teacher guide in some aspect of the planning or realization 
of their teaching situations suggests that these are key documents for an un-
derstanding of the role pre-prepared teaching materials can have when teacher 
uses these kinds of tools in their teaching. 
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Of the theoretical concepts central to an understanding of this study that are 
outlined in chapter three, a number have been used in the analysis. The first 
results chapter presents the expressed purposes that have emerged from an 
analysis of the interview responses. The second chapter of results presents the 
ultimate and proximate purposes that have emerged in the realization of the 
teaching. The third chapter highlights the way the preschool teachers create 
continuity in their teaching. In the fourth and final results chapter, the previ-
ously reported results regarding the preschool teachers planned and realized 
teaching based on the NTA are compiled, followed by an analysis of the ulti-
mate and proximate purposes appeared in the teacher guides. The results re-
garding the teaching are then related to the results regarding the teacher guides 
with the aim of highlighting the possible role the written documents may have 
had for the teaching created by the preschool teachers. 

This thesis has followed the Swedish Research Council's guidelines for 
good research practice and adopted its recommendations regarding ethical re-
search (Vetenskapsrådet, 2011, 2017). Thus, the preschool teachers who took 
part in the study and the guardians of the children have given their informed 
consent for participation. Although it was the children’s guardians who ap-
proved their child’s participation in the study, an effort has been made to cre-
ate opportunities for the children to give their own consent to filming. This 
has been done not only by asking them verbally, but also by trying, throughout 
the data collection process, to interpret the children’s spoken and bodily ac-
tions as indicators of consent or disapproval. 

Results 

The preschool teachers’ expressed purposes with the planned 
teaching 
The first results chapter of the study aims to answer the first research question. 
The results reveal the presence of seven categories of expressed purposes: 
making natural scientific phenomena visible; experiencing natural science 
phenomena; investigating natural scientific phenomena; interpreting the re-
sults of natural scientific experiments; making predictions about natural sci-
entific experiments; creating an understanding of natural scientific phenom-
ena; and offering children creative activities. The categories appear to differ-
ent extents in the interview responses. This has been interpreted as an indica-
tion of a possible pattern of intentions in the preschool teachers’ NTA plans. 
It is at Aspen that the clearest pattern of a dominant category of expressed 
purposes has been found. In all five of the interview responses there is a clear 
purpose stated that the preschool teachers wants to make natural scientific 
phenomenon visible to the children in their planned teaching. The focus in the 
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responses is directed towards what the children should be given the oppor-
tunity to learn with the preschool teachers giving themselves a central role in 
creating the opportunities for this. At the Birch and the Oak, a more varied 
picture emerges, with some intentions described several times and others men-
tioned on only a single occasion. At the Birch there is an emphasis on inves-
tigating natural scientific phenomena and interpreting the results of natural 
scientific experiments. The preschool teacher at the Birch wanted the children 
to use experiments to try and test what happens and to express their ideas and 
talk together about the results. One way of interpreting this expression is to 
see it as placing the focus on process and on the importance of giving children 
an active role in this. At the Oak, the emphasis is mainly on children experi-
encing natural science phenomena. In the interview responses, the experience 
appears as a purpose in itself with an emphasis on creating a joyful activity 
for children. 

Ultimate and proximate purposes in the realization of teaching 
In the study’s second chapter of results, the ambition is to answer the second 
research question. The results show that several ultimate and proximate pur-
poses emerge in the realization of teaching. 

In the analysis of the teaching at Aspen, for example, the result shows that 
the ultimate purposes consist mainly of natural scientific knowledge goals. 
Aspen is also characterized by the same ultimate purpose recurring in several 
teaching situations. When considering the results drawn from Aspen, it is pos-
sible to identify six recurring types of proximate purposes, namely: to see spe-
cific natural scientific phenomena, to consolidate specific natural scientific 
knowledge by repeating and verbalizing experiences from experiments in con-
versations, to acquire specific concepts of  natural science, to experience spe-
cific natural scientific phenomena, to process experiences from completed ex-
periments in image and text and to create participation, understanding of 
working methods and motivation for further work. The ultimate and proximate 
purposes identified here show that the teaching at Aspen offers children an 
active participation in the creation of specific natural scientific experiences 
and, where it seems important, that they understand what they are working 
with and how to work. 

In the teaching at the Birch, the result shows that the ultimate purposes 
consist mainly of natural scientific knowledge goals. These usually do not re-
cur in more than one individual teaching session. 

The result further shows five categories of proximate purposes that recur in 
the teaching: to see specific natural scientific phenomena, to consolidate spe-
cific natural scientific knowledge, to acquire and gain an understanding of 
specific natural scientific concepts and explanations, to experience the exper-
iments and to draw the objects in the experiments. 
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The ultimate and proximate purposes highlight a type of teaching at the Birch 
that is characterized by the effort to encourage children to learn about natural 
scientific phenomena. However, the proximate purposes put in place to help 
children achieve the ultimate purpose are not always directly linked to natural 
science nor do they always contain clearly articulated scientific knowledge. 
There are some examples where the proximate purposes consist of children 
being given explanations and concepts that do not correspond to approved 
natural scientific explanations. 

The characteristics of the teaching at the Oak preschool is that the ultimate 
purpose consists of knowledge goals that are often not concerned with natural 
science. The recurring ultimate purpose that appears at the Oak is that the chil-
dren should be able to participate in various examinations. In this, it is the 
process of doing which seems to be the central point. 

Furthermore, the result from the Oak, shows a variant of proximate pur-
poses which has been categorized into five types of recurring purposes: to ob-
serve what happens in an experiment, to investigate or discover something by 
experiencing what happens in experiments, to remember and verbalize past 
experiences, to make predictions or to express ideas, a “doing” activity in 
which the doing itself appears as the purpose and to acquire scientific 
knowledge. Unlike other types of proximate purposes, these appeared on only 
one single occasion. The experiences created for the children in the teaching 
at the Oak are characterized by doing here and now, it does not look like there 
is any further purpose to what is being done. 

Continuity in the realization of teaching 
The third results chapter of the thesis focuses on answering the study’s third 
research question. The results show that the teaching at Aspen is characterized 
by a high degree of continuity, with the preschool teachers repeatedly, both 
verbally and visually, rehearsing and talking to the children about what has 
been done in the past. The preschool teachers use scientific concepts in their 
conversations with the children and build on expressions that the children are 
familiar with. In their work, the preschool teachers also try to direct the chil-
dren’s attention to different elements of what they do together to make a par-
ticular thing visible. They also relate natural science phenomena to everyday 
phenomena that the children can recognize. Based on the children’s previous 
experiences, the preschool teachers at Aspen create situations that add new 
aspects to the already familiar. The children are thus enabled to understand 
and participate in the here and now but are also challenged and offered new 
ways of speaking and acting in future situations. 

The results also show that the teaching at the Birch is characterized by a 
variable degree of continuity. The results show some evidence of the pre-
school teacher creating continuity in teaching. The preschool teacher achieves 
continuity by talking to the children about past experiences and linking them 
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with new ones in a way that enables the children to develop natural scientific 
understanding. In this process, the preschool teacher tries to draw attention to 
specific aspects and links what is experienced to natural scientific concepts. 
The result also shows evidence where the teaching does not create continuity, 
even though the preschool teacher's intention seems to be to make specific 
natural scientific phenomena visible to the children. Although the teaching at 
the Birch is directed towards different natural scientific knowledge goals, the 
experiences created in connection with the activities carried out are not clearly 
linked to an ultimate purpose. Thus, the continuity that could have helped the 
children to approach the overall purpose is broken. 

At the Oak, the emphasis the teaching places on “doing” does not seem to 
offer particularly good opportunities for natural science learning. This is be-
cause the preschool teacher’s efforts to create continuity are mostly absent. In 
some of the situations at the Oak where it has been possible to interpret the 
preschool teacher as creating continuity by connecting different proximate 
purposes with each other, these can often be described as a “doing” of a non-
scientific nature. 

Prominent features in teaching and in teacher guides 
In the fourth and final results chapter of the thesis the ambition has been to 
answer the fourth and fifth research questions. The chapter begins with a sum-
mary of the results presented earlier regarding the planning and realization of 
teaching based on the NTA materials. This summary shows there are several 
prominent features associated with the teaching of NTA. Even though the pre-
school teachers have used the same teaching materials, three different teaching 
practices have been identified. These seem to create different conditions for 
natural science learning for the children. 

Furthermore, the chapter reports the results concerning ultimate and prox-
imate purposes in the NTA teacher guides. The results make visible prominent 
features associated with the NTA teacher guides. The analysis shows that the 
authors have not formulated a clear purpose for the activities, have not articu-
lated how the activities might connect to each other nor indicated which ones 
should be taught before the others. It is not clearly stated how the activities 
can be explained to the children in a way that they can readily absorb and 
understand. The analysis also highlights the different views on teaching and 
learning that are apparent in different parts of the teacher guides. In the intro-
duction to the teacher guides an exploratory approach to the teaching process 
is emphasized on the assumption that this will lead to natural scientific learn-
ing. Specific learning outcomes do not appear relevant and have not been for-
mulated. On the other hand, when it comes to the descriptions of the experi-
ments, a predetermined implementation and an expected results form the base 
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for the proposed teaching. The experiments can be seen as offering the poten-
tial to identify and teach specific natural phenomena even though their pur-
pose is often not explicitly formulated. 

In conclusion the guides are characterized by an ambiguity and a vagueness 
that leaves it open for educators to make different interpretations about the 
delivery of the teaching activities. The fact that the NTA teaching in the dif-
ferent preschools is so different can be explained to some extent by the vague-
ness and ambiguity of the teacher guides. This opens up the potential for dif-
ferent interpretations by the teachers tasked with taking on the NTA, as the 
results from the preschools in this study clearly suggest. 

Discussion 
The discussion chapter of the thesis contains a summary of the results as well 
as a discussion regarding the methodological considerations made in the study 
and a discussion regarding the results. The chapter concludes with the thesis 
overall contribution and relevance to pedagogical practice as well as a brief 
consideration of some suggestions for further research. 

Even though the preschool teachers at each of the three schools examined 
in this study used the same teaching tool, different conditions for natural sci-
ence learning for the children were created. At Aspen, it would seem that rich 
opportunities for natural science learning were created while at the Birch a 
more varied picture emerged. At the Oak the teaching practices did not seem 
to create very good opportunities for natural science learning. The results also 
show that the teacher guides that accompany the NTA materials examined in 
this study and are actively used in the planning and realization of natural sci-
ence teaching are characterized by a vagueness and an ambiguity that leaves 
room for many different interpretations and approaches. 

One conclusion that can be drawn from this study is that not all preschool 
teachers who work with the NTA succeed in creating a teaching experience 
that offers children good opportunities for natural science learning and that 
the design of the teacher guides can play a role in this. Based on the results of 
this study, it is possible to point to more general conclusions about teachers’ 
use of this type of pre-produced teaching material. If pre-produced teaching 
materials is meant to support the work of teachers and, specifically, to support 
teachers who may lack subject knowledge or interest in a particular subject 
area, it can be concluded in the light of the results of this study that teacher 
guides need to be clearer and less open to interpretative space. 

At this point in the thesis several methodological considerations of the 
study are discussed. For example, the possibility that it is the different condi-
tions at the preschools that shaped the preschool teachers’ teaching, rather than 
their interpretation of the teacher guides, is considered, although it is subse-
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quently rejected as having a serious effect on the study’s results. Another con-
sideration that is discussed is the choice not to include for analysis the content 
of the NTA courses included in NTA. 

The discussion now turns to a consideration of the study’s main findings. 
It is based on the following two themes and in the order mentioned: Different 
teaching practices – different learning opportunities and The support of 
teacher guides. 

Previous studies of teaching supported by the use of NTA in schools have 
shown that it is important that the teacher clarifies the purpose of the teaching 
so that this becomes clear to the children (Jakobson & Axelsson, 2012; 
Löfgren et al., 2014; Schoultz et al., 2003). If this does not happen, children 
are left to shape their own purposes, which can often result in learning other 
than what the teacher might have intended. Similar results are shown in studies 
of preschool practice, it proves difficult for teachers to make a scientific con-
tent visible to the children (Fleer, 2009a; Thulin, 2011). The results of my 
thesis point to the importance of teachers having an ultimate purpose for their 
teaching and being able to lead their children in that general direction. My 
results also highlight the importance of the teacher being able to connect chil-
dren’s different experiences so that they can create a sense of continuity from 
what they already know, to what is happening now in the direction of an ulti-
mate purpose. My study also shows that children themselves are looking for 
continuity in their communications with their preschool teacher. This provides 
further support for the argument that the teacher must act so that children are 
given the opportunity to connect different experiences in the direction of the 
ultimate purpose. When natural scientific purposes are not made clear, the re-
sults of this study show that teaching simply becomes a process of “doing”. 
With this sort of teaching, children may be offered fun and engaging activities 
that make them want more. However, there is a risk that the experiences of-
fered to children will not take them beyond an everyday understanding of what 
is taking place. 

Pre-produced teaching materials related to the natural sciences have, in pre-
vious studies, appeared as appreciated by both teachers and students. Teachers 
as well as pupils often state that working with the material contributes to cre-
ating an inspiration, desire and interest in the subject and teachers feel more 
confident to teach the subject (Anderhag & Wickman, 2006; Ekborg & Lin-
dahl, 2007; MacDonald et al., 2020; Schoultz & Hultman, 2002; Schoultz et 
al., 2003). Previous studies have also shown that teachers change the way they 
teach when using pre-produced teaching material (Davis, et al., 2016; Jones 
& Eick, 2007; MacDonald et al., 2020; Peterson & French, 2008). Thus, the 
design of the material can play an important supportive role for teachers and 
provide them with valuable direction. The results of this study show that the 
preschool teachers consider the instructions in the teacher guides. For exam-
ple, the preschool teachers at Aspen use expressions like those found in the 
teacher guides in their conversations with the children. However, instructions 
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that show how a teacher can talk to children about the natural sciences occurs 
on only a few occasions in the teacher guides. If this kind of guidance existed 
more widely, it could support the teacher to talk about what is happening in 
the activities in a way that the children could absorb and understand, and it 
could support teachers to better make the connections between children’s ex-
isting knowledge and current activities and thus better promote the continuity 
of teaching. 

If teacher guides are to adequately support teachers to develop their teach-
ing in areas in which they may not have deep subject knowledge or interest, 
the results of this study indicate that teacher guides should not be too open to 
interpretation. The results of this thesis show that it is important that teacher 
guides have explicitly formulated purposes linked to the various activities that 
are included. It is also important that teachers are given guidance on which 
activities can be seen as coherent and how they can connect them. Clearer 
guidance could also eliminate the risk that teachers reproduce perhaps errone-
ous notions. When the guidance to teachers regarding the purposes of natural 
science activities is vague or ambiguous, it might make it more difficult for 
them to teach this subject rather than less. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Samtyckesformulär för verksamhetschef 
Till verksamhetschef för förskolan i xxx kommun 

Jag heter Elin Eriksson och är förskollärare i xxx kommun. Från februari 2012 
är jag också doktorand i en forskarskola för förskollärare som heter Utfors-
kande lärprocesser och literacy – barns lärande i språk, matematik och na-
turvetenskap (ULL). Inom ramen för denna forskarskola ska jag skriva en li-
centiatavhandling. Mitt forskningsintresse är pedagogers och barns arbete 
med naturvetenskap och främst materialet NTA (Naturvetenskap och teknik 
för alla). Jag önskar videofilma ett antal förskolors verksamhet kring naturve-
tenskap och särskilt arbetet med materialet NTA, vid ett antal tillfällen under 
våren 2014. Pedagogerna i förskolan behöver inte anpassa verksamheten och 
bedriva den på annat sätt än de redan gör. Eventuellt kommer jag också att 
vilja ställa en del frågor till pedagogerna. 

För att kunna göra detta behöver jag ditt medgivande att kontakta försko-
lechefer och pedagoger i kommunen samt vårdnadshavare till de barn som är 
aktuella för studien. Deltagandet är helt frivilligt och pedagoger/vårdnadsha-
vare/barn har rätten att när som helst avbryta deltagandet. Allt insamlat 
material kommer endast att användas i forskningssyfte och jag kommer inte 
att namnge varken kommun, förskola eller deltagare i min avhandling. Jag 
utgår från Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed vid genomföran-
det av studien. 

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att vända dig 
till mig (xxx) eller till professor Monika Vinterek som är huvudansvarig för 
studien (xxx) 
□ Jag ger mitt tillstånd till att förskolechefer, pedagoger och vårdnadshavare 
vid xxx kommuns förskolor kontaktas. Jag ger också tillstånd till att pedago-
ger och barn deltar i studien, efter att medgivande inhämtats skriftligen från 
pedagogerna samt barnens vårdnadshavare. 
Datum och plats:________________________________________ 
Namn:__________________________________________ 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär för förskolechefer 
Till förskolechef för förskola/förskolor i xxx kommun 

Jag heter Elin Eriksson och är förskollärare i xxx kommun. Från februari 
2012 är jag också doktorand i en forskarskola för förskollärare som heter Ut-
forskande lärprocesser och literacy – barns lärande i språk, matematik och 
naturvetenskap (ULL). Inom ramen för denna forskarskola ska jag skriva en 
licentiatavhandling.  

Mitt forskningsintresse för avhandlingen är pedagogers och barns arbete 
med naturvetenskap och främst materialet NTA (Naturvetenskap och teknik 
för alla) och jag önskar videofilma ett antal förskolors verksamhet kring na-
turvetenskap och särskilt arbetet med materialet NTA, vid ett antal tillfällen 
under våren 2014. Pedagogerna i förskolan behöver inte anpassa verksam-
heten och bedriva den på annat sätt än de redan gör. Eventuellt kommer jag 
också att vilja ställa en del frågor till pedagogerna. 

För att kunna göra detta behöver jag ditt medgivande att kontakta pedago-
ger vid de förskolor du företräder i kommunen, samt vårdnadshavare till de 
barn som är aktuella för studien. Deltagandet är frivilligt och pedagoger/vård-
nadshavare/barn har rätten att när som helst avbryta deltagandet. Allt insamlat 
material kommer endast att användas i forskningssyfte och jag kommer inte 
att namnge varken kommun, förskola eller deltagare i min avhandling. Jag 
utgår från Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed vid genomföran-
det av studien. 

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att vända dig 
till mig (xxx) eller till professor Monika Vinterek som är huvudansvarig för 
studien (xxx) 

□ Jag ger mitt tillstånd till att pedagoger och vårdnadshavare vid den/de för-
skolor jag företräder i xxx kommun kontaktas och, efter medgivande, deltar i 
studien. 
Datum och plats:_______________________________________ 
Namnteckning:_________________________________________ 
Namnförtydligande:_____________________________________ 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär för pedagoger 
Till pedagoger i xxx kommuns förskolor 

Jag heter Elin Eriksson och är förskollärare i xxx kommun. Från februari 2012 
är jag också doktorand i en forskarskola för förskollärare som heter Utfors-
kande lärprocesser och literacy – barns lärande i språk, matematik och na-
turvetenskap (ULL). Inom ramen för denna forskarskola ska jag skriva en li-
centiatavhandling. 

Mitt forskningsintresse är pedagogers och barns arbete med naturvetenskap 
och främst materialet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) och jag öns-
kar videofilma ett antal förskolors verksamhet kring naturvetenskap och sär-
skilt arbetet med materialet NTA, vid ett antal tillfällen under våren 2014. Ni 
behöver inte anpassa er verksamhet och bedriva den på annat sätt än ni redan 
gör. Eventuellt kommer jag också att vilja ställa en del frågor till er. 

Deltagandet är helt frivilligt och ni har rätten att när som helst avbryta er 
medverkan, utan att behöva motivera detta. Allt insamlat material kommer 
endast att användas i forskningssyfte och jag kommer inte att namnge varken 
kommun, förskola eller deltagare i min avhandling. Jag utgår från Vetenskaps-
rådets riktlinjer för god forskningssed vid genomförandet av studien. 

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att vända dig 
till mig (xxx) eller till professor Monika Vinterek som är huvudansvarig för 
studien (xxx). 

□ Jag ger mitt medgivande till att delta i studien enligt ovanstående beskriv-
ning. 
Datum och plats:_______________________________________ 
Namnteckning:_________________________________________ 
Namnförtydligande:_____________________________________ 
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Bilaga 4. Samtyckesformulär för vårdnadshavare 
Till vårdnadshavare till barn i xxx kommuns förskola  

Jag heter Elin Eriksson och är förskollärare i xxx kommun. Från februari år 
2012 är jag också doktorand i en forskarskola för förskollärare som heter Ut-
forskande lärprocesser och literacy – barns lärande i språk, matematik och 
naturvetenskap (ULL). Inom ramen för denna forskarskola ska jag skriva en 
licentiatavhandling. Mitt forskningsintresse är pedagogers och barns arbete 
med naturvetenskap och främst materialet NTA (Naturvetenskap och teknik 
för alla) som man arbetar med på ditt/dina barns förskola. Jag önskar video-
filma förskolans arbete kring naturvetenskap och särskilt arbetet med materi-
alet NTA, vid ett antal tillfällen under våren 2014. 

Pedagogerna på förskolan där ditt barn går har visat intresse för, och gett 
sitt medgivande till deltagande i denna studie. För att jag ska kunna filma barn 
och pedagoger i verksamheten på förskolan behöver jag ert medgivande som 
vårdnadshavare. Deltagandet är helt frivilligt och ni och ert/era barn har rätten 
att när som helst dra tillbaka era medgivanden. Allt insamlat material kommer 
endast att användas i forskningssyfte och jag kommer inte att namnge varken 
kommun, förskola eller deltagare i min avhandling. Jag utgår från Vetenskaps-
rådets riktlinjer för god forskningssed vid genomförandet av studien. 

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att vända dig 
till mig (xxx) eller till professor Monika Vinterek som är huvudansvarig för 
studien (xxx) 

□ Jag/vi ger mitt/vårt medgivande till att mitt/mina barn deltar i studien. 
□ Jag/vi ger inte mitt/vårt medgivande till att mitt/mina barn deltar i studien. 

Barnets namn:Datum och plats:_____________ 
Vårdnadshavare: Namnförtydligande: 
Vårdnadshavare: Namnförtydligande:___________ 
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Bilaga 5. Transkriptionsnyckel 

! utrop, starkt tal 

nej sägs med betoning 

? frågetecken anger något som sägs i frågande ton 

[Ida blåser] förklarande text 

[---] utelämnat stycke alt. utelämnade meningar i 
transkriptionen 

[…] utelämnade ord i transkriptionen 

fan- avbrutet ord 

Transkriptionsnyckeln har utarbetats med stöd av Svenska skrivregler (Språk-
rådet, 2008) och Norrby (2014). 
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Bilaga 6. Experimenten som genomförts i 
undervisningen 

Aspens avdelning 
Undervisningstillfälle 1 
Bakpulverraketen (ingår inte i NTA) 
I experimentet placeras bakpulver och vatten i en filmburk som förses med ett 
trycklock. Filmburken skakas kraftigt och ställs upp och ner på ett bord. Till 
följd av det tryck som bildas inne i filmburken lossnar burken från locket och 
far iväg som en ”raket”. 

Undervisningstillfälle 2 
Flytande modellera (ingår inte i NTA) 
I det här försöket används en balja med vatten, modellera och gem. Experi-
mentet innehåller två delmoment. I det första försöker förskolläraren och bar-
nen att få modellera att flyta genom att forma leran. Det andra momentet hand-
lar om att undersöka hur många gem som kan lastas på den flytande modelle-
ran innan den sjunker. 

Undervisningstillfälle 3 
Blåsa luft (ingår i NTA-temat Luft) 
I det här försöket används en balja fylld med färgat vatten, ett stort, genom-
skinligt glas och böjbara sugrör. Glaset läggs ner i baljan så att det fylls med 
vatten och vickas sedan så att det står upp och ned i baljan, fyllt med vatten 
inuti glaset. Sedan lyfts glaset sakta upp mot ytan men glasets öppning ska 
fortfarande vara under vattenytan. Ett tryck uppstår när vattnet ”lyfts upp”, 
vilket känns i handen som håller i glaset. Ett böjbart sugrör förs ner i vattnet 
så att den böjda delen kommer in under kanten på glaset. Luft blåses in i sug-
röret och tränger då undan vattnet. Glaset fylls i stället av luften. 

Undervisningstillfälle 4 
Bubbellek (en variant av experimenten Bubbelkupol och Bubbelkonst i NTA-
temat Luft) 
I experimentet Bubbellek får barnen blåsa bubblor med sugrör i muggar med 
diskmedelslösning så att luftbubblor skapas och väller över kanten på mug-
garna. Förskollärarna uppmanar barnen att försöka ”fånga” en bubbla genom 
att välja ut en av luftbubblorna, sticka in sugröret i denna och försiktigt blåsa 
in mer luft i bubblan så att den förstoras. 
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Undervisningstillfälle 5 
Blåsa bläck (en variant av experimentet Vind-blåsa tuschträd i NTA-temat 
Luft) 
I experimentet används papperstallrikar, sugrör och bläck. Bläcket droppas på 
papperstallrikar och blåses ut med sugrör vilket skapar ett spretigt mönster. 
Bläckmönstret på tallriken används som underlag för att skapa något med 
hjälp av plastögon, fjädrar, färgat papper, sax och lim. 

Björkens avdelning 
Undervisningstillfälle 1 
Lek med ytspänning (ingår i NTA-temat Vatten) 
Experimentet innehåller egentligen flera olika försök. Materialet som Britta 
och barnen använder är en mugg, gem och vatten. I det första momentet fylls 
muggen med vatten så att ytspänningen syns som en ”bula” ovanför glasets 
kant. Andra momentet handlar om att försöka få ett gem att ligga kvar på ytan, 
utan att gemet sjunker till botten. I det tredje momentet undersöks hur många 
gem som går att lägga i vattnet i muggen (gemen sjunker till botten) innan 
ytspänningen bryts och vattnet rinner över glasets kant. 

Ytspänning på 5-krona (ingår inte i NTA) 
I experimentet används en femkrona och en pipett fylld med vatten. Vatten 
droppas på femkronan tills ytspänningen som håller ihop vattenytan bryts och 
vattnet rinner ut på bordet. 

Ytspänning-Våt cirkel (ingår i NTA-temat Vatten) 
Det här experimentet börjar med att man målar en vattencirkel med en pensel 
som doppats i enbart vatten. Man droppar sedan färg i vattencirkeln med en 
pensel och vattenfärg, färgen sprider sig i vattnet på papperet. Vid cirkelns 
kant gör ytspänningen att färgen följer kanten och cirkeln bibehålls. Ett andra 
steg i experimentet är att måla en kvadrat i stället för en cirkel och undersöka 
vad som händer med färgen i kvadratens hörn. 

Undervisningstillfälle 2 
Olika föremåls bäryta (ingår inte i NTA) 
I detta experiment används olika föremål av rostfritt stål som har olika stora 
ytor. De föremål som används i experimentet är en dank (kula), ett deciliter-
mått och en skål. I experimentet undersöks och jämförs hur de olika föremålen 
flyter eller sjunker. 
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Undervisningstillfälle 3 
Sött och salt vatten (ingår i NTA-temat Vatten) 
I experimentet undersöks först vad som händer med en potatis som läggs i 
sötvatten (den sjunker till botten). Potatisen tas sedan upp ur vattnet och det 
tillsätts en mättad saltlösning, dvs. vatten som blandats med så mycket salt 
som vattnet kan lösa. Potatisen läggs återigen ner i vattnet och flyter eller 
”svävar” i vattnet. 

Flyta sjunka (ingår inte i NTA) 
I detta experiment har förskolläraren ställt fram en stor badbalja som är fylld 
med vatten och olika föremål: rör, trattar, skålar, flaskor, plastdjur och ett vat-
tenhjul. Barnen hanterar fritt vattnet och föremålen. 

Undervisningstillfälle 4 
Vatten löser (ingår i NTA-temat Vatten) 
Det här experimentet har förskolläraren förberett genom att fästa en gummi-
handske i botten på en blomkruka. På botten av krukan, inuti gummihandsken 
har några brustabletter placerats och krukan är sedan fylld med grus. I utfö-
randet av experimentet ”vattnar” barnen i blomkrukan och iakttar sedan när 
gummihandsken sakta ”växer upp” ur gruset. 

Undervisningstillfälle 5 
Bubbelskapande (en variant av försöken Bubbelkupol och Bubbelkonst som 
ingår i NTA-temat Luft) 
I det här experimentet används muggar med diskmedelslösning och sugrör. 
Först får barnen blåsa i sugrören så att luftbubblor bildas som väller över kan-
ten på muggarna. Färgpulver blandas med diskmedelslösningen och muggen 
med diskmedelslösningen placeras på ett papper. Barnen blåser sedan med 
sugrören i muggarna tills bubblor väller över kanten och ner på papperet vilket 
skapar ett färgat mönster på papperet. 

Ekens avdelning 

Undervisningstillfälle 1 
Vått och torrt (ingår i NTA-temat Vatten) 
I det här experimentet används färgpulver på två olika sätt. Först skriver bar-
nen med enbart vatten på ett papper, varpå färgpulver strös på vattenskriften. 
I det andra sättet att använda färgpulvret blandas det torra pulvret med vatten 
till en flytande färg som barnen målar med.  
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Undervisningstillfälle 2 
Kallt och varmt vatten (ingår i NTA-temat Vatten) 
I experimentet används en rund specialskål med en skiljevägg i mitten av skå-
len som är löstagbar. Kallt vatten som färgas med blå karamellfärg och varmt 
vatten som färgas rött hälls ner i skålen, på varsin sida om skiljeväggen, vilken 
sedan tas bort. 

Flyta-sjunka (ingår inte i NTA) 
I försöket placeras olika föremål till exempel ett hårspänne av metall, en plast-
burk, en träkloss och en tygbit i en balja med vatten. Innan föremålen läggs 
ner i vattnet frågar förskolläraren om barnen tror att ett specifikt föremål kom-
mer att flyta eller sjunka och varför barnet tror så. 

Undervisningstillfälle 3 
Vatten löser (ingår i NTA-temat Vatten) 
Detta experiment har tidigare beskrivits, se Björken, undervisningstillfälle 4. 

Vatten-Bubblor (ingår inte i NTA) 
Barnen och förskolläraren har tidigare upptäckt att det bildades bubblor i vatt-
net när de lade ner en leksaksbil i en balja med vatten och något barn undrade 
då vad som finns inuti bubblorna. Nu upprepar förskolläraren och barnen detta 
experiment och provar sedan att göra egna bubblor. Barnen får tillsammans 
blåsa med sugrör i stora skålar med, först bara vatten, sedan vatten blandat 
med diskmedel. 

Undervisningstillfälle 4 
Vatten och olja (ingår i NTA-temat Vatten) 
I detta experiment fylls två olika provrör med olika vätskor, det ena fylls med 
vatten och olja och det andra fylls med vatten, olja och diskmedel. Förskollä-
raren och barnen undersöker vad som händer med vätskorna i provrören, de 
skakar på provrören och låter dem också stå en stund och ser vad som händer 
med vätskorna då. 

Marmoreringsfärger (ingår i NTA-temat Vatten) 
I experimentet används en stor skål eller balja som fylls med vatten, ritpapper 
och marmoreringsfärger. Färgerna droppas i vattnet och sedan doppas pappe-
rets kanter i färgbadet. Marmoreringsfärgerna skapar en ram på papperet. 

Undervisningstillfälle 5 
Tryck (ingår i NTA-temat Vatten) 
I detta experiment används en stor petflaska fylld med svagt färgat vatten och 
en byggsats för att göra en ”bläckfisk” där huvudet utgörs av ett pipettliknande 
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föremål som kan fyllas med vatten. En mutter monteras som tyngd under hu-
vudet så att bläckfiskens kropp hålls upprätt i vattnet och slutligen träs ett 
mjukt, silikonliknande hölje föreställande en bläckfiskkropp med tillhörande 
ben, över pipetten och muttern. När bläckfisken monterats ihop regleras dess 
flytförmåga genom att huvudet fylls med så mycket vatten att den precis flyter. 
Bläckfisken placeras sedan i den vattenfyllda petflaskan som försluts med en 
kork. När man sedan trycker på flaskan dyker bläckfisken ner mot botten och 
när man släpper trycket, stiger bläckfisken till ytan igen. 

Vattentryck (ingår i NTA-temat Vatten) 
Materialet till det här experimentet är en stor petflaska, en borrmaskin, tejp 
och vatten. Först borras små lika stora hål på olika ställen i petflaskan. Hålen 
täcks med tejpbitar och flaskan fylls med vatten. Tejpbitarna dras sedan bort 
och förskolläraren och barnen iakttar vad som händer. 
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Bilaga 7. Beskrivning av vad som framträtt i 
undervisningen 

Aspens avdelning 

Undervisningstillfälle 1 
Anna och Agneta har planerat att utföra experimentet Bakpulverraketen.27 

Förskollärarna är utklädda i vita rockar, skyddsmössor och glasögon och age-
rar lätt förvirrade professorer som arbetar i ett labb. Barnen är publik och för-
skollärarna samtalar med dem, i och utanför sina roller som professorer. Dra-
matiseringen utförs på ett sätt som leder till många skratt hos barnen. I inled-
ningen tar förskollärarna utgångspunkt i att Jasmin är ny i gruppen och att 
barnen har önskat att hon ska få vara med om det experiment som de nu ska 
genomföra. 

Anna: nu ska vi koncentrera oss lite här, jag heter Annillo, välkomna allihop 
nu ska vi se om vi ska lära oss någonting idag 
Agneta: vill ni det? 
Flera barn: ja! 
Anna: har ni lust att lära er någonting? 
Flera barn: ja! 
[---] 
Anna: Jasmin? 
Jasmin: mm 
Anna: har du varit med på experiment? 
Jasmin: eh, nej 
Anna: har du inte? 
Agneta: vad spännande 
Anna: vad spännande, oj, oj, oj, nu ska vi se 
Agneta: nu ska vi se vad professorn behöver? 
Anna: vad är det här, det är? [håller upp en burk mot barnen] 
Flera barn: bakpulver! 
Anna: några barn har önskat att Jasmin ska få se ett spännande experiment jaa, 
så var det [håller upp burken med bakpulver och läser] bakpulver 
Agneta: står det inte knallpulver? 
Flera barn: nej! 
Anna: knallpulver? nej, det står bakpul- [putar med och pekar på rumpan] bak-
pulver [barnen skrattar] 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 

27 I experimentet placeras bakpulver och vatten i en liten plastburk varpå ett lock trycks på 
burken som sedan skakas och ställs upp och ned. I burken bildas gasen koldioxid som skapar 
ett tryck som får locket att lätta och burken att effektfullt fara i väg. 
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Experimentet utförs två gånger och efter varje utförande pratar Anna och Ag-
neta med barnen om hur de gjorde och vad det var som hände. I samband med 
dessa samtal är det tydligt att Anna och Agneta träder ur de roller de intagit i 
dramatiseringen. I samtalen sätter förskollärare och barn tillsammans ord på 
den naturvetenskapliga upplevelsen. I följande situation har Annas filmburk 
precis farit i väg vilket genererar uppspelta utrop och skratt från både förskol-
lärare och barn: 

Flera barn: igen! 
Anna: vänta, vänta, varsågoda, nu, nu, nu, vi ska snacka lite nu, nu åkte glasö-
gonen upp varsågod nu tar vi en liten snackis 
Agneta: va? vad hände? 
Anna: vad hände? vad hände i burken? 
Bosse: den hoppade 
Anna: den hoppade 
Ronja: den smällde högt 
Agneta: ja man hörde en liten smäll också, man hörde en liten smäll 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 

Samtidigt som förskollärarna och barnen tillsammans sätter ord på vad som 
hände när de utförde experimentet används begreppen kemisk reaktion, tryck, 
gas och koldioxid. I följande exempel visas hur barnen ges möjlighet att ut-
trycka sina erfarenheter samt hur Anna tillför begreppet tryck i samtalet om 
vad som händer i burken. Samtalet visar också hur barnen tycks vara bekanta 
sedan tidigare med uttrycket gas: 

Anna: och sen? 
Flera barn: stängde 
Anna: stängde vi 
Flera barn: och sen skakade 
Anna: varför tror ni, nu får ni tänka lite här, varför 
Jason: för det är gas i, som vill ut 
Anna: var det gas i? 
Agneta: en gas? men var kom den ifrån då? vi hade ju vatten och bakpulver 
Elvin: från vattnet, och bakpulvret 
Anna: vattnet och bakpulvret tillsammans? 
Agneta: då blir det en gas alltså 
Anna: blir en gas 
Jenny: och så vill gasen [ohörbart tal] 
Anna: ja, naturligtvis, varför då? 
Elis: och så blir det så himla trångt 
Anna: det blir för trångt 
Agneta: det blir så himla trångt i den där lilla burken 
Anna: det blir ett tryck va? 
Bosse: ja så den flyger iväg 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 
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I det fortsatta samtalet om vad som händer i försöket relaterar förskollärarna 
till att bakpulver brukar användas när man bakar och att sockerkakssmet som 
innehåller bakpulver ökar i volym när den gräddas i ugnen. 

Agneta: det är nästan samma som det här, fast som tur är så smäller det ju inte, 
det är ju inte så kul om sockerkakan skulle smälla. 
Anna: men vet ni när jag använder, när jag bakar hemma hos mig och ska göra 
sockerkaka, då händer, då blir det ingen kemisk reaktion i den kakan, den blir 
platt 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 

Samtalet med barnen om vad som händer i experimentet övergår sedan i ett 
resonemang om gruppens arbetssätt. Anna samlar barnen och relaterar återi-
gen till att Jasmin inte varit med tidigare. 

Anna: nu ska vi bara berätta en sak, vi vill att Jasmin också ska veta vad vi ska 
göra nu, om ni sätter er ner, nu ska vi berätta för Jasmin, vad brukar vi göra, 
för det är ju så här att Jasmin har ju inte varit med på det här, vad vi brukar 
göra för någonting, efter experimenten? 
Hafsa: vi brukar prata 
Anna: vi brukar prata efter experimenten 
Bosse: och rita det 
Anna: och då brukar vi rita, vad brukar vi rita? 
Flera barn: det som händer 
Flera barn: experimenten 
Anna: ja då brukar vi rita det som vi har gjort, några vill också skriva, och då, 
en del kan skriva, och det gör inget om man inte kan för att en del vill ha en 
lapp och idag vet jag att några har frågat efter ordet bakpulverraket 
[ett barn räcker upp handen] 
Anna: ja, och vatten [nickar mot barnet som räcker upp handen], då säger ni 
till, så kommer vi 
Lotta: jag kan skriva 
Anna: ja, och en del har tränat-
[ohörbart tal] 
Anna: ja, man får skriva hur mycket man vill, och man behöver inte skriva alls, 
därför att en beskrivning kan också vara utan att man skriver bokstäver, eller 
hur? det har vi också pratat om, det som ni gör, på er dokumentation, det är ju 
det som ni har lärt er och man har olika sätt att uttrycka sig, en del ritar bilder, 
eller hur? och en del skriver någonting, det är ju ni som lär er det här 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-15) 

Momentet de ska inleda handlar om att rita och eventuellt också skriva om vad 
de varit med om och när barnen gör detta sitter de i mindre grupper vid olika 
bord och förskollärarna går runt mellan de olika borden och samtalar med bar-
nen om det som de ritar och skriver. 
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Undervisningstillfälle 2 
Agneta inleder genom att samtala med barnen om ett tidigare utfört experi-
ment28 då de undersökte hur potatis sjunker i sötvatten men flyter i saltvatten. 
Samtalet om vad de gjort tidigare utgör också utgångspunkten när Agneta gör 
en övergång till vad de ska göra vid det här tillfället då experimentet Flytande 
modellera29 utförs. 

Agneta: då var det salt som gjorde att potatisen flöt, om man nu vill kolla lite 
grann det här saker som kan flyta vad tror ni mer skulle kunna ha betydelse för 
om saker flyter eller inte? (Aspen, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-29) 

Efter att barnen givit olika förslag utan att närma sig något som har med for-
men att göra går Agneta vidare genom att visa en klump modellera och de-
monstrera hur den sjunker när den är formad som en klump. Agneta leder 
samtalet till möjligheten att forma om modelleran. 

Agneta: om vi nu skulle försöka få modellera att flyta här nu då tror ni det 
skulle gå? (Aspen, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-29) 

Utan att lyckas rikta barnens uppmärksamhet mot formen som en faktor som 
kan påverka hur saker flyter eller sjunker fortsätter Agneta att leda samtalet. 
Agneta samtalar med barnen om hur det kan komma sig att stora, tunga han-
garskepp kan flyta på vattnet och hon säger att det har med ett speciellt feno-
men att göra och att formen har en betydelse i detta. Samtalet fortsätter på 
följande sätt: 

Agneta: det är så här förstår ni att, båtar och det jag håller på och försöker göra 
med min lera nu, formen har en betydelse för att en båt kan flyta […] därför 
att när man sätter ner en båt i vatten, vad tror ni händer med vattnet, om man 
sätter ner en båt, säg att det skulle vara en båt här, vad händer med vattnet då? 
Bosse: den åker upp 
Lisa: den trycker ner vattnet 
Agneta: den trycker ner vattnet, den trycker ner vattnet, den trycker undan vat-
ten 
Bosse: som farfars båt som åker jättefort [ohörbart tal] 
Agneta: precis den trycker ner 
[---] 
Agneta: och nu förstår ni ska vi se om den här modelleran nu då kan trycka 
undan så mycket vatten så att den här kan flyta, tror ni det är möjligt? 
Flera barn: ja 
Bosse: jag tror den kommer bli vågigt 

28 Experimentet Sött och salt vatten utfördes i ett tidigare undervisningstillfälle, innan datain-
samlingen till denna studie påbörjades.
29 I försöket försöker förskollärarna och barnen forma modellera till en form som kan flyta i 
vatten. 
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Agneta: det här ska ni nu få kolla också så att vi får se om det här, det är inte 
säkert det lyckas för mig nu inte må ni tro, jag tycker den verkar vara lite torr 
den här leran, vi kanske får lägga den i blöt först (skrattar) 
Bosse: jag tror den kommer flyta 
Elvin: den kommer flyta 
Agneta: annars får man hålla på så här och hitta rätt form ända tills man hittar 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-29) 

Agneta försöker bearbeta modelleran till en form som kan flyta på vattnet, 
vilket även barnen får prova att göra. Det visar sig dock svårt att forma leran 
och Agneta säger att de kan prova om andra saker som finns i den omgivande 
miljön flyter eller sjunker i vattnet och de gör detta. I detta arbete tycks for-
mens betydelse inte längre lika betydelsefull. När barnen känner sig färdiga 
med denna utprovning får de göra dokumentationer av vad som hände i expe-
rimentet för att sedan övergå till andra aktiviteter, till exempel att bygga med 
lego. Agneta och avdelningens lärarstudent samt förskolechefen, som för till-
fället är på besök, fortsätter dock att försöka forma modelleran så att den ska 
kunna flyta, vilket lärarstudenten till slut lyckas med. Agneta samlar då barnen 
på nytt och riktar uppmärksamheten mot att jämföra hur formen på modelleran 
som flyter, skiljer sig från de former som inte fick modelleran att flyta. Agneta 
konstaterar och betonar att den flytande formen var djupare än de som de 
gjorde tidigare. Efter detta fortsätter Agneta experimentet genom att hon, sam-
tidigt som barnen iakttar, lastar den båtliknande modelleran med gem tills den 
sjunker, utan att detta relateras till formen på den flytande modellerabåten. 

Undervisningstillfälle 3 
När Anna inleder har Agneta inte anslutit till gruppen ännu. Anna var inte med 
vid föregående tillfälle och samtalar med barnen om att de då försökte få mo-
dellera att flyta genom att forma den. Anna frågar barnen om de lyckades få 
modelleran att flyta och vilken form leran behövde ha för att det skull fungera. 
Då Anna och Agneta, som så småningom ansluter till gruppen, börjar prata 
med barnen om vad de ska göra vid det här tillfället, repeterar de och sam-
manfattar först ett tidigare utfört experiment30 då ett glas med ett papper i bot-
ten och en stor plastlåda med blåfärgat vatten användes. 

Anna: vad var det som hände när vi gjorde det här experimentet? [håller i glaset 
med en näsduk i botten] 
Jenny: när vi tog upp den då var inte den där blöt 
Anna: nä 

30 Experimentet Finns luft överallt? utfördes i ett tidigare undervisningstillfälle, innan datain-
samlingen till denna studie påbörjades. I experimentet används ett glas med en torr näsduk pla-
cerad i botten och en genomskinlig plastlåda med färgat vatten. Glaset hålls upp och ner och 
förs ner i vattnet tills hela glaset är under ytan. Glaset lyfts sedan upp igen och näsduken (som 
fortfarande är torr) studeras. Luften i glaset trycker undan vattnet, vilket gör att näsduken är 
torr. 

233 



  

 
  

 
 

  
 

   
 

   

 
           

  
 

  
   

 
     

  
  

   
   

  
    

 
  

  
 
  

  

          
        

          
   

           
 

  
   

                               
    

   
  

  
  

  
   

Bosse: så luften täckte plats 
Agneta: luften tog plats 
Anna: luften tog plats, […] luften tog plats häri fast vi inte ser de så är luften 
här hela tiden eller hur 
Astrid: man kan inte se luften för den är genomskinlig 
Agneta: ja, den är genomskinlig den syns ju inte däri då tar man med sig luften 
ner i vattnet och så tränger luften undan vattnet däri 
Anna: visst är det häftigt? 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-06) 

Samtidigt som förskollärarna samtalar med barnen om vad som hände i expe-
rimentet repeterar de också utförandet i handling. För att sätta ord på vad de 
gör i experimentet när de för ner det upp- och nervända glaset i vattnet använ-
der de begreppet ”fånga luft”. De säger ”vi fångar luften, som tar plats”. När 
förskollärarna ska förklara experimentet som de ska utföra vid det nya tillfället 
relaterar de till det tidigare arbetet med att ”fånga luft”. 

Anna: idag ska vi också göra ett litet experiment men idag så ska vi göra lite 
tvärtom, idag ska vi liksom inte fånga luft 
Agneta: vi ska liksom inte fånga med oss den ner 
Anna: vi ska inte fånga med oss den ner […] nu ska Agneta använda någonting 
som finns inuti kroppen som gör, att, för vi har ju luft här inuti också eller hur? 
vi andas ju men vad är det man har 
[lägger handen på övre delen av magen, nedanför bröstet] 
Flera barn: lungorna 
Anna: Agneta ska använda sina lungor och blåsa lite, lite, försiktigt i taget, vad 
blåser hon ut för någonting då? 
Flera barn: luft 
Anna: luft, och vad tror ni att jag ska göra? 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-06) 

Anna och Agneta demonstrerar först försöket för barnen och i detta används 
en balja med färgat vatten, ett stort genomskinligt glas och ett böjbart sugrör.31 

När barnen själva utför experimentet i mindre grupper går Anna och Agneta 
runt och instruerar och samtalar med barnen. Det är tydligt att förskollärarna 
ser det som viktigt att barnen får stöd så att de själva kan genomföra experi-
mentet. Anna uttrycker att hon vill att barnen ska få uppleva experimentet ge-
nom att se och känna hur vattnet trycks undan i glaset. Hon använder uttryck 
som ”visst är det fränt”, ”nu kände du va”, ”ser du” och ”tänk att luften tar sån 

31 Experimentet heter Blåsa luft och genomförs genom att ett glas läggs ner i en balja med vatten 
så att glaset fylls med vatten, följt av att glaset vickas så att det står upp och ner på botten av 
baljan, fyllt med vatten inuti glaset. Sedan lyfts glaset sakta upp mot ytan tills det mesta av 
glaset är ovanför vattenytan medan glasets öppning fortfarande är under vattenytan. Ett tryck 
uppstår när vattnet ”lyfts upp”, vilket känns i handen som håller i glaset. Sugröret förs ner i 
vattnet så att den böjda delen kommer in i det upp och nervända glaset. Luft blåses in genom 
sugröret och gör att vattnet trängs undan och glaset fylls i stället av den inblåsta luften. 
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plats” i kommunikationen med barnen. Likt tidigare tillfällen avslutas under-
visningstillfället med att barnen dokumenterar det de varit med om under ge-
nomförandet av experimentet samtidigt som förskollärarna går runt och hjäl-
per och samtalar med barnen om det som de ritar och skriver.  

Undervisningstillfälle 4 
I det här tillfället utförs försöket Bubbellek och Anna och Agneta blandat till 
en diskmedelslösning som de ska använda och blåsa bubblor av. Förskollä-
rarna introducerar lösningen som de har i en stor petflaska och berättar vad de 
ska använda den till. 

Anna: idag ska vi försöka, vi ska faktiskt använda det här nu idag och då, då 
ska vi göra någonting som heter, vi ska göra bubbel- vi ska inte göra bubbel-
konst idag, men vi ska i varje fall göra bubbellek, vi ska bubbellek, mm, vi har 
ju jobbat med det här att fånga luft, på många olika sätt nu 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

Förskollärarna och barnen ska göra ”bubbellek” och Anna kopplar återigen 
till de olika experiment som tidigare utförts i arbeten med att ”fånga luft”. I 
det fortsatta samtalet behandlas det föregående experimentet Blåsa luft. 

Anna: men hör ni, i varje fall så har vi också pratat, sist när vi höll på vad 
gjorde vi sist på experimentet nu då, nu måste vi, måste ni påminna mig, då 
hade vi sugrör [håller ett sugrör i handen som hon för till munnen] 
Vanna: och ett plastglas 
Anna: och plastglas, ja 
Ronja: och fånga upp 
Elvin: fångade vatten i 
Agneta: vi fångade vatten, just det 
Ronja: och tog upp glaset så blåste upp luft 
Anna: ja, precis, bra 
Agneta: just det, man lyfte glaset med luften 
Jibril: så bara [gör pysljud samtidigt som handen förs nedåt] 
Anna: och vattnet trycktes 
Ronja: så kom det bubblor 
Elton: det var magiskt 
Agneta: det var magiskt 
Anna: det var magiskt, det kan man verkligen säga, det är lite magiskt med 
saker och därför är det så bra att man kan prata om det och förklara så att man 
kan förstå det på många olika sätt, eller hur? 
Anna: det vi såg i varje fall det var att ni tyckte det var väldigt roligt att bubbla, 
eller hur? många ville bubbla, vi har tränat lite att blåsa, därför att idag ska ni 
få bubbla, ni ska få använda era egna? 
Flera barn: lungor 
Anna: lungor och blåsa och göra bubblor 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 
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Experimentet demonstreras genom att förskollärarna först visar barnen hur 
man kan skapa bubblor genom att blåsa i ett sugrör i en mugg med diskme-
delslösning. I samtalet behandlas också blåsteknik, Anna hänvisar till att de 
tidigare tränat att blåsa luft utan vätska och att de nu ska försöka att endast 
blåsa ut luft för att inte få diskmedelslösning i munnen. Anna och Agneta visar 
sedan hur man kan sticka in sugröret i en av luftbubblorna som skapats och 
sakta blåsa in luft som därmed förstorar bubblan. Anna och Agneta kallar detta 
för att ”fånga en bubbla”. Efter demonstrationen samtalar förskollärarna med 
barnen om vad som hände.  

Anna: sen valde jag? 
Lisa: blåsa upp dem 
Anna: allihopa? 
Vanna: nej 
Anna: vad hände med de andra bubblorna, runt omkring? 
Flera barn: smällde 
Anna: såg ni att de smällde? För det såg jag nu, för jag var ju här alldeles 
vindögd, så här då såg jag ganska fränt att när jag blåste in luft i en bubbla då 
smällde de andra vid sidan av, det har jag aldrig sett 
Elis: för den blev så himla stor 
Anna: ja men alltså de runtom bara poff, poff, poff 
Jenny: då blev det trångt för dem 
Ronja då blir den större och större 
Agneta: det blev trångt för luften ja, alldeles rätt 
Anna: det blev ju väldigt trångt för de [ohörbart tal] bredvid, ja, helt sant 
Ronja: ja och då blev den större och [ohörbart tal] och pang 
Anna: ja 
Agneta: det blev för stort tryck där inne i bubblan 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

I det återgivna samtalet ovan beskriver barnen vad som hände med sina egna 
ord ”då blev det trångt för dem” och ”då blir den större”. Förskollärarna riktar 
uppmärksamheten mot att luften tar plats inne i bubblan genom att bekräfta 
barnens uttalande och begreppet tryck tillförs samtalet. 

I demonstrationen av experimentet visar Anna och Agneta hur barnen ska 
göra för att själva kunna utföra experimentet. När barnen tilldelats en egen 
mugg med diskmedelslösning uppmanas barnen att försöka fånga en bubbla 
och förstora den och förskollärarna instruerar barnen så att de klarar av att 
genomföra försöket på egen hand. I följande utdrag få Jasmin hjälp: 

Agneta: kolla! 
Jasmin: titta! 
Agneta: och så försöker ni fånga någon bubbla där ni väljer ut nån bubbla som 
ser bra ut där nu då som ni försöker å fylla 
Jason: jag har fångat två! 
Jasmin: jag har inte fångit någon 
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Jason: jag har försökt och fångat två! Jag har fångat två bubblor! 
Vanna: kolla här Agneta 
Agneta: jaa, kolla [vänder sig till Jasmin] titta Jasmin nu då, titta, nu ska vi se, 
nu bestämmer vi oss för någon bubbla här som vi stoppar ner, vänta nu, titta 
här, nu stoppar vi ner den här här i och så blåser du, blås nu [Agneta tar tag i 
sugröret med ena handen och styr Jasmins hand med den andra och hjälper 
henne att sticka in sugröret i en bubbla, Jasmin blåser men bubblan spricker] 
Agneta: försiktigt inte så, inte för hårt, så ska du se att du kan förstora den här 
bubblan [Jasmin blåser igen men bubblan spricker återigen] lite mer da, nu da, 
får du blåsa, nu blås [Jasmin blåser och bubblan förstoras och spricker inte] 
titta, titta, ser du? kolla! kolla! fortsätt! åh! bra! 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

Även i det här tillfället får barnen avslutningsvis arbeta med att göra doku-
mentationer där de ritar och skriver om det som de gjort i experimentet. I sam-
band med den inledande demonstrationen av experimentet kopplar förskollä-
rarna till att de tidigare pratat om hur de ska dokumentera dagens arbete. 

Anna: och sen ska vi dokumentera efteråt tillsammans då det har-
Agneta: hur var det nu då igen hur skulle vi dokumentera på för vis idag? 
Jenny: på ett stort papper tillsammans 
Agneta: ett stort papper tillsammans 
Anna: och då tar vi kort och då kan man ta kort på lite bubblor, får vi göra det 
under tiden, bara på bubblorna och vad som händer? 
Jason: okej 
Anna: så sätter vi det, för jag tror att era föräldrar vill se det här 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-13) 

Samtidigt som barnen ritar och skriver i grupper går Anna och Agneta runt 
och ställer frågor till barnen om det de gör genom att till exempel peka på 
något som ett barn ritat och fråga hur han eller hon tänkte. 

Undervisningstillfälle 5 
Anna inleder det här tillfället med att uppmana barnen att berätta för prakti-
kanten Karin hur man kan visa att luft finns, trots att man inte ser den, genom 
att ”fånga” den. Anna och barnen minns och repeterar tillsammans hur de 
”fångat” luft med hjälp av påsar, i glas med papper i, med sugrör och glas med 
vatten och i bubblor, vilket genomförts i fyra olika och tidigare utförda expe-
riment.32 Anna övergår sedan till att inleda experimentet Blåsa bläck som de 
ska genomföra i det här tillfället och hon berättar att hon och de äldsta barnen 
i gruppen har förberett detta.  

Anna: nu ska vi göra det här experimentet, nu ska vi blåsa, tyvärr har vi bara 
en flaska 

32 De tidigare utförda experiment som detta handlar om är i tur och ordning Fånga luft i påse, 
Finns luft överallt?, Blåsa luft och Bubbellek. 
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[håller upp en flaska med bläck] 
Anna: det här är ett material, en vätska som heter, bläck var finns det bläck 
nånstans? 
[---] 
Anna: nu ska jag, ta en droppe här och sedan, vad tror ni jag ska göra sen då? 
Flera barn: blåsa 
Anna: blåsa, vad bör jag tänka på när jag blåser nu då? 
Bosse: inte dra in 
Anna: ja, verkligen, vi ska inte dra in 
[---] 
Anna: när jag ska blåsa här nu är det någonting som jag behöver tänka på då, 
annat än att inte blåsa in? 
Lisa: att jaga dem 
Anna: att jaga? hur gör man då? kan jag bara blåsa rakt på här nu tror ni? be-
höver jag luta, nu frågar jag stjärnorna [de yngsta barnen i gruppen som inte 
varit med och förberett experimentet] bara faktiskt, behöver jag luta sugröret 
på något speciellt sätt tror ni? 
Flera barn: ja 
Anna: vad tror du Lotta hur tror du jag ska göra? har du något tips till mig som 
jag kan prova? ska jag hålla det rakt eller ska jag skaka eller ska jag ha ganska 
långt ner eller ska jag va uppifrån? vad tycker du? så provar jag det 
Lotta: jag vet inte 
Anna: vet du inte 
Jason: jag tror uppifrån 
Anna: tror du jag ska prova uppifrån, då provar jag uppifrån, då 
Jasmin: hänt nånting, den vå-
Anna: hände det nånting? 
Jasmin: den vågade varför den gjorde 
Anna: den vågade, den rör sig 
Anna: skulle jag kunna göra på något annat sätt för att det skulle hända nån-
ting? vad tror du, Astrid? 
Astrid: skaka 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 5, 2014-05-20) 

På det här sättet samtalar Anna med barnen om hur man kan göra för att få 
effekten att bläcket rör sig på tallriken och hon provar de förslag som barnen 
ger. I den fortsatta demonstrationen riktar Anna specifikt uppmärksamheten 
mot luften genom att visa barnen hur de kan klippa av sugrören för att göra 
det lättare att blåsa. I nedanstående citat framgår hur Anna pratar med barnen 
om detta: 

Anna: om jag gör så här då 
Jason: ett träd 
Anna: nu, vad kan jag göra med sugröret nu om jag tycker, för ni, sugröret är 
ganska långt, va? och [håller i sugröret i ena handen och en sax i den andra] 
Flera barn: klippa av 
Anna: om man känner, då är det faktiskt ert ansvar, då kan ni be någon vuxen 
eller om ni provar själv [klipper av en del av sugröret] klipper av sugröret och 
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provar er fram vad som passar er, beroende på hur mycket ni har tränat och 
vilken teknik ni har [blåser på bläckmönstret med det avkortade sugröret] 
Anna: ser ni skillnaden nu när jag klippte av? vad hände när jag klippte av? 
Elis: det blev lättare 
Anna: varför blev det lättare tror ni? 
Bosse: det blev kortare 
Anna: det är kortare väg 
Lisa: då kommer luften ut lite snabbare 
Anna: luften kommer ut snabbare och det blir faktiskt lättare, det var bra tycker 
jag, luften kommer ut snabbare, annars så ska man ju, blåsa så mycket så när 
det kommer ut så har man ingen styrka kvar faktiskt 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 5, 2014-05-20) 

Det är tydligt att en viktig del i experimentet handlar om att barnen ska beredas 
möjlighet att utföra experimentet på egen hand. Genom att förkorta sugröret, 
förenklas det tekniska utförandet genom att det inte krävs lika stor blåskraft, 
för att effekten ska bli tydlig. När barnen själva utför experimentet fortsätter 
Anna att instruera och samtala med dem om hur de ska göra för att få den 
önskade effekten att bläcket sprids på tallriken. 

I den inledande samlingen visar Anna hur de som vill kan fortsätta att ar-
beta med det mönster som bildats på tallriken när man blåst ut bläcket. 

Anna: när man sedan har gjort det här, då kan man skriva sitt namn, vi ska inte 
dokumentera det här direkt efter idag och rita, utan det ska ni få göra senare, 
tillsammans, på stora papper 
Jasmin: ja 
Anna: mm men, om man kommer på så här då åh hokus pokus jag vill göra 
någonting med det här, då kan man ju faktiskt, nu ska vi se, hade inte jag ögon 
Astrid: klistra fast något 
Anna: ja, man kan göra så här, man kan, det här är bara om ni har lust ja, när 
ni har gjort er blåsning då gör ni ett val vad ni vill göra för någonting, eller så 
går man och startar upp en lek, eller hur? 
Jasmin: jag kan skriva mitt 
Anna: ja, du har lärt dig det 
Jasmin: när jag var ute då gjorde jag 
Anna: nu skriver jag mitt namn här, [skriver på papperstallriken] så där, om 
sen kanske jag får lust att sätta ett öga på den här, vad det nu är för något 
Bosse: skalbagge gissar jag på 
Anna: ja, jag kanske vill sätta på ett öga här, kanske jag sätter ett öga där [klist-
rar fast ett öga på bläckmönstret] 
Astrid: en skalbagge 
Anna: och sen kanske jag vill ett sånt här pyttelitet öga här, oj, oj, oj, nej, 
kanske, men oj, det där lilla där var så litet så det vill inte ens fastna på mitt 
fing-, den här vill jag ha, oj den satt fast på mig i stället 
Jibril: oj, den ramlade av 
Anna: kanske jag sätter ett öga där 
Hafsa: jag ser inte 
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Anna: om ni sätter er allihopa så blir det lättare, så kanske jag vill göra, någon-
ting, jag vet inte vad jag gör egentligen, jag kanske vill ha en, vad är det här 
då? ja, en, ja, en lugg 
Bosse: mustasch 
Anna: nej, en lugg- mustasch? 
[barnen skrattar] 
Anna: ja, det beror på om man har näsan [ohörbart tal] 
[…] 
Anna: ja, det kan man, jag tänkte nog mer att det skulle vara en liten lugg jag, 
och så är han flintskallig där 
Jasmin: ja men ska vi göra sån där då? 
Anna: ja, är du sugen? 
Jasmin: ja 
Anna: är du jättesugen? vad kul att du är sugen, om man sen vill göra något 
mer, tänk på varandra, dela med er tror ni att vi har så att alla barn kan ta tio 
stycken olika sådana? 
Flera barn: nej 
Anna: hur många skulle vi kunna ta? 
Jenny: två 
Vanna: en 
Anna: en tycker jag verkar snålt 
Flera barn: två! 
Anna: två tycker jag verkar snålt 
Elis: men varför, du tog tre 
Anna: men nu menar jag inte det, nu menar jag de här, som vi har så dåligt av, 
ögon får ni väl sätta på tre eller fyra av men just de, sådana här, har vi inte så 
många, ni kan väl kolla hur många som finns på bordet, och sen kollar ni för 
att granarna kommer att sitta ungefär [---] det är så här att vi har inte så många 
sådana där, granarna är vid två bord då kan ni tillsammans med Anna-Karin 
[resurs] och Anton [lärarstudent] kolla upp hur många sådana där det finns och-
men det allra roligaste är ju, tycker jag är om man kan tänka sig att göra vaddå? 
[tar en bit papper och börjar klippa med en sax] 
Flera barn: klippa 
Anna: klippa det som man vill ha själv då blir det ju på det sätt som ni verkligen 
vill, eller hur? 
Bosse: klippa skägg 
Anna: ja ni kan ju klippa vad ni vill 
(Aspen, film, undervisningstillfälle 5, 2014-05-20) 

I utdraget ovan visas hur Anna beskriver och visar att barnen själva kan välja 
att använda det blåsta bläckmönstret för att skapa något genom att klippa och 
klistra. Anna för också en diskussion med barnen om att de har ett ansvar att 
rättvist fördela materialet som de har tillgång till. 
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Björkens avdelning 

Undervisningstillfälle 1 
I det första undervisningstillfället utför Britta och barnen experimenten Lek 
med ytspänning, Ytspänning på 5-krona samt Ytspänning-Våt cirkel, där en 
gemensam nämnare är ytspänning. Britta inleder genom att tillsammans med 
barnen försöka komma ihåg vad de gjorde vid föregående tillfälle.33 Genom 
att ställa frågor leder Britta samtalet till begreppet ytspänning. 

Britta: idag, kommer ni ihåg förra veckan, då höll vi på med någonting och 
hade på kryddor på lådan, på vattnet 
Marika: ja, och 
Britta: vad hände med kryddorna då? 
Alfons: de sprätte iväg 
Marika: [för händerna från varandra och sträcker på det sättet ut armarna] 
Britta: de sprätte iväg, varför? 
Alfons: för det var diskmedel 
Britta: vi droppade i diskmedel, men varför blev det [ohörbart] på vattnet då? 
Marika: ja men att också blev det som en stjärna [för återigen händerna från 
varandra och sträcker på det sättet ut armarna] 
Britta: ja, det blev som en stjärna 
Alfons: och lite stannade kvar för det hade diskmedlet tagit fast 
Britta: men vad var det som gjorde att när diskmedlet nuddade vattnet, vad var 
det då som gick sönder, kommer ni ihåg? 
Alfons: ytspänningen 
Britta: ytspänningen, det är någonting som heter ytspänningen på vattnet och 
idag så ska vi, vi hällde ju i 
Marika: vatten som blev ovanför glasets topp 
Britta: just det, och någonting vi inte gjorde då det var att vi inte [börjar hälla 
i vatten i ett glas] hade i några saker, det missade jag 
(Björken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-30) 

Britta tar vid där den förra tillfället slutade. Glaset fylls med så mycket vatten 
att ytspänningen bildar en synlig bula ovanför kanten. Britta riktar uppmärk-
samheten mot den buktande ytan och frågar barnen vad de tror kommer att 
hända om hon lägger ett gem på ytan, vilket de sedan provar. 

Britta: ska jag prova att hälla här nu då 
Marika: jag blev blöt 
Britta: torka lite ska ni titta då, åh, tror ni det rinner över på en gång? 
Aron: nej 

33 Förskollärarna och barnen har i ett tidigare undervisningstillfälle, innan datainsamlingen till 
denna studie påbörjades utfört några av det flertal experiment som ingår i det som rubriceras 
Lek med ytspänning i NTA-temat Vatten. I ett försök strös torkade kryddor på vattenytan följt 
av att diskmedel droppas i vattnet vilket får effekten att kryddorna rör sig mot kanterna på 
baljan. 
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Britta: [häller i vatten i glaset]nu får ni säga när jag ska stanna 
Tore: stanna 
Aron: nej 
Britta: åh, nu måste, nu måste jag på med glasögonen 
Aron: det är över 
Britta: det som är viktigt nu, det är att vi inte knuffar på lådan är det över eller 
går det i mera? 
Aron: ja det går i 
Britta: går det i mera tror du, Aron? 
Aron: ja, fast det är, tror jag 
Marika: nej, det är inte över 
Britta: Tore, tror du att det går i mer? 
Tore: [nickar] 
Aron: ja, det går 
Britta: a, då häller jag lite till då 
Alfons: nu är det ovanför 
Marika: ja 
Alfons: det droppade 
Britta: ja, titta, nu droppar det lite, men ser ni- vi nuddar inte lådan nu, ser ni 
att det ser ut som, om ni tittar sådär på kanten, ser ni att det ser ut som vattnet, 
boll- ja, hur ser det ut? 
Aron: det är rött 
Britta: ja, det är nog ifrån duken 
Tore: jag vill känna 
Britta: nej du får inte känna, vi ska faktiskt prova att lägga i en, vad händer om 
jag lägger i en sån här? [håller upp ett gem] 
Aron: åker ner på botten tror jag, eller flyter 
Britta: vad tror du, Tore? 
Tore: sjunker 
Britta: du tror den sjunker, vad tror du? [riktar frågan till Alfons] 
Alfons: jag vet inte 
Britta: men du kan gissa 
Alfons: nej 
Aron: den sjunker 
Britta: du tror den sjunker, Marika då? 
Marika: jag vet inte vad jag ska-
Alfons: men jag tror på en sak 
Britta: ja, vad då? 
Alfons: att lite vatten åker ut och att den flyter 
Britta: det tror du 
Marika: och det tror jag med 
Aron: jag med 
Britta: tror ni att den här, själva bubblan går sönder? 
Alfons: mm 
Tore: kanske 
Britta: oj, jag är lite skakig jag [lägger sakta ner gemet på vattnets yta, varpå 
gemet sjunker] 
Aron: yes! 
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Britta: men den sjönk ju, jaha, varför gjorde den det? jag trodde att den skulle 
flyta [provar med ett till gem som också sjunker] 
(Björken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-30) 

Utförandet av experimentet tycks inte bli som förväntat då gemen som Britta 
lägger på ytan inte flyter med hjälp av ytspänningen utan sjunker till botten. 
Efter att Britta och barnen kontrollerat att ytspänningen återigen syns som en 
buktning ovanför glasets kant, fortsätter Britta att lägga gem på vattenytan. 
Den här gången fungerar det. 

Britta: om vi sätter oss ner, och kikar- a, nu försvann den, a kanske inte, [hind-
rar ett barn att komma åt bordet] vi får inte nudda bordet, nu ska vi se 
Marika: och det gjorde Tore 
Britta: ja, tror ni vi kan ha i lite mer, är det fortfarande ovanför nej den är 
ovanför, va? [kontrollerar att ytspänningen är synlig som en buktning ovanför 
glasets kant] 
Marika: ja 
Aron: nej den är inte ovanför 
Marika: jo 
Britta: ska vi ha i lite mer då? då får vi inte putta bordet, vi får inte- nu vet vi 
att de åker ner på botten nu ska vi se hur många vi får i innan den här ytspän-
ningen går sönder, men då får vi vara försiktiga 
Marika: jätte-
Britta: med bordet, nu har vi haft i två, vi får inte titta ner nu för då nuddar vi 
bordet, här då [lägger ett gem på vattenytan] tre [delar ut gem till barnen] 
Alfons: fyra [lägger i ett gem i muggen] 
Britta: försiktigt, inte nudda bordet [fortsätter dela ut gem till barnen] ta en åt 
gången 
(Björken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-30) 

Tillsammans med barnen genomför Britta och barnen flera försök där fokus 
är riktat mot vad som händer med vattenytan och ytspänningen. I samband 
med detta ställer Britta frågor till barnen som handlar om vad de tror kommer 
att hända. Britta använder också begreppet ytspänning i samtalen och i föl-
jande utdrag visas hur Britta inleder ett nytt experiment: 

Britta: nu ska vi göra ett nytt experiment med ytspänningen här […] då var det, 
nu ska vi kolla ytspänningen, om ni sätter er ner, vet ni vad det här är? 
Aron: en femkrona 
[…] 
Britta: mm, och ser ni att det är ju också en rund och en kant, [liksom glasets 
kant i det föregående experimentet] nu ska vi, fylla den här, [visar en pipett] 
med vatten och så ska vi räkna, får vi se hur många droppar, vi får på den här 
kronan, innan, vad då? 
Alfons: och det åker ut här [pekar mot myntets kanter] 
Britta: ja, innan ytspänningen försvinner 
(Björken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-30) 
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Även i samband med genomförandet av det sista experimentet är fokus riktat 
mot att undersöka vad som händer med ytspänningen. I detta experiment drop-
pas färg i ett vått område på ett papper och Britta och barnen studerar hur 
färgen löser sig i vattnet och rör sig längs med kanten av det våta området. 

Britta: nu ska jag visa först, så ska ni få måla sedan vi ska måla en cirkel, titta 
här, nu ska vi se vad som händer, om jag målar en cirkel här med vatten 
Alfons: då syns inte den 
Britta: då syns inte den 
Marika: jo 
Britta: och så målar jag hela så 
Marika: och en [ohörbart] 
Britta: då blir ju det som femkronan kan man säga 
Marika: ja 
Aron: ja 
Britta: men om jag tar den här burken nu, nu var det faktiskt knöligt här [rättar 
till vaxduken under papperet] det kanske inte var så bra, ser ni att det är vatten 
där nu och så tar jag den här burken [droppar svart bläckliknande färg i vatten-
cirkeln] 
Alfons: det blev svart 
Britta: ja, vad händer med färgen 
Alfons: vilken färg? 
Britta: den här svarta, när den nuddar vattnet 
Marika: den blir grå 
Britta: hur rör den sig 
[Flera barn pratar ohörbart i munnen på varandra] 
Marika: det är för att det är vattnet 
Alfons: och cirkeln försvinner 
Aron: [ohörbart tal] 
Britta: cirkeln är kvar, vänta får ni se, sen ska vi ta och droppa sådan här färg, 
nu ska vi bara droppa får vi se vad som händer när färgen nuddar vår våta 
cirkel, tror ni att den åker utanför cirkeln eller blir den kvar i vattencirkeln? 
Alfons: den åker-
Britta: titta! 
Alfons: den blir kvar 
Britta: den följer kanten, men varför det? 
Alfons: för det är som ett staket som en bil, så inte bilen ska köra rakt i [låter 
som en bil som kraschar] 
Aron: men det är ju som en panna och ögon 
Marika: nej det är ytspänningen som, som kommer från sidorna så [för hän-
derna mot varandra framför sig] 
Britta: ja, det tror jag också, att det är vattnets ytspänning som gör att, titta får 
ni se vad den åker precis runt, den åker inte utanför cirkeln 
Marika: oj, vad fint kort, men man får väl ta vilken färg som helst? 
Britta: men, oj, nu droppade jag utanför [färg från penseln droppar utanför den 
våta cirkeln] då blev det utanför men det är när den är rund, men om jag gör en 
fyrkantig då? 
(Björken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-30) 
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Efter att Britta och barnen studerat och samtalat om det som händer när man 
droppar färg i ett vått cirkelformat område och att det har med ytspänningen 
att göra upprepar Britta demonstrationen men gör ett vått område i form av en 
kvadrat. Britta och barnen studerar än en gång hur färgen följer det våta om-
rådets kant och barnen får sedan utföra experimentet på egen hand, samtidigt 
som Britta hjälper till genom att ge instruktioner. 

Undervisningstillfälle 2 
Britta inleder genom ett kort samtal med barnen om ett av de experiment med 
ytspänning som de utförde i undervisningstillfälle 1. Samtalet handlar om hur 
många droppar de kunde droppa på 5-kronan innan ytspänningen bröts och att 
det var svårt att inte råka komma åt ytan med pipetten och på det sättet oav-
siktligt ”bryta ytspänningen”. Efter samtalet om föregående tillfälle inleder 
Britta experimentet Olika föremåls bäryta på följande sätt: 

Britta: idag ska vi se, olika ma- eller om det flyter eller sjunker de har ju också 
med ytan att göra 
Josef: och ytspänningen 
Britta: och bärigheten heter det, nu ska ni få, fundera lite, är det någon som 
känner igen en sådan här? [håller upp en kula av järn] 
Josef: en dank 
Britta: ja, den här har jag lånat av min Albin 
Josef: det är en dank 
Tore: min Albin? 
Britta: känn på den får du känna, är den tung eller lätt? 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

I ovanstående utdrag framgår att undervisningstillfället handlar om vad som 
flyter eller sjunker. Det framgår också att det här undervisningstillfället, till 
skillnad från den föregående, inte handlar om ytspänning. Britta använder ett 
nytt begrepp, ”bärighet”34, som hon menar också har med vattenytan att göra. 
I experimentets första del används tre olika föremål av rostfritt stål, en kula 
(dank) och två skålar av olika storlek. I genomförandet uppmanas barnen att 
göra bedömningar av de olika föremålens tyngd och de får också uttala sig om 
de tror att föremålet kommer att flyta eller sjunka, vilket de sedan provar. 
Britta riktar också uppmärksamheten mot de olika föremålens ”bottenytor”. I 
följande situation har barnen uttalat vad de tror kommer att hända med kulan 
och de har sedan undersökt om den sjunker eller flyter och Britta tar nu fram 
den mindre skålen: 

34 Britta använder uttrycken ”bärighet” och ”bärkraft” som hon använder i undervisningstillfälle 
3 som synonymer. I experimentet Olika bäryta undersöker Britta och barnen hur föremål av 
samma material (rostfritt stål) men med olika ”bottenytor” flyter eller sjunker i vatten. I detta 
sammanhang utgör bär-/lyftkraft den kraft som påverkar föremålet som sänks ner i en vätska. 
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Britta: nu har jag något annat här, titta här, vilken liten burk 
Aron: den kommer att sjunka 
Britta: [knackar den lilla skålen och danken mot varandra] de här är samma, 
känn på den här, är den lättare eller tyngre än kulan? [lämnar över skålen till 
Aron] 
Aron: lättare [lämnar över skålen till Josef] 
Josef: den är lättare 
Britta: låt Stina känna på burken, är den lätt eller tung, Stina, vad tycker du? 
[Stina svarar inte, lämnar skålen till Marika som sitter bredvid] 
Marika: den är jättelätt [lämnar över skålen till Erika] 
Erika: jättelätt [lämnar över skålen till Tore] 
Tore: den är [ohörbart tal] 
Britta: den är alltså lättare Tore, än kulan? 
Tore: ja [lämnar över skålen till Alfons] 
Alfons: oj, vad den är lätt som en plätt 
Britta: vad trodde-
Alfons: [släpper på eget initiativ snabbt ner skålen i vattnet vilket gör att den 
sjunker] 
Flera barn: den sjönk 
Britta: nu gick det lite för fort Alfons, vänta ska du få se, vad tror ni att den här 
gör nu? [håller upp den mindre skålen] 
Flera barn: sjunker 
Britta: kulan sjönk och den här? 
Flera barn: sjunker 
Aron: jag vet, om vi har kulan där i [pekar mot den mindre skålen som Britta 
håller i ena handen] 
Alfons: [ohörbart tal] 
Britta: tror alla att den sjunker? 
Flera barn: ja 
Britta: ja, då ska vi titta, den här, ser ni vad den är stor så här i botten, mot 
kulan, det här är ju en större cirkel än-
Aron: vi kan ha kulan i [pekar mot den mindre skålen som Britta håller i ena 
handen] 
Marika: eller jag tror att den inte sjunker 
Britta: varför det? 
Marika: för att den var lättare än kulan 
Britta: då provar vi 
Aron: den sjunker, den sjunker 
Josef: den sjunker 
Britta: [lägger sakta ner den mindre skålen i vattnet vilket gör att den flyter] 
Marika: ja! 
Britta: men varför sjönk den inte nu, om den sjönk när Alfons hade i den 
Josef: jag, jag skulle 
Britta: vad tror ni det beror på? 
Marika: för att han 
Tore: jag tror 
Marika: för att han 
Tore: jag trodde att den bara skulle sjunka lite 
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Britta: Tore, lyssna på-
Alfons: ska vi testa kulan 
Britta: lyssna på, lyssna på [pekar på Marika] 
Marika: för att, för att-
Alfons: för att jag gjorde så snabbt 
Marika: för att Alfons gjorde snabbare, än Britta gjorde 
Britta: nu ska vi göra, om jag 
Alfons: lägger kulan i, då sjunker den 
Britta: då sjunker den? 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

I utdraget ovan uppmanas barnen att göra jämförelser angående föremålens 
vikt och Britta riktar också uppmärksamheten mot att danken och den lilla 
skålen skiljer sig åt avseende det Britta kallar botten. Britta knackar de olika 
föremålen mot varandra och betonar att de är gjorda av samma material och 
senare riktar hon också uppmärksamheten mot att bottenytorna skiljer sig åt 
mellan föremålen. Britta uppmärksammar också att den mindre skålen först 
sjunker när Alfons snabbt släpper ner den och att samma skål flyter när hon 
själv, med försiktighet placerar skålen på vattenytan genom att fråga hur det 
kan komma sig att det blir så. I ovanstående utdrag visas också hur Aron pre-
senterar idén om att lasta föremålen i varandra och undersöka om de då flyter 
eller sjunker. Britta fortsätter att uppmärksamma föremålens olika ytor samti-
digt som Aron, och nu även Alfons, kommer med egna idéer: 

Britta: varför tror ni den flyter och inte den här? [håller upp den mindre skålen 
och danken] 
Josef: den är större 
Britta: var är den större? 
Alfons: okej men om vi har dem i då? 
Aron: också 
Britta: titta får ni se, den här cirkeln, [visar och pekar på botten av den större 
skålen] den här ytan, är större än den där [visar den mindre skålens botten] och 
större än den där [visar danken] 
Alfons: men om du lägger dem [pekar mot den mindre skålen och danken] 
Britta: därför flyter den här [håller i den större skålen] 
Alfons: men Britta kan du lägga dem i då nu? [pekar mot den mindre skålen 
och kulan] 
Britta: vi börjar med den här lilla [håller upp den mindre skålen] 
Alfons: ja 
Britta: vad tror ni händer då? 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

På barnens begäran undersöker Britta och barnen vad som händer när de lastar 
föremålen i varandra på olika sätt och Britta tar också fram glaskulor som de 
använder som last. Till exempel provar de hur den lilla skålen som är fylld 
med glaskulor kan flyta då den placeras i den större skålen men att den sjunker 
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när den placeras direkt i vattnet. Britta förklarar detta och säger att det beror 
på att den mindre skålen ”har mindre bäryta”. Det som Britta avser med 
”bäryta” tycks vara de olika föremålens ”bottenytor”, som hon tidigare be-
nämnt ”yta”, ”botten” och ”cirkel”. Efter undersökningarna där Britta och bar-
nen använder de föremål som Britta förberett får var och en av barnen ett upp-
drag att hämta föremål från den omgivande miljön som de tror kommer att 
flyta eller sjunka. Tillsammans provar de sedan om föremålen som barnen 
hämtat flyter respektive sjunker och Britta avslutar med att sammanfatta re-
sultatet av denna del av försöket. 

Alfons: jag ska ta min sista sak 
Britta: ja, vad gör den då, flyter eller sjunker 
Alfons: [lägger föremålet i vattnet] 
Britta: den sjönk också, vad var det flest saker, sjönk flest eller flöt flest? 
Tore: den står 
Josef: sjönk flest 
Britta: ja, det beror på att de är tyngre och har, en liten bäryta 
Alfons: men min blåa flöt 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

Brittas summering visar att det huvudsakliga fokus i undervisningstillfället, 
när det gäller aspekter som påverkar om föremål flyter eller sjunker, är före-
måls tyngd och det hon benämner som ”bäryta”. 

Britta och barnen förflyttar sig till ett bord där Britta förberett papper och 
färgpennor och barnen uppmanas att rita föremålen som de använde i försöket 
och vad det var som hände. 

Britta: kan ni rita vår burk och så kan ni rita kulan i ett, vad som hände med 
kulan och burken när den flöt 
Stina: vatten 
Britta: ja, är det baljan? där är lådan, och så kan du göra kulan 
Erika: titta där, en liten 
Britta: ja, ni ska få lite mer pennor [går iväg för att hämta pennor] 
Alfons: färdig 
Britta: vänta lite, du kan färglägga så att vi ser var kulan är, om du vill ha någon 
färg på kulan? 
Alfons: vad jag hade gjort? 
Britta: nej 
Alfons: jag hade gjort hoppa- att det, att det hoppar, att det hoppar i vattnet och 
det är lampor det där och det är hoppa gangnam style jag gjorde, i stället 
Britta: ja, men du kan kanske 
Alfons: han hoppar i vattnet, och dansar 
Britta: kan det vara kulan som hoppar? 
Alfons: ja, för den har ju ben, ben och armar har ju kulan, titta 
Britta: ja, annars är det bubblor som kommer från när den sjunker 
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Alfons: och den har satt upp lampor så den kan dansa, och jag har inte gjort 
den som spelar musiken 
Britta: [vänder sig mot Erika] gör du kulan, Erika? och så lådan 
Erika: lådan? 
Britta: ja, med vattnet 
(Björken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-05-07) 

När Alfons uttalar att han ritar något helt annat än kulan, skålen och baljan 
som användes i experimentet försöker Britta koppla Alfons berättelse om det 
han tecknat till den givna uppgiften. Barnen förväntas att rita föremålen som 
de använde i experimentet och Brittas handlingar i kommunikationen med Al-
fons kan tolkas som att hon vill uppmuntra och stötta honom att avbilda det 
som utspelade sig under försöket. 

Undervisningstillfälle 3 
Britta inleder med att relatera till föregående tillfälle och vad som då hände 
med danken. I följande utdrag visas hur Britta konstaterar att danken sjönk 
och att detta undervisningstillfälle handlar om att nu prova om potatis flyter 
eller sjunker i vatten: 

Britta: idag, ska vi, titta vad som händer, eh, med vatt-
Josef: med potatisar 
Britta: ja, förra veckan hade vi kulor, och så hade vi, en sån här spelkula vad 
heter den, den här blanka 
Josef: dank 
Britta: dank, hade vi då och den sjönk 
Josef: men nu ska vi testa med potatis 
Britta: ja, nu ska vi se vad som vi har här-
Marika: den kommer sjunka 
Tore: jag tror den kommer att sjunka 
Britta: ni tror att den sjunker 
(Björken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-14) 

I utförandet av det första experimentet, Sött och salt vatten, undersöker Britta 
och barnen hur en potatis först sjunker i sötvatten men flyter i saltvatten. Ex-
perimentet får inte det förväntade resultatet, potatisen sjunker i det salta vatt-
net och efter flera försök övergår Britta till att presentera det andra experimen-
tet i undervisningstillfället, Vattenlek. Barnen får fritt hantera olika föremål 
som finns placerade i en stor balja med vatten och av Brittas introduktion 
framgår att det även här handlar om vad som flyter och sjunker. 

Britta: idag ska ni få vara i stora baljan […] kan ni få prova saker som flyter 
och sjunker och så vid det vattnet 
(Björken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-14) 
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Barnen avslutar succesivt denna aktivitet och övergår i andra sysselsättningar. 
Samtidigt fortsätter Britta att försöka få potatisen att flyta i saltvatten vilket 
till slut lyckas. Britta återsamlar då barnen, berättar att hon gjort fel tidigare 
och att hon nu haft i ”jättemycket” salt. Britta visar hur potatisen flyter i vatt-
net och frågar barnen vad de tror att det beror på. 

Britta: men varför gör den så nu? varför åker den ner och så åker den upp nu? 
vad är det som gör det tror ni? 
[---] 
Britta: Aron, varför tror du att potatisen åkte ner och åkte upp igen? vad är det 
som gör att den åker upp då? 
Aron: ytspänningen 
Britta: det är någonting annat som vi hade i 
Marika: salt, för saltet 
Britta: just det, saltet hjälper vattnet och bära upp det, den hjälper till att lyfta 
upp allting, saltet, bär- vattnets bärkraft heter det, titta nu får du se att nu flyter 
den runt, äntligen fick jag potatisen till att, så om ni badar i salt, salt hav, då 
flyter ni sådär som potatisen 
[…] 
Britta: då lyckas vi till slut då, att saltet lyfte upp, att saltet lyfter upp potatisen, 
hjälper vattnet med bärkraften, så 
(Björken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-14) 

Uppmärksamheten riktas mot att det var saltet som gjorde att potatisen flöt 
och Britta använder också uttrycket bärkraft för att förklara det som skett. 
Britta relaterar också till bad i saltvatten. I ovanstående visas även hur ett barn 
ger förslaget att det har med ytspänningen att göra som de arbetat med tidigare. 

Undervisningstillfälle 4 
Det här tillfället inleds genom att Britta kort samtalar med barnen om det som 
hände i försöket Sött och salt vatten som de utförde veckan innan. Experimen-
tet gav först inte det väntade resultatet, potatisen flöt inte i det salta vattnet och 
Britta leder in samtalet på vad som gjorde att det inte gick som förväntat och 
konstaterar att det var för lite salt i vattnet. När Britta övergår till att introdu-
cera försöket Vatten löser som hon planerat för det här tillfället kopplas inte 
detta till något de arbetat med tidigare. Britta visar en blomkruka med grus i 
som hon har förberett. I botten har hon monterat några brustabletter i öpp-
ningen av en plasthandske. Krukan har sedan fyllts med grus och vid genom-
förandet hälls vatten i krukan. När vattnet kommer i kontakt med brustablet-
terna löses dessa upp och gasen koldioxid skapas och fyller plasthandsken vil-
ket gör att den sakta reser sig ur gruset. Britta inleder genomförandet så här: 

Britta: men, idag har jag en blomkruka med mig 
Aron: med sallad i 
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Britta: med stenar i, och, jag skulle vilja att det skulle växa upp någonting här 
ur, tror du att vi kan få det till att växa? blommor och saker vill ju att det ska 
vara vatten, va 
Josef: ja 
Britta: vad tror ni kan komma upp ur den här om jag vattnar 
Aron: vatten och jord 
Britta: kommer det upp vatten och jord, ja, kanske det 
Erika: eller grönsaker 
Britta: grönsaker tycker om vatten, vad tror du Stina, kommer det upp någon 
blomma här, tror du? 
Stina: ja 
Britta: tror du det kommer upp? Marika, tror du att jag kan vattna här så det, 
kommer upp 
Marika: nej, för 
Britta: men jag brukar prata lite med den så här tror du det Alfons, jag är ju lite 
så här så att jag kan trolla också jag 
Marika: nej, men jag har en storebror som kan trolla 
(Björken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-21) 

Inledningsvis handlar samtalet om att växter behöver vatten för att utvecklas 
och Britta öppnar upp för möjligheten att det kan växa upp något ur krukan 
om de vattnar i denna. I det fortsatta samtalet ändras inriktningen på samtalet 
genom att Britta använder en viskande röst och kopplar till trolleri. Det är 
tydligt att Britta vill skapa en stämning av spänning och förväntan. I genom-
förandet av experimentet får barnen vattna i blomkrukan och Britta och barnen 
iakttar vad som händer när något plötsligt börjar röra sig i gruset i krukan och 
plasthandsken sakta reser sig upp. Efter utförandet samtalar Britta med barnen 
om vad som gjorde att handsken reste sig upp ur krukan. 

Britta: att, hur kan den där resa sig, när man har, i lite vatten? 
Josef: eh 
Britta: vad tror ni? 
Aron: det är något som blåser där nere 
Britta: ja det kanske är något som blåser där jag ska berätta för er jag har lagt i 
Aron: jag vet, en [ohörbart tal] 
Britta: en pump? 
Aron: nej en [ohörbart tal] 
Britta: och hur ser de ut? 
Josef: det är någon mus som fiser eller något 
Britta: här nere? [Flera barn skrattar] 
Marika: nej det är en flaska som det kommer pruttar ur som gör så att den-
Aron: jag vet, ett avgasrör 
Britta: men hur kommer avgasen in här då 
Alfons: jamen kan du berätta nu hur du-
Aron: vet inte man kanske slår på en motor så kanske den sprutar avgas ut 
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Britta: ser ni, handen blir faktiskt större och större, jag har lagt i fyra, små 
brustabletter, har ni sett om mamma och pappa, kanske någon gång har tagit 
en huvudvärkstablett 
Flera barn: ja 
Britta: och så har man lagt i 
Aron: är de vita och jättesmala och runda? 
Britta: jag kan visa er [reser sig och går och hämtar brustabletter] en sån här 
brustablett 
Josef: brus 
Britta: det här, ser nästan lika ut som, om man tar, om man har huvudvärk, det 
är oftast mammor och pappor och fröknar som har huvudvärk, så tar man det, 
och så lägger man det i ett glas 
Aron: jag tror min mormor har sånt där 
Britta: ja hon kanske har, om vi lägger det häri kanske det bubblar här bredvid, 
så ser ni vad som händer [lägger en brustablett i gruset i krukan som nu också 
är fylld av vatten] titta, och när de där, hade jag inuti i handsken, och när de 
där, bubblorna kommer in i handsken, vad händer då? 
Josef: då pyser det upp 
Britta: ja 
Alfons: det var det som jag såg som var vitt däri 
Britta: ja, det var något vitt inuti i, och hör ni, bubblorna låter [böjer sig ner för 
att lyssna] 
[---] 
Britta: och av de här bubblorna i handsken så blir det, luft här inne, bubblor, så 
då lyfter handsken, då blev den ju tjock och stor till slut […] tänk att det inte 
kom nån elefant i alla fall, det var väl tur 
Stina: titta, kommer bubblor 
Britta: ja 
(Björken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-21) 

I samtalssekvensen ovan är Brittas fokus inte längre riktat mot trolleri, Britta 
visar och förklarar vad som händer i experimentet och hur det är möjligt att 
handsken kan resa sig ur gruset i krukan. Britta och barnen ser att det skapas 
bubblor i vattnet när brustabletten läggs i krukan och Brittas förklaring av det 
som sker i experimentet är att det bildas bubblor som blir till luft inne i 
handsken. 

Efter att Britta samtalat med barnen om det som sker i experimentet upp-
manar hon barnen att rita detta och de förflyttar sig till ett bord där barnen får 
papper och färgpennor. Krukan med plasthandsken som nu står rakt upp i kru-
kan ställs i mitten av bordet som barnen sitter runt. 

Britta: nu tänkte jag så här, att vi ställer den där på bordet där och så går vi dit 
och sätter oss och så försöker vi rita vad som händer 
[---] 
Alfons: jag vill inte rita vad som hände 
Britta: du kan rita av den där handen kanske, i en burk, en hand, ni kan ju 
använda faktiskt er hand om ni vill 
Josef: så här [lägger handen på papperet] 
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Britta: eller om du ställer papperet på den ledden [håller upp papperet] då kan 
du ha en kruka och så kan du göra din hand, ni får göra som ni vill 
Aron: jag vill måla fötterna 
Britta: men var ser du fötterna då? 
Marika: kan jag få blyerts? 
Josef: här är fötterna [håller upp en fot och pekar] 
Britta: men här på krukan [pekar på krukan på bordet?] Stina, ska vi försöka 
rita din hand 
(Björken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-21) 

Då Alfons uttrycker att han inte vill göra detta ger Britta mer specifika in-
struktioner att rita av handen och krukan och Britta säger även att den egna 
handen kan användas som mall och detta framträder som ett sätt att inspirera 
och vägleda barnen att klara av uppgiften. 

Undervisningstillfälle 5 
Britta inleder det här tillfället genom att sammanfatta vad de under en tid ar-
betat med samtidigt som hon påbörjar dagens experiment Bubbelskapande. 

Britta: nu har ju vi hållit på med vatten flera gånger och gjort lite vattenexpe-
riment 
Marika: ja och det ska vi göra nu också 
Britta: det ska vi göra nu också men nu ska vi använda oss av vår egen [Britta 
blåser luft ur munnen och för handen i luftens riktning] 
Marika: luft 
Britta: ja, det kommer ju luft ut om ni blåser så här 
[Britta blåser luft ur munnen och för handen i luftens riktning] 
Marika: jag känner luften 
Britta: kan du blåsa [riktar sig mot ett av de yngre barnen] prova och blås på 
din hand 
Stina: [blåser och hostar] 
Britta: a, du har ju hosta också, men vad händer om jag blåser här i? [pekar på 
ett glas med vatten och ett sugrör] 
Flera barn: då blir det bubblor 
Britta: nu får ni, ska ni få prova sen med eget sugrör men nu provar jag och 
visar, ska jag blåsa ut då? 
Flera barn: ja 
[Britta blåser luft i sugröret och det bubblar och låter i glaset] 
Alfons: vilken vulkan 
(Björken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-05-28) 

I Brittas samtal med barnen är fokus riktat mot att de ska göra ännu ett expe-
riment som handlar om vatten och att de nu ska blåsa och se vad som händer 
när man blåser luft genom ett sugrör i vatten. Efter Brittas demonstration får 
barnen själva utföra experimentet. De får då varsin mugg med diskmedelslös-
ning och ett sugrör att blåsa med. Barnen blåser i sugrören och bubblor väller 
över kanten på muggarna ner på stora papper som Britta täckt bordet med. Det 
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är tydligt att barnen är koncentrerade och förtjusta över det som händer. Britta 
sätter också fokus på själva upplevelsen genom uttalanden som: ”ja, titta bubb-
lor, vad är det som händer?” och ”men du vilken häftig, ni har gått ihop!”. 
Samtidigt som barnen blåser bubblor riktar Britta, vid några tillfällen, upp-
märksamheten mot vad som finns inuti bubblorna genom att ställa frågor till 
barnen: "vad är det som händer där i när ni blåser?” och ”vad är det inuti bubb-
lorna?”. Frågorna verkar inte uppmärksammas av barnen vars intresse är riktat 
mot att skapa bubblor genom att blåsa och Britta fortsätter inte ytterligare att 
försöka rikta barnens intresse mot att samtala om det som sker när hon inte får 
något gensvar på sina frågor. Samtidigt som barnen blåser och bubblar i sina 
muggar med diskmedelslösning påbörjar Britta ett nytt moment medan hon tar 
fram nytt material. 

Britta: ni ska få göra bubblor sedan som ramlar ner på 
[---] 
Britta: vi ska ha i lite färg i de här bubblorna, lite, så ska vi [tar fram en burk 
med färgpulver] 
[---] 
Britta: ja, nu ska jag blanda lite, nytt medel [tar en plastmugg och häller i disk-
medelslösning] 
[---] 
Britta: vi ska göra bubbelkonst [tar färgpulver med en pensel och blandar detta 
med lösningen i muggen] 
[---] 
Britta: om du blåser bara på en här, Josef så ställer vi glaset här, får vi se om 
det ramlar ner några bubblor 
Josef: [har tidigare fått diskmedelslösning i munnen och ruskar nu på huvudet] 
Aron: jag vill 
Britta: ja [förflyttar sig och muggen med färgad diskmedelslösning till Aron] 
Marika: Aron, ska jag blåsa i din? 
Britta: vänta får du se, om man ställer glaset mitt på 
Marika: ska jag blåsa? (.) eller? 
Britta: nej, Aron, ni ska få varsitt papper, och så blåser man, och så kommer 
bubblorna, och så blir det röda bubblor kanske, vi får se vad som händer 
Aron: [blåser] 
Britta: nu ska de här ramla ner där, ja, du får fortsätta blåsa, åh, nu 
Tore: nu har jag tvättat mig 
Alfons: jag vill också ha rött 
Tore: jag vill också 
Marika: jag vill också 
Britta: ni ska få, alla ska få 
Tore: jag vill, jag har inte fått rött 
Britta: nu tror jag 
(Björken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-05-28) 

I momentet att göra ”bubbelkonst” blandas färgpulver i diskmedelslösningen 
och barnen får bubbla i muggen med den färgade lösningen så att bubblor 
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väller över kanten på muggen och ner på ett papper som lagts under muggen. 
Av detta skapas så småningom ett färgat mönster på papperet. Efter att Aron 
provat hjälper Britta vart och ett av barnen att lägga ett papper på bordet, ställa 
muggen med den röda lösningen på detta och låta barnen blåsa i sugrören. 
Britta talar om för barnen när hon anser att det är lagom med bubblor på pap-
peret för att det ska kunna bli ett effektfullt mönster utan att papperet blir för 
blött. När barnen gjort varsitt bubbelkonstverk och Britta lagt undan detta fort-
sätter de att bubbla i muggarna. 

Ekens avdelning 

Undervisningstillfälle 1 
Ellen inleder det här tillfället genom att visa barnen ett färgpulver och prata 
om att de ska måla blå saker. Efter detta påbörjas det första momentet i expe-
rimentet Vått och torrt, att strö färgpulver över ett vått område.  

Ellen: vet ni vad, idag, så ska vi måla med bara, sånt här, pulver, har ni sett, 
titta 
Bodil: blå 
Ellen: va, i stället för de där flaskfärgerna vi brukar ha eller vattenfärger 
Idun: får jag se 
Ellen: ja ni får titta i den allihop, titta, pulver ska vi måla med, tror ni man kan 
göra det? 
[några barn utbrister ja och några nej samtidigt] 
Ellen: måla med pulver sådär, va? 
Kia: jag har tittat det på Bolibompa 
Ellen: har du sett det på Bolibompa, har de målat med pulver där? 
Kia: mm, de hade rött pulver och sådana där flaskor och penslar 
Ellen: okej, och då målade de, vet ni vad, jag har bara blått pulver så idag får 
vi måla blåa saker, vad finns det som är blått? 
Mika: himlen 
Ellen: himlen är blå, är det något mer som är blått 
Bodil: havet 
Ellen: havet är blått 
Bodil: och förklädena 
Ellen: ja, de är blåa, finns det något mer som är blått? 
Mika: man kan färga håret blått 
Ellen: ja, man kan färga håret blått men det är inte så vanligt, va 
Mika: men jag har rött här [pekar på ena ärmen på sitt förkläde] och Kia har 
blått där [pekar mot en av ärmarna på Kias förkläde] 
Ellen: de är olika förklädena 
Idun: och jag har blått här [pekar på förklädet som täcker magen] och jag har 
blått där [pekar på mudden på förklädet] 
Ellen: hon har ett specialförkläde [lägger handen på Kias axel] hon har blåa 
armar, ni andra har röda, det har jag aldrig sett förut att de var olika, det upp-
täckte du 
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Bodil: och jag såg Emma! [tittar och pekar genom fönstret som vetter mot för-
skolegården] 
Ellen: men vet ni vad, jag tänkte att vi skulle börja med att skriva vårt namn, 
med osynligt vatten, att man skriver sitt namn här, jag kan bara visa hur man 
tar färg här, vatten alltså, inte någon färg utan vatten och så skriver man Mika, 
m i k a [håller upp ett papper, skriver i luften med en pensel framför papperet 
och bokstaverar] 
[---] 
Ellen: och ganska blött ska det vara där man skriver det ska fortfarande synas 
vatten där sen ska ni få strö på sånt här blått pulver och se om det blir någon 
färg då 
(Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Barnen uppmanas att skriva sitt namn på ett papper med en pensel doppad i 
vatten och Ellen kallar detta för att skriva med ”osynlig skrift”. I det fortsatta 
genomförandet berättar Ellen vad de ska göra med den osynliga skriften på 
papperet. 

Ellen: är du klar med Mika? 
Mika: ja 
Ellen: man ser ju inte det eftersom det är alldeles osynligt, men snart ska vi 
trolla fram den där osynliga skriften, med färg 
(Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Barnen uppmanas att, på egen hand eller med hjälp av Ellen, strö färgpulver 
över papperet där de skrivit sitt namn med vatten. I samband med detta mo-
ment uppmärksammar Bodil och Mika som sitter bredvid varandra vad som 
händer när färgpulvret kommer i kontakt med vattnet på Mikas papper. I föl-
jande sekvens visas detta. I fortsättningen av utdraget nedan synliggörs också 
barnens arbete med att försöka strö ut färgpulvret över papperet och hur Ellen 
försöker rikta uppmärksamheten mot den osynliga skriften som framträder i 
blått: 

Bodil: oj, det händer ju någonting [tittar koncentrerat på vad som händer när 
Mika strör färgpulver över det våta området på papperet] 
Mika: ja 
Ellen: händer någonting? 
Mika: ja det blir blåare 
Ellen: blir det blåare där, oj, varför blir det blåare där för? så kan ni strö på [ger 
små burkar med pulverfärg till Kia och Idun] 
Ellen: oj, du behöver ju mera det var ju inte så mycket [häller i mer färgpulver 
i Mikas burk] 
Bodil: men jag då? 
Ellen: du ska få, men alla kan inte få samtidigt för vi har inte så många burkar 
med blått 
Kia: [försöker strö ut färgpulvret men får allt på samma ställe på sitt papper] 
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Ellen: oj men vet ni vad vi gör då, vi skakar ur det här [skakar på papperet så 
att färgpulvret fördelas] 
Sara: [försöker strö ut färgpulvret men får allt på samma ställe på sitt papper, 
skrattar] titta 
Ellen: ja, det blev lite väl mycket, eller hur och Idun hon fick allting på samma 
fläck hon, är det svårt att strö, men vet du vad man kan göra då, man kan an-
vända sina fingrar och göra så här faktiskt [använder fingret för att fördela 
pulvret] man blir blå om fingrarna men det får man bli, du får ta och strö så 
med fingrarna 
Mika: men jag ska göra så här, måla ut det [målar med penseln i den blå lös-
ningen på papperet] 
Bodil: ja, måla ut det 
Ellen: men vet du vad inte än, snälla det kan du få göra sen, för vet du vad vi 
ska göra, vi ska liksom, det var väldigt bra förslag men vet du vad Mika hur 
jag tänkte, att om man häller av det överflödiga här, så växer det fram tydligt, 
ser du vad det växer fram här? ser du det? 
Mika: [tittar koncentrerat på sitt papper] 
Ellen: bokstaven M, ser du? 
Mika: måla [ohörbart tal] 
Ellen: ja, du kan få måla ut det, det kan du få göra 
(Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Ellen återkommer inte till Bodil och Mikas upptäckt av vad som händer när 
färgpulvret möter det våta området på papperet utan fortsätter att uppmana och 
instruera de andra barnen att strö ut färgpulver över vattenskriften. Ellen upp-
märksammar dock, återkommande resultatet av att vattenskriften på papperet 
blir blå vilket visas i ovanstående utdrag när Ellen hejdar Mika när hon börjar 
måla i färgen på papperet. I nedanstående exempel är det Kias namn som blir 
synligt och Ellen lyfter fram detta på följande sätt: 

Ellen: titta på Kias teckning här ska ni få se om vi häller allt, vet du vad, om vi 
häller så här ska du se [häller av överflödigt färgpulver från papperet] 
Mika: min blåa den 
Ellen: titta ni ska få se det har kommit något med Kias teckning här [håller upp 
papperet] ser ni vad det står? 
Flera barn: Kia 
Ellen: Kia, med blått fast hon skrev det med vatten 
Mika: bara vatten, gjorde hon det? 
Ellen: ja hon skrev ju Kia med vatten men nu kom det i blått, nu, skaka inte av 
ännu mera pulver, så 
Bodil: kan du hjälpa mig 
Ellen: mm, jag ska hjälpa dig 
(Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Ellen sammanfattar resultatet av denna del i experimentet genom att konsta-
tera att Kia skrivit med vatten men ”nu kom det i blått”. Det centrala som Ellen 
riktar fokus mot är att vattenskriften plötsligt blivit blå.  
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Den andra delen av experimentet, som handlar om att blanda till färg genom 
att lösa färgpulver i vatten, inleds efter att Mika börjar måla med penseln i den 
lösning som bildats på papperet när färgpulvret strötts ut. Idun och Sara följer 
Mikas exempel och börjar måla med den blå lösningen på sina papper och 
efter en stunds målande är Iduns, Kias och Saras papper fyllda av den blåa 
färgen. Bodil frågar Ellen om även hon får måla. På bordet finns två glas med 
vatten som använts för att göra vattenskriften på papperet och som nu färgats 
blått när barnen doppat sina penslar däri. Ellen blandar nu till färg att måla 
med genom att blanda i färgpulver i vattnet i ett av glasen och erbjuda barnen 
att måla med lösningen som bildas. När Mika tar initiativ till att på samma sätt 
som Ellen hälla färgpulver i det andra glaset med vatten ger Ellen instrukt-
ionen att hon i stället ska blanda i lite vatten i en burk med färgpulver, så att 
de får en tjockare färg. 

Bodil: får jag måla? 
Ellen: vet ni vad, ni har ju väldigt blått vatten här, vet ni vad vi kan göra [häller 
i färgpulver i ett glas med blåfärgat vatten] så nu blev det blå färg där [rör om 
i glaset med en pensel] kan ni måla med den färgen 
Bodil: får jag också måla? 

[---] 
Mika: kan vi hälla i det här? [håller upp en liten burk med färgpulver mot ett 
glas med vatten] 
Ellen: nej, vet ni vad jag tänkte vi gör tvärsom, att vi gör så här att vi har i här, 
färgpulver [häller mer färgpulver i den lilla burken] och så har vi i, kan du 
pytsa i lite, lite vatten här i, så blir det tjockare färg 
Mika: [tar glaset med vatten] 
Ellen: jättelite färg, eller vatten menar jag, så, så kan du röra om med din pensel 
[Mika och Bodil rör om med varsin pensel i den lilla burken med färgpulver 
och vatten] 
Kia: [ohörbart tal] 
Ellen: vad målar du för något Kia? 
Kia: jag vet inte 
Mika: wow, det blir målarfärg 
Bodil: ja, ska vi ta det, och måla? 
Mika: det är målarfärg 
Ellen: mm 
Bodil: vi kan måla vad vi vill nu 
Ellen: men vet ni vad, ska ni ha ett stort papper och måla vad ni vill på? 
Flera barn: ja 
Ellen: så tar vi bort de här som ni har gjort namnen på eventuellt, eller vad ni 
nu har gjort för någonting med dem [Ellen går ut och hämtar större papper] 
[---] 
Ellen: [kommer tillbaka med papper som hon delar ut] nu får ni tänka på att 
det var bara blå färg vi hade så man får, man får ju måla någonting blått som, 
någonting som är bara blått, man får tänka efter vad man ska måla så att det 
inte bara blir blått på hela teckningen utan det blir någonting, kan ju vara roligt 
(Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 
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Ellen konstaterar att det blev färg när hon blandade pulvret och vatten och hon 
ger också anvisningar angående vad som ska målas av färgen som blandats 
till. När barnen började måla med penslar fyller Sara, Idun och Kia hela pap-
peret med den blå färgen och Ellen uppmanar nu barnen att tänka ut något 
motiv som är blått så att det blir något riktigt. Vad Ellen menar med ett riktigt 
motiv framkommer då hon erbjuder Sara och Idun nya större papper. Mika 
och Bodil har börjat måla blått längs med kanten längst upp och längst ned på 
det papper de fått och Ellen uppmärksammar detta. 

Ellen: vill ni ha stort papper och måla ännu mera? [tar bort de blå teckningarna 
från bordet och delar ut nya papper till sara och idun] då kan ni måla något 
riktigt som ni gör, jättebra att ni himmel och så hav där nere, vad ska du ha i 
mitten sen då? (Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Även Kia får ett nytt papper och barnen fortsätter att måla blå motiv på sina 
papper. När Mika framför önskemål att få flera färger att måla med utspelar 
sig följande samtal: 

Mika: vi vill ha mera 
Ellen: mera vad? 
Mika: färg 
Bodil: det är bara att ta färg, det är ju bara att ta färg [pekar mot den blå färgen] 
Mika: men vi vill ha mera, jag vill ha mera färg som är olika 
Ellen: ja, jag förstår det, men vi har ingen mer sådan pulverfärg då vad ska ni 
ha för färg på din övriga teckning då? 
Mika: riktig 
Ellen: ja, men vad vill ni ha för sorts färger då? ska vi ta flaskfärger då och 
blanda ut med? 
Flera barn: ja 
Ellen: vad vill ni ha för färg då? 
Mika: eh 
Ellen: vad behöver ni, till er teckning, om du har gjort ett hav och en himmel, 
vad behöver du-
Idun: jag behöver rosa 
Mika: gul, till stranden 
Ellen: gul till stranden 
Idun: jag behöver rosa 
Ellen: du behöver rosa du, okej [går ut och hämtar flaskfärger] 
Kia: jag behöver rosa 
(Eken, film, undervisningstillfälle 1, 2014-04-03) 

Ellen föreslår att de kan använda färdigblandad färg som de brukar använda. 
I samtalet med barnen riktar Ellen nu fokus mot de motiv som barnen har 
målat och vilka ytterligare färger de kan tänkas behöva för att färdigställa de 
påbörjade teckningarna. Undervisningstillfället fortskrider genom att barnen 
arbetar vidare med sina målningar. 
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Undervisningstillfälle 2 
Ellen inleder genom att samtala med barnen om föregående tillfälle då de an-
vände blått pulver. Ellen för in samtalet på hur det kunde bli färg av det blå 
pulvret och att de blandade pulvret med vatten. Ellen visar också några av 
teckningarna som barnen gjorde och riktar först uppmärksamheten mot att det 
mesta av färgen har försvunnit på teckningen där de skrev med osynlig skrift 
och strödde över färgpulver. Detta jämförs sedan med teckningarna som må-
lades med färgpulver som blandats med vatten, som är intakta. 

Ellen: hur kan det komma sig att de är helt osynliga nu? att det inte är så mycket 
färg kvar? 
Bodil: för att pulvret åker bort 
Ellen: för att pulvret fastnade ju va, när det var vatten här, då fastnade det ju, 
men sen torkade ju vattnet och då ramlade ju pulvret av igen, när det var torrt 
Bodil: men våra rann inte av 
Ellen: gjorde det inte det? 
Bodil: nej 
Mika: nej 
Ellen: nej, vet ni vad det berodde på? [Ellen reser sig och hämtar teckningar 
från ett torkställ] 
Bodil: nej 
Ellen: menar du de här blåa eller vad målade ni? var det ni som målade de här 
jätteblåa? 
Bodil: ja 
Ellen: nej [tittar på en teckning och ser vilket namn som står skrivet på pappe-
ret] […] här i alla fall har Idun målat, det är någon i vår grupp, det här ramlar 
ju inte av, vad beror det på? 
[barnen iakttar teckningen som Ellen visar] 
Ellen: den målade ni inte på samma sätt som den andra teckningen, va? Här 
hade ni blandat pulvret med vattnet och då sitter det fortfarande kvar men om 
ni petar där så där på den, litegrann, bara en gång, bara Bodil petar en gång, 
peta, sätt dit fingret och ta loss den, det blir alldeles blått, va? så att de här 
teckningarna tror jag inte man ska göra så mycket med för då blir man alldeles 
kladdig, om du stoppar den i väskan och tar hem den så kanske det blir alldeles 
blått i väskan 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

När Ellen övergår till att inleda dagens första experiment, Varmt och kallt vat-
ten, kopplas inte detta till något som gjorts tidigare. Ellen tar fram och visar 
materialet som de ska använda, en rund skål med en löstagbar mellanvägg. 

Ellen: vet ni vad, här har jag en specialskål, har ni sett vilken frän skål, har ni 
sett, den är liksom i två, halvor, har ni sett? 
[…] 
Ellen: titta, och sen så tar man upp så här, då blir det en skål, men sätter man i 
den, så blir det två halvor, men vet ni vad, att den är inte riktigt tät, så att den 
sipprar emellan sidorna men vi får prova om det går ändå, för det var ju me-
ningen att det skulle vara tätt här emellan men det har de inte lyckats med […] 
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vi gör så här, jag tänkte såhär att vi skulle ha, på ena sidan, i skålen, skulle vi 
ha kallt vatten, känn så att det här är kallt, så att vi inte fuskar här 
Idun: får jag känna 
Ellen: är det kallt vatten? [samtliga barn känner på flaskan med vatten] 
Flera barn: ja 
Ellen: ja, tänkte jag att vi skulle, på ena sidan hälla kallt vatten och på andra 
sidan så skulle vi hälla 
Idun: varmt 
Ellen: just precis, varmt vatten, och så ska vi färga det kalla vattnet i en färg, 
och det varma vattnet i en annan färg och sen när vi drar upp mellanväggen, så 
ser vi vad som händer när det kalla vattnet och det varma vattnet träffas, vad 
tror ni händer då? 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Samtidigt som Ellen visar skålen som de ska använda börjar hon förklara vad 
de ska göra och hon och barnen, som får hjälpa till, påbörjar sedan utförandet. 
Resultatet blir dock inte det förväntade och Ellen för ett samtal med barnen 
där hon förklarar vad hon trodde skulle ske. I detta samtal refererar hon också 
till NTA-handledningens beskrivning av det aktuella experimentet. 

Ellen: men vet ni vad det står i boken, vet ni vad det står i boken? Att det är så 
att det varma vattnet är lättare än det kalla vattnet, så att det varma vattnet ska 
liksom flyta upp till ytan så här och det kalla vattnet vara i botten men vårt blev 
bara svart, vad kan det bero på [skrattar] 
Bodil: men det här är ju tungare, det är sant [lyfter en skål med en mindre 
volym blåfärgat, kallt vatten] 
Mika: får jag känna [tar emot skålen med det blåfärgade, kalla vattnet] 
Ellen: vad är tungare, det där vattnet? 
Mika: att jag vill känna 
Bodil: faktiskt mycket tungare 
Ellen: tungare än vad? 
Mika: än det varma vattnet 
Bodil: än det varma 
Idun: jag vill också känna 
Sara: jag vill också känna 
Ellen: okej 
[Bodil lyfter skålen med det svartfärgade vattnet, volymen av vätskan är större 
än skålen med blåfärgat vatten] 
Ellen: men det här är ju blandat 
Bodil: men det här är jättemycket i 
Ellen: ja, det är jättemycket i 
Bodil: det där [pekar mot skålen med det blåfärgade vattnet] är lättare än det 
där [pekar mot skålen med det svartfärgade vattnet] 
Ellen: men i alla fall så är varmt vatten lättare än kallt vatten, det känner, det 
varma vattnet åker ofta upp till ytan, om ni badar på sommaren, simmar runt i 
vattnet någon gång, Bodil nere vid [nämner en närliggande badstrand] där och 
så sticker ni ner foten långt ner i botten 
Bodil: då känner man att det är kallt 
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Ellen: ja, då känner man att det är kallt där 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Det första experimentet som genomförs i det här undervisningstillfället avslu-
tas och det andra experimentet i det här undervisningstillfället, Flyta-sjunka 
inleds genom att förskolläraren tar fram en plastlåda fylld med vatten och en 
skål med olika föremål. Ellen berättar vad den andra NTA-gruppen gjorde ti-
digare i veckan och presenterar hur hon tänkt att de ska göra nu. 

Ellen: vet ni vad, i tisdags fick de gå runt på avdelningen och plocka lite saker 
som vi skulle se om det flöt eller om det sjönk, om det kan flyta på ytan eller 
om det sjunker till botten 
[…] 
Ellen: nu gör vi så här, man tar inte en grej och plumsar i det, utan först ska vi 
skriva, vad det är för sak, och sen frågar vi runt, alla vad de tror, sätter jag, om 
man tror att det flyter, sätter jag ett streck där, om man tror att det sjunker, 
sätter jag ett kryss där, okej, och så har vi fyra streck här sen, och så ser vi vilka 
som har gissat rätt, eller fel va?, blir det bra? titta här, nu ska jag skriva, här 
ska jag skriva saken, och så ska jag skriva, om det flyter, då gör jag ett streck 
där, Idun tycker det, till exempel, och så sjunker, då sätter jag ett streck där, så 
det finns fyra streck här vad ni har gissat, och sen den som är rätt den ringar vi 
in, okej? om Idun börjar ta upp en sak 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Efter att Ellen förklarat hur hon tänkt utförandet av experimentet, inleds detta. 
Barnen uppmanas, i tur och ordning att välja ett föremål ur skålen och göra en 
förutsägelse om föremålet kommer att flyta eller sjunka. Barnen får också mo-
tivera sina förutsägelser genom att Ellen frågar varför barnet tror som det gör. 
Efter att alla barn fått berätta om de tror att det valda föremålet kommer att 
flyta eller sjunka, testas föremålet i vattnet. När alla barn, i tur och ordning 
valt föremål, gjort förutsägelser och undersökt om föremålet flyter eller sjun-
ker i vattnet, frågar Ellen: 35 

Ellen: hur många saker har vi som flyter nu då? 
Bodil: den, den och den och den 
Ellen: finns det någon likhet mellan de här som ni kan se varför de flyter? den 
här flöt ju också nyss, har ni sett, den här, den flöt ju nyss 
Bodil: ja, och sen sjönk den 
Ellen: sen sjönk den, finns det någon likhet mellan de här, varför flyter de här 
och de andra har sjunkit? 
Bodil: för att-

35 Fyra barn deltar i detta experiment och varje barn får välja föremål vid två tillfällen. I baljan 
med vatten ligger totalt åtta föremål varav fyra av dessa flyter och fyra har sjunkit till botten. 
De föremål som flyter på ytan är en legobit av plast, ett litet träbord, en plastburk och en bit 
filttyg. De föremål som sjönk till botten när de lades i vattnet är en leksaksbil av plast och 
metall, ett hårspänne av metall, en leksaksfigur av plast och ett leksakståg gjord av trä och 
metall. 
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Ellen: finns det några likheter, eller några skillnader? va? alla saker ni har sagt 
så här den här är liten så den sjunker, den här är stor så den flyter, stämmer det 
på allting 
Bodil: ja 
Ellen: är alla saker som flyter här stora? 
[---] 
Ellen: ni ser inga likheter med det som flyter eller så där? nej 
Bodil: är vi först eller sist? 
Ellen: sist, de andra har inte heller kommit på några likheter, det har vi inte 
hunnit fråga dem om, så det är ingenting ni ska, behöver komma på så men jag 
tänkte om ni såg några likheter eller skillnader så, varför det ena flyter och det 
andra sjunker? nej 
(Eken, film, undervisningstillfälle 2, 2014-04-10) 

Ovanstående utdrag visar hur Ellen försöker rikta uppmärksamheten mot att 
jämföra vilka saker som flyter respektive sjunker i experimentet. De förutsä-
gelser som barnen gjorde i experimentet handlade till övervägande del om att 
stora föremål skulle flyta och små föremål skulle sjunka. Ellen uppmärksam-
mar detta och försöker specifikt rikta fokus mot hur dessa förutsägelser nu 
visar sig stämma eller inte, men när barnen inte ger några förslag driver Ellen 
inte detta ytterligare och hon avslutar undervisningstillfället efter ovanstående 
citat. 

Undervisningstillfälle 3 
Det tredje tillfället inleder Ellen genom att ta fram en förberedd blomkruka i 
det experiment som känns igen från undervisningstillfälle 4 vid Björken och 
som benämns Vatten löser. Ellen påbörjar utförandet av experimentet genom 
att visa krukan för barnen och berätta att hon hittat ett frö som hon nu planterat. 

Ellen: här i, har jag planterat ett frö, som jag hittade på bordet här i morse, jag 
lade i fröet här i, nu tänkte jag att vi skulle vattna där 
[---] 
Ellen: nu är det så här, att en blomma, eller vad det nu är, ett frö här i, vad kan 
det bli av frön tror ni? 
Flera barn: en blomma 
Ellen: eller? vad kan det bli mer av frön? 
Flera barn: träd 
Ellen: träd? tror ni det växer upp ett stort träd här, vad är det för träd? 
Josefin: äppelträd 
Ellen: ett äppelträd skulle det kunna bli, jaa, ska vi vattna här och se om det 
kommer upp något äppelträd, eller päronträd 
(Eken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-22) 

Efter denna inledning får barnen vattna i krukan. Under detta moment är det 
tydligt att Ellen vill bygga upp en spännande stämning. Detta visar sig genom 
uttryck som: ”oj, det händer något, oj, kolla, det bubblar” och ”har ni sett, vad 
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är det som kommer upp?”. Barnen iakttar koncentrerat det som händer i kru-
kan. Efter ett tag ser de att det är en handske och när denna står rakt upp i 
krukan riktar Ellen kort uppmärksamheten mot vad som hände i försöket. De 
frågor Ellen ställer fullföljs dock inte i den aktuella situationen och i nedan-
stående utdrag visas, förutom detta även hur det första experimentet avslutas. 

Ellen: det blev inget päronträd, va? det blev ett handskträd, oj, nu vattnar du så 
det blir översvämning här, så [håller i vattenkannan] 
Idun: finns det inget 
Ellen: hur kunde det bli så där då, va? 
Josefin: jag vill, jag skulle vattna 
Ellen: ja, vet ni vad, vi behöver inte vattna mer nu för att nu är det faktiskt 
färdigvattnat 
Mika: för att-
Ellen: vi behöver inte vattna mer på den här nu, jag häller bort det här vattnet 
Mika: för att den här, den fick vatten i sig så den växte 
Ellen: växte den när den fick vatten i sig? 
Mika: ja 
Ellen: ja 
Josefin: och nu, nu, jag vill vattna mer 
Ellen: ja vet ni vad att vi kan inte göra det här igen eftersom man måste fylla 
på igen då, mm, nu har ni, planterat klart den för den är gången 
(Eken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-22) 

Ellen avslutar experimentet genom att berätta att hon tänkt att hon och barnen 
ska utföra experimentet med handsken i krukan inför barnens föräldrar vid en 
planerad fest. Barnen ska då också få vara med och göra förberedelserna. 

När Ellen övergår till att inleda det andra experimentet i undervisningstill-
fället, Vatten-bubblor relaterar hon till experimentet som utfördes i den före-
gående tillfället då de undersökte om föremål flyter eller sjunker i vatten. Ett 
barn uppmärksammade då att det kom bubblor från en leksaksbil när den låg 
i vattnet och barnet undrade vad som finns inuti bubblorna. Som en inledning 
till experimentet släpper Ellen och barnen återigen ner leksaksbilen i en plast-
låda fylld med vatten. Denna gång ser de dock inte några bubblor när de släp-
per ner bilen. Ellen försöker då skapa bubblor i vattnet på annat sätt. 

Ellen: ja, det var ju så att vi skulle få till bubblor, om man gör så här i vattnet 
då, [vispar runt med handen] ser ni, nu är det bubblor på vattnet, eller hur, om 
vi tittar på en av de här bubblorna, […] om vi tittar på en bubbla, vad finns det 
inuti i bubblorna, tror ni? 
Mika: vatten och luft 
Ellen: vatten och luft, själva bubblan 
Samira: de kommer kanske få vatten i sig 
Ellen: vet ni vad, vi kanske kan göra bubblor på något annat sätt, har ni något 
förslag? 
Mika: nej 
Ellen: hur kan man göra bubblor? 
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Samira: den här, kanske får vatt-
Ellen: hur kan man göra bubblor, har ni några förslag? 
(Eken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-22) 

Ellen frågar barnen vad som finns inne i bubblorna men fortsätter inte detta 
resonemang och uppmärksammar inte barnens kommentarer om ”vatten och 
luft” och ”de kommer kanske få vatten i sig”. Ellen för i stället in samtalet på 
hur man kan göra bubblor, och hon tar fram sugrör samtidigt som hon ställer 
frågor till barnen om de kan göra bubblor med sugrören. Barnen får själva 
göra bubblor genom att blåsa i sugrör i muggar med först enbart vatten sedan 
vatten blandat med diskmedel. Ett intensivt bubblande tar vid. Vid ett tillfälle 
senare under experimentet återknyter Ellen till frågan om vad som finns inuti 
bubblorna. 

Ellen: vi höll ju på och pratade, vad finns det inuti bubblorna? 
Mika: vatten nej, luft 
Ellen: luft, ja och hur kan det då bli bubblor när ni, då blåser ni ut luften ur 
munnen, va och då blir det bubblor 
(Eken, film, undervisningstillfälle 3, 2014-05-22) 

I denna situation bekräftar Ellen barnens utsagor genom att uppmärksamma 
kommentaren att det inte är vatten i bubblorna, utan luft. Ellen kopplar också 
resonemanget till att barnen blåser luften ur munnen och att det är den luften 
som gör att det blir bubblor.  

Undervisningstillfälle 4 
Ellen börjar det här tillfället med att visa ett av de två provrör som utgör en 
del av materialet som de ska använda i det första experimentet som är Vatten 
och olja. Ellen berättar om provröret och påbörjar sedan utförandet av experi-
mentet genom att hälla vatten och karamellfärg i röret. 

Ellen: vet ni vad det här är för någonting? 
Flera barn: nej 
Ellen: det är ett provrör, där man kan ha i olika vätskor och olika saker och 
testa med, man kan nog ha, så sätter man ett lock på så att man kan vända och 
vrida och skaka runt det man har i, utan att det åker ut, ett rör som är alldeles 
genomskinligt, jag tänkte att vi skulle hälla i lite olja i det här vattnet, en liten 
bit olja, och sen skulle vi hälla i en lite, lite vatten, så, som är färgat, vi färgade 
vattnet blått när vi hällde i det, så vi hällde i vattnet först och skakade runt, så, 
och sen får vi se vad som händer, om oljan och vattnet-
Kia: jag ser inte, Ellen 
Ellen: ser inte du? om du står upp där då? eller om du sätter dig lite på bordet 
där? du som är längst bort, då ser du, va? ser alla bra nu? 
Flera barn: ja 
Ellen: vi börjar ha i vatten, här i, gör vi för vi ska färga det blått 
(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 
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När Ellen fyllt en del av provröret med vatten och karamellfärg uppmanas ett 
barn att skaka provröret så att vattnet färgas av karamellfärgen. På barnens 
initiativ skickas sedan provröret runt och varje barn skakar. Ellen påbörjar se-
dan nästa moment, där olja ska blandas i vattnet, men innan detta görs frågar 
Ellen barnen vad de tror kommer att hända. När oljan tillsatts i provröret håller 
Ellen upp provröret och tillsammans med barnen studeras vad som hänt med 
de olika vätskorna. Ett barn uppmanas att skaka provröret varpå Ellen riktar 
uppmärksamheten mot att de ska undersöka vad som händer när man gör detta. 

Ellen: vad skulle vi blanda i det här nu då? 
Flera barn: olja! 
Ellen: vad tror ni händer om vi häller i olja här i? 
Samira: ingen aning 
Mika: ska vi se om det byter då 
Ellen: vad tror du, Mika? 
Mika: jag tror att det byter plats 
Ellen: vad då byter plats, hur då? 
Mika: alltså att det blåa är uppe och det gula nere 
Ellen: kommer det gula längst ner och det blåa högst upp? 
[Mika nickar] 
Ellen: det tror du, vad tror ni händer när jag har i oljan? jag vet inte själv, det 
var jättelänge sedan jag gjorde det här 
Tobias: det [ohörbart tal] 
Ellen: vi testar, tror ni att- tror du att det blir helt gult? 
Tobias: ja 
Ellen: i stället för blått? 
Bodil: ja men jag tror också så 
Ellen: ska vi hälla i lite gult här, ska vi se vad som händer [börjar hälla i olja i 
provröret] 
Bodil: [ohörbart tal] 
Tobias: ja blåa där uppe 
Mika: ljusblått är det uppe! 
Bodil: och mörkt där nere 
Ellen: var lade sig oljan någonstans? 
Flera barn: där! [pekar mot provröret] 
Ellen: den var-, den hamnade ovanför 
Samira och Mika: [sträcker sig samtidigt fram och tar provet] skaka! skaka! 
Ellen: ja, vad händer om man skakar, vänta [skruvar åt locket på provröret] 
måste sätta på locket riktigt, så skaka så ser vi vad som händer då då 
Mika: ljusblått [skakar] 
Ellen: titta allting blev alldeles ljusblått då 
Samira: [tar röret och skakar] 
Bodil: alla måste få skaka 
Ellen: alla måste få skaka 
Samira: jag skakade så att det blev ännu ljusare [lämnar provet till Mika] 
Ellen: vad snyggt det blev 
Bodil: [skakar] 
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(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

Efter momentet där färgat vatten och olja blandas, inleds nästa del i försöket 
då det andra provröret används samtidigt som det första ställs undan. Det 
andra provröret fylls med färgat vatten, olja samt diskmedel. Liksom tidigare 
undersöker Ellen och barnen vad som händer när de olika vätskorna blandas 
och de pratar om det som sker.  

Ellen: vet ni vad, vi ska göra en till, kan vi låta den stå där [ställer provröret de 
just skakat upp och ner på bordet] får vi se om det händer något 
Tobias: ja! det händer något! 
Ellen: [har tagit fram det andra provröret och karamellfärgen] händer det nå-
got? men jag tänkte så här att vi gör samma sak igen men då har vi i lite disk-
medel också [häller karamellfärg i provröret] vi har i blått vatten och vi har i 
olja och vi har i diskmedel, bra Mika att du hittade [diskmedlet], får vi se om 
det blir samma sak igen om det blir exakt lika [sträcker sig efter flaskan med 
olja] 
Samira: jag vill öppna [tar av locket på flaskan med olja] 
Ellen: och så häller vi i där [häller i olja i röret] så, så var det ju med första, nu 
ska Mika hälla i lite diskmedel här i [Mika häller diskmedel i provröret] 
Samira: jag vill också spruta i lite 
Ellen: nej, nu är det Mika som får göra, vi kan inte, alla kan inte spruta i 
Bodil: varför får Mika göra så då? 
Ellen: ja men det blev så för att hon satt närmast så det blev så, vi ska ha i lite 
mer 
[---] 
Ellen: [håller upp provröret] nu ser ni var hamnade diskmedlet någonstans? 
Mika: [pekar mot mitten av provröret] 
Bodil: i mitten 
Ellen: ja, mittemellan hamnade diskmedlet det blåa är underst och mittemellan 
det gröna och sen så överst oljan 
Tobias: jag vill skaka 
Samira: jag vill börja skaka 
Ellen: nej nu får faktiskt Athena börja skaka, så är det [räcker provröret till 
Athena] nu får Athena börja skaka 
Tobias: sen är det jag 
Ellen: vad händer Athena? 
Athena: [slutar skaka röret och håller upp det] 
Ellen: det är lite ljusblått det också, okej 
Tobias: [sträcker ut handen mot provröret, får detta av Athena och börjar skaka 
det] 
Ellen: nu måste vi komma ihåg vilket som var diskmedel i sig 
Josefin: nu är det jag! 
Ellen: hur kan man se det? 
Mika: diskmedel 
Athena: det var mycket! 
Ellen: hur kan man se det? att det är diskmedel? 
Bodil: att det blir mycket 
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Ellen: att det blir en massa skum, va? 
Flera barn: ja 
Ellen: jätteskummigt blev det 
Kia: min tur nu 
Ellen: alla har inte fått skaka än 
Bodil: och så blev det tjockt 
Ellen: skicka runt så att alla får skaka det där då 
(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

De två provrör som nu är fyllda med olika vätskeblandningar placeras på ett 
fönsterbleck intill det bord som de arbetar vid. Ellen säger att de ska låta prov-
rören stå i fönstret för att se om något händer. När Ellen inleder det andra 
experimentet i undervisningstillfället, Marmoreringsfärger, berättar hon att de 
nu ska använda en annan sorts färg. I experimentet med provrören användes 
karamellfärg och de ska nu använda marmoreringsfärg. 

Ellen: vet ni vad vi gör? ställer vi upp den här, i fönstret här [ställer provröret 
upp och ner på ett fönsterbleck] medan vi jobbar vidare, så, den får stå där, och 
sen ställer vi upp den här med diskmedel här 
Bodil: upp och ner 
Ellen: kommer ni ihåg att den med diskmedel är den som står närmast här? 
Bodil: och den är mest 
Ellen: den är mest nu, vi får ju se vad som händer om en stund, de var ju lika 
mycket från början men den blev ju jätteskummig, spännande, nu ska vi se, nu 
ska vi göra en helt annan sak, här i, förstår ni, här i 
Mika: det är vatten 
Ellen: har jag en balja med vatten, nu ska vi ta en annan sorts färg, som heter 
marmoreringsfärg, står det här, marmoreringsfärg, sex stycken, jag har inte ens 
tittat, tänk om det inte finns någonting här i? tänk om det är tomt? va, bara en 
kartong [öppnar förpackningen med marmoreringsfärger] 
[---] 
Ellen: åh! titta vad som fanns, titta, sex stycken flaskor med olika färger 
Mika: ska vi hälla i dem där? 
Ellen: vi ska droppa 
Mika: alla? 
Ellen: nej, ja 
Athena: jag vill ha rosa 
Ellen: vet ni vad-
Tobias: och jag vill ha röd 
Ellen: vet ni vad 
Josefin: jag vill ha gul 
Ellen: mm 
Kia: jag vill ha blå 
Ellen: ja, alla vill ha olika färg, vet ni vad, vi får nästan samsas om en färg som 
vi börjar med att droppa i, har ni sett den har delat sig, den måste man också 
skaka [skakar flaskan] 
Tobias: jag vill ha den där 
Kia: jag vill ha den där 
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Ellen: vet ni vad, vi ska göra tillsammans, alla ska få göra en teckning, av det 
här, den här måste man ruska ser jag annars blir det inte bra 
(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

Ellen säger att de nu ska göra ”en helt annan sak”, vilket kan tolkas som att 
hon ser de två experimenten som två skilda försök utan någon koppling till 
varandra. Samtidigt får barnen veta att de i det här experimentet ska använda 
en annan sorts färg än i det första då de använde karamellfärg. Ellen berättar 
även att de ska få göra varsin teckning. Ellen uppmärksammar att vätskan i 
flaskan hon håller i har delat sig i två skikt och hon skakar därefter flaskan. 
När det är dags att droppa färg i vattnet i baljan frågar Ellen barnen vad de tror 
kommer att hända när hon gör detta. 

Ellen: kan vi samsas om en färg? 
Tobias: gul 
Ellen: hur kan vi göra då? 
Flera barn: jag! 
Ellen: ska vi göra så här, ingen får välja, vet ni hur vi gör, vi säger en ramsa, 
vilken ska vi ta, vilken ramsa? 
Bodil: ole dole doff 
Ellen: ole dole doff, då gör vi så här-
Bodil: men den som man börjar med blir det 
Ellen: blir det den? 
Athena: ole ole dole 
Ellen: då gör vi såhär, säg en bokstav i alfabetet 
Bodil: e 
Ellen: e a b c d e börjar vi med den, vad den nu är för färg, det vet vi inte vad 
det är för färg, va? 
Tobias: jo, grå 
Ellen: tror du att det är grå? då ska vi ha papper, ja, [tittar efter papper och 
skruvar sedan av korken på färgflaskan] vi droppar några droppar med det här, 
vad tror ni händer när jag häller i det här? 
Tobias: grått 
Ellen: kommer hela vattnet att bli grått? [trycker på färgflaskan utan att någon 
färg kommer] 
Mika: nej 
Samira: lila 
Bodil: jag vet inte 
Flera barn: lila! 
(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

När Ellen ska prova att droppa marmoreringsfärg i vattnet visar det sig svårt. 
Det kommer inte någon färg ur öppningen när hon trycker på flaskan. Efter ett 
tag lyckas dock Ellen att få färgen ur flaskorna genom att de börjar rinna ur 
andra ställen än den vanliga öppningen. 
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Ellen: nu läcker den här, nu läcker den, ja! har ni sett nu har jag fått ut grön 
färg också 
Mika: blanda? [håller upp en sax] 
Ellen: nej, blanda inte, vi ska göra så här vi ska ta ett papper, jag ska prova 
första papperet så ska ni få prova allihop sen, vi ska testa med ett papper först, 
så att vi ser hur det går till 
(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

I ovanstående utdrag tycks Mika fråga om hon får blanda färgen med vattnet 
i baljan med hjälp av saxen, vilket Ellen tydligt markerar att de inte ska göra. 
Experimentet fortskrider genom att Ellen först visar hur man doppar kanterna 
på ett papper i baljan med vatten och marmoreringsfärg så att en marmorerad 
kant skapas på papperet. Barnen får sedan, i tur och ordning välja färger som 
Ellen droppar i vattnet. De doppar därefter papperets kanter i marmorerings-
blandningen, på egen hand eller med hjälp av Ellen. Under denna process upp-
märksammar ett barn att något hänt i provrören som placerades på fönster-
blecket. 

Athena: kolla på den stora! [riktar blicken mot fönsterbrädan där provrören 
står, i det ena provröret syns skum som fyller hela röret] 
Ellen: mer orange [fortsätter att droppa färg i baljan med vatten] 
Athena: kolla på den stora! kolla om det händer! 
Ellen: oj, har ni sett, vad har hänt? [tittar upp och fortsätter att droppa färg i 
vattnet] 
Tobias: en bubbla [tittar ner i baljan med vatten och marmoreringsfärger] 
Ellen: vad har hänt med rören Tobias? i fönstren var det vi skulle titta på [av-
bryter arbetet med marmoreringsfärgerna i vattnet] 
Samira: kolla, det är lila! [går fram till fönstret och pekar på provröret med 
vatten och olja] 
Ellen: är det lila längst ner? och i den andra vad händer där då? 
Bodil: det är skum- blått- ljusblått skum 
Mika: jätte, super, super, superljusblått! 
Ellen: nu får- [Ellen böjer sig ner och tar papper som hon torkar av händer på] 
[---] 
Mika: Ellen, nu stoppar jag ner den [håller ett vitt papper över baljan med vat-
ten och marmoreringsfärg] 
Ellen: ja, nu får du 
(Eken, film, undervisningstillfälle 4, 2014-05-27) 

Barnen konstaterar att det blivit lila i provröret med färgat vatten och olja och 
att ljusblått skum bildats i provröret där färgat vatten, olja och diskmedel blan-
dades. Ellen riktar inte uppmärksamheten mot något särskilt när de tillsam-
mans pratar om vad som hänt i provrören. Efter samtalet om provrören forts-
ätter arbetet med att var och en av barnen får göra teckningar tills alla barn har 
gjort detta. 
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Undervisningstillfälle 5 
I inledningen visar Ellen de provrör som de vid det föregående tillfället blan-
dade olika vätskor i. Vätskorna finns fortfarande kvar i provrören och Ellen 
samtalar med barnen om vilka vätskor de hade i de olika provrören och kon-
staterar att det blev ”jätteblått” i ett provrör och att det blev ”bubbligt” i det 
andra. Ellen övergår sedan till att berätta om dagens första experiment, Tryck 
och berättar att de ska ”göra en bläckfisk”. 

Ellen: idag förstår ni, så ska vi göra en bläckfisk 
Mika: ja 
Ellen: har ni hört? här, ska ni se 
Mika: jag vet 
Ellen: läbbig bläckfisk, har du sett? [håller upp en påse som innehåller en pi-
pett, ett plasthölje och en mutter som utgör delarna till ”bläckfisken”] 
Bodil: får jag känna? 
Ellen: ni ska få känna allihop, vi ska ta fram delarna 
Line: delarna? 
Ellen: delarna 
Line: är det bara sådana delar? 
Ellen: det här är typ en bläckfisk [plockar ur delarna ur påsen] först är det här, 
vad är det här? [håller upp ett pipettliknande föremål] 
Line: eh? 
Ellen: en pipett, va, och sen en sån här, den här kan ni få känna på allihopa, 
skicka runt den [ett mjukt, rött plasthölje med fransliknande kant som utgör 
”bläckfiskben”] 
(Eken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-06-03) 

Ellen monterar ihop de olika delarna som utgör bläckfisken och några barn 
ges olika uppdrag, vilka är att hämta sax att klippa av pipetten med samt att 
fylla en stor petflaska och en plastlåda med vatten. När nästa moment inleds 
håller Ellen i ”bläckfisken” samtidigt som hon berättar och visar vad de ska 
göra. 

Ellen: vet ni vad, den här förstår ni, den ska vi fylla, det står så här i, i instrukt-
ionen att vi ska stoppa i den i en bunke med vatten, och så ska vi se så att den 
alldeles flyter på ytan ska den göra [Ellen för ner ”bläckfisken” under vatten-
ytan i baljan och släpper den sedan i vattnet] då sjunker den, ser ni det, om jag 
har i för mycket vatten så sjunker den ser ni det att den sjunker ner på botten 
ser du det också Athena, om ni står upp på bänken så ser ni bättre, då ser ni vad 
jag håller på med, om vi då häll- sprutar ut lite vatten här [håller ”bläckfisken” 
ovanför vattenytan] nu tror jag att den så gott som flyter, den är lite tung fort-
farande tror jag, nu, nu flyter den, så gott som 
[---] 
Ellen: vet ni vad vi ska göra med det här, den ska ju se-, bläckfiskar de vill ju 
simma i havet och så, va men havets vatten ser det vitt ut, eller genomskinligt? 
(Eken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-06-03) 
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Ellen färgar vattnet i petflaskan med blå karamellfärg och frågar sedan barnen 
om de tror att ”bläckfisken” kommer att flyta eller sjunka när den släpps ner i 
vattnet. Vidare släpper Ellen ner ”bläckfisken” i vattnet, skruvar åt korken och 
visar sedan vad som händer när man trycker på flaskan med händerna. 

Ellen; men nu ska ni få se på ett expri-, en grej här, om jag trycker på flaskan 
så här [trycker på flaskan, bläckfisken sjunker] 
Bodil: wow 
Mika: sjunker den 
Ellen: och släpper jag flaskan, ooiii [bläckfisken stiger] 
Bodil: jag vill försöka 
Ellen: ja, man får trycka hårt, man får ta i med hela handen, man måste trycka 
in långt, det är det som är grejen, man måste trycka, ja 
Bodil: [lyckas inte få ”bläckfisken” att sjunka genom att trycka med händerna 
och försöker krama flaskan i stället] 
Samira: eller krama 
Ellen: det var svårt med era små händer 
Samira: jag kan 
Ellen: prova, Samira då om hon har större hände, man måste trycka väldigt 
Samira: [provar att trycka med händerna och att krama flaskan] nej 
Ellen: var det svårt 
Tobias: jag får prova 
Mika: jag vill prova 
(Eken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-06-03) 

När Ellen beskriver hur man går till väga för att utföra experimentet trycker 
hon på flaskan och beskriver i ord vad hon gör. När hon sedan instruerar bar-
nen beskriver hon hur de ska gå till väga för att effekten att bläckfisken sjunker 
ska uppnås. Det visar sig dock svårt för barnen att skapa den kraft som krävs 
för att effekten ska nås. Vid genomförandet av experimentet ger Ellen inte 
någon förklaring till det som sker i experimentet som handlar om att trycket i 
vattnet ökar när man klämmer på flaskan. Luften i ”bläckfiskens” kropp kom-
primeras, volymen minskas och gör att ”bläckfisken” sjunker. När man släp-
per flaskan minskar trycket och gör att luften kan vidga sig, volymen ökar och 
gör att ”bläckfisken” stiger upp till ytan igen. Samtidigt som barnen själva 
fortsätter att prova om de kan få ”bläckfisken” att sjunka i vattnet i flaskan 
genom att trycka på den, inleder Ellen experimentet Vattentryck. 

Ellen: man får trycka här, ni får be en fröken att trycka, så 
Bodil: jag vill försöka igen 
Ellen: mm [lämnar över petflaskan med bläckfisken i till Bodil] ni får träna på 
det där 
Mika: Ellen, ska vi göra det här? [håller fram en tom petflaska] 
Ellen: ja, nu ska vi göra den här men vet ni vad att det här skulle vi gjort med 
en stor flaska egentligen men vi får prova om det går med en liten flaska, an-
nars får jag ta med en stor flaska imorgon, okej? det här förstår ni, jag ska ha 
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borrhål i den här flaskan, jag ska hämta min borrmaskin som jag har med mig 
[ett barn reagerar på att Ellen ska hämta en borrmaskin och skriker till med 
skräckblandad förtjusning, varpå de andra barnen gör likadant samtidigt som 
Ellen går iväg för att hämta borrmaskinen] 
Samira: under bordet! 
Ellen: [kommer tillbaka med borrmaskinen i handen] nej, det är inget farligt 
med en borrmaskin, men nu vet jag inte, ska vi se vad det står om hur stora 
hålen ska vara, det står också på en sida här förstår ni att man ska borra hål 
[bläddrar i NTA-handledningen] inte där, inte där, inte där, var det, här står 
det, tre små hål rakt under varandra, det står inte hur stora hålen ska vara, det 
ska vara tre små hål, vad tror ni, den där eller den där? [håller upp en sats med 
borrar i olika storlekar och pekar på två av de tunnare borrarna] 
(Eken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-06-03) 

I utdraget ovan visas ett av de steg som utförs, att borra tre små hål rakt under 
varandra i en petflaska. I nästa steg får barnen hjälpa till att sätta tejpbitar över 
dessa hål. Ellen uttrycker vad de ska göra genom att steg för steg berätta hur 
de ska gå till väga, samtidigt som hon utför dessa steg. När de olika delmo-
menten är klara och flaskan är fylld med vatten frågar Ellen barnen vad de tror 
kommer att hända när tejpbitarna avlägsnas, vilket sedan provas. 

Ellen: vad händer om man tar bort de här tejpbitarna nu då, tror ni? 
Flera barn: läcker! 
Ellen: tror ni att det läcker då 
[---] 
Ellen: vad hände? 
Flera barn: läcker! 
Ellen: hur många hål hade vi? 
Flera barn: tre 
[…] 
Ellen: det rinner ut där och det rinner ut där, men där då, vad händer där? [pekar 
mot det översta borrhålet] 
Mika: det rinner inte 
Ellen: vad hände i det hålet, längst upp? 
Mika: det rinner inte 
Ellen: varför inte det? 
Line: för att-
Ellen: varför rinner inte vatt-, varför rinn-, [barnen går igenom vattenstrålen 
som bildas under flaskan som Ellen håller upp] ni behöver inte blöta ner er, 
hallå, det här är en dusch, varför rinner det inte i hålet längst upp för? 
Flera barn: ja! [barnen springer en och en igenom vattenstrålen som rinner ne-
danför petflaskan som Ellen håller upp] 
Line: för att jag tror att, jag tror att det är för det inte är något vatten där 
Ellen: nej, nu är det inget vatten där men det var ju det nyss, titta, om man 
håller så [Ellen ändrar hur hon håller flaskan, från vertikalt till horisontellt 
läge] då rinner det inte ut, konstigt, titta, men varför rinner det inte i översta 
hålet, [Samira tar flaskan] varför rinner de-, nu rinner det, titta, hon fick det att 
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rinna, hur gjorde du? [Samira håller i flaskan och vattnet rinner även ur det 
översta hålet) 
Samira: trycker, jag trycker bara 
Ellen: trycker du, kommer det vatten då? 
Mika: får jag försöka? 
Ellen: vet du vad, vi ska fylla på den igen, Samira kan du fylla på den igen, så 
får alla prova 
(Eken, film, undervisningstillfälle 5, 2014-06-03) 

I ovanstående utdrag visas hur Ellen under genomförandet av experimentet 
riktar uppmärksamheten mot att inget vatten rinner ur det översta borrhålet i 
flaskan trots att vattennivån står över detta hål. En naturvetenskaplig förkla-
ring av detta handlar om att det vattentryck som skapas i de olika hålen skiljer 
sig åt. Högst tryck skapas i det hål som är placerat närmast botten av flaskan 
och lägst tryck återfinns i hålet som är närmast flaskans hals. Att inget vatten 
rinner ur det översta hålet beror på att vattentrycket inte är tillräckligt högt vid 
detta hål. När ett barn trycker på flaskan ökar trycket i borrhålet och vattnet 
rinner ut ur det översta hålet. Denna förklaring är dock inte något som Ellen 
riktar fokus mot i samband med utförandet av experimentet. Ellen och barnen 
förseglar än en gång borrhålen med tejpbitar och fyller återigen petflaskan 
med vatten, varpå tejpbitarna avlägsnas. I tur och ordning får nu barnen hålla 
i flaskan och de trycker på den så att vattenstrålar bildas i de borrade hålen. 
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