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Undervisning i förskolan utgår av tradition från barnens verklighet och 
nyfikenhet. Under de senare åren har undervisningen också kommit att fokusera 
på innehållet. Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka hur 
naturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv kommer till uttryck när fem 
lärarstudenter undervisar barn i åldrar 2-7 år, och efteråt resonerar kring 
undervisningen. Intressant var vilka mål de hade samt vilka perspektiv som blev 
viktiga att utgå ifrån i undervisningen. Observationer och intervjuer 
genomfördes under studenternas sista verksamhetsförlagda utbildning (termin 
7), då de undervisade kring något eget valt naturvetenskapligt innehåll. 
Deltagarna har alla läst inriktningen ”lärande i tidiga åldrar” och får behörighet 
att undervisa barn i förskolan och grundskolans första år. Studien är inspirerad 
av den hermeneutiska forskningsansatsen, och genom ett analysförfarande som 
bygger på tolkning av deltagarnas uttryck och utsagor har skilda mål och 
perspektivval vuxit fram ur datamaterialet. 

Resultatet visar att de val deltagarna gör kan vara riktade mot individuella 
lärandemål utifrån tre perspektiv. Målen kan vara ämnesfokuserade, 
individfokuserade eller samhällsfokuserade. Valen kan också vara riktade mot 
mål för verksamheten och då innebära att det måste vara roligt, undervisningen 
måste utgå från barnets intresse och förutsättningar samt från barns erfarenheter. 
Även om verksamhetsmålen verkar samstämmiga har de ibland skilda 
innebörder för studenterna. Det är tydligt att lärarstudenternas undervisning 
utgår både från barnet och från ämnet. Resultatet belyser hur lärarstudenterna 
förutom de naturvetenskapliga målen också har mål som är mer allmänna, till 
exempel tematiskt, ämnesövergripande och värdemål som att vänta på sin tur 
och att visa hänsyn. I studien kallas detta för ämnesdidaktisk respektive 
allmändidaktisk preferens. Resultatet visar inte på preferenser som kan knytas 
till personer. Det visar sig att även om ämnet ibland har första preferens så tas 
det direkt hänsyn till de individer som skall undervisas. Det förekommer inte 
vid något tillfälle att studenterna både planerat och genomfört utan att ta hänsyn 
till de barn eller den barngrupp de undervisar.  

I diskussionen belyses bland annat resultatet ur ett styrdokumentsperspektiv  
samt vilka konsekvenser resultatet kan få för lärarutbildningen.  
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Teaching in pre-school usually takes its starting-point in children’s reality and 
curiosity. Apart from that it has also been important to take contains of a special 
subject under consideration, for example development of language and 
communication or mathematics development. The purpose of this study was to 
investigate how natural science as a special subject in pre-school education is 
expressed by five trainee teachers when they teach children at the age of 2-7. 
Generally the study focuses on the students’ teaching actions as well as their 
line of argument about their teaching and the choices they have to make. More 
specific the study focuses on the goal and important perspectives in young 
children’s natural science education, from the students’ point of view. 
Observations and interviews were carried through during the students’ last 
period of practical training in five different pre-schools. Natural science as a 
subject was predetermined but the students were free to choose any contain 
within the subject. The study is inspired by hermeneutic research, mainly in the 
procedure of analysing the students’ expressions and statements.  

The results show that the trainee teachers have different goals with their science 
teaching. The purposes for individual learning focus on the subject, the 
individual child and/or the society in a more wide perspective. The students also 
have purposes for the pre-school activity which they express as taking the 
starting point in children’s experiences, interest, specific conditions and letting 
the children have fun during learning. The two perspectives “The Child or the 
Subject” became of special interest. The trainee teachers made their teaching 
choices from the child’s point of view and also from the natural science subject. 
These perspectives were used in a mix by the students, and even if their first 
focus was at the subject they immediately took the child’s interest under 
consideration. 
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1. Motiv för studien 
 

Förskolan har av tradition utgått mycket från barnens verklighet, intresse och 
nyfikenhet i sin undervisning, den så kallade förskolepedagogiken (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). På senare år, tycks även innehållet till 
viss del ha uppmärksammats, och många förskolor har medvetet börjat arbeta 
med till exempel språklig medvetenhet och matematik. När det gäller den 
naturvetenskapliga undervisningen uttrycker inte Läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) explicit vilka naturvetenskapliga fenomen eller begrepp som skall 
lyftas inom förskolans verksamhet. Angående barnens lärande betonas dock att 
”förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt [barnets] kunnande om växter och djur” 
(Utbildningsdepartementet 1998, s.13) skall utvecklas. Detta innebär ett 
förhållandevis stort handlingsutrymme för pedagogerna i förskolan när det 
gäller barnens kunskapsutveckling inom det naturvetenskapliga området.  

Att ha ett naturvetenskapligt innehåll i undervisningen på förskolan är 
dock inget sällsynt.  Min uppfattning från den tid då jag var yrkesverksam inom 
förskolan är att teman som hösten, skogen, bondgården, vattnet är vanligt 
förekommande på de flesta förskolor. Dessa områden kan alla betraktas som 
naturvetenskapligt inriktade på olika sätt beroende på lärarens angreppssätt och 
val av innehåll. Förskolan skiljer sig från grund- och gymnasieskolor genom att 
inte ha egna kursplaner och kursplanemål att förhålla sig till. Den utbildning 
som idag krävs för en lärare som arbetar på förskolan har också en inriktning 
som fokuserar mer på barns utveckling, lek, kreativitet och grundläggande 
lärande med inriktning mot matematik, läs och skrivutveckling än fokus på 
konkreta ämneskunskaper i till exempel naturvetenskap eller historia. Denna 
tradition kring förskolepedagogiken innebär att pedagoger på förskolan arbetar 
med många olika ämnen och också på många olika sätt. De förhållningssätt som 
förekommer på förskolan uttrycker ofta vikten av att ta hänsyn till och att utgå 
från barnets konkreta verklighet, upptäckarglädje, nyfikenhet och praktiska 
undersökningar. Detta kan jämföras med de arbetssätt som förespråkas av till 
exempel Harlen (1998), Tobin (1998) och Marton (1997) när det gäller 
naturvetenskaplig undervisning. Tidigare forskning visar att lärarstudenter och 
nya lärare oftast undervisar så som de själva blivit undervisade. Utbildningen 
har inte så stor betydelse (Lager Nykvist, 2003). När det gäller lärare i förskolan 
går det inte att relatera till sådana resultat i samma utsträckning då de egna 
tidiga förskoleåren som studenten eventuellt upplevt som barn i förskolan är 
svåra att komma ihåg, och då blir det också svårt att omedvetet relatera till i sin 
undervisning i förskolan i dag. Däremot kan det givetvis vara så att 
lärarstudenten haft pedagoger under senare år i olika skolformer, till exempel 
grundskola och gymnasium som fungerar som förebilder.  

En förhållandevis liten del av tidigare forskning fokuserar mot förskolan i 
ett ämnesperspektiv, men däremot har många lärarutbildningar idag 
ämnesspecialiseringar även i sina utbildningar för lärare i tidiga åldrar. Här 
finns alltså ett ”glapp”, en avsaknad av relevant forskning med ämnesdidaktisk 
inriktning kring förskolan och de tidigare åren i skolan. Forskning om 
förskolans verksamhet har istället, enligt Lind (2001), till stor del handlat om 
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normativa frågor, främst hur det borde vara och vad/hur de borde göra. Syftet 
har varit att lyfta och bekräfta förskoleverksamheten samt tillskriva den ett 
värde. Lind hävdar att forskningen idag istället bör inrikta sig mer på frågor som 
belyser varför-frågan. Varför ser vi det vi ser och hur kan vi förstå det som ses? 
I en alldeles nyutkommen licentiatavhandling beskriver Susanne Thulin (2006) 
hur lärare på förskolan i verbal kommunikation tar sig an ett naturvetenskapligt 
innehåll. I sin diskussion lyfter hon hur naturvetenskapen på förskolan tenderar 
att förbli gömd bakom lek och hur djuren humaniseras. Det är dock inte den 
naturvetenskapliga undervisningen som i första hand fokuseras i hennes studie. 
Istället är det lärandets objekt och art utifrån samtal med barnen som analyseras, 
vilket skulle kunna röra även andra områden än naturvetenskap.  

År 2005 inleddes ett forskningsprojekt ”Att undervisa är att välja” med 
fokus på undervisningens didaktiska val. I samarbete mellan forskare vid 
Göteborgs universitet, Högskolan i Malmö och Högskolan i Skövde observeras 
och intervjuas lärarstudenter under utbildningens sista år. En eller flera 
uppföljningar sker därefter med observationer och/eller intervjuer när 
studenterna blivit verksamma lärare. Forskarna i forskningsprojektet är speciellt 
intresserade av vilken hänsyn det tas i undervisningen till barns/elevers 
existentiella livsvillkor och den kulturella heterogeniteten. Jag har haft 
förmånen att till viss del få delta i detta projekt, och min studie kan ses som en 
form av ”avknoppning”, ”delstudie”, till det större forskningsprojektet. Jag är 
intresserad av de didaktiska val lärarstudenter gör, men min studie fokuserar 
inte på det longitudinella perspektivet och eventuella förändringar.
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1.1 Studiens ramar och begrepp 
 

1.1.1 Lärarstudenter 
Den utbildning som erbjuds vid universitet och högskolor för de lärarstudenter 
som vill ha behörighet att undervisa i naturvetenskap i grundskolans tidigare 
åldrar omfattar från och med 2001 företrädesvis minst 40 poäng inom en 
inriktning i naturvetenskap. Dessa kan vara allmänna och/eller specifikt 
inriktade på vissa ämnen. Gemensamt för all naturvetenskaplig lärarutbildning 
är att den måste innehålla ämnesdidaktik. På vilket sätt didaktiken ingår kan 
däremot skilja sig åt mellan olika lärosäten. Vid lärarutbildningen i Skövde 
ingår ämnesdidaktik som enstaka kurs i kemi, i annat fall är didaktiken 
integrerad i kurserna i dagsläget. I de 40 första poängen i den 
naturvetenskapliga inriktningen ingår 10 p verksamhetsförlagd utbildning.  

Lärarprogrammet med inriktningen Lärande i tidiga åldrar vid Högskolan 
i Skövde (140 p) har sitt fokus mot undervisning för barn/elever i åldern 1-10 år. 
Häri ingår en specialisering Matematik, natur och teknik för tidiga åldrar vari 
delkursen Naturvetenskap och teknik i ett didaktiskt perspektiv ingår med 10 p. 
Denna specialisering läser studenterna vanligtvis under sin näst sista termin. Till 
stor del bygger kursen på didaktik inom naturvetenskap och barns 
naturvetenskapliga lärande, men kursen omfattar även naturvetenskaplig 
ämnesteori inom temaområden: vatten, kroppen, tiden och växten. Studenterna 
förväntas fördjupa sina kunskaper inom något område och i kursen ingår det 
också fältstudier samt en examinationsuppgift som är kopplad till en 
förskola/skola där lärarstudenten tidigare genomfört verksamhetsförlagd 
utbildning.  

En grupp lärarstudenter som studerar tillsammans kan i vissa avseenden 
ses som en homogen grupp. I den aktuella studien befinner sig alla i slutet av sin 
utbildning, de har många gemensamma, liknande erfarenheter och de har 
genomgått mer än tre års lärarutbildning tillsammans. De lärarstudenter som 
ingår i studien har, som tidigare nämnts, under föregående termin genomfört en 
kurs med innehåll riktat mot undervisning i naturvetenskap och teknik i 
förskolan och grundskolans tidigare år. I andra avseenden är dock gruppen av 
lärarstudenter inte speciellt homogen. Det skiljer i ålder mellan studenterna och 
givetvis är de erfarenheter studenterna erhållit utanför lärarutbildningen av 
skilda slag. 

 
1.1.2 Didaktiska val 
Begreppet didaktik kan beskrivas som läran om undervisning eller konsten att 
undervisa. Det innebär att didaktik kan belysas både teoretiskt och praktiskt, 
såväl normativt som deskriptivt. I studien kommer begreppet att användas på 
flera olika nivåer. När det gäller den empiriska undersökningen så innefattar den 
didaktiska val kring både innehåll (stoff) och arbetssätt (metod). Dessa val 
fokuseras även ur ett målperspektiv, vilket omfattar såväl individuella 
lärandemål och mål för verksamheten. I analysavsnittet används begreppen 
allmändidaktik och ämnesdidaktik, vilka kommer att definieras utförligare i 
teorikapitlet.  
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1.1.3 Naturvetenskap 
Den naturvetenskap som specifikt fokuseras i studien bygger på de val 
lärarstudenterna gör i sin undervisningssituation. Det innebär att de fritt kunnat 
välja ämne och innehåll i sin undervisning. Det betyder också att naturvetenskap 
beskrivs ur olika studerandes perspektiv och definieras i studien av studenterna.   

 
1.1.4 Undervisning 
Rosenqvist (2000) redogör för hur undervisning i SOU 1951:15 beskrivs som 
något tillhörande skolans värld, med en innebörd av auktoritärt ledarskap, 
förmedling av kunskap och stränghet. Dessa innebörder var något som 
förskolans verksamhet tog avstånd ifrån. Eftersom undervisning som begrepp 
idag i allmänhet innebär en annan kunskapssyn, med en helhetssyn på 
barnet/eleven oavsett ålder, så kan även de akter som lärare inom förskolans 
verksamhet planerar och genomför uttryckas som undervisning.  

Ett gemensamt syfte med all undervisning kan vara att den fokuserar mot 
att ett lärande skall komma till stånd. Kroksmark (1997) beskriver hur lärande 
och undervisning kan ses som två sidor av samma mynt, med skillnaden att 
lärande går att genomföra ensam medan undervisning alltid kräver en 
samverkan av något slag. Kroksmark menar också att undervisning kan 
beskrivas som en verksamhet som genomförs utifrån väl valda arbetssätt och 
med ett väl valt innehåll. Arbetssätten kan vara övergripande strategier valda 
utifrån ett specifikt innehåll, men de kan också vara individanpassade metoder 
valda utifrån individuella behov. Även om syftet med undervisning är att 
lärande skall äga rum finns det dock inte några garantier för att så verkligen 
sker, åtminstone i perspektivet ämnesinnehåll. Alexandersson (1994) beskriver 
hur pedagogen ibland tar innehållet i undervisningen för givet, vilket leder till 
att innehållet inte problematiseras i nämnvärd omfattning. I den nu aktuella 
studien fokuseras på den undervisning som pedagogen, i detta fall 
lärarstudenten, ansvarar för, och sedan reflekterar kring. Intresset i studien är 
riktat mot de val studenten gör, och det är studenterna som bestämmer vilket 
innehåll och vilka arbetssätt som är relevanta.  

 
1.1.5 Förskolan 
Förskoleverksamheten i Sverige innefattar barn mellan ett och fem år och de 
tillbringar sin tid på förskolan medan föräldrar arbetar eller studerar. Den 
svenska förskolan är en frivillig men allmän verksamhet och cirka 77% av alla 
föräldrar väljer att nyttja den. En av förskolans uppgifter har ända sedan 1930-
talet varit att bedriva, för barnen utvecklingsfrämjande verksamhet. Detta blev 
än mer officiellt när barnstugeutredningen tillsattes 1968 då förskolans inre 
verksamhet fokuserades (Johansson & Åstedt, 1993).  

1998 fick förskolan en egen läroplan med egna, för verksamheten, 
uppsatta mål vilket innebär att målen fokuserar på att verksamheten skall vara 
utformad på ett sätt som uppmuntrar och leder till individuellt lärande. Sedan 
2001 utbildas vid Högskolan i Skövde lärare för olika åldersgrupper, där 
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lärarstudenter med inriktning lärande i tidiga åldrar är de som är behöriga att 
arbeta inom förskolans verksamhet. Denna verksamhet beskrivs enligt 
Rosenqvist (2000) vanligtvis med andra termer än grundskolans verksamhet. 
Hon redogör till exempel för hur förskolans samlingar och aktiviteter blir 
grundskolans lektioner, hur utevistelser i förskoleverksamheten istället kallas 
raster i skolan och hur barnen på förskolan blir elever på grundskolan. I den 
aktuella studien används förskolebegreppet som en del av hela skolbegreppet. 
Det är därmed särskiljt, men inte på grund av att verksamheten är speciell eller 
specifik, utan av samma anledning som vi skiljer på grundskola och 
gymnasieskola. Därmed förespråkas inte någon speciell pedagogik, unik för 
förskolans verksamhet. Det är inte skolformen, utan de barn som befinner sig i 
den, som bestämmer pedagogiken. Observationer och intervjuer i föreliggande 
studie har genomförts vid undervisning av barn i åldrar 1-5 år på förskolan och i 
ett fall, barn i en 6-7 års grupp (förskoleklass/förstaklass). I studien beskrivs alla 
dessa grupperingar som förskola, även om det i ett fall rör 6-7 åringar.
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2. Syfte 
 
Studien syftar till att undersöka hur lärarstudenters didaktiska val i 
naturvetenskaplig undervisning kommer till uttryck i deras verksamhetsförlagda 
utbildning i förskolan samt i deras resonemang om dessa val. 

 

 Vilka slags mål ger lärarstudenterna i studien uttryck för i sina handlingar och 
resonemang?  

 Vilka utgångspunkter ger de uttryck för i sin undervisning? Vad är deras 
huvudsakliga perspektivval?
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3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Didaktik 
I följande del redogörs mer ingående för några av de teorier som finns kring vad 
som kan innefattas i begreppet didaktik och har relevans för studien. Det finns 
inga starka skiljelinjer eller vattentäta skott emellan teorierna men de polariseras 
avsiktligt för att tydliggöra skillnaderna.  

 

3.1.1 Teori och praktik, eller både och? 
Didaktik är ett begrepp som fokuserats vid lärarutbildningar i allt större 
omfattning under framförallt 1980-talet och framåt. Eller skall det kanske 
istället beskrivas som en återkomst? Kroksmark (1998) beskriver hur Johan 
Amos Comenius (1592 – 1670) redan vid början av 1600-talet diskuterade 
allmänna didaktiska frågor, vilka bland annat handlade om att utgå från den 
enskilde individens nivå, och dennes förförståelse, för att därefter anpassa 
undervisningen efter detta. Dessa undervisningsfrågor kan relateras tillbaka 
ända till antiken och Platon, men då diskuterades de istället som filosofiska 
frågor, eftersom didaktik som begrepp inte fanns för 2000 år sedan. Bengtsson 
(1997b) beskriver sin syn på dagens didaktik och menar likt många andra att 
didaktik innebär såväl teorier kring undervisning, som praktiken 
(undervisningskonsten) kring densamma. Bengtsson skiljer dock på dessa båda 
genom att benämna den praktiska didaktiken just praktisk didaktik, vilken 
innefattar en deskriptiv didaktik som undersöker den faktiska undervisningen 
som förekommer. Bengtsson kallar den teoretiska didaktiken för filosofisk 
didaktik, vilken innefattar normativa perspektiv, men också ett metaperspektiv 
på didaktik. Han menar att normativ didaktik kan röra frågor kring till exempel 
mål och innehåll (vad), men också legitimiteten (varför). Enligt min tolkning av 
Bengtsson innebär ovanstående att den filosofiska didaktiken behandlar frågor 
kring mål medan den praktiska didaktiken behandlar medlen. Detta kan 
jämföras med Johann Friedrich Herbarts (1776-1841) beskrivning, där han, 
enligt Bengtsson (1997a), skiljer på mål och medel genom att kalla de 
didaktiska medlen för psykologiska, medan målen är filosofiska. Enligt 
Bengtsson kan då det praktiska didaktikbegreppet användas på en övergripande 
vetenskaplig nivå och likställas med uttrycket allmändidaktik, vilket då kommer 
att innefatta både undervisningskonsten och undervisningsläran. Arfwedson 
(1998) å sin sida intar ett mer övergripande och integrerat perspektiv på didaktik 
och menar att det framförallt är i mötet mellan teori och praktik som de 
didaktiska frågorna kommer till uttryck. Arfwedson skiljer inte på mål och 
medel när det gäller didaktik. Det som har med undervisning på vetenskaplig 
basis att göra är didaktik. Didaktikens praktik är forskningsbaserad och tar 
hänsyn till undervisningens innehåll. Med didaktikens hjälp erbjuder pedagogen 
både olika verktyg (arbetssätt) för att skapa lärandeprocesser i undervisningen, 
och motiverat material (innehåll) mot de lärandemål som (förhoppningsvis) 
uppfylls genom denna process (Arfwedson, 1998).  
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En beskrivning av didaktik i lärarutbildningssammanhang tar ofta 
utgångspunkt i den didaktiska triangeln där de tre hörnen håller samman eleven, 
läraren och innehållet (t.ex. Arfwedson 1998). Rosenqvist (2000) har delvis ett 
annat sätt att förhålla sig till den didaktiska triangeln då hon beskriver hur 
innehållet alltid står i centrum för undervisningen och de tre parter som utgör 
vinklarna är istället eleven, läraren och lärandeverktygen. Den didaktiska 
triangeln kan också utvecklas något ytterligare till en romb där eleven, läraren, 
innehållet och metoden utgör de fyra hörnen som ställs i relation till varandra 
(Sträng, H & Dimenäs 2000). Alexanderssons (1994) romb lyfter istället de 
interaktioner som finns mellan elevens inre metoder och lärarens yttre metoder 
relaterat till elevens respektive lärarens förståelse av innehållet. I detta 
sammanhang hävdar också Alexandersson att det inte är förrän läraren har så 
djupa ämneskunskaper att hon kan förstå och förklara ett specifikt innehåll som 
undervisning sker. Det är då läraren kan skilja på det som är centralt och det 
som är perifert inom ämnet. Detta sätt att förhålla sig till didaktik menar Uljens 
(1997) är tydligt ämnescentrerat och det tas inget hänsyn till samhället och 
kulturen. Uljens hävdar att det finns fler viktiga faktorer än eleven, läraren, 
innehållet och metoderna att relatera till i de didaktiska valen. Dessa faktorer 
kan till exempel vara tiden, miljön och organisationen.  

 

3.1.2 Pedagogik och didaktik 
Begreppen pedagogik och didaktik har under de senaste decennierna haft flera 
olika innebörder, vilka lever kvar i dagens undervisning. Englund (2004) 
beskriver pedagogikens utveckling från att vara grundad på sociologi och 
psykologi på 1970-talet, till att mer relatera till filosofi under 1980-talet. 
Englunds beskrivning av pedagogikens utveckling innebär att den vandrat från 
att fokusera på individ och grupp till att fokusera på innehåll och mål, vilket 
leder till att begreppet didaktik hamnat mer i fokus. Englund talar om två olika 
vinklingar av didaktik som kommit till uttryck, en nyare fenomenografisk 
inriktning, med innehållsrelaterade forskningsfrågor, och en äldre 
läroplansteoretisk inriktning av didaktiken med utgångspunkter i demokratiska 
och etiska ställningstaganden. Under 1990-talet har didaktiken enligt Englund 
(2004) även fått ett sociokulturellt perspektiv där språk och kommunikation 
blivit viktiga didaktiska aspekter.  

Till den fenomenografiskt inriktade didaktiken, som Englund beskriver 
som snävare än den läroplansteoretiska, kan studier kring elevers uppfattningar 
av naturvetenskapliga fenomen kopplas. Ference Marton har sedan 1980-talet 
utvecklat fenomenografisk forskning vid Göteborgs universitet där flera 
ämnesdidaktiker har genomfört studier kring elevers uppfattningar inom olika 
naturvetenskapliga områden, vilket innebär att ett antal kritiska aspekter, 
nyckelbegrepp, ringas in och ämnesdidaktiska teorier utvecklas 
(Vetenskapsrådet 2006). Den läroplansteoretiska didaktiken beskrivs av 
Englund som ett vidare synsätt på didaktik. Kansanen & Hansén (1999) menar 
att denna didaktik är en mer normativ didaktik, med fokus på etik, moral och 
värdefrågor, och den är inte bunden till ett visst ämne, till skillnad mot den 
deskriptiva didaktiken som fokuserar på den direkta undervisningen.  
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Thornberg (2004) väljer att använda begreppet pedagogik istället för 
didaktik när han lyfter värdepedagogik som ett begrepp att använda för att 
beskriva den pedagogik som idag handlar om värdefrågor som till exempel etik, 
moral och demokrati. Han menar att det också finns en värdepedagogik i skolan 
som inte uttrycks explicit. Den finns inte i styrdokument utan visar sig i lärarens 
sätt att undervisa, till exempel när det gäller val av stoff, och dess presentation. I 
ett historiskt perspektiv kan denna vidare, mer allmänna, syn på didaktik 
härledas till Platon som påtalade vikten av samtalets betydelse i undervisningen 
(Bengtsson 1997a). Samtalet utvecklar individens möjligheter att komma till 
insikt – lära, och därmed fokuseras, enligt min tolkning, individens erfarenheter 
och intresse oberoende av ämne.  

Englund har fått viss kritik för användandet av begreppen snävare och 
vidare didaktik. Bengtsson (1997a) menar att det kanske är en nödvändighet att 
avgränsa områden men ifrågasätter om någon enda forskare eller didaktiker 
skulle vilja kalla sin verksamhet för ”snäv”.  

 

3.1.3 Ämnesdidaktik 
Begreppet ämnesdidaktik kan förstås på flera olika sätt. Mot bakgrund av de 
skilda sätt att se på didaktik som tidigare beskrivits har Schüllerqvist (2001) ett 
delvis institutionellt sätt att beskriva ämnesdidaktik när han hävdar att det finns 
två områden som vill äga den didaktiska arenan. Det är pedagogikämnet med 
allmändidaktiker och utbildningsvetenskap i centrum och det är 
undervisningsämnet (skolämnet), med den teori som finns inom ämnet i fokus. 
Schüllerqvist uttrycker möjligheten att kunna betrakta ämnesdidaktiken som ett 
eget område, någonstans emellan undervisningsämnet och pedagogiken. Han 
använder begreppet ”mittfält”, och i det uttrycket finns då möjlighet att befinna 
sig både längre fram och längre bak på spelplanen, men ändå på mittfältet. I 
vissa sammanhang väljer pedagogen att ha ett ämnesdidaktiskt perspektiv på sin 
undervisning, där skolämnet får första prioritet, medan det i vissa andra 
undervisningssammanhang finns en anledning att utgå från mer allmänna 
didaktiska ställningstaganden där barnet och/eller situationen fokuseras i första 
hand. Om Englunds uttryck kring vidare respektive snävare perspektiv kopplas 
till detta så menar jag att det innebär att mittfältet som Schüllerqvist talar om 
istället kan liknas vid en tratt som smalnar av ju längre mot mitten man 
kommer, (för att vidgas på andra sidan mot teorin igen).  
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Figur 1 ”Den didaktiska tratten” 

 

3.1.4 Skoldidaktik – ett didaktiskt förhållningssätt vid val av 
innehåll 
Arfwedson (1998) lyfter begreppet ”didaktisk reduktion”, att lärare måste sovra 
i kunskapsmängden, ta ut det väsentliga och återinföra det så att det blir 
förståeligt och överskådligt för eleverna. Informationen i samhället växer för 
varje dag och det ingår i pedagogens uppgift att kunna välja ut väsentligt 
material för att skapa nödvändiga kunskaper, och dessutom legitimera valen 
med en godtagbar motivering (Uljens 1997; Tobin 1998), som inte i första hand 
tar sitt ursprung i styrdokument. Det valda lärostoffet skall argumenteras för, 
men också kunna diskuteras med skolans aktörer och förändras i en demokratisk 
process. Sträng H. & Dimenäs (2000) menar att undervisningen skulle utvecklas 
ytterligare genom djupare reflektioner över val av innehåll idag, att ”tänka om, 
tänka stort och tänka fritt” (s 56). Det krävs nytt och förändrat tänkande där 
pedagoger lämnar det förutbestämda innehållet och utgår från att val kan ske av 
andra orsaker än skolämnesmotiveringar vilket också innebär att de didaktiska 
valen behöver granskas kritiskt.  Uljens (1997) beskriver i sin teori kring 
skoldidaktik att utgångspunkten för en skoldidaktisk teori måste vara den 
gemensamma interaktiva verksamheten mellan barn och pedagog, samt de 
erfarenheter de bär med sig. Detta mer allmänna sätt att se på didaktik, alltså 
inte så specifikt kopplat till ämnet, binder samman Englunds läroplansteoretiska 
didaktik och den fenomenografiska vinklingen. Den gemensamma interaktiva 
verksamheten kan, enligt Uljens, beskrivas som att både läraren och den lärande 
har en egen aktiv roll och ett gemensamt syfte med riktning mot utvecklad 
kompetens hos den lärande. Varken ämnesteori eller utvecklingspsykologi leder 
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till utveckling av didaktiska teorier, en didaktisk skolteori bygger istället på 
lärarens egna reflektioner där det är upp till läraren själv att, tillsammans med 
barnen, redogöra/klargöra syftet med undervisningen.  Läraren har då möjlighet 
att se till att barnen inte blir objekt som skall fösas mot ett mål som redan är 
bestämt.  

 

3.1.5 Studiens definition av allmändidaktik och ämnesdidaktik 
Med utgångspunkt i ovanstående har jag i min studie valt att använda mig av 
begreppet ”allmändidaktik” när det gäller det vidare läroplansteoretiska, och 
livs/vardagserfarenhetsbaserade perspektivet. Den didaktik som kan beskrivas 
som fenomenografisk och baserad på specifika kunskapserfarenheter väljer jag 
att benämna ”ämnesdidaktik” (se s 8).  

Jag är medveten om att det kan vara problematiskt att använda dessa något 
generella begrepp; allmän- respektive ämnesdidaktik, då de har olika innebörder 
för olika pedagoger, forskare och forskningsinriktningar. Jag anser ändå att det 
finns ett värde i att på något sätt försöka tydliggöra dessa begrepp, då de 
används relativt oreflekterat och oproblematiserat i många 
undervisningssituationer och diskussioner.  

Det allmändidaktiska perspektivet innebär att lärarstudenten först 
bestämmer sig för att undervisa en grupp barn. När gruppen väl är bestämd så 
tas det hänsyn till de individuella intressen och behov som finns i gruppen. Då 
krävs allmändidaktiska kunskaper för att kunna förstå dessa intressen och 
behov. Därefter anpassas undervisningen till det ämnet/innehållet som blir 
aktuellt, vilket kräver ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska kunskaper kring 
vad som är viktigt att undervisa om och undervisningens mål och syfte. 

Det ämnesdidaktiska perspektivet innebär att lärarstudenten först 
bestämmer sig för att undervisa kring ett naturvetenskapligt innehåll vilket 
kräver ämnesdidaktiska kunskaper kring vad som är viktigt att undervisa om 
och undervisningens mål och syfte. Därefter anpassas undervisningen till de 
barn som finns i barngruppen, vilket kräver allmändidaktiska kunskaper för att 
kunna veta och förstå hur denna anpassning blir relevant. Den ämnesdidaktiska 
kunskapen gör att undervisningen fortfarande har riktning mot mål, och att 
undervisningen kan motiveras med ett för eleven/barnet/föräldern relevant syfte.  

På detta sätt går den allmänna och den ämnesvisa didaktiken hand i hand 
och undervisning handlar om att använda dessa didaktiska kunskaper 
”fluktuativt”, (i en mix, där det växlar fram och tillbaka, vilket som framträder 
mest för tillfället).   

Didaktiska val av innehåll och arbetssätt kan slutligen vara det som är 
noga planerat i förväg, eller så kan valen ske i stunden i den faktiska 
undervisningen.
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3.2 Naturvetenskaplig kunskap – ”Scientific 
Literacy”  
 

Naturvetenskap som begrepp, ämne och kunskapsområde kan inta perspektiv 
mellan allt från att vara svårförståelig, komplex och till för eliten till att vara 
fascinerande, specifik och allmängiltig. Sjøberg (2000) menar att många 
människor i europeiska länder ser naturvetenskap och kultur som två motpoler. 
Det finns en allmän uppfattning om att det hör till allmänbildning att känna till 
Shakespeare och Mona-Lisa, medan naturvetenskaplig och teknisk okunnighet 
accepteras, och till och med skryts över. Naturvetenskapen är inte viktig nog att 
höra till vår kultur, och naturvetenskapliga kunskaper hör inte till 
allmänbildningen. Denna okunskap kan också, något motsägelsefullt, leda till en 
förundran och ibland även beundran av det som är naturvetenskapligt och 
”svårbegripligt”. Sjøberg (2000) beskriver hur kunskapsbrister i naturvetenskap 
och teknologi leder till såväl okritisk beundran som avståndstagande rädsla, och 
att denna, både positiva och negativa ”naturvetenskapliga analfabetism” 
(Sjøberg 2000, s 122), måste motarbetas. Människor behöver istället bli kritiska 
granskare med en realistisk syn på naturvetenskapen och teknologin.  

Naturvetenskaplig kunskap kan definieras på olika sätt. Jenkins (1996) 
beskriver hur naturvetenskaplig kunskap kan definieras som att ha fördjupade 
naturvetenskapliga ämnesteoretiska kunskaper om olika fenomen som till 
exempel svarta hål, plattektonik eller fotosyntes. Hodson (2003) menar att 
naturvetenskaplig kunskap ”Scientific Literacy”, kan vara svårt att definiera och 
därmed får uttrycket olika innebörder i olika sammanhang. Han pekar på hur 
viss forskning talar om begreppet som att det skall gälla att kunna läsa om, och 
också förstå naturvetenskapliga ämnen i till exempel populärvetenskapliga 
tidskrifter, medan annan forskning menar att begreppet innebär att ha kunskaper 
som kan leda till ett arbete inom något naturvetenskapligt område. Ett 
ytterligare sätt att definiera naturvetenskapliga kunskaper beskriver Jenkins 
(1996) som mer lekmannamässigt, och fokuserar på relevanta 
vardagskunskaper, vilket kan exemplifieras med kunskaper om syntetiska 
tillsatser i mat, jordbävningar och smittsamma sjukdomar. Ett mer holistiskt sätt 
att definiera naturvetenskapliga kunskaper är att sätta samman ovanstående 
innebörder och identifiera kunskaperna genom att uttrycka det som att det är 
fördjupade ämnesteoretiska kunskaper som sätts in i en ett relevant 
problemområde. Plattektoniken skulle få sin relevans som naturvetenskaplig 
kunskap om den sätts i samband med till exempel orsaker till och effekterna av 
en tsunami. Jenkins (1996) beskriver undersökningar som visar hur personliga 
relationer till en naturvetenskaplig fråga eller ett naturvetenskapligt fenomen 
gör att kunskaperna blir mer fördjupade. Naturvetenskapen blir viktig och 
kunskapen mer utvecklad när den sätts i relation till den enskilda människas liv 
och problem. Det är dessutom enligt Jenkins så att lekmän inte särskiljer 
naturvetenskap från andra kunskaper. Istället tenderar ”allmänheten” att 
använda olika ämneskunskaper för att skapa förståelse för ett problem eller en 
fråga.  
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3.3 Naturvetenskapens didaktik  
3.3.1 Naturvetenskapliga didaktiska teorier 
Naturvetenskaplig didaktisk forskning har under de senaste 25 åren, enligt Duit 
& Treagust (2003), handlat om individers uppfattningar om olika 
naturvetenskapliga fenomen. Forskningen fokuserar således både på innehållet i 
undervisningen och på hur individens begreppsuppfattning kan förändras, bytas 
ut eller utvecklas (CCL – Conceptual Change Learning). Författarna beskriver 
hur forskningen under 1980-talet baserades på Piagets kognitivistiska teorier, 
och hur den individuella konstruktivismen växte fram ur dessa teorier. Eleverna 
utmanas i sina föreställningar, lärarens uppgift är att rubba jämvikten. Duit & 
Treagust menar att tidigare forskning visar att barnen/eleverna ofta fortsätter att 
bära med sig sina äldre uppfattningar. När en ny uppfattning möter en gammal 
och invand kan i bästa fall flera uppfattningar blandas och bilda en ”hybrid 
idea” (Duit & Treagust 2003, s 673). Andra studier visar att individen kan ta till 
sig en ny mer vetenskaplig uppfattning om den nya är mer begriplig och därmed 
också rimlig. Den gamla uppfattningen byts dock inte ut utan finns kvar sida vid 
sida med den nya. Undersökningar i elevgrupper har enligt Duit & Treagust 
visat att det är väldigt individuellt om en förändring i begreppsuppfattning sker 
eller inte. Fensham (2001) kritiserar, enligt Duit & Treagust, 1980-talets sätt att 
se på konstruktivism genom att hävda att det ofta kretsar kring enskilda begrepp 
där det inte tas hänsyn till vare sig individens livsvärld eller 
samhällsövergripande frågor som till exempel miljö och hälsa.  

Från att ha varit fokuserad på individen utvecklades konstruktivismen 
under mitten av 1990-talet mot att även omfatta det sociala samspelet, att 
lärandet sker tillsammans med andra individer. Detta innebär att kontexten får 
betydelse och begreppsuppfattningar ser olika ut i olika sammanhang. 
Skillnaden ligger i hur uppfattningarna är utformade. Duit & Treagust (2003) 
beskriver hur intresse och motivation har en betydande roll för hur individen tar 
sig an och bearbetar nya uppfattningar, och forskning fokuserar mer på 
komplexiteten i läraryrket och lärandet. Om barnen deltagit i en framgångsrik 
naturvetenskaplig undervisning menar Harlen (1998) att de har med sig 
uppfattningar som är lättare att bygga vidare på under senare skolår. Tobin 
(1998) beskriver vikten av att läraren ser till att synliggöra den kunskap som 
eleven skall konstruera, och får eleven att fokusera på väsentliga delar och 
begrepp. En förutsättning är då att läraren inte ger rätta svar, utan går en 
balansgång mellan stöd/hjälp och utmaning. I denna process hävdar Tobin 
(1998) att samtalet har stor betydelse, både genom att hjälpa elever att få syn på 
det de redan vet, att uppmuntra elever och att diskutera strategier för att lösa 
uppgifter. Harlen (1998) beskriver villkoren för en lyckad naturvetenskaplig 
undervisning med små barn; det gäller att hitta barnens kunskapsnivå och utgå 
därifrån. Barnet skall sedan få hjälp med att utveckla ny kunskap genom att 
läraren väljer rätt strategier och erbjuder barnen möjlighet att utvärdera den nya 
kunskapen. Harlen (1998) lyfter fram användandet av frågor vid undervisning 
av yngre barn. Öppna och för barnet viktiga, relevanta frågor som gör att barnet 
får förklara och beskriva vad det tror kommer att hända, är väsentliga i 
naturvetenskaplig undervisning under de tidiga åren på förskolan och i skolan. 
Hon pekar också på hur viktig den tidiga naturvetenskapliga undervisningen är 
för att få barn intresserade av och medvetna om naturvetenskap, att upptäcka 



 

 14 

ämnet och få en positiv inställning till naturvetenskap. Harlen visar hur 
arbetssätt och innehåll, produkt och process är beroende av varandra. ”Not only 
does the use of the process depend on the subject matter, but the development of 
understanding depends on the use of processes” (Harlen 1998, s 187). Dahlin 
(2001) menar att läraren måste ta hänsyn till barnens förmåga att förstå, inte 
bara kognitivt utan också relatera till den omvärld som finns runt barnet. Marton 
(1997) belyser vikten av att undervisningen skall utgå från ämnet men i ett 
elevperspektiv. Det är viktigt att utgå från barnets/elevens vardagsuppfattningar 
och tidigare erfarenheter kring ett undervisningsfenomen.  Tobin (1998) menar 
att det är viktigt för läraren att ta hänsyn till elevers kulturella bakgrund och 
detta borde vara grunden vid planering av undervisning. Liksom Marton hävdar 
Tobin att det är viktigare att läraren tar sin utgångspunkt i sociala och kulturella 
faktorer än att motivera sin undervisning med hjälp av styrdokument, när elever 
skall bygga upp kunskaper i naturvetenskap. 

Under början av 2000-talet har den naturvetenskapliga ämnesdidaktiska 
forskningen mer och mer fokuserat på vikten av att knyta ämnet till övriga 
samhället. Barn och elever kan på detta sätt lättare se relevansen i den 
naturvetenskapliga undervisningen och på det viset också inse vikten av att 
utveckla dessa kunskaper. Lärare som undervisar i andra ämnen än 
naturvetenskap, kan både uttrycka stora naturvetenskapliga och tekniska 
kunskapsbrister, och visa stort ointresse för modern teknologi, utan risk att 
förlora anseende. Detta innebär, enligt Sjøberg (2000), ett problem vid 
undervisningen eftersom lärare förmedlar sin okunskap och sina fördomar för 
naturvetenskapliga ämnen. Hodson (2003) kritiserar läroplanerna som finns idag 
och menar att vi utbildar elever till en okänd och komplex värld. I detta 
sammanhang ställs frågan: ”What kind of science education is appropriate as 
preparation for this relatively unknown world?” (Hodson 2003, s 648). 
Donnelly (2004) hävdar att naturvetenskapens kursplaner borde inspireras av de 
humanistiska ämnenas kursplaner. Han har funnit fyra centrala områden inom 
de humanistiska ämnenas kursplaner vilka också borde användas inom 
naturvetenskapliga kursplaner i framtiden. Dessa områden handlar om att 
individen skall ha möjlighet att påverka undervisningen och innehållet, 
dessutom skall ämnesstoffet inte vara självklart och väldefinierat, utan snarare 
komplext och mångfasetterat. Innehållet skall också kunna väljas utifrån det 
eleven/barnet ser som meningsfullt och det är slutligen viktigt att se på 
naturvetenskaplig förståelse som relativ, inte svart eller vit, rätt eller fel. Sjøberg 
(2000) belyser på liknande sätt hur pedagoger istället för att använda rätt- och 
fel-uppfattningar kan använda ”alternativa uppfattningar” som ett begrepp att 
utmana. Alternativa uppfattningar är likvärdiga och användbara för barnet och 
leder till det som Donnelly (2004) beskriver som relativ naturvetenskap. En 
sådan undervisning skulle också leda till det som Hodson (2003) uttrycker som 
”samverkan mellan naturvetenskap, teknik, samhälle och miljö (STSE-
approach)”. Yoons och Onchwaris (2006) beskriver med ett konkret exempel 
hur en sådan undervisning bland femåringar kan handla om fenomenet ”bröd”, 
vilket behandlas i ett tematiskt perspektiv med bland annat bakning, kostcirkel, 
bageribesök, och bakmaskinsteknik. 

Dahlin (2001) kritiserar den ämnesdidaktiska forskning som fokuserar på 
kognitivism och konstruktivism. Han anser att dessa begrepp fått för stor plats 
inom området och menar att undervisningen istället skulle vara mer subjektiv 
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och fokusera på estetik och sinnesupplevelser. En förståelse för ett 
naturvetenskapligt begrepp beror mycket på om begreppet går att knyta till en 
sinnlig eller estetisk upplevelse. Genom att låta barnen/eleverna använda dessa 
medel när de upptäcker naturvetenskap leder det inte bara till större 
uppskattning av det goda, det vackra och det som fascinerar. Det skapar också 
större förståelse genom att ”Nature ’speaks’ through the gestures it makes in its 
forms, colours, sounds, smells and tastes” (Dahlin 2001, s. 454) 

 
3.3.2 Didaktikens praktik/praktikens teorier 
Att som didaktiker undervisa i naturvetenskap kräver både 
(skol)ämnesteoretiska kunskaper och allmändidaktiska kunskaper. Roth (1998) 
beskriver hur en lärare i naturvetenskap kan ses som både pedagog och 
naturvetare. Hon deltar i två verksamheter, där varje verksamhet har sin 
terminologi och sina preferenser. I den dagliga undervisningen skiljer inte 
läraren på de båda rollerna, utan utformar istället ett didaktiskt förhållningssätt 
som ibland, men inte nödvändigtvis, är specifik för ämnet. Harlen (1998) 
beskriver hur ansvaret för naturvetenskaplig undervisning bland yngre barn i 
stort sett alltid vilar på den pedagog som har ett helhetsansvar för gruppen eller 
klassen, (klasslärare/förskollärare) inte på specifik ämneslärare eller specialist. 

Arfwedson (1998) beskriver hur det inom den didaktiska forskningen kan 
fokuseras på lärares praktiska teorier eller undervisningsfilosofier. Dessa är 
oftast omedvetna och tar sig uttryck i värderingar och förhållningssätt i den 
dagliga undervisningen. Arfwedson ger tre exempel på hur dessa praktiska 
teorier kan urskiljas i en lärares inställning till den totala 
undervisningssituationen. Östman (1996) har i en tolkning av 
naturvetenskapliga läromedelstexter även han funnit tre liknande 
förhållningssätt till syftet med kunskaper i naturvetenskap.  

En lärare kan enligt Arfwedson (1998) motivera sin undervisning och sina 
uppsatta mål utefter en kunskapscentrerad praktisk teori. Vikten av att tillägna 
sig naturvetenskapliga kunskaper motiveras med att det är väsentlig kunskap, 
det är nödvändigt att ha goda kunskaper i ämnet och en uppfattning om ämnets 
innebörd. Detta synsätt överensstämmer också med den individuella 
konstruktivismens sätt att se på naturvetenskaplig ämnesdidaktik då 
undervisningen ofta fokuserar på enskilda begrepp. Läraren förordar det 
naturvetenskapliga undersökande arbetssättet och barnen blir problemlösande 
vetenskapsmän. Enligt Östmans tolkning av läromedelstexter kan detta synsätt 
också kallas disciplinär No-undervisning och karaktäriseras av att fokusera på 
kunskaper i naturvetenskap. Det handlar om att lära sig begrepp och teorier, att 
det finns en rätt kunskap och rätta metoder att få fram kunskapen. Experiment, 
som presenteras för elever, skall leda fram till bevis för att teorier är sanna och 
forskare lyfts fram som de som talar om sanningen. Östman beskriver dessa 
läromedelstexter som ”avhumaniserade” (Östman 1996 s 23)  

Ett annat sätt att motivera sin undervisning och de uppsatta målen, är 
enligt Arfwedson (1998) att göra det utifrån en elevcentrerad praktisk teori. 
Kunskaper i naturvetenskap motiveras med att de är nödvändiga för den 
enskilde individens mognad och utveckling. Detta förhållningssätt beskrivs i 
läromedelstexter, enligt Östman, som praktiskt tillämpad NO-undervisning och 
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karaktäriseras av att eleverna skall fokusera mot människans verksamhet och 
den påverkan människan kan ha på naturen beroende på vilka kunskaper i 
naturvetenskap hon besitter. Det handlar om att nyttja naturen, människans 
beroende av naturen och hur naturen är värdefull för människans liv, den ”finns 
för vår skull”.  

Det tredje sättet att motivera sin undervisning och de uppsatta målen är att 
göra det utifrån en samhällscentrerad praktisk teori. Naturvetenskapliga 
kunskaper motiveras enligt Arfwedson (1998) då istället med att det är 
nödvändigt för att hantera samhälleliga och sociala frågor. Naturvetenskapen 
kan ses som ett medel för att bidra till barnens förmåga att delta i analyser, 
diskussioner och ställningstaganden i värderingsfrågor. Denna praktiska teori är 
jämförbar med den mer humaniserade, realistiska och sinnliga naturvetenskap 
som till exempel Donnelly (2004), Dahlin (2001) och Sjøberg (2000) 
förespråkar. Barnen skall använda sina kunskaper till att bli medborgare som 
bidrar till ett bättre samhälle. Barnen förväntas samarbeta och komma med olika 
lösningar som inte enbart rör naturvetenskapliga ämnen, istället erbjuds chanser 
till att hantera globala problem som rasism och miljöfrågor. Den typ beskrivs av 
Östman som en moraliskt tillämpad No-undervisning. Här fokuseras 
människans förhållningssätt till naturen och det ansvar för naturen som 
människan bör ta. ”Människan har ett moraliskt ansvar att umgås med naturen 
på ett sådant sätt att inte andra människors överlevnad och välfärd hotas” 
(Östman 1996, s 30). 

 
3.3.3 En ämnesdidaktisk sammanfattning 
Den naturvetenskapliga didaktiska forskningen idag befinner sig vid en punkt 
där forskning kring begreppsförståelse bör fokusera såväl på individens 
kognitiva utveckling som på individen i ett socialt samspel. Hänsyn skall också 
tas till individens egen förmåga att förstå innehållet, utifrån egna tidigare 
erfarenheter och med hjälp av estetiska upplevelser. Undervisningen skall syfta 
till att göra naturvetenskapen humanistisk, realistisk, relevant, mångfacetterad 
och holistisk. Lärandet sker i ett samspel där alla delar är av vikt. I 
yrkesprofessionen behöver pedagogen vara medveten om dessa delar och 
förhålla sig till dem på olika sätt, ur skilda perspektiv. Pedagogen kan också 
motivera sin undervisning utifrån olika lärandemål. Dessa kan vara disciplinärt 
ämnesfokuserade, individfokuserade eller samhällsfokuserade med moralisk 
tillämpning.  
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3.4 Undervisning och omsorg i förskolan 
Enligt Johansson & Pramling Samulesson (2001) karaktäriseras den svenska 
förskolan idag av en ambition att låta pedagogik och omsorg gå hand i hand och 
befrukta varandra. I de styrdokument som finns för förskolans verksamhet 
betonas att den pedagogiska verksamheten skall bygga på omsorg, fostran och 
lärande. Den skall passa och anpassas till alla barn vilket innebär att de barn 
som behöver skall erhålla extra stöd (Utbildningsdepartementet 1998). 
Förskolans verksamhet strävar efter att skapa en ”helhet och integration mellan 
pedagogiska och vårdande inslag” (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s 
81). Författarna vill dock utveckla denna tanke till att omsorgen till och med 
kan vara en central del i det didaktiska perspektivet av förskolepedagogiken. 
Doverborg & Pramling (1995) beskriver hur pedagogen i förskolan kan ha 
barnets erfarenhetsvärld som utgångspunkt men att det inte är barnet som 
bestämmer innehållet i undervisningen. Läraren skall hela tiden vara medveten 
om vilket innehåll det är som skall undervisas om, lyfta fram det för barnen och 
visa på mångfalden av uppfattningar och erfarenheter i barngruppen med syfte 
att nå de uppsatta målen. Thulin (2006) pekar på risken att naturvetenskapen 
försvinner om läraren i för stor utsträckning låter det medvetet valda innehållet 
stå tillbaka. ”Naturvetenskapen bäddas in i en omsorg, lek och lärandepraktik 
som gör att själva objektet för lärande (Livet i stubben) mer eller mindre 
försvinner på vägen” (Thulin 2006, s 125) Således är det förståelseinriktade 
kunskapserfarenheter som syftas på i detta fall. 

Till skillnad mot Doverborg & Pramling betonar Uljens (1997) att en 
skoldidaktisk teori måste vara reflektiv, och motiveras med vad, hur, varför, 
vem, när... o.s.v. utifrån ifrån pedagogens ställningstagande, snarare än utifrån 
ämne och kursplaner. En reflektiv praktik innebär enligt Uljens att pedagogen 
aktivt planerar på kollektiv, individuell, interaktiv och elevnivå. I förskolan 
torde detta innebära att läraren planerar utifrån läroplanen för förskolan och tar 
hänsyn till vad som kan förverkligas. Därefter planeras utifrån interaktiva möten 
med det enskilda barnet för att slutligen bidra till barnets förmåga att utveckla 
lärandet. Utvärderingen i förskolan sker i ett verksamhetsperspektiv där det är 
den pedagogiska verksamheten som är i fokus snarare än den enskilda 
individens lärande. Detta innebär, enligt min tolkning av Uljens beskrivning av 
skoldidaktisk teori, att det är barnen och deras intressen, livserfarenheter som 
fokuseras, och utefter detta snarare än utefter ämnesinnehållet, planeras 
verksamheten.  

 
3.4.1 Erfarenhetspedagogik och didaktik 
I all undervisning förväntas det enligt styrdokument att pedagogen skall ta 
hänsyn till barn/elevers erfarenheter. Frågan är då vilka erfarenheter som blir 
viktiga. I det lärplansteoretiska eller värdepedagogiska perspektivet torde det 
fokuseras på barnens/elevernas livs- och vardagserfarenheter. Vad har 
barnet/eleven upplevt, vilka önskemål finns när det gäller undervisningen, vilka 
önskemål ger förskolebarnen uttryck för? Om erfarenheten däremot skall 
komma till uttryck i det snävare fenomenografiska perspektivet blir det istället 
barnets/elevens kunskapserfarenheter som kommer i fokus. Förförståelse och 
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tidigare kunskaper i ämnet är det som pedagogen skall ta hänsyn till i de 
didaktiska valen.  

 
3.5 Naturvetenskap och ämnesdidaktik i 
lärarutbildning  
Lager Nyqvist (2003) visar i en longitudinell fallstudie bland lärarstudenter och 
sedermera lärare som undervisar i naturvetenskap, att lärarstudenter i hög grad 
anammar den undervisning som redan finns på praktikskolor och på de skolor 
där de får sin anställning. Det som påverkar lärarstudenternas undervisning i 
Lager Nyqvists undersökning är till största delen de egna personliga 
upplevelserna av naturvetenskaplig undervisning under studentens egen 
grundskoletid.  

Studenterna i Lager Nyqvists studie anpassar inte sin naturvetenskapliga 
undervisning till några styrdokument. Istället motiverar de sin undervisning med 
att den skall vara intressant och byggd på vardagserfarenheter. De 
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska delar som inryms i lärarutbildningen har 
inte heller påverkat de lärarstuderandes praktiska undervisning eller 
problematiseringen av densamma.  

Ämnesdidaktiker som till exempel Zetterqvist (2003), Bach och Wallin 
(2006) lägger stor vikt vid ämnesinnehållet och dess presentation för att barns 
lärande skall optimeras. De beskriver ”nyckelbegrepp” som är väsentliga för 
förståelse inom flera olika ämnesområden. Nilsson (2006) hävdar att de 
blivande lärarna måste ha mycket goda fysikkunskaper för att tillgodogöra sig 
ämnesdidaktiken, och kunna se på ämnesteorierna på olika sätt och använda 
olika förklaringsmodeller utifrån barnens förståelse.  

När Östman (1996) tar steget från att analysera grundskolans 
läromedelstexter (se kapitel 3.3) till analys av kursplaner och kurslitteratur vid 
lärarutbildningar med inriktning mot naturvetenskap, kategoriseras den 
disciplinära och den praktiskt tillämpade No-undervisningen inom ramen för en 
naturvetenskaplig utbildning enligt akademisk tradition. Den typologin som han 
kallar moraliskt tillämpad No-undervisning riktar sig istället mot en 
naturvetenskaplig utbildning enligt romantisk tradition, där människans 
förhållningssätt har ett moraliskt perspektiv. 
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3.6 Sammanfattning utifrån studiens syfte 
Dagens didaktiska forskning när det gäller naturvetenskap, rör till största delen 
elever i grundskola och gymnasium. Den fokuserar ofta på elevers förståelse för 
skilda fenomen och hur undervisning kring detta kan komma till uttryck. Under 
de senare åren har också ämnets samhällsanknytning fått större betydelse i syfte 
att göra undervisningen meningsfull för eleverna. Förutom Thulins (2006) 
studie har det inte förekommit mycket forskning kring naturvetenskaplig 
undervisning på förskolan. Syftet med föreliggande studie är att utifrån uttryck 
och utsagor kring lärarstudenters didaktiska val försöka skapa en större 
förståelse av den naturvetenskapliga undervisningen på förskolan. Vilka 
perspektiv utgår de ifrån i undervisningsvalen och vilka långsiktliga mål har 
lärarstudenterna med den naturvetenskapliga undervisningen?  

 Utifrån tidigare redogörelse för naturvetenskaplig kunskap, dess 
ämnesdidaktik och undervisning på förskolan har jag utifrån syftet valt att 
belysa skilda perspektiv som lärarstudenter kan ha, när det gäller långsiktliga 
lärandemål för barnen, i sin naturvetenskapliga undervisning på förskolan. I 
denna process använder jag de praktiska teorier; (kunskapscentrerad, 
elevcentrerad och samhällscentrerad) som Arfwedson (1998) och till viss del 
Östman (1996) lyfter. I förskolans uppdrag ingår att erbjuda en trygg, lärorik 
och rolig miljö för de barn som vistas där (Utbildningsdepartementet 1998). I ett 
didaktiskt perspektiv av detta fokuserar studien också på de val lärarstudenterna 
gör för att uppfylla målen för förskoleverksamheten. Utifrån detta fokus blir de 
ämnesdidaktiska teorier som lyfter skilda aspekter av såväl begreppsförståelse 
(t.ex. Uljens 1997, Harlen 1998, Tobin 1998, Doverborg & Pramling 1995) som 
samhällsanknytning (t.ex. Sjøberg 2000, Donnely 2004, Duit & Treagust 2003) 
och estetik (Dahlin 2001) viktiga. Som tidigare beskrivits (s. 11) kommer jag 
slutligen att använda begreppen allmändidaktik respektive ämnesdidaktik för att 
belysa de skilda perspektiv som deltagarna i studien uttrycker att de utgår ifrån 
vid planering och genomförande av naturvetenskaplig undervisning på 
förskolan. 
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4. Metod  
 

Den kvalitativa undersökningsmetoden syftar i studien till att utveckla förståelse 
för studenternas föreställningar om didaktiska val i naturvetenskaplig 
undervisning. Studien är delvis inspirerad av den hermeneutiska 
forskningsansatsen. Hermeneutik (tolkningslära) handlar både om hur vi ska 
tolka och vad det innebär att tolka (Helenius 1990). För min studie innebär det 
främst att min utgångspunkt är frågan: vilken innebörd har de didaktiska val 
som deltagarna gör? Vilken betydelse och mening har det för deltagarna? Hur 
kan deras val tolkas och förstås utifrån det pedagogiska sammanhang som de 
agerar? Inom hermeneutiken blir handlingar och företeelser viktiga att betrakta i 
sitt sammanhang. Därför har jag i den inledande delen av uppsatsen försökt att 
ange väsentliga förutsättningar som gäller för min analys och förståelse av data 
och för att läsaren ska få insikt om studiens villkor och sammanhang.  

Ödman (1979) beskriver hur förståelse kan ses som att möta en annans 
persons själsliv, att försöka se inifrån. Lendahls Rosendahl (1998) lyfter fram 
uttrycket ”att betrakta världen i den andres perspektiv” (s 52) som väsentligt 
inom hermeneutiken. I den här studien innebär det att jag försöker förstå vilken 
betydelse de naturvetenskapliga didaktiska valen har utifrån lärarstudenternas 
perspektiv. Inspirerad av hermeneutikens kunskapsintressen är syftet att genom 
tolkning av studenternas utsagor och uttrycken i undervisningen försöka förstå 
innebörden i deras val. Resultatet kan uppfattas som giltigt även i andra 
sammanhang där det är av vikt att skapa djupare förståelse kring 
naturvetenskaplig undervisning. Genom att studera och försöka förstå enskilda 
unika företeelser kan detta även öka möjligheten att förstå andra liknande 
företeelser. Med andra ord är mitt syfte att försöka förstå något på djupet, inte 
att kvantifiera och uttala mig  generellt i form av en bred kartläggning.  

Björneloo (2007) beskriver hur tolkningsprocessen är ett medel för 
forskaren att förstå och Ödman (1979) menar att förståelsen både är en process 
och ett resultat. Även Hartman (1998) beskriver hur tolkningen kan ses som en 
process, vilken leder fram till den ökade förståelsen. I en hermeneutisk tolkning 
är det, för att tydliggöra mina utgångspunkter, viktigt att beskriva vilken 
förförståelse som ligger bakom tolkningen. Detta innebär för studien att det är 
viktigt att författaren kan uttrycka tolkningen i ord på så sätt att det skall bli 
tydligt för läsaren och erbjuda möjlighet att pröva tolkningarna. Förutom det 
redogjorda forskningsläget, vilket kan betraktas som en utgångspunkt, är 
forskarens personliga förförståelse och erfarenheter viktigt att klargöra 
(Larsson, 1994). I den aktuella studien innebär det att mina tidigare erfarenheter 
från arbete i förskolans verksamhet är värdefulla. Dessutom har jag, med min 
bakgrund som pedagog inom både förskola, grundskolans tidigare år och de 
senaste åren även inom lärarutbildning, en erfarenhet och förförståelse när det 
gäller erfarenheter och didaktiska kunskaper kring naturvetenskaplig 
undervisning. I hermeneutiska sammanhang finns det inga slutgiltiga resultat 
(”sanningar”), men däremot är det centralt att eftersträva att presenterade 
resultat är väl underbyggda och trovärdiga. Därför har jag noga försökt beskriva 
processen hur analys av data har skett (s. 24 ff). Jag har också strävat efter att 
skapa tydlighet genom personporträtt och citat i resultatredovisningen. Däremot 
har jag inte redovisat resultat såsom exempelvis i Lendahls-Rosendahls 
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hermeneutiska studie (1998), där redovisning av resultat och tolkning sker 
kontinuerligt och parallellt med hjälp av annan litteratur. Hur mina data är 
relaterade och kan förstås utifrån annan forskning utvecklas istället i 
Diskussionskapitlet.  

 
4.1 Insamling av utsagor och uttryck 
 

I en kvalitativ undersökning kan insamling av data ske på flera olika sätt. Det 
finns ingen given hermeneutisk metod i betydelsen teknik för hur man ska få 
fram data som underlag som sedan kan tolkas och presenteras i form av ett 
resultat. Mitt syfte var att studera hur lärarstudenternas didaktiska val kommer 
till uttryck i deras undervisning samt hur de resonerar och motiverar sina val. I 
den här aktuella studien är det därför främst observationer och intervjuer som 
ligger till grund för det insamlade materialet. Ytterligare insamling skedde i 
form av i förväg nedskrivna skriftliga planeringar samt det pedagogiska material 
som användes av lärarstudenten vid det aktuella observationstillfället.  

Initialt observerades de pedagogiska aktiviteterna/samlingarna. 
Observationsanteckningar fördes löpande utifrån två perspektiv. Det ena som 
fokuserades gällde de övergripande valen av innehåll och arbetssätt samt på 
vilka sätt dessa presenterades. Detta sattes vid intervjun i relation till det som 
tidigare var planerat. Det andra som fokuserades var studentens förhållningssätt 
och andra händelser av såväl pedagogisk/didaktisk som etisk och demokratisk 
karaktär, vilka kunde bli intressanta att diskutera vid den efterföljande intervjun. 
Schön (2003) diskuterar begreppen ”reflection in action” och ”reflection on 
action”. Det förstnämnda begreppet innebär ett reflekterande mitt i händelserna 
centrum medan ”reflection on action” innebär ett problematiserande före och 
efter något som skall ske eller har ägt rum.  Reflektioner om (eller över) det 
genomförda kan enligt Roth (1998) aldrig ske när det genomförs eftersom en 
lärare i en handling måste vara mentalt närvarande hela tiden. Inte förrän efteråt 
kan det ske en reflektion över det genomförda. Roth menar att det är en stor 
skillnad mellan att uppleva en situation och handla då, mot att reflektera över 
situationen i en tillbakablick. Studenterna i studien erbjöds efteråt, vid 
intervjuer, ett tillfälle att reflektera över det egna agerandet och 
ställningstaganden i stundens handling.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades delvis i samråd med övriga 
forskare i projektet. Utifrån studiens specifika syfte anpassades dock vissa 
frågeområden. Observationsguiden användes som ”minneshjälp” för struktur 
vid observationerna, för att tydligare kunna relatera tillbaka till det observerade 
under den efterföljande intervjun. 
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4.2 Urval  
 

Alla studenter som läste examensterminen informerades om projektet ”att 
undervisa är att välja” vid ett tidigt tillfälle under hösten. Sex lärarstudenter blev 
under lärarutbildningens sista period med verksamhetsförlagd utbildning 
(termin 7) per telefon tillfrågade om de ville delta i studien. De tillfrågade 
studenterna är studenter som har genomgått tidigare VFU-perioder utan 
anmärkning och därför förväntas kunna genomföra även denna sista period utan 
allvarliga pedagogiska/didaktiska problem. Förutsättningarna var att de skulle 
genomföra sin praktikperiod inom verksamhet på förskola eller i förskoleklass, 
och en variation mellan studenternas praktikplatser när det gäller barnens åldrar 
eftersträvades, då detta också innebar en styrka relaterat till det större 
forskningsprojektet. Dessutom skulle lärarstudenterna genomföra en planerad 
aktivitet, arbetspass eller samling med naturvetenskapligt innehåll. Fem av de 
tillfrågade svarade genast ja, varav en med förbehållet att hon kanske ville 
studera vidare nästa termin och därför kanske inte kan bli aktuell i uppföljande 
studier (vilka inte är aktuella för denna uppsats men väl för forskningsprojektet 
som helhet). Ytterligare en tillfrågad uttryckte tveksamheter om att kunna 
deltaga i fortsättningen om ett år då hon nu väntade barn. Den sjätte studenten 
avböjde med motiveringen att hon inte kände barngruppen på sin praktikplats 
tillräckligt väl.  

 
4.3 Genomförande 
 

För att prova frågornas utformning och hur de kunde förstås gjordes en 
pilotintervju vilken ägde rum vid ett av mina ordinarie VFU-besök. Slutsatsen 
som drogs utifrån denna erfarenhet gällde vikten av att kunna formulera 
frågorna på olika sätt beroende på hur de emottogs och förstods av 
respondenten.  

Före de observationer och intervjutillfällen som ingår i studien ombads 
studenterna skicka sin aktivitets/lektions- planering till mig. Dessa planeringar 
gav en förförståelse för vad som skulle ske, och de användes inte i så stor 
omfattning vid intervjutillfällena. Dock refererade studenterna ibland till det de 
hade skrivit och skickat i förväg. Vid observationerna intog jag en passiv roll, 
och platsen valdes så att i första hand studenten kunde observeras, vilket vid 
vissa tillfällen, såsom vid ”traditionella” samlingssituationer i ringformation, 
bidrog till att endast ryggen på en del barn observerades. Det innebar också att 
jag emellanåt fick förflytta mig för att ”följa efter” studenten. Vid efterföljande 
intervju användes diktafon och intervjuguide. Intervjuerna ägde rum på 
studentens praktikplats, oftast i något angränsande personalutrymme. 
Observationer och därpå följande intervjuer genomfördes i tre fall i samband 
med att lärarutbildare från Högskolan i Skövde gjorde ett besök. Vid ett av 
tillfällena hade dock studenten redan haft besök av lärare från Högskolan i 
Skövde och mitt besök var enbart i studiens syfte. Vid de tillfällen som 
genomfördes i samband med att lärarutbildare på högskolan gjorde besök deltog 
jag även som passiv observatör vid det samtal som lärarstudenten hade med sin 
lärare från högskolan. Detta innebar att studenten i vissa fall inte behövde 
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upprepa sig och jag kunde vid efterföljande intervju relatera till det studenten 
vid tidigare samtal uttryckt. Intervjuerna som varade mellan 35 och 45 minuter 
vardera, var till karaktären ”väl strukturerade samtal”. 

Alla intervjuerna inleddes med ett övergripande samtal kring val av 
innehåll och arbetssätt. Efter att studenten beskrivit sina val diskuterades också 
varför dessa val gjordes. Nästa intervjuområde rörde det observerade, 
intressanta och/eller oförutsedda händelser samt studentens egna reflektioner 
kring vilka didaktiska val det innebar. Avslutningsvis ställdes frågor av mer 
riktad värdepedagogisk karaktär, kring de områden som studenten inte vid något 
tidigare tillfälle, under intervjun, lyft som viktigt. 

 
4.4. Analys 
 

Efter genomförandet av intervjuerna skrevs de ut till läsbar text. De två första 
intervjuerna skrevs ut ordagrant, medan det i de tre sista utlämnats vissa delar 
som inte sågs som relevanta för studien. Intervjuerna finns dock sparade digitalt, 
i avlyssningsbart medieformat fram till dess att studien är slutförd. Varje 
intervjuutskrift inleds också med en beskrivning av observationen som föregick 
intervjun. Ödman (1979) beskriver tolkning som ”att se något som något” 
(Ödman 1979, s 84). Det kan innebära att fokusera på något som någon berättar 
eller gör och att det är forskarens tolkning som lyfts fram. Det blir då viktigt att 
denna tolkning kan förstås av andra och uppfattas som trovärdig, på vilket sätt 
har forskaren försökt skapa mening? I den aktuella studien innebär det att jag på 
ett så noggrant och utförligt sätt som möjligt beskriver hur tolkningen gått till. 
Jag kommer inte att i någon större utsträckning fokusera på andra möjliga sätt 
att tolka studenternas utsagor.  

Ödman (1979) beskriver tre övergripande aspekter på tolkning, varav en 
är tid. Detta innebär att vi tolkar utifrån den tid vi lever i och de erfarenheter vi 
har med oss. Den andra aspekten är fokusering och innebär att vi tolkar utifrån 
såväl yttre händelser som den livsvärld som dessa händelser ger uttryck för. Den 
tredje aspekten Ödman beskriver berör del- och helhet, vilket han även 
beskriver som olika abstraktionsnivåer. I följande studie fokuseras på det 
sistnämnda och i denna process pendlar analysen mellan att se på hela 
intervjumaterialet och att se på de små, från början till synes 
osammanhängande, delarna. Ödman liknar det vid att lägga ett pussel där vissa 
bitar efter en stunds arbete ser ut att passa ihop. Då Ödman (2005) kritiskt 
granskar sig själv framhåller han särskilt att det inte endast finns en verklighet 
en bild av pusslet. Detta framhåller även Lendahls Rosendahl (1998) som 
viktigt att förhålla sig till i den annars mycket relevanta pusselmetaforen. 
Lendahls Rosendahl beskriver hur den har sin relevans i att alla delar är viktiga 
och tillsammans bildar en helhet. Ödman (1979) lyfter också begreppet 
hermeneutisk spiral som ett sätt att förklara pendlingen mellan del och helhet. 
”Delarna är nödvändiga för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om 
helheten” (Ödman 1979, s 78). Genom att betrakta delarna ses helheten ur ett 
nytt perspektiv och större förståelse skapas. Spiralformen beskriver till skillnad 
från den hermeneutiska cirkeln hur det hela tiden sker en utveckling av 
förståelsen. Förhållningssättet i föreliggande studie har varit att se på delar i 
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utsagorna, och plocka ihop till en helhet som skapar en slags förståelse, och se 
på helheten ur ett delvis mer utvecklat och fördjupat perspektiv, vilket har lett 
till en ny analys med ett mer ”utmejslat”, ”avskalat” resultat som följd.  Detta 
innebär att jag efter utskrift läste igenom intervjuerna för att ”se det som visade 
sig” och förstå innebörden i det deltagarna ger uttryck för. Vissa områden 
framträdde och dessa blev föremål för fördjupad analys, åter igen ur ett 
helhetsperspektiv. I följande avsnitt beskrivs denna analys mer ingående. 

 
4.4.1 Analys 1 Innehåll, arbetssätt och legitimering  
I varje intervju sorterades först olika frågeställningar ut. I detta skede gällde det 
val av innehåll och motiven bakom valen, samt val av arbetssätt och dess 
bakomliggande motiv. Se nedanstående exempel (Maria): 

 
Innehåll Varför? Arbetssätt Varför? Kommentarer 

Smakmedveten
het: 

Surt salt sött 
beskt 

 

Det är relevant, det finns i vardagen, 
det är bekant, något barnen känner 
igen.   

Målet är att barnet skall kunna 
uttrycka sig kring olika smaker, få 
begrepp och sätta ord på dem. I ett 
längre perspektiv leder detta till att 
individen kan lära känna sig själv 

Undersökning laborativt 
arbete: 

Smaka och titta i speglar 

 

 

Sjunga sång om sinnen 

Titta på bilder 

Titta och känna är något 
konkret, barnen får något att 
hålla i, prova på 

Mål:  Det skall inte vara något 
tvång, man smakar om man 
vill, tittar i spegeln om man 
vill, det skall vara roligt under 
tiden 

Läsinlärning  Bilder på sången i 
läsriktningen 

 

 

Genom att strukturera varje enskild intervju utefter ”Innehåll, Arbetssätt 
och Mål/Syfte” erhölls två centrala områden att gå vidare med utifrån studiens 
syfte. Det första som framträdde som intressant att fördjupa var de mål och 
syften som uttrycktes, med andra ord de motiv till innehåll och arbetssätt 
studenten lyfte som viktiga i sin undervisning (analys 2).  Det andra intressanta 
området fokuserade på de utgångspunkter studenten gav uttryck för vid sina 
didaktiska val, vilket också kan uttryckas som de preferenser som de didaktiska 
valen utgick från (analys 3).   

 
4.4.2 Analys 2 Mål med undervisningen – individuellt lärande 
och verksamhetsperspektiv  
I denna del av analysen betraktades de olika valen utifrån vad undervisningen 
skall syfta till enligt studenternas utsagor. De individriktade målen, det som 
studenterna menade att undervisningen skulle leda till för barnen, intar tre skilda 
perspektiv; Ämne, Individ och Samhälle. De tre perspektiv kring didaktiska val 
som erhållits ur analysen stämmer på olika sätt väl överens med de skilda 
perspektiv som både Arfwedson (1998) och Östman (1996) beskriver. Jag har i 
min analys valt att använda Arfwedsons begrepp, då de mer konkret handlar om 
undervisning.  
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Vissa av målen som respondenterna uttryckte rörde annat än individuella 
lärandemål. Dessa beskrivs i studien som ”långsiktliga verksamhetsmål”. Dessa 
utsagor grupperades och följande rubriker växte så småningom fram: 
”Individanpassning”, ”Nivåanpassning”, ”Intresse”, ”Upplevelser”, 
”Erfarenheter”, ”Utmaningar” och ”Roligt” Nedanstående beskrivning belyser 
denna gruppering. I detta skede användes också åldern på barnen som en aspekt. 
Detta valdes senare bort då jag ansåg att det saknade relevans för min studie. 

 

 
Individanpassning  

Normal=1-3 år 

Kursiv=3-5 år 

Understruken= 6-7 år 

De som vill lyssna skall får göra det, en del går iväg men det gör inget, de kanske 
orkar i morgon... 
Sagor kan de läsa många gånger 
Barnen tycker om att sjunga 
Barnen gillar att leka, sjunga och ramsa 
Alla skall få vara med 
Alla skall få göra själva 
Alla har olika behov och behöver ”hjälp” för att vara med (kläder, matsäck) 
Alla skall vara med utefter egna förutsättningar, de skall få välja själva 

Nivåanpassning  

 

Sagan måste vara kort och anpassad till barnen... Jag hittade ingen som passade så 
jag gjorde en... 
Anpassa innehållet i stunden när det inte funkar, äh, jag kände att nu sjunger vi en 
sång 
istället, de bara satt där och tittade på mig och väntade... när kommer det roliga... 
Alla är ju på olika nivå 

Intresse Lek och fantasi väcker intresse hos barnen 
Upplevelser Jag vill att de skall njuta och lyssna till sagan 

De skulle uppleva med alla sina sinnen, se höra och känna... kanske inte smaka då... 
Jag tänkte det kunde bli lite spännande, en överraskning 
Man måste hjälpa barnen, så att det blir kul 
De skall bli en konkret upplevelse med sinnena 
Jag tänkte det skulle vara annorlunda och spännande, en ”happening”  
Det måste vara spännande och konkret 

Erfarenheter  

 

Det skall vara det de har en förförståelse för, vi sjöng sången redan igår... 
Det måste vara bekant 
Det måste vara det barnen känner igen 
Förberedelse är viktigt 
Man måste prata om det man läst, det skall vara något återkommande 
Det måste vara utifrån barnens vardag, det de känner igen, konkret och direkt. 

Utmaning 

 

Att utmana fantasin med hjälp av att få gissa färger 
Att utmana barnen till att våga prova 

Roligt 
Det måste vara roligt 
Det måste vara roligt 
Det måste vara roligt 
Det kan inte bara vara fakta och så 
Man kan lura in kunskap 
Man kan lura in kunskap 
Det måste ge snabbt resultat 
Det får bli som det blir... 

 

Vid fortsatt analys kring dessa verksamhetsfokuserade mål och syften 
växte slutligen tre skilda fokus fram. Det första ”Det måste vara roligt” 
omfattar rubrikerna roligt och utmaning och det andra ”Läraren måste ta 
hänsyn till barns intresse och förutsättningar” innefattar intresse samt individ- 
och nivåanpassning. Det sista ”Undervisningen måste utgå från barns 
erfarenheter” innefattar erfarenheter. Den grupp som beskrivs som 
”upplevelser” hamnar i alla tre områdena beroende på utsagans art.  Dessa 
verksamhetsriktade mål, de förhållningssätt som enligt studenternas utsagor bör 
ligga till grund för verksamheten, visade sig från början som tre samstämmiga 
uppfattningar om hur den naturvetenskapliga undervisningen bör vara utformad. 
Vid en fördjupad analys visade det sig dock att dessa kunde ha olika innebörder. 
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4.4.3 Analys 3 Undervisningens utgångspunkter 
För att ytterligare försöka förstå studenternas didaktiska val när det gäller 
innehåll och arbetssätt utgår följande fortsatta analys från ett delvis nytt 
helhetsperspektiv där utgångspunkterna för val i undervisningen försökt 
urskiljas. Efter att återigen läst igenom intervjuerna i ett helhetsperspektiv 
kunde skilda motiveringar till vad som var utgångspunkten i undervisningsvalen 
urskiljas. I ett första skede fokuserade analysen på det studenterna sagt vid 
intervjun, därefter sattes det i relation till det som observerats. Detta har sedan 
varit föremål för fortsatt tolkning för att försöka förstå innebörder.   

 

 

 

Den hermeneutiska forskningsansatsen har också använts i 
teorigenomgången. Allteftersom de olika resultaten vuxit fram har teoridelen 
utvecklats och i vissa fall redigerats. De delar som i ett första skede ansågs som 
primärt väsentliga har i slutskedet ibland fått en mer sekundär och 
tillbakadragen roll. Detta gäller till exempel begreppet allmändidaktik, som från 
början utgjordes av en mer allmän övergripande beskrivning och teoriöversikt. 
Det har också varit viktigt att motivera de val av formuleringar när det gäller 
begreppen ”allmändidaktik” och ”ämnesdidaktik”.  

 

Analysinstrument för att analysera undervisningens 
utgångspunkter:                                                                     

 

 Ämnespreferens Allmän preferens 

Innehåll 

 

 

 

Här väljs innehållet först. Därefter anpassas 
det till barnen. 

I denna rutan skulle till exempel 
motiveringar utifrån kursplaner hamna 

Exempel på resultat: Arters olikheter, 
Färgkunskap, Sinnen 

Här fokuseras barnen först och innehållet 
väljs utefter vad som passar dem just nu, 
därefter anpassas innehållet till ämnet 

I denna rutan skulle till exempel vissa 
motiveringar utifrån Lpfö98 hamna (etiska 
och demokratiska???) 

Exempel på resultat: Sjunga för barnen 
redan kända sånger om djur 

Arbetssätt Här väljs arbetssätt som passar för att skapa 
förståelse för ämnet. Därefter anpassas det 
till barnen. 

Exempel på resultat: Laboration, delta så 
länge man orkar 

Här fokuseras barnen först och arbetssätt 
väljs utefter vad som passar dem just nu, 
därefter anpassas det till ämnet 

Exempel på resultat: Roligt, annars lär de sig 
inte, Spännande,  
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4.5 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (1990) lyfter fram innefattar 
förutom några rekommendationer fyra huvudkrav på forskning inom 
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Dessa beskrivs som krav 
gällande; information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Nedan redogörs 
för de principer som är aktuella att följa i denna studie.  

36 studenter ingick i den aktuella gruppen av lärarstudenter som läste sin 
sista termin, ”examenstermin” under hösten 2005. Urvalet skedde som tidigare 
beskrivits bland de studenter som tidigare inte haft några problem med sina 
studier, varken i de högskoleförlagda delarna eller i de verksamhetsförlagda 
delarna (VFU). Dessutom var det i ett första skede önskvärt att inte välja de 
studenter som jag, i egenskap av lärarutbildare, skulle göra ett utvärderande 
VFU-besök hos. Då första telefonkontakten togs i samband med att studenterna 
skulle ut på utbildningens sista VFU-period redogjordes för villkoren för att 
delta i studien och en förfrågan om viljan att delta ställdes. Rent praktiskt och 
organisatoriskt kom vi, vid fyra av de fem tillfällena, överens om att 
genomförandet av observation och efterföljande intervjun skulle röra sig kring 
samma aktivitet/samling som studenten redan planerat inför sitt utvärderande 
besök av en lärarutbildare från högskolan. Motiveringarna var främst att det var 
enklast och minst besvär för studenten och/eller verksamheten.  

Två av de tillfrågade uttryckte dock tveksamheter kring eventuell fortsatt 
deltagande i projektet ”att undervisa är att välja”, som löper över längre tid än 
vad som ingår i min studie. Orsakerna var mammaledighet och eventuella 
fortsatta studier efter avslutad lärarutbildning. I mitt fall ansåg jag inte att detta 
skulle bli något problem då endast ett datainsamlingstillfälle planerades för min 
studie.  

Syftet med studien var inte att mäta graden av didaktisk medvetenhet eller 
att undersöka om lärarstudenterna på annat sätt tagit till sig undervisningen i de 
högskoleförlagda delarna av lärarutbildningen. Det redogjordes vid ett flertal 
tillfällen för respondenterna att observationerna och intervjuerna inte hade det 
syftet.  

När det gäller konfidentialiteten har fiktiva namn använts, och 
respondenterna har fått läsa igenom sin personbeskrivning. De har också 
erbjudits möjlighet att ge ytterligare kommentarer eller förklaringar. 

Det forskningsprojekt inom vilka ramar min studie genomförs har ett syfte 
att vara participatoriskt. Detta innebär bland annat att respondenterna har 
möjlighet att fortlöpande ta del av studiens fortskridande och diskutera 
eventuella resultat. Detta påpekades vid första kontakten och har sedan påtalats 
vid ytterligare tillfälle. 
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5 Resultat 
 

Resultatredovisningen sker i form av tre övergripande teman i enlighet med 
föregående beskrivning av analysarbetets genomförande. Det första temat 
handlar om de lärandemål lärarstudenterna anser att deras naturvetenskapliga 
undervisning har för framtiden, och det andra temat belyser de 
verksamhetsfokuserade mål respondenterna anser vara nödvändiga för lärandet. 
Det tredje temat berör de utgångspunkter studenterna har som primärt fokus i 
undervisningen. 

Den slutliga sammansättningen av lärarstudenter blev Lisbeth och Josefin 
(förskola, 2-3 åringar), Maria och Ulrika (förskola, 4-5 åringar) samt Pernilla 
(förskoleklass/skola 6-7 åringar). Nedan följer en närmare presentation av dessa 
studenter. Personporträtten syftar till att ge en bild av deltagarnas undervisning 
relaterat till studiens syfte. 

 

Lisbeth  
Lisbeth arbetar på en avdelning med ca 12 barn mellan två och tre år. Barnen 
sitter i en ring på golvet och rummet har dämpad belysning, men en golvlampa 
lyser på Lisbeth. Hon har förberett med egenhändigt ritade teckningar som hon 
håller upp när hon berättar en saga om Tigge Tagge igelkotten. Mitt i sagan 
sjungs även en sång om Tigge Tagge. Barnen sitter inte alltid still, två barn 
försvinner ut till ett intilliggande rum och leker. Efter sagan får alla som vill 
följa med till ett annat rum och hämta material som Lisbeth tidigare plockat 
ihop. Av detta material får barnen bygga ett vinterbo till igelkotten. Alla barnen 
får sedan sjunga en godnattvisa för igelkotten och boet ställs upp på en högre 
hylla i rummet.   Lisbeth har valt ett innehåll som skall ligga nära barnens 
erfarenheter, något barnen arbetat med tidigare och något de känner igen. 
Innehållet är dessutom valt utefter Lisbeths eget intresse och tidigare 
erfarenheter. Naturen, som innehåll, är anpassat till den ordinarie verksamheten 
och bygger på något som barnen för tillfället arbetar med. När det däremot 
gäller det innehållsspecifika valet av igelkotten och det praktiska arbetet med att 
bygga ett bo, är det didaktiska val som hon hoppas hjälper barnen att nå 
lärandemål som fokuserar på att förstå vikten av försiktighet och hänsyn, att ta 
hand om naturen och att djur är individer. Hon vill också hjälpa barnen att skapa 
en större förståelse för vad som händer med djur och växter på vintern. 

Lisbeth visar på ett temainriktat förhållningssätt där värdegrund, empati 
och språkutveckling lyfts fram som viktigt, förutom det specifikt 
naturvetenskapliga innehållet. Hon uttrycker att om barnen blir kompisar med 
igelkotten så fostras de att vara rädda om naturen och lär sig att vara försiktiga 
och visa hänsyn. Hon har skrivit och ritat en saga som på det viset är anpassad 
till barnens ålder och det hon vill förmedla. Sagan skall både väcka empati och 
fostra till att ta hand om naturen. Lisbeth menar också att hon måste ta hänsyn 
till barnens ålder och mognad vid sagoläsningen, att de som vill ska få lyssna, 
medan de som inte orkar skall få gå därifrån, något hon inte accepterat om 
barnen varit äldre. Detta hänsynstagande visar sig också i det praktiska 
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momentet med att göra en lövhög åt igelkotten, vilket motiveras med att små 
barn behöver både se, höra, känna och göra själva, de har inte mycket 
erfarenhet, och det blir en helhet.  

 

Josefin  
Josefin inleder samlingen med 2-3 åringarna med att tillsammans med barnen 
räkna de närvarande. Hon hade även med sig en påse med små plast- och 
mjukisdjur. Alla deltagare i samlingen är placerade i en stor mjuk ”pool” med 
ca 50 cm höga väggar, där Josefin är placerad i öppningen/utgången. Under 
samlingens gång läser Josefin upp ett rim om något djur, barnen får gissa vad 
det är för djur och sedan plockar hon upp det ur påsen. Alla sjunger därefter en, 
av barnen föreslagen, sång om djuret. Josefin har valt ett innehåll som hon själv 
är intresserad av och anser är viktigt. Innehållet, ”svenska djur”, ligger nära 
barnen men hon menar också att hon vid ett annat tillfälle skulle kunna tänka sig 
att välja djur i djungeln. Målet för Josefin är att barnen i en framtid, har kunskap 
om var djuren bor, vad de äter, om de är farliga och hur de lever.  

Det valda innehållet är inte enbart av strikt naturvetenskaplig karaktär. 
Josefin visar på ett tematiskt förhållningssätt där språklig medvetenhet, med 
hänvisning till sånger och rim, beskrivs som viktig även vid en samling med 
naturvetenskapligt innehåll. De valda arbetssätten utgår främst från barnen och 
är anpassat till innehållet. De djur som väljs är till exempel sådana djur som 
barnen redan kan sånger om och har erfarenhet av, det är sångerna som styr 
vilka djur som blir viktiga. Vid efterföljande intervju hänvisar Josefin till att 
barnen ”älskar att sjunga”. Hon har också valt ett spänningsmoment, med en 
hemlig påse innehållande plastdjur av de sorter som sångerna handlar om. Detta 
har hon upplevt att ordinarie personal på förskolan använt och hon har sett hur 
det då har fångat barnens intresse.   

 

Maria  
Marias samling börjar med att pedagogerna delar upp barnen i tre förutbestämda 
grupper där Maria tar hand om de barn som är 3-4 år, för dagen 5 flickor. Hon 
börjar med att fråga barnen vad de tycker smakar gott. De går sedan och sätter 
sig vid ett bord där Maria förberett olika skålar med saker att smaka på. Barnen 
får först titta på sina tungor med små fickspeglar, för att därefter få smaka på 
apelsin, citron, grapefrukt och salt. De sjunger sedan en sång om olika sinnen. 
Maria har förberett olika bilder med ansikten på. Ansiktena har olika miner, 
sådana som Maria relaterar till minspel vid sött, surt, salt och beskt. Maria har 
valt ett innehåll som är anpassat till förskolans ordinarie verksamhet. Förskolan 
arbetade redan med sinnena ”det var ju upplagt innan… eller vi höll på med 
sinnena och då fick jag ju välja, inte syn och inte hörsel och då valde jag smak”. 
De smaker hon valt är surt, salt, sött och beskt och hon menar att innehållet 
måste vara relevant, finnas i vardagen och vara något som barnen känner igen. 
Målet är för henne att barnen skall få begrepp, sätta ord på och kunna uttrycka 
sig kring olika smaker, vilket leder till en utvecklad jaguppfattning. Maria 
uttrycker hur hon anser att ”barnen måste lära känna sig själv först”. Hon har 
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valt ett laborativt arbetssätt där barnen får smaka och titta i speglar, det är 
viktigt att barnen får prova på, titta och känna, men det skall inte vara något 
tvång... man smakar om man vill... 

Maria ger i sin undervisning uttryck för att det förutom de 
naturvetenskapliga målen är viktigt med läsinlärning. Till sången, som är ny och 
handlar om sinnena har hon ordnat bilder som presenteras i läsriktningen för att 
barnen skall ha möjlighet att träna läsningen. Barnen får titta på bilder med 
ansikten som Maria målat. Bilderna skall sedan kopplas ihop med olika smaker. 

 

Ulrika  
Ulrika har förberett med att ta fram sex glasburkar, ett stort papper och 
färgflaskor. Vid aktiviteten deltar sex barn. Barnen är fyra år och det är en pojke 
och fem flickor. De sitter vid ett bord i ett ganska litet målarrum. Barnen får ta 
på sig förkläde och sitta vid bordet. Ulrika delar ut 2-3 förutbestämda färger till 
varje barn, som får gissa vad han/hon tror det blir för färg om man blandar, för 
att därefter röra runt i sin burk och blanda färgerna. Ulrika har valt ett innehåll 
som skall knyta an till något barnen tidigare termin arbetat med. Innehållet är 
inte anpassat till den nuvarande ordinarie verksamheten, det ”måste vara något 
som går att genomföra, som man kanske kan prata om en eller två gånger max, 
innan man gör det”. Innehållet som Ulrika valt är ändå en progression från 
förgående termin, då målet nu är att barnen skall förstå att färger utgår från 
varandra, att man kan blanda och få nya färger, medan målet förra terminen var 
att barnen skulle lära sig grundläggande färger. Efter färgblandningen får barnen 
måla på det stora pappret som finns på bordet. Hon uttrycker hur det 
naturvetenskapliga arbetssättet, att ställa en hypotes och att prova sig fram, 
inspirerar till barnens fortsatta intresse inom naturvetenskap. 

Ulrika ger uttryck för att det, förutom naturvetenskapliga kunskaper, är 
barnens fantasi, att våga prata, våga gissa, men också kunskaper i att samarbeta 
och visa hänsyn som är viktiga mål med hennes undervisning. Barnen får vänta 
på varandra när en efter en gissar och därefter blandar olika färger. Detta 
innebär, enligt Ulrika, hänsynstagande och övning i att våga prata och/eller våga 
gissa förutsättningslöst. Utvecklande av fantasi skapas vid en gemensam 
målning med de nya blandfärgerna. De valda arbetssätten utgår till största delen 
från innehållet och anpassas därefter till barnen men också till Ulrika själv, då 
arbetssätten inrymmer ett mått av kontroll. Vad som skall göras och hur är redan 
på förhand bestämt, vilket för Ulrika innebär att hon kan ha kontroll över 
situationen och barnen. 

 

Pernilla  
Barngruppen består av sex- och sjuåringar, ca 20 stycken. Dagen börjar med att 
alla barnen går till skogen där de möter Pernilla, som klätt ut sig till Troll-Fia. 
Barnen har dagen före fått brev från Troll-Fia där hon bett om hjälp att hitta 
saker hon behöver. Brevet avslutas med en förhoppning om att kanske ses dagen 
efter. Barnen sitter på bänkar runt eldstaden framför ett vindskydd. Pernilla har 
med sig ”rimlappar” med skriftliga uppmaningar till barnen att samla saker från 
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skogen. Barnen delas in i åldersblandade faddergrupper och får därefter utföra 
de uppmaningar som står på lapparna. Pernilla är med och svarar på frågor och 
talar om vad de skall göra. Barn som blir färdiga tidigt får en ny lapp. De två 
övriga lärarna deltar genom att svara på frågor, hjälpa barnen att öppna påsar 
och läsa (i vissa fall). Efter ca 45 minuter samlar Pernilla alla barnen vid 
eldstaden och de sjunger trollmors vaggsång tillsammans. Därefter säger hon 
hej då. Pernilla har valt ett naturvetenskapligt innehåll som är anpassat till 
ordinarie verksamheten på skolan med motivering att det skall var det 
vardagliga, som vid detta tillfälle är en utflykt till skogen. Målet är att barnen 
skall få artkännedom och lära sig iaktta olikheter och verkligen se variationer.  

Pernilla uttrycker hur målen med undervisningen, förutom de 
naturvetenskapliga, är att få med både läs- och skrivträning, matematik och 
motorisk träning, men även försöka få barnen att förstå att alla individers lika 
värde. Detta är också något som hon poängterar som ett eget viktigt 
förhållningssätt. Att i undervisningen ta hänsyn till alla, se till att alla kan vara 
med och hjälpa dem som har det svårt. Skolan brukar ha skogsutflykt på 
måndagar och då vill hon dra nytta av det. Hon menar skogen att finns ju ute, 
inte inne och att vara i skogen tränar även motoriken. Barnen fick lappar, där de 
fick läsa vilka olika skogsföremål de skulle försöka hitta. Pernilla motiverar 
detta med att det är viktigt att ha kunskaper i att noggrant iaktta, dessutom tränar 
lapparna läsningen. Barnen fick hjälpas åt med läsförståelse i små grupper, och 
även Troll-Fia hjälpte de barn som inte kunde läsa. Även om Pernilla redan 
tidigt berättat för barnen att Troll-Fia inte kunde läsa så gick hon ifrån det när 
hon såg att barnen blev besvikna eller ledsna när de inte såg vad det stod på 
lappen. Hon menade att upplevelserna med trollet i skogen skulle kommas ihåg 
som positiva i framtiden.
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5.1 Långsiktliga lärandemål gällande individens 
naturvetenskapliga kunskaper för framtiden 
 

Studenterna som ingår i studien har utifrån olika förutsättningar valt ett 
naturvetenskapligt innehåll i sin undervisning. Tre respondenter har valt ett 
innehåll som berör djur och natur, och två studenter har valt andra 
naturvetenskapliga fenomen (sinnen och färger). I två fall är det så att 
respondenternas eget naturvetenskapliga intresseområde, i viss mån, fått 
påverka valet av innehåll. Studenterna motiverar varför det valda innehållet är 
viktigt för barnen nu och i framtiden på olika sätt. Ingen av respondenterna 
motiverar vid efterföljande intervju sitt val av innehåll explicit utifrån 
styrdokumenten, till exempel Lpfö98. Istället belyses vikten av att sätta 
innehållet i relation till ämnet, individen, och/eller samhället som viktigt. För att 
ytterligare tydliggöra citaten har jag konsekvent valt att sätta ut namn på 
respondenten i direkt anslutning till citatet. 

 

5.1.1 Ämne 
Ulrika beskriver vikten av att naturvetenskapen skall vara ”Nyttigt för 
framtiden” och ett av de specifika naturvetenskapliga målen med 
undervisningen är att ”Det skapar en förförståelse för att kunna förstå 
naturvetenskap så småningom”. Hon beskriver också hur det naturvetenskapliga 
arbetssättet kan bidra till att barnen blir mer intresserade av ämnet. I 
undervisningssituationen är hon väldigt strukturerad och uttrycker hur hon vill 
ha kontroll så att det blir tydligt för barnen.  

Då kände jag lite… det var väl lite min kontroll, om vi tar ett barn i taget så kunde 
jag ha lite mer kontroll också hur mycket färger eller hur mycket av varje färg som 
skulle blandas för att bli en ny färg.  Det kände jag väl att skulle alla sex sitta och 
blanda själva så blir det ju också lite så där…Oh nu tog du för mycket... Oh nej!… 
de skulle få se att tog man verkligen gult och blått så blev det grönt, då måste det 
vara så mycket struktur över […] annars är det lätt att det spårar ur, och så tittar 
man på någon och då har den redan börjat men något annat. Det spelar ju ingen 
roll i vissa aktiviteter men just för att få fram att det skulle vara så specifika färger 
som blev en speciell färg, så kände jag ju lite att det är lätt att det försvinner om de 
skall blanda själva. (Ulrika) 

Även Maria relaterar till att kunskaperna kan vara bra att ha i framtiden:  
Nu har ju inte vi gjort luktsinnet ännu, men jag tänker när vi börjar på med det 
också, att man återkommer, men inte att de behöver lära sig utan en liten 
upplysning eller… en liten blänkare om vad som komma skall (Maria) 

Josefin motiverar sitt innehåll med att det är viktigt att barnen har lite kunskaper 
om djur i svenska skogar och hon tycker att det hör till allmänbildning att kunna 
lite om de svenska djuren: 

Inte att man kan varenda art men att man vet att det finns inga apor här… eller 
alltså… på den här nivån att man har koll på att det är djur som bor någon 
annanstans. Eller att man ser på Zoo, det tycker jag kan vara viktigt att man håller 
isär så. Och så som det här att björnen går och lägger sig på vintern. Det tycker jag 
är viktigt att kunna. Eller kanske lite vad de äter och så där. Vilka som är farliga, 
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eller kan vara farliga [...]  Att ekorrar hoppar runt i träden och inte bor i marken, 
sådana kunskaper, som jag tycker är viktiga. Att man har koll på läget. (Josefin) 

I dessa fall visar studenternas utsagor på hur de bygger sin naturvetenskapliga 
undervisning på att de naturvetenskapliga kunskaperna i sig själva, är viktiga för 
framtiden och att det är viktigt att ha ”koll på läget”.  

 

5.1.2 Individ  
Maria beskriver även sitt val av innehåll utifrån att barnen skall utveckla mer 
kunskap om sig själva. Även om hon valt sitt innehåll i samråd med övrig 
personal så beskriver hon tydligt motiven bakom valen. Hon menar att:  

göra barna medvetna om smakerna och det är ju liksom en del av dom… en 
jaguppfattning… eller jaget och det är ju det man får jobba med först innan man 
lär sig allting runt omkring... måste lära känna sig själv först. (Maria) 

Ulrika har också som mål att barnen skall utvecklas som individer, men ur ett 
lite annorlunda perspektiv. Hon beskriver både vikten av att barnen skall våga 
prova, men också tränas i samarbete:  

...det är bra för barnen att få träna på att få jobba i grupp, nu var det ju inte så 
mycket samarbete som styrde dem, men det är ju ändå lite så att man måste ta 
hänsyn till och vänta på att den färgen skulle bli ledig, att vänta på varandra och 
det tror ju jag att man har jättenytta av, ju tidigare man börjar, desto mer klarar 
man ju av att samarbeta med andra. (Ulrika) 

Dessa utsagor visar hur studenterna bygger sin naturvetenskapliga undervisning 
på att den är viktig för individens mognad och utveckling, att lära känna sig 
själv först, innan man lär sig om omvärlden. 

 

5.1.3 Samhälle 
Pernilla ger uttryck för att hon, i sin undervisning, utgår från individen, men den 
är insatt i ett större sammanhang. Att, med hjälp av jämförelser i naturen, 
upptäcka olikheter kan enligt Pernilla utveckla förståelse för allas lika värde. 
Hon relaterar vid ett flertal tillfällen under intervjun till vikten av att alla barn, 
trots sina olikheter, skall ha möjlighet att vara med. Det är också ett 
övergripande förhållningssätt i hela hennes undervisningssituation.  

Jag tänkte att de skulle få upptäcka att det finns olika saker som ser annorlunda 
ut, det kan kännas lent […] Då ser de ju på annat sätt, om de plockar upp det, 
verkligen iakttar vad de har fått tag i, inte bara plockar och i en påse. Det 
missade jag ju i och för sig den delen, det sa jag ju till dig... [...] Det finns ju 
faktiskt olika kottar och olika pinnar och olika löv. Mycket sånt, olika mossor, 
så de får se att det inte… precis som vi är olika så är naturen olika. (Pernilla) 

Att alla har möjlighet att vara med, det är väl viktigt tycker jag… Att alla har ju 
inte samma förutsättningar, tyvärr, men man måste, det är jätte viktigt att de som 
inte har det även har möjlighet att vara med [...] Alla här i klassen har olika 
personligheter som är värdefulla att ta vara på.  Även i skogen är de olika 
personligheter. (Pernilla) 

Lisbeths utsaga nedan visar att även hon utgår från individen men sätter den i ett 
större sammanhang. Hon menar att hennes naturvetenskapliga undervisning kan 
bidra till att barnen genom att ”känna till och lära sig lite grann om naturen” 



 

 34 

utvecklar förmåga till försiktighet och hänsyn, känslan av att vilja ta hand om, 
vara rädd om samt vårda djur och natur. 

Det är inte bara Saras kompis i sagan utan nu har dom också.. och det tror jag, det 
här med att vara rädd om djuren i naturen och tänka på det, att de faktiskt är små 
personligheter också om man säger så..., det är ju fostran i att ta hand om naturen i 
det långa loppet... på sätt och vis, på ett roligt sätt då... Att det är inte bara en 
massa djur som skuttar runt utan de, kan vara roliga och spännande och lever olika 
liv. (Lisbeth) 

Både Lisbeth och Pernilla ger uttryck för att de, i sin naturvetenskapliga 
undervisning, också utgår ifrån ett samhällsperspektiv. De vill att barnen skall 
utveckla kunskap och förståelse för annat och andra än sig själva och den rena 
naturvetenskapen. Kunskaperna hjälper barnen att ta ställning i frågor gällande 
samhället och de värderingar som är centrala. De skall lägga grunden för att 
barnen skall kunna fungera som ansvarsfulla samhällsmedborgare. 

 
 

5.2 Långsiktliga verksamhetsmål som 
förhållningssätt i förskolan 
 

En lärares professionella och centrala uppgift är att se till att barnen lär. Det 
innebär att fokus inte enbart ligger på innehåll. Istället måste innehållet hela 
tiden kopplas till barnets lärande, enligt Carlgren och Marton, 2001. Den 
professionelle läraren problematiserar således inte enbart innehållet i en 
undervisningssituation. Det viktigaste för läraren på förskolan är föreställningen 
om hur verksamheten skall vara utformad för att barnet, som individ, kan 
utveckla de önskvärda förmågorna. Detta sätt att koppla innehållet i den 
pedagogiska verksamheten till lärandet stämmer väl överens med det som 
studenterna i min studie ger uttryck för. Vilka mål skall verksamheten ha för att 
uppnå ett individuellt lärande när det gäller naturvetenskaplig undervisning? 
Studien visar på en bred samstämmighet mellan studenterna när det gäller 
motiven bakom didaktiska val i förskoleverksamheten. Det genomgående 
förhållningssättet som uttrycks av studenterna är att undervisningen skall ha 
nära koppling till barnen. Det finns tre tydliga utmärkande kriterier som 
respondenterna uttrycker som viktiga för att lyckas med naturvetenskaplig 
undervisning på förskolan. Det måste vara roligt, undervisningen måste utgå 
från barnens erfarenheter och läraren måste ta hänsyn till individen. Dessa tre 
mål för verksamheten beskrivs nedan mer ingående. 

 

5.2.1 Det måste vara roligt 
Även om studenterna använder uttrycket roligt så kan det urskiljas olika 
betydelser gällande uttryckets innebörd. Roligt kan betyda att väcka ett intresse 
eller att erbjuda en upplevelse. Pernilla beskriver hur hon vill att moment i 
undervisningen skall vara en överraskning för barnen, att barnen inte skall tycka 
att det är tråkigt. 
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Så ville jag ju göra liksom att de skulle få en lite happening, så var det. […] att det 
skulle bli lite spännande, att de skulle få fundera lite […] jag tänkte att det skulle 
bli en rolig händelse, någonting som de kommer ihåg, så att de inte glömmer bort, 
[…] att de förhoppningsvis kommer att komma ihåg den här Troll-Fia precis som 
att de kommer ihåg SkräpFia… att det blir ett minne för dem, kommer ni ihåg när 
vi var i skogen. Att de får jobba och ha roligt. (Pernilla) 

Roligt kan också innebära att det skall vara spännande för att hålla kvar 
intresset. Josefin beskriver hur hon valt att sjunga för att barnen tycker det är 
”jätteroligt” och att hon har börjat känna sig lite mer säker, börjat testa lite.  

Och de [barnen] tycker att det är superkul, så varför skall man inte köra vidare på 
det”. (Josefin) 

Maria menar att barnen kanske inte lär sig om det inte är roligt.  
Jag tror att det är viktigt för barna, dom tycker det är roligare, annars lär de sig nog 
inget… och sedan får man ju bygga på utifrån det. (Maria) 

Roligt kan slutligen också innebära frånvaro av rabblande av fakta. Ulrika 
beskriver hur hon menar att man kan lura in kunskap i barnen genom att göra 
det roligt:  

Man introducerar det på ett roligt sätt så att de har ingen aning om att man har 
pratat om naturvetenskap. Det gäller väl alla ämnen, att man skall göra dem lite 
roliga… inte roliga jämt så att man… men att man gör dem intressanta och att 
man blir sugen på att veta mer. (Ulrika) 

Lisbeth menar att ett av målen med undervisningen är att: 
… Det skall va´ roligt också. Det skall vara lite spännande, inte bara fakta och så, 
utan det skall gärna gå att göra flera saker utav det. Man skapar någonting, man 
kanske kan ha rörelselekar, man kanske kan sjunga för att stimulera, det är roligt, 
det är… språket... jag menar, ja att njuta av att lyssna på någonting kanske, en 
saga. (Lisbeth) 

Gemensamt för alla studenterna är att roligt innebär att det då är lättare för 
barnen att bli intresserade, att lära och att minnas.  

 

5.2.2 Undervisningen måste utgå från barnets erfarenheter 
Att utgå från barnens erfarenheter är väsentligt enligt studenterna i studien. 
Erfarenheter kan dock innebära skilda perspektiv där ett av perspektiven är att 
lärarstudenten utgår ifrån de konkreta erfarenheter (kunskaper) som barnen 
tidigare skaffat sig, en förförståelse. Ulrika beskriver att hon med hjälp av att be 
barnen gissa vad det blir för färg när man blandar, kan få reda på vad de redan 
kan: ”det hade jag tänkt lite för att se om det var barn som hade blandat färger 
förut…” (Ulrika) och Lisbeth uttrycker på liknande sätt vikten av förförståelse 
och det som barnen känner igen sedan tidigare samlingar  

ett bra sätt att föra in naturen, [...] är ju att ta nånting som barnen har lite 
förkunskaper om, så dom förstår, så dom har förförståelse som man säger då. 
(Lisbeth) 

Även Josefin vill i sin undervisning utgå från barnens förkunskaper  
Dom är intresserade av djur, och de har lådor och de sitter ofta och plockar med 
det, och mycket barnböcker handlar ofta om djur och alltså, jag kände att de hade 
varit i kontakt med det. Det finns en förförståelse om djuren, och då försökte jag 
leda in det på att de bor i skogen och lite så… (Josefin) 
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Maria och Pernilla däremot visar på ett annat perspektiv på erfarenhet när de 
poängterar vikten av att använda vardagserfarenheter, knyta an till det som 
barnen känner igen, för att barnen skall lära sig:    

Det skall finnas i deras vardag, saltlakrits har de ju smakat på, och apelsin äter de 
ju… och citron har dom ju känt också… Att det är sådant de upplever i 
verkligheten… Att de lär sig i sin egen verklighet [...] Jag tror att det är viktigt för 
barna… för att dom tycker det är roligare annars är det nog inte… annars lär de sig 
nog inget… och sedan får man ju bygga på utifrån det [...] jag valde inte några 
svåra smaker, utan det är ju sånt som dom har smakat på… grape kanske de inte 
har smakat på men apelsinen, dom fick ju välja, då valde dom apelsinen först för 
att det var den dom kände igen och då tror jag det var lättare för dem att smaka på 
de andra sedan också, de hade fått börja med något bekant... (Maria) 

Pernilla vill utgå från barnens verklighet och påpekar att det är viktigt att 
göra det som barnen är vana vid. Samtidigt vill hon knyta an till den 
verklighet barnen lever ”i skogen är ju inte här [inne] utan där ute” 
(Pernilla). 

 

5.2.3 Läraren måste ta hänsyn till barnets intresse och 
förutsättningar 
När det gäller att ta hänsyn till individen kan det innebära att anpassa och 
förändra undervisningen till exempel med material, så barnen får göra det de 
gillar att göra, eller är mogna att göra. Josefin beskriver en tidigare 
samlingssituation:  

… det kändes bara att jag satt där och till slut så blev det att – nej nu tar vi och 
sjunger – Alltså jag fick lägga bort det, jag satt bara och malde liksom. Och då 
tänkte jag att nej, jag får ta något annat... (Josefin)  

Det kan innebära att variera undervisningen så att barnen utifrån olika 
perspektiv erbjuds individuella möjligheter att skapa förståelse. Lisbeth varierar 
sin undervisning för att det skall bli en helhet:  

Bara sitta och berätta eller läsa en saga då kanske dom inte tänker så mycket på 
vad som hände med igelkotten man kan läsa en saga och sjunga, och så om man då 
bäddar ner igelkotten också, då blir det mer konkret, då kanske dom tänker på det 
sen när de ser en lövhög att oj där kanske bor en igelkott. Att det blir en helhet 
istället för bara en saga. (Lisbeth) 

Det kan även innebära att barnen har möjlighet att välja om och hur mycket de 
vill vara med. Maria beskriver vikten av att få välja om man vill smaka eller 
inte, att det inte skall vara något tvång och Lisbeth uttrycker barnens valfrihet:   

Ja för dom som vill lyssna skall få lyssna… tycker jag… så jag kände mig lite 
kluven den var lite orättvist mot dom som satt still och lyssnade då. Man får 
försöka och få till det ändå så gott det går. Man kan inte räkna med att de skall sitta 
still hela tiden. (Lisbeth) 

Det kan också handla om att se till att alla har möjlighet att delta, till exempel 
genom att hjälpa de barn som inte kan. Pernilla beskriver detta på följande sätt:  

Att alla har möjlighet att vara med, det är väl viktigt tycker jag… Att alla har ju 
inte samma förutsättningar, tyvärr, men man måste, det är jätte viktigt att de som 
inte har det även har möjlighet att vara med. Det kan vara en enkel sak som 
gummistövlar. Alla barn har inte gummistövlar. Här lånar de ju ut till vissa barn… 
regnkläder, jag såg idag barn som inte hade OK kläder, tänkte du på det? Inga 
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vantar och kallt, en del hade bara myspys byxor, alltså (Suck) Sånt tycker jag är 
jätteviktigt. Även om de kanske inte får det hemifrån så skall det finnas så de har 
möjlighet att gå med ut och få vara med. (Pernilla) 

Ulrika talar också om att stimulera barnen till att våga:  
Det var jag ju lite nyfiken på att se hur dels om det var några som hade blandat 
mycket innan och dels om det var några som vågade släppa på fantasin och vara 
lite sådär ”Ja men det kan nog bli den där färgen…” Men det var det ingen som 
riktigt gjorde… (Ulrika) 

Hon fortsätter lite senare under intervjun: ”Att väcka nyfikenheten att det inte är 
farligt att prova. Att testa saker och se vad det blir… det behöver inte alltid bli 
rätt, men man kan våga prova i alla fall”. 

 
 

5.3 Utgångspunkter i undervisningen 
 

Innehåll och arbetssätt kan väljas med ämnet och/eller barnen som ”primär 
preferens”, med andra ord med fokus på ämnet eller fokus på barnen. Även om 
dessa val motiveras utifrån å ena sidan ett innehållsrelaterat ämnesdidaktiskt 
perspektiv och å andra sidan ett mer allmändidaktiskt perspektiv så finns det ett 
”primärt motiv” som kommer först. Studien visar på skillnader, när det gäller 
om valen av innehåll och arbetssätt utgår från barnen och anpassas till ämnet, 
eller om de tvärtom utgår från ämnet och anpassas till barnen. Dessa 
allmändidaktiska respektive ämnesdidaktiska preferenser tolkas mer som 
situationsbundna, än individrelaterade. De förekommer inte som ”antingen 
eller” utan mer som ”både och”, beroende av varandra, men preferenserna 
framträder i studenternas olika utsagor, dock inte nödvändigtvis olika mycket 
hos olika studenter.  

En av förutsättningarna för deltagande i studien gällde att studenterna 
under sin VFU skulle genomföra något undervisningsmoment som rörde 
naturvetenskap. Även om undervisningen skulle fokusera på naturvetenskap är 
det inte alltid så att undervisningen motiveras utifrån att erhålla 
naturvetenskapliga kunskaper. Ibland är det viktigt för studenterna att välja en 
undervisning som i första hand syftar till att barnen skall få göra något roligt 
och spännande men också leder till naturvetenskapligt lärande. Då lyssnar 
läraren in vad barnen är intresserade av och bestämmer ett innehåll. Därefter tar 
läraren ställning till vad hon anser att just dessa barn klarar av, nivåanpassat, 
och sedan anpassas arbetssätten efter detta. Detta innebär i studien undervisning 
med ett allmändidaktiskt fokus, som först och främst utgår från barnen och 
därefter anpassas innehållet. I andra fall är det viktigt att välja undervisning som 
i första hand leder till ett naturvetenskapligt lärande men också är roligt och 
spännande. Då planeras undervisningen med ämnet i fokus, och därefter tar 
läraren ställning till vad hon anser att just dessa barn klarar av, och anpassar 
arbetssätten.  
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5.3.1 Ämnesdidaktisk preferens vid val av innehåll och 
arbetssätt i undervisningen 
Här utgår undervisningen i första hand från ämnet, därefter anpassas det till 
barnen. Ett exempel är när Ulrika väljer att undervisa om färger och 
färgblandningar. Innehållet som Ulrika väljer bygger på tankar om en 
progression från förgående termin. Det aktuella målet för Ulrika är nu att barnen 
skall förstå att färger utgår från varandra, att man kan blanda och få nya färger, 
medan målet förra terminen var att barnen skulle lära sig grundläggande färger. 
När hon väl har bestämt sig för detta innehåll anpassar hon det till barngruppen 

När vi började måla så tänkte jag att nu skall jag spara röd och vit till henne, för att 
hon gillar rosa, så tänkte jag att det blir en färg som kan fånga henne in i det hela. 
(Ulrika)  

Lisbeth uttrycker önskan om att barnen skall lära sig att visa hänsyn mot naturen 
och dess individer. Barnen skall förstå att de måste vårda och ta hand om djur 
och natur:  

Man skall vara rädd om naturen, och inte vara rädd för den, kan man säga, man 
behöver inte vara rädd för myror och sånt här utan man kan bekanta sig med olika 
kryp och djur och… uppskatta det. (Lisbeth) 

Maria valde inte själv det naturvetenskapliga arbetsområdet, då förskolan redan 
arbetade med sinnena. Hon har däremot möjlighet att välja vilket sinne hon vill 
arbeta med. Hon väljer smaken med motivet att det är konkret och tar lagom 
med tid. När hon väl valt innehållet försöker Maria, genom att fråga efter 
favoritsmaker, anpassa innehållet till barnens verklighet: 

Ja jag hade ju hoppats på att de skulle säga varsin grej, eller att de skulle ropa ut, 
jag tycker om godis eller glass och såna här sötsaker och jag tycker om saltlakrits 
hoppades jag ju på att det skulle komma upp, lite så här olika smaker eller jag 
tycker om sås eller… men just makaroner har ju ingen speciell smak så det var 
inget som jag kunde spinna vidare på utan jag hade ju hoppats på några riktiga 
smakgrejer, eller att de tycker om spenatsoppa… det är ju en speciell smak… 
I -  Varför hade du hoppats på det? 
Maria -  Nej för då skulle man kunna spinna vidare på det… hur smakar det… och 
vad är det som du tycker är gott med just den smaken och då hade jag hoppats på 
några karaktäristiska smaker som man kunde dela upp det i salt och sött redan 
där… 
Med glass och godis… så att det är sött, men mat är oftast lite salt…  (Maria)  

Även om Maria inte får förslag från barnen på de smaker hon tänkt, så går hon 
ändå vidare med sin planering och de smaker hon från början tänkt ta upp. De 
förslag som barnen kommer med lämnas därhän för tillfället. 

Ett annat ämnesinnehåll som erhållits i undersökningen är olikheter i naturen. 
Pernilla beskriver att hon vill att barnen skall 

upptäcka att det finns olika saker som ser annorlunda ut, det kan kännas lent 
[…]Då ser de ju på annat sätt, om de plockar upp det, verkligen iakttar vad de har 
fått tag i, inte bara plockar och i en påse […] de skulle få artkännedomen där, inte 
bar gå ut i skogen för skogens skull utan de skall få se grejer som ligger i barken. 
Ett löv kan vara jätte-tunt. Inte bara, många gånger så har de bara matematik, det 
är ju inte bara, men de tittar inte på materialet barna, utan dom går och plockar och 
kastar med pinnar och kastar löv och de tittar inte ordentligt. Det finns ju faktiskt 
olika kottar och olika pinnar och olika löv. Mycket sånt, olika mossor, så de får se 
att det inte… precis som vi är olika så är naturen olika. (Pernilla)  
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Pernilla bestämmer redan från början att detta är vad utflykten skall handla om. 
Därefter anpassar hon uppgiften på olika sätt till barnens erfarenheter och 
tidigare kunskaper. Barnen ges stor valfrihet kring vad som skall jämföras. Och 
det är inte alltid som det blir som Pernilla tänkt. Hon väljer att gå vidare i 
barnens tankespår, och det innebär ibland att innehållet får ett annat fokus än det 
som var tänkt från början. Här är det i stället barnen som får styra innehållet. 
Det verkar som om ämnet får större plats vid planeringen än vad det sedan får 
vid undervisningssituationen. Då är barnen närvarande och det blir istället deras 
verklighet och intresse som får ”ta över”.  

Både Maria och Lisbeth söker efter ”undervisningsmaterial” som passar 
till det naturvetenskapliga innehållet. I Marias fall hittar hon en passande ramsa 
på biblioteket, och i Lisbeths fall innebär det att hon till slut skriver en egen 
saga, när hon inte fann någon som passade, innehållet kommer först och sedan 
bestämmer hon sig för hur detta skall kunna anpassas till barnen. Lisbeths saga 
belyser väl det innehållet som hon vill behandla och hon anpassar sagoläsningen 
till barnen genom att de själva får välja i vilken omfattning de orkar delta.  

Jag gjorde en liten kort [saga] utifrån dem... det får ju inte vara för långt du såg ju 
barnen sprang iväg lite ändå [...] de som vill lyssna skall få lyssna… tycker jag… 
så jag kände mig lite kluven den var lite orättvist mot dem som satt still och 
lyssnade då. Man får försöka och få till det ändå så gott det går. Man kan inte 
räkna med att de skall sitta still hela tiden de har haft en samling innan och jag har 
faktiskt inte berätta för dem att jag skulle ha det här med dom idag […]  man är 
mer överseende med de här små absolut… för de större barna de kan sitta och 
lyssna… de får komma med frågor det är ingen fara och lägga sig i… men de skall 
kunna sitta still en kort stund. Men det begär jag inte av små, små barn så. Då blir 
det bara olyckligt. (Lisbeth) 

Maria har också valt laboration som arbetssätt eftersom hon menar att barnen 
nog lär sig mer när de får göra något konkret, till exempel smaka. Hon anpassar 
sedan uppgiften till barnen genom att välja smaker som de känner igen:  

Jag valde inte några svåra smaker, utan det är ju sånt som dom har smakat på… 
grape kanske de inte har smakat på men… och apelsinen dom fick ju välja, då 
valde dom apelsinen först för att det var den dom kände igen och då tror jag det 
var lättare för dem att smaka på de andra sedan också, de hade fått börja med något 
bekant… (Maria) 

Maria låter även barnen välja om de vill smaka och titta på eventuella minspel i 
spegeln.  

Ja det var en tjej som inte ville titta i spegeln, tungorna tittade de på allihop men det 
var sedan när de åt så ville hon inte kika i spegeln. (Maria)  

Hon anser att det inte skall vara något tvång att smaka och undersökningen 
måste bygga på barnens frivillighet. 

Pernilla beskriver vikten av att iaktta, berätta, beskriva och känna för att lära sig 
att alla är olika, anpassningen till barnens verklighet görs genom att de får 
möjlighet att själva välja vad som skall iakttas och berättas om.  

Josefin har valt vissa djur som innehåll, utifrån preferensen ”svenska djur i 
skogen”. De djur hon väljer är sådana djur som barnen redan kan sånger om. 
Hon har sedan skrivit ramsor om djuren som skall fungera som gåtor för barnen 
så att de skall kunna gissa vad det rör sig om för ett djur. Detta kan ju ses som 
ett arbetssätt som är valt utifrån ämnet men vid intervjun visar det sig att Josefin 
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menar att rimmen också är en träning i språklig medvetenhet och inte enbart till 
för att barnen skall lära sig något om djuren. 

Ulrika förklarar att hennes val av arbetssätt, när barnen skulle få blanda egna 
färger, utgår från att barnen skall få pröva och ställa hypoteser ”gissa”, men 
också utifrån att hon vill ha kontroll över barngruppen. Det skall inte bli för 
rörigt och hon menar att hennes val gör att det blir mindre rörigt och att hon kan 
ha kontroll över vad alla gör. En anpassning har skett till den aktuella 
barngruppen som hon uttrycker består av flera ”myror i baken- barn”, hade hon 
haft färre barn eller andra barn kanske de skulle ha fått lite mer frihet. Ulrika 
uttrycker också vikten av att använda sig av intressanta experiment:  

…att man gör dem intressanta och att man blir sugen på att veta mer, det är väl 
det… Och sedan inte för betungande iden här åldern , utan mer lättsamt, mer 
smaka på. Gör man experiment med den nu, och sedan gör någon samma 
experiment med dem om fyra år, då har de ändå en förförståelse även om de inte 
förstår varför… de vet… och nästa steg är att ”jaha det var det som det berodde på, 
liksom” (Ulrika) 

Ett betydande faktor vid undervisningsval är att alla skall ha möjlighet att få 
vara med. Det påverkar inte innehållsvalet men det innebär anpassning till 
ämnet. Det kan innebära att pedagogen måste hjälpa barnen så att de kan 
deltaga. Hjälpen kan bestå av att läsa för någon som inte kan, bidraga med 
ytterkläder för utevistelse eller anpassa det som skall smakas på till allergiker. 
Det kan också innebära att låta olika barn ta olika mycket utrymme. 

 

5.3.2 Allmändidaktisk preferens vid val av innehåll och 
arbetssätt i undervisningen 
Här utgår undervisningen i första hand från barnen, därefter anpassas den till 
ämnet. När det gäller innehållsval har samtliga lärarstudenter ett ”temainriktat” 
synsätt, som innebär att de i valen i naturvetenskaplig undervisning även 
innefattar delvis annat innehåll, såsom till exempel språklig medvetenhet, läs 
och skrivutveckling, utveckling av fantasi och hänsyn till andra. De försöker 
också variera sin undervisning med utgångspunkt i olika kreativa aktiviteter och 
vid flera tillfällen pekar lärarstudenterna på vikten av att välja 
arbetssätt/metoder som barnen tycker om.  
När Maria presenterar en sång för barnen gör hon det med hjälp av bilder på 
rad.  

Dom här barna dom är jättepigga på att läsa och skriva, och vill väldigt gärna lära 
sig och då tänker jag… om dom får se hur man läser bilderna så kommer det in 
också hur man läser texten…(Maria) 

 Lisbeth ger uttryck för att en sagoläsning kan ha många olika syften:  
En saga kan ju vara bra till många olika saker, dels för att berätta något, eller för att 
kanske vila och slappna av eller för att få lite idéer till lekar, man kan ju leka 
sagor… (Lisbeth) 

I dessa fall är de motiv som kommer till uttryck inte knutna till ämnet, men 
sagan och sången är anpassade och valda för att passa det naturvetenskapliga 
innehållet. 
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Ulrika beskriver hur barnen får vänta på varandra när en efter en gissar vilken 
färg det blir, och därefter blandar olika färger, detta innebär hänsynstagande och 
övning i att våga prata och/eller våga gissa. Vikten av samarbete och att lära av 
varandra pekar Pernilla på när hon beskriver hur hon delat in barnen i 
”faddergrupper” med olika åldrar, när de skall arbeta tillsammans i skogen.   
Josefin beskriver hur hon valt ett innehåll utefter det hon sett att barnen är 
intresserade av  

Dom är intresserade av djur, och de har lådor och de sitter ofta och plockar med 
det, och mycket barnböcker handlar ofta om djur och alltså, jag kände att de hade 
varit i kontakt med det. Det finns en förförståelse om djuren, och då försökte jag 
leda in det på att de bor i skogen och lite så… (Josefin). 

De djur som Josefin valt är djur som barnen redan kan sånger om och har 
erfarenhet av, det är sångerna som styr vilka djur som blir viktiga. Josefin pekar 
också på att det är viktigt för henne att denna gång välja svenska djur och inte 
djur i till exempel djungeln.  

Då tänkte jag att de tycker om att sjunga och det kan man ju göra nåt sånt. Så fick 
jag in språket lite med rimmandet […] De tycker det är jätteroligt att sjunga. Och 
de är så duktiga på det (Josefin) 

Josefin använder sig också av en hemlig påse med djur som hon plockar upp ett 
efter ett. Detta har hon iakttagit att annan personal använt sig av och sett hur 
intresserade barnen varit av överraskningsmomenten.  

… redan första gången jag var här så hade (personal) en låda med sig med olika 
saker… Så tog hon fram en båt och alla visste med en gång ”Å det är den 
sången”, och sedan sjunger dom. Nu har jag ju haft samling själv och då har jag 
börjat prova lite, som jag sa jag har börjat känna mig lite mer säker, börjat testa 
lite. Och de tycker att det är superkul, så varför skall man inte köra vidare på 
det? Så jag tänkte man kan ju ha dom (djuren) där i då och så ta fram dem. Om 
man har allting framme, så försvinner lite av det där överrasknings… 
Spännande…(Josefin) 

Även Lisbeth menar att det är viktigt att det blir spännande och roligt för 
barnen, hon menar också att det är viktigt att det blir en helhet för dem och 
beskriver hur pedagogen måste ta hänsyn till barnens ålder, ju yngre barn ju mer 
konkret måste man vara. Pernilla är också inne på vikten av att överraska med 
något som barnen kommer ihåg långt efteråt: 

- Jag tänkte att det skulle bli en rolig händelse, någonting som de kommer ihåg, så 
att de inte glömmer bort, nu gick vi ju och plockade lite att de förhoppningsvis 
kommer att komma ihåg den här Troll-Fia precis som att de kommer ihåg 
SkräpFia… att det blir ett minne för dem, kommer ni ihåg när vi var i skogen. Att 
de får jobba och ha roligt. 
I- Vad tror du det är som gör att… hur tänker du kring att det är just sånt här som 
dom kommer ihåg? 
- För att det är annorlunda, jag tror inte att … visste många kanske gör det inte 
ofta och det är synd att man inte gör det oftare tycker jag för det är såna här grejer 
som barnen kommer ihåg… och det görs, alltså man gör det ofta bara med de 
yngre barnen det är nåt jag har tänkt på faktiskt, varför gör man det inte med de 
äldre som är tio-elva år de är inte så stora egentligen. Det är ju såna här roliga 
händelser som barna lär sig på som kommer naturligt, alltså, skoj, roligt lärande 
som bara, som dom kommer ihåg, Jag vet inte om det är så, men jag tror det, det 
var så jag tänkte när jag planerade Trollfia, att det skulle bli en överraskning. 
(Pernilla) 

Såväl Pernilla, som Josefin och Lisbeth verkar ha iakttagit barnen för att se vad 
de tycker är spännande och intressant. Detta blir ett didaktiskt val som sedan 
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anpassas till det naturvetenskapliga innehållet. Lisbeth menar också att det är 
viktigt att använda sig av någonting som barnen redan känner igen och har 
förkunskaper kring när man skall undervisa i naturvetenskap:  

Ett bra sätt att föra in naturen, så att säga: vad som händer i naturen, olika årstider 
och om djuren, hur de lever och bor och växter och sånt, är att ta nånting som 
barnen har lite förkunskaper om, så dom förstår, så dom har förförståelse som man 
säger då. Och så kan man ju spinna vidare på det, istället för att ta något helt nytt, 
för det kan ju vara besvärligt. Man måste ha något konkret, nåt som dom jaaa, har 
sett eller sjungit om eller lekt eller någonting, och då är det lättare att fortsätta och 
berätta om det, eller prata om det och göra nåt av det... (Lisbeth) 

 
 

5.4 Sammanfattande slutsats 
 

5.4.1 Lärandemål och allmändidaktik 
Resultatet i studien visar å ena sidan att viktiga naturvetenskapliga kunskapsmål 
för framtiden kan fokuseras mot ämnet, individen eller samhället, när det gäller 
långsiktliga lärandemål. Å andra sidan utgår lärarstudenterna vid sina 
undervisningsval ifrån övergripande allmändidaktiska värdepedagogiska 
utgångspunkter med mål som förutom naturvetenskapliga kunskaper till 
exempel syftar till att lära sig läsa, träna motorik, arbeta i grupp, lyssna på 
varandra och ”vänta på sin tur”.  

 

5.4.2 Verksamhetsmål och ämnesdidaktik 
Deltagarna i studien lyfter också fram mål som är tydligt knutna till 
verksamheten. Det är viktigt att verksamheten skall utgå från barnens 
erfarenheter, intresse och förutsättningar. Det är också viktigt att undervisningen 
skall vara rolig, vilket kan betyda både intressant och spännande. Dessa faktorer 
får oftast stor prioritet vid undervisningsvalen även om det ibland kan vara så att 
utgångspunkterna för de didaktiska valen först och främst fokuserar mot ämnet 
naturvetenskap och de lärandemål som studenten satt upp. I de fall anpassas 
undervisningen därefter för att skapa relevans för barnen.  

 

5.4.3 Huvudsakliga perspektivval 
Naturvetenskaplig undervisning på förskolan intar enligt ovanstående inte ett 
”antingen eller” förhållande, enligt resultatet i denna studie. Det handlar snarare 
om ett ”både och” förhållande. Resultatet presenteras i och för sig i tre skilda 
teman vilka presenterar naturvetenskaplig undervisning sett ur olika perspektiv, 
men perspektiven kan relateras till varandra och visar på undervisningens 
nödvändiga komplexitet. Även om lärarstudenterna ibland har ämnesinnehållet 
som en första preferens så är det inte alltid som arbetssätten är tydligt 
naturvetenskapliga. Här visar det sig att barnens intresse och individuella 
förutsättningar kommer i fokus istället. Arbetssätten, till exempel sjunga och 
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läsa saga, väljs utefter att barnen tycker det är ”roligt”, inte för att det är ett 
tydligt naturvetenskapligt arbetssätt.  

Vilka huvudsakliga perspektivval visar då studien? Det är tydligt att 
lärarstudenternas undervisning utgår både från barnet och från ämnet. Resultatet 
visar inte på preferenser som kan knytas till personer och det är heller inte syftet 
med studien. Vid en övergripande sammanfattning visar det sig dock att även 
om ämnet ibland har första preferens så tas det direkt hänsyn till de individer 
som skall undervisas. Det förekommer inte vid något tillfälle att studenterna 
både planerat och genomfört utan att ta hänsyn till de barn eller den barngrupp 
de undervisar. 



 

 44 

6. Diskussion  
 
6. 1 Metoddiskussion 
 
När det gäller studiens resultat bör det observeras att samtliga deltagare kommer 
från Högskolan i Skövde. Det kan vara så att ett visst förhållningssätt i den 
undervisning som bedrivs vid högskolan i Skövde haft företräde, och att 
studenterna upplevt att vissa undervisningsstrategier eventuellt har förespråkats 
till favör för andra. Hade studien genomförts i ett annat tidsperspektiv, eller om 
fler lärosäten varit representerade hade kanske resultatet, mot bakgrund av detta, 
blivit ett annat. 

Intressant för min studie kan vara att mina respondenter undervisar på 
förskolan, vilket innebär att det blir mycket större svårigheter för dem att 
relatera tillbaka till egna erfarenheter kring naturvetenskaplig undervisning. 
Lager Nykvist (2003) lyfter att hennes respondenter relaterar tillbaka till sin 
egen skolgång och sina egna upplevelser där. Även om mina respondenter 
tillbringat tid som barn på förskolan är det kanske inte något som de kommer 
ihåg. Vid ett uppföljande seminarium (som ingick i det större 
forskningsprojektet) ställdes denna fråga till de numera färdiga lärarna och det 
framgick att de har med sig förebilder från både förskolan och grundskolan.  

 
6.1.1 Begreppet undervisning 
Undervisningsbegreppet används i denna studie som en beskrivning av det som 
den lärarstuderande planerat, genomfört och efteråt reflekterat över. 
Respondenterna har hela tiden varit medvetna om att det jag varit intresserad av 
är deras didaktiska val, alltså hur de motiverar de val de gjort när de planerat en 
aktivitet samt de eventuella förändringar de valt att göra vid genomförandet. 
Innebörden i begreppet undervisning har således aldrig diskuterats på det sätt 
som Rosenqvist (2000) gjort. Däremot används undervisning på liknande sätt 
som Rosenqvist redogör för. Det kan vara så att jag och lärarstudenterna har 
olika uppfattningar om vad begreppet undervisning innebär, men jag anser inte 
att det är något problem då detta inte varit en central fråga i studien. Det är 
snarare så att användandet av begreppet ”undervisning” kan vara ett uttryck som 
belyser att studien ingår i ett större forskningsprojekt som behandlar val i 
undervisningen. I detta forskningsprojekt är alla skolformer inkluderade, från 
förskolan till gymnasieskolan, vilket också innebär att yrkeskategorin 
”förskollärare” inte förekommer som särskiljd benämning i studien.  

 
6.1.2 Genomförande 
Vid den första telefonkontakten som gjordes beskrevs studiens syfte och att 
förutsättningen för att deltaga var att undervisa kring något inom 
naturvetenskapens område. Studenterna informerades givetvis om att 
aktiviteten/samlingen skulle observeras, men när det gällde tidsomfång var jag 
noga med att påpeka att respondenten själv fick bestämma omfattningen. Jag 
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ansåg att det var av största vikt att autonomin här skulle vara så stor som möjligt 
för respondenterna, vilket innebar observationstillfällen som varade allt mellan 
15 minuter och två timmar. Innehållsmässigt var jag noga med att inte 
ifrågasätta studenternas val. Vid något tillfälle beskrev också en av 
respondenterna att hon från början varit lite orolig för att det kanske inte var så 
mycket naturvetenskapligt innehåll i det hon valt, men att hon sedan ändrat sig 
och insett att det var hennes val och att det skulle accepteras.  

Vid tre av de fem undervisningstillfällen som ingår i studien genomfördes 
mitt besök i samband med att en annan lärare från högskolan genomförde sitt 
VFU-besök. Studenterna fick givetvis välja hur de önskade ha det och dessa 
respondenter valde att samordna detta. Efteråt kan konstateras att det inte var en 
helt oproblematisk lösning. Vi var vid dessa tre situationer, helt plötsligt två par 
”extra ögon” som observerade, och även om jag satt helt tyst under 
utvärderingssamtalet efteråt, där jag givetvis frågat om jag fick delta, kan det ha 
påverkat resultatet. Barnen i grupperna kan också ha tyckt det varit ovanligt att 
ha två vuxna till i rummet. Detta försökte jag dock eliminera genom min 
placering i rummet. En av respondenterna, numera färdigutbildad och arbetande 
lärare, har också vid uppföljande seminarietillfälle uttryckt att om hon hade fått 
samma valmöjlighet idag hade hon istället valt två separata tillfällen.  

Vid ett tillfälle genomförde jag ensam både lärarbesök och 
observation/intervju i studiens syfte. Jag var då mycket noga med att göra 
studenten medveten om de två, skilda rollerna och vi genomförde det 
utvärderande VFU-samtalet först, tillsammans med en av lärarna i arbetslaget på 
skolan. Därefter togs en kort paus och läraren lämnade oss ensamma. Lager 
Nyqvist (2003) beskriver vikten av att bedömningen föregår den för studien 
gällande intervjun. ”Lärarstudenter har ett behov av att få veta att deras 
övningsundervisning bedöms som acceptabel, innan de kan genomföra ett mer 
avslappnande samtal” (Lager Nyqvist 2003, s 75). 

Även om jag varit studenternas lärare i andra kurser under utbildningens 
gång var jag inte kursansvarig i några av de kurser som respondenterna deltog i 
under denna sista termin. Det var endast vid ett tillfälle som jag skulle kunna ha 
betraktats som lärare och det var vid ovan beskrivna tillfälle då det utvärderande 
besöket genomfördes vid samma tillfälle som intervjun. Däremot finns det en 
möjlighet att respondenterna försökte ”tänka till” lite extra kring 
naturvetenskapen eftersom de visste att det rör mitt intresseområde. Jag ser dock 
inte detta som något större problem eftersom det redan inledningsvis 
redogjordes att det var en förutsättning att ha ett naturvetenskapligt innehåll för 
att kunna delta i studien. Jag ser det snarare som en fördel att jag tidigare i 
utbildningen varit en av kursledarna i den naturvetenskapliga kursen som 
erbjuds som specialisering, då det vid intervjuerna också visade sig vara lätt för 
studenterna att relatera och hänvisa till olika moment (vi talade så att säga 
samma språk). 

 
6.1.3 Trovärdighet  
Varken Utgångspunkter eller Lärandemål/Verksamhetsmål skall ses som 
personliga utan mer som olika perspektiv på vad undervisningen kan utgå ifrån 
och kan syfta till i en förlängning. Även om studien kan ses som inspirerad av 
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hermeneutiken har jag inte gått så långt som att pröva flera olika tolkningar på 
ett fördjupat sätt, vilket är en del av hermeneutisk metod (Ödman, 1979). 
Däremot har jag på ett mer generellt plan funderat på begreppen allmändidaktik 
och ämnesdidaktik. Finns det andra begrepp som skulle kunna ha varit mer 
användbara och tydliga för att ge möjlighet till ökad förståelse? Valet att 
använda begreppen ämnesdidaktik och allmändidaktik var inte självklart. Under 
studiens framväxt har funderingar kring alternativa begrepp varit föremål för 
reflektion. Ett alternativ hade varit att i analysen använda läroplansteoretiskt och 
fenomenografiskt perspektiv. I nedanstående tabell finns de andra funderingar 
kring begrepp jag haft.  
Ämnesdidaktik   <->   Allmändidaktik 

Fenomenografisk didaktik  <->  Läroplansteoretisk didaktik 

Kunskapserfarenhetsbaserad  
didaktik        <->  Livserfarenhetsbaserad didaktik 

Filosofisk didaktik  <->  Praktisk didaktik 

En fördel med det sätt jag valt är att begreppen ämnesdidaktik och 
allmändidaktik blivit ytterligare något problematiserade i ett förskoleperspektiv 
vilket kan ses som en möjlighet till kunskapsutveckling inom förskolans 
område.  

 
6.1.4 Etik 
Denna studie ingår till viss del även i det större forskningsprojektet ”Att 
undervisa är att välja”. I detta projekt ingår seminarier och uppföljande 
intervjuer och eventuellt även observationer. Vid de första kontakterna som togs 
med lärarstudenterna uttrycktes i två fall tveksamheter att fortsätta på grund av 
barnledighet och/eller eventuellt fortsatta studier. Det har i efterhand dock visat 
sig att det finns ett intresse av att fortsätta delta i projektet trots tidigare 
tveksamheter. 

När det gäller begreppet konfidentialitet kan jag inte hävda att en person, 
med vetskap om vilka som ingått i studien, inte skulle kunna känna igen de 
olika respondenterna. Dessa personer är i så fall sådana som studenterna själva 
vidtalat och berättat om sitt deltagande i studien, och då menar jag att 
konfidentialitet ändå efterstävats. Däremot är deltagarna i studien 
avpersonifierade, så att någon utomstående inte har möjlighet att identifiera 
dem.  

 



 

 47 

6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Utgångspunkter i undervisningen - Polarisering av 
studiens didaktiska begrepp? 
Enligt Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) är det viktigt för 
pedagogen att i sitt pedagogiska arbete i förskolan ta hänsyn till barns 
erfarenheter och intresse, och samtidigt arbeta mot mer specifika kunskapsmål. 
Dessa skilda fokus motsäger inte varandra, men det kan ändå vara så att något 
måste ha första prioritet i lärarens didaktiska val. Är det kunskapsmål och 
ämnet, eller är det värdemål och barnet som är utgångspunkten i lärarens 
didaktiska val? Är det rimligt att polarisera dessa båda didaktiska 
utgångspunkter? Jag menar att det är en förutsättning för att teoretiskt försöka 
ge möjlighet till ytterligare förståelse för undervisningsval. Detta reduktiva 
synsätt är dock inte per automatik relevant i praktiken. Här måste läraren 
förhålla sig till komplexiteten.  

När det gäller den inriktning som respondenterna i studien läser ”lärande i 
tidiga åldrar”, har den en annan inriktning än rent naturvetenskaplig. I denna 
inriktning finns, vid Högskolan i Skövde, istället kurser som behandlar yngre 
barns förutsättningar för lärande och utveckling samt verktyg för undervisning 
och yngre barns lärande. Den didaktik som finns inom utbildningen är till mesta 
del allmänriktad. De flesta lärarstudenter som läser inriktningen mot lärande för 
tidigare åldrar vid Högskolan i Skövde väljer dock, att under sin sjätte termin 
läsa en specialisering som omfattar 20 p matematik, naturvetenskap och teknik, 
inriktad mot yngre barn. Denna kurs är till stor del didaktiskt inriktad, men den 
innehåller även naturvetenskaplig ämnesteori. När det gäller den inriktning mot 
naturvetenskap och matematik för grundskolans tidiga/sena år respektive 
gymnasiet innehåller den mer naturvetenskapligt (skol)ämnesinriktade kurser, 
vid en naturvetenskaplig institution. Dessa kurser har mindre kontinuerlig 
didaktisk koppling. Östmans (1996) två olika sätt att förhålla sig till 
naturvetenskaplig utbildning, den akademiska och den romantiska traditionen, 
syns till viss del vid lärarutbildningen i Skövde, där inriktningen mot 
naturvetenskap och matematik är mer av den akademiska traditionen med 
praktiskt tillämpad naturvetenskaplig undervisning, medan inriktningen mot 
tidigare åldrar (förskola och grundskolans tidiga år) är mer av den romantiska 
traditionen, med mer moraliskt tillämpad naturvetenskaplig undervisning. Detta 
torde innebära att de studenter som läser inriktningen ”lärande för tidiga åldrar” 
inte blivit utpräglade ”naturvetare” utan istället har en humanistisk och 
samhällsvetenskaplig syn på det naturvetenskapliga ämnet när det kommer till 
undervisningssituationen. 

Det är dessa lärarstudenter som ingår i min studie och i ett 
naturvetenskapligt perspektiv framkommer det tydligt att det också är den 
sistnämnda ”romantiska” traditionen som vid flertal tillfällen kommer fram i 
studien. Det visar sig bland annat i respondenternas förhållningssätt till det som 
Donnelly (2004) beskriver som ett humanistiskt sätt att se på naturvetenskapen, 
med till exempel mindre förutbestämt och mer, enligt barnet/eleven, 
meningsfullt innehåll. Respondenterna i studien hyser dock varken rädsla eller 
okritisk beundran för naturvetenskapen på det sätt som Sjøberg (2000) 
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beskriver. Istället använder de sig mer av det som Donnelly (2004) uttrycker 
som humanisminspirerad naturvetenskaplig undervisning. Jag vill dock 
poängtera att det inte behöver vara så att undervisningen måste ha barnet som 
utgångspunkt i en romantisk tradition, lika lite som (skol)ämnesteorin alltid 
måste stå i fokus i den akademiska traditionen. Doverborg & Pramling (1995) 
menar att det inte skall vara barnets intresse som skall styra innehållet. 
Pedagogen skall inte utgå ifrån att barnen är intresserade, det blir istället 
pedagogens uppgift att se till att ett intresse väcks. Denne pedagog har också 
kunskaper om vad som är viktigt för barnen att kunna, både i ett 
ämnesdidaktiskt styrdokuments-perspektiv och i ett allmändidaktiskt, 
psykologiskt, pedagogiskt, kulturellt perspektiv. Pedagogen kan då få till en 
undervisning som bygger både på utveckling av relevanta ämneskunskaper och 
på barnets genuina intresse. Resultatet visar att respondenterna inte alltid 
”snävar in” sin undervisning mot ämnet (Englund, 2004) och då får ämnets 
innehåll stå tillbaka eller omvärderas till förmån för den enskilde individen och 
dennes erfarenheter och förförståelse.   

Ett sätt att förhålla sig till ovanstående kan vara att använda Schüllerqvist 
(2001) beskrivning av ämnesdidaktiken som ett mittfält mellan 
allmändidaktiken och ämnesteorin. Som en bro som binder samman de båda 
”världarna”. Detta skulle jag vilja utveckla till att se på det som en tratt (se figur 
sidan 10), och då anser jag att respondenterna inte ser på sig själva som varken 
ämnesdidaktiker eller ämnesteoretiker, däremot som pedagoger som undervisar 
i ett ämne (Harlen, 1998). En intressant fråga blir i sammanhanget om detta sätt 
att förhålla sig till didaktikbegreppet är något som skulle gagna även äldre 
elever i grundskolan, eller om det är så att detta sätt att se på undervisningens 
utgångspunkter är anpassat till undervisning bland yngre barn? 

De skilda utgångspunkterna som studenten kan ha i sin undervisning är 
intressanta och inte helt oproblematiska för lärarstudenten då det vid flera 
tillfällen leder till att det blir ”barnen som styr verksamhetens innehåll”. Ibland 
är det ett medvetet förutbestämt val studenten gör vid planeringen, men ibland 
förändras verksamheten under genomförandets gång och det är många beslut 
som tas i en undervisningssituation. Ämnet kanske var i fokus vid planeringen, 
men sedan vid aktiviteten, eller samlingen, inträffar händelser som gör att det 
blir barnens intresse som får ”ta över”, som till exempel när Josefin beskriver ett 
tidigare tillfälle då barnen inte alls verkat förstå det Josefin valt som innehåll 
och hur hon då förändrar sin planering och gör något annat istället, eller när 
barnen i Pernillas grupp skulle samla saker för att iaktta och jämföra, men 
barnen kom med så mycket andra kommentarer, så påsarnas innehåll inte 
fokuserades vid detta tillfälle. Vid efterföljande intervjuer kring detta då 
studenterna fick möjlighet att reflektera över sina val ”reflection on action” 
(Schön 2003, Roth 1998) visade det sig dock att valen att avstå från den tänkta 
planeringen var enkla att göra, även om det leder till ett visst ”merjobb”, 
antingen genom att planera om, eller att fortsätta en annan dag. Jag menar att 
detta sätt att reflektera och agera i undervisningssituationen visar på en 
allmändidaktisk kompetens.  

När en lärare har allmändidaktisk preferens och utgår ifrån barnen och 
deras livsvärld och intresse, är det en förutsättning att läraren känner igen 
”naturvetenskapen” när den visar sig, så hon kan fånga upp intresset, på vilket 
sätt det än visar sig, vilket kräver ämneskunskaper. Detta sätt att göra didaktiska 
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val, med barnet i fokus mer än ämnet, menar jag är mer använd i förskolan än i 
skolan, mycket på grund av frånvaron av kursplaner i förskolan.  Det är då lite 
motsägelsefullt att de studenter som utbildar sig mot de yngre åldrarna i 
förskolan och grundskolans tidiga år är de som har så lite naturvetenskaplig 
ämnesteori i sin utbildning. Enligt Alexandersson (1994) är det också så att det 
inte är förrän en lärare besitter gedigna ämneskunskaper som undervisning sker. 
Detta kan vara en av orsakerna till att respondenterna i två fall tydligt beskrivit 
hur deras innehållsliga val också är gjorda utifrån deras eget intresseområde. 

Om läraren däremot har en ämnesdidaktisk preferens och utgår ifrån 
innehållet i första hand, är det istället en förutsättning att läraren förutom 
kunskaper i att tolka kursplaner och läroplaner dessutom har förmågan att göra 
naturvetenskapen relevant för barnen, vilket kräver didaktiska kunskaper. Detta 
ämnesdidaktiska perspektiv anser jag är mer frekvent förekommande i skolan än 
i förskolan, och det talar emot att inriktningen för de studenter som skall arbeta i 
grundskolan och gymnasiet har övervägande delen (skol)ämnesteori och inte så 
mycket didaktik i sin inriktning. 

Som en konsekvens av detta borde den naturvetenskapliga inriktningen 
vid lärarutbildningen innehålla mer didaktik för att studenterna i sin 
yrkesprofession både skall kunna hantera de olikheter och individuella 
önskemål från elever som framkommer, och också ha ett mer humanistiskt 
perspektiv (Donnelly, 2004) på sin naturvetenskapliga undervisning. På 
liknande sätt borde den inriktning som utbildar lärare i tidigare åldrar fokusera 
mer på (skol)ämnesteori och kanske också ämnesdidaktik enligt den 
fenomenografiska traditionen för att förbereda studenterna att känna igen 
naturvetenskapen när barnen visar ett sådant intresse. Det viktigaste är dock att 
den naturvetenskapliga utbildningen i lärarutbildningen, både när det gäller teori 
och didaktik, måste ha ett tydligt fokus på barn/elevers framtida liv och leverne. 
Eftersom vi inte vet idag hur den kommer att te sig för barnen måste 
naturvetenskapliga kunskaper riktas mot det som bland annat Dahlin (2001), 
Hodson (2003), Donnelly (2004) och Sjöberg (2000) beskriver som realistisk, 
humanistisk, relevant och holistisk naturvetenskap. 

Det är viktigt att påpeka att förhållningssätten och utgångspunkterna 
absolut inte är statiska och personliga, utan de varierar snarare från situation till 
situation. En fråga som skulle kunna vara intressant är om dessa didaktiska 
utgångspunkter fokuseras på olika sätt av pedagoger med olika bakgrund, med 
olika utbildning, i olika ålder. Det är dock i dagsläget inget som jag lagt någon 
större vikt vid i analysen. 

Det kan synas som att utgångspunkterna när det gäller de didaktiska valen 
varit förutbestämda. Studenterna hade redan från början fått som uppgift att 
planera och genomföra ett undervisningsmoment med naturvetenskapligt 
innehåll. Givetvis var ämnet förutbestämt men i den efterföljande intervjun 
kring valen som studenterna gör visar det sig att de primära utgångspunkterna 
för undervisningen inte går att härleda till att de varit ”påtvingade” ett ämne, 
snarare tvärtom. Den student som mest tydligt påtalade att naturvetenskapen 
varit det primära (och svåra) vid planeringen var den som i flest fall utgick ifrån 
barnen.   
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6.2.2 Styrdokument 
Ingen av respondenterna motiverar vid efterföljande intervju sitt val av innehåll 
explicit utifrån styrdokumenten, till exempel Läroplan för förskolan (Lpfö 98).  

 Lärarstudenterna uttrycker mål med verksamheten som handlar om att 
den skall vara rolig, individanpassad och bygga på erfarenheter som viktiga. 
Även om studenterna inte nämner det så uttrycks just detta förhållningssätt i 
Lpfö 98 som väsentligt i förskolans pedagogiska verksamhet. Läroplanen 
beskriver hur förskolans verksamhet 

Skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och för sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, 
behov och åsikter. (Utbildningsdepartementet 1998, s 8) 

Det skulle kunna vara så att respondenterna inte tagit till sig de delar av den 
högskoleförlagda utbildningen som berör allmän- och/eller ämnesdidaktik, 
eftersom de inte relaterar till styrdokument i likhet med vad som framkommer i 
Lager Nyqvists studie (2003). Jag anser dock snarare att de är didaktiskt 
medvetna och uttrycker att sociala och kulturella motiv är bättre lämpade att 
använda för att motivera sina undervisningsval (Tobin, 1998). Jag vill uttrycka 
det som att studenterna ”har det i ryggmärgen”. Denna ståndpunkt grundas först 
och främst på att deras uttalade motiv väl stämmer överens med Lpfö 98, men 
att studenterna ser andra motiv än styrdokument som viktiga. Styrdokumenten 
har inte något egenvärde och undervisningen måste bygga på annat än att hävda 
att ”mitt motiv är att det står i styrdokumenten”. Detta överensstämmer med 
Uljens (1997) beskrivning av en skoldidaktisk teori där läroplaner och 
kursplaner får då en underordnad betydelse. Det överensstämmer även med 
Sträng H. och Dimenäs (2000) då de menar att innehållet behöver motiveras 
med annat än skolämnesteori, även om deras perspektiv kanske mer kan 
hänvisas till grundskolan och dess skolämnesstrukturerade kursplaner.  En 
intressant följdfråga blir då om detta synsätt, att motivera sin undervisning 
utifrån annat än styrdokument, också skulle kunna användas av förskolan och då 
kallas ”en förskoledidaktisk teori”?  

 
6.2.3 Mål och framtidsvisioner med naturvetenskaplig 
undervisning   
Det finns skilda sätt att belysa vikten av naturvetenskapliga kunskaper inför 
framtiden. Jag vill framhålla att även om det verkar som att respondenterna 
personligen företräder enskilda perspektiv kring undervisningens mål, vad den 
skall syfta till så är detta inte fallet. Det är deras utsagor kring den specifika 
situation som blivit föremål för analys och tolkning, inte respondenterna 
personligen. De förhållningssätt till framtidsriktade lärandemål gällande 
naturvetenskaplig kunskap som framkommer i studien, är inte heller explicit 
uttalade av studenterna. Vid analysen och tolkningen av intervjuerna i ett 
helhetsperspektiv utkristalliserade sig dock tydligt tre olika sätt att förhålla sig 
till individuella lärandemål för framtiden. De utbildningsfilosofiska teorier som 
Arfwedson (1998) beskriver kan ses som ett redskap för min tolkning då jag i 
dessa teorier funnit ett liknande sätt att se på frågan. När det gäller Östmans 
läromedelsanalyser har dessa också bidragit till en fördjupad tolkning, då det 
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trots att det i hans fall gäller textanalyser, går att finna liknande förhållningssätt 
som de som framkommer i denna studie. 

Studenternas utsagor belyser vikten av att utveckla kunskaper genom att 
sätta innehållet i relation till individen, naturvetenskapen och samhället. Även 
om deltagarna i studien inte relaterar till styrdokument så beskrivs det i 
läroplanen för förskolan att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för allas lika värde både när det gäller människor och allt annat 
levande, samt att barnen skall utveckla respekt och omsorgskänsla för dessa 
individer. 

Ett av syftena med naturvetenskaplig kunskap, som framkommer i 
studien, är att det kan vara bra att ha i framtiden. Undervisningen har ett tydligt 
ämnesfokus där den bygger på tidigare kunskaper och syftar till utvecklandet av 
nya kunskaper, som kan vara bra att ha i framtiden. Detta menar jag visar på ett 
ämnesfokuserat framtidsperspektiv i undervisningen. Ett annat framtida syfte 
som också visar på samma förhållningssätt är att barnen skall ha lite koll på 
läget. Även här finns ett tydligt innehåll som motiveras med att det är viktigt att 
ha grundläggande kunskaper i framtiden. Arfwedson (1998) kallar detta en 
kunskapscentrerad praktisk teori och menar att denna undervisning motiveras 
med att det är viktigt att barnen har goda naturvetenskapliga kunskaper och att 
de har en förståelse för ämnet. Jag anser att detta i viss mån också speglar det 
ämnesdidaktiska perspektiv som den naturvetenskapliga undervisningen vid 
lärarutbildningen har. Harlen (1998) uttrycker också vikten av att det är viktigt 
att tidigt göra de små barnen medvetna om naturvetenskap, och att få upptäcka 
ämnet. Östman visar en något mer kritisk hållning till detta fokus, även om hans 
studie intar ett läromedelsperspektiv, då han menar att det är en disciplinär No-
undervisning som kan ses som avhumaniserad, där vetenskapsmän ses som de 
som kan få fram den ”rätta kunskapen – sanningen” med de rätta metoderna. 
Kopplat till skilda sätt att belysa didaktik anser jag att detta förhållningssätt till 
lärandemål kan ses som fenomenografisk didaktik, då det är pedagogens uppgift 
att hitta de nyckelbegrepp som undervisningen bör handla om och 
undervisningen snävar in mot ämnet på det sätt som Englund (2004) beskriver. 

Ett annat lärandemål när det gäller framtidsperspektiv som framkommer i 
studien är att fokusera på barnet (individuellt), att det är viktigt att barnen lär 
känna sig själva först, innan man lär sig om omvärlden.  Detta menar jag är ett 
individfokuserat framtidsperspektiv. Undervisningen utgår till stora delar utifrån 
det som studenten uppfattar som barnets behov. Arfwedson (1998) beskriver hur 
denna undervisning, en elevcentrerad praktisk teori, motiveras med att 
kunskaperna är nödvändiga för den enskilde individens utveckling. Här kan jag 
se att det i viss mån speglar det allmändidaktiska förhållningssätt som lyfts i 
inriktningen ”lärande i tidiga åldrar” vid lärarutbildningen i Skövde. I Östmans 
(1996) läromedelsperspektiv beskrivs detta fokus som en praktiskt tillämpad 
No-undervisning med människan i centrum. Naturen är till för människan och vi 
får lära oss att nyttja den på bästa sätt. Satt i relation till didaktiska val och 
ämnesdidaktik anser jag att detta också visar på ett konstruktivistiskt 
förhållningssätt, där kunskap utvecklas genom att individen utmanas (Duit & 
Tregust, 2003). Däremot är detta undervisningsval något som går att använda i 
alla ämnen, och är därmed inte specifikt för ämnet naturvetenskap.    
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De sista utsagorna kring naturvetenskapens lärandemål inför framtiden 
handlar om att sätta naturvetenskapen i ett samhällsperspektiv. Här handlar det 
om en framtidsvision där barnen skall lära sig visa respekt och hänsyn och att 
alla individer är lika mycket värda. Detta kallar jag ett samhällsfokuserat 
framtidsperspektiv. Undervisningen genomsyras av kunskaper som inte enbart 
är naturvetenskapliga. Istället lyfts vikten av att i framtiden inte förstöra naturen 
och att man måste ta ett ansvar för alla. Denna teori kallas av Arfwedson (1998) 
för en samhällscentrerad praktisk teori, där naturvetenskapliga kunskaper är 
nödvändiga för att användas som medel för att kunna göra ställningstaganden 
kring såväl globala problem som i värdefrågor. Detta holistiska sätt att närma 
sig ett ämne fokuserar på allmändidaktiska frågor, värdepedagogik (Thornberg 
2004) och ett mer övergripande läroplanteoretiskt perspektiv (Englund 2004). 
Detta förhållningssätt speglar det didaktiska perspektiv som finns inom det 
allmänna utbildningsområdet vid lärarutbildningen i Skövde. Enligt Östman så 
kan detta fokus, när det finns i läromedelstexter, kallas för en moraliskt 
tillämpad No-undervisning, och innebär att människans sätt att förhålla sig till 
naturen måste bygga på moraliskt ansvar för hela samhället.  

 

6.2.4 Vad är lärandemål och vad är lärandemedel?  
Slutligen skulle jag vilja lyfta några didaktiska frågor kring mål och medel i 
förskolans verksamhet. Resultatet visar att naturvetenskaplig undervisning inte 
intar ett ”antingen eller” -förhållande. Det är till exempel inte så att 
respondenterna ena dagen genomför undervisning med utgångspunkt i ämnet för 
att nästa dag fokusera på barnet. Snarare sker allt på en gång, med oändligt 
många beslut och förändringar av den tänkta planeringen. Alexandersson (1994) 
har i sin studie funnit att undervisning kan utgå från olika medvetandeakter. Det 
mest vanliga att rikta sin undervisning mot är den pågående verksamheten. Det 
minst förekommande i hans studie, som omfattar mellanstadielärare, är lärare 
som riktar sitt medvetande mot ett specifikt innehåll. Jag klargjorde redan från 
början för lärarstudenterna som ingår i den nu aktuella studien att det var 
didaktiska val jag var intresserad av, och mina intervjufrågor rörde såväl 
innehållsspecifika frågor som frågor kring arbetssätt. Trots detta har jag i min 
studie funnit att studenterna ibland har svårt att skilja på vad som är innehåll 
och vad som är arbetssätt. Det de gör bestämmer innehållet i verksamheten. Att 
sjunga på en samling kan ses både som ett innehåll i sig, för att skapa variation 
och få med sig alla barn enligt målen med verksamheten, och som ett arbetssätt 
för att nå lärandemål som berör ett naturvetenskapligt innehåll. Ett sätt att 
förhålla sig till detta är att betrakta förskolans verksamhet som en pedagogisk 
arena med inriktning att både lära ett specifikt innehåll, men också lära sig 
arbetssätten, att medlen blir målet. Att sjunga en sång om spindeln, eller att 
bygga ett igelkott-bo leder förhoppningsvis till mer kunskap om spindeln eller 
igelkotten. I ett mer långsiktligt perspektiv kan det leda till att barnet lär sig visa 
hänsyn och/eller får insikt i den svenska naturen och dess djurliv, men det leder 
också till att det lilla barnet lär sig ett nytt uttrycksmedel (t.ex. sjunga eller 
skapa), något att använda sig av längre fram i livet för att tillgodogöra sig andra 
kunskaper. Dahlin (2001) kritiserar den didaktiska naturvetenskapliga 
forskningen idag och menar att den borde fokusera mer på estetik. För att 
utveckla förståelse för naturvetenskapen skall den upplevas med alla sinnen. 
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Detta är något som kommer till uttryck i min studie. Maria valde ett innehåll där 
barnen fick smaka och Ulrika valde att blanda färger utifrån motiveringen att 
det är bra att kunna i framtiden. Josefin valde att sjunga, Pernilla valde att samla 
saker som barnen kunde känna eller lukta på och Lisbeth valde slutligen ett 
innehåll utifrån att barnen skulle få höra saga, sjunga och bädda ner igelkotten 
med motivering att det skulle vara något konkret. Deltagarna har valt ett 
naturvetenskapligt innehåll, både för att barnen skall få uppleva naturvetenskap 
med sina sinnen, men i vissa fall också för att de skall lära sig uttrycksmedlet. 
Medlen blir målet med undervisningen, ganska jämförbart med de estetiska 
ämnena till exempel bild, musik och slöjd i grundskolan, eller att lära sig 
bokstäver som ett mål ena dagen och använda dem som ett uttrycksmedel andra 
dagen. Därför kanske det också blir extra viktigt för lärarstudenterna som 
undervisar i de yngre åldrarna att verksamheten skall upplevas som rolig 
(variationsrik, erbjuda upplevelser), erfarenhetsbaserad (bygga på tidigare 
kunskaper eller livserfarenheter) och individanpassad, då målet är att barnen 
skall få utveckla de arbetssätt som de är intresserade av, men även lära sig andra 
nya medel. 

Jag håller med Thulin (2006) när hon belyser risken för att 
naturvetenskapen försvinner i all annan verksamhet. I hennes studie har hon 
märkt hur leken kopplas ihop med lärande på ett sätt som kanske inte alltid är 
det ultimata sättet att nå naturvetenskapliga lärandemål. Hon lyfter också 
begreppet educare, pedagogik och omsorg i ett förenande perspektiv. Jag kan i 
min studie se hur naturvetenskapliga kunskap är ett bland många mål att arbeta 
mot i förskolan och det är viktigt att pedagogerna har kunskaper i vad de 
fokuserar mot, så verksamheten inte hela tiden byter riktning utefter det man 
tolkar som barnens intresse. Det är nödvändigt att förskolepedagoger har så 
mycket naturvetenskapliga kunskaper så att de känner igen den när den visar 
sig.  

 

6.2.5 Fortsatt forskning 
Studiens resultat visar på vikten av att se undervisningen som en komplex 
verksamhet. I studien fokuseras förskolans verksamhet men den ingår också i ett 
större forskningsprojekt, Att undervisa är att välja. När det gäller det 
naturvetenskapliga området ingår även lärarstudenter som undervisar i 
grundskolan i ovanstående forskningsprojekt. Båda dessa grupper, lärare i 
förskolan och lärare i grundskolan, kommer att följas upp och intervjuas på nytt 
när de arbetat som lärare något år.  Detta longitudinella perspektiv ser jag som 
en mycket spännande fortsättning på min studie. Utifrån de resultat som min 
studie visar skulle det också vara intressant att ytterligare studera det 
naturvetenskapliga innehållet i förskolans verksamhet ur ett 
verksamhetsperspektiv och/eller ett barnperspektiv.  
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Bilaga 1 

  

Observationsguide  
 
Observera gruppen med tanke på: 
Kulturella skillnader 
Sociala skillnader 
Könsskillnader 
Åldersskillnader 
... 
 
 
 
 
 
Observera innehållet med tanke på: 
Stoff 
Undervisningsstrategier 
Barns erfarenheter och upplevelser 
... 
 
 
 
 
 
 
Observera skeenden med tanke på: 
Hänsyn till barnens erfarenheter och upplevelser  
Hänsyn till varje elevs förutsättningar, likheter och olikheter  
Värdegrund, etiska dilemman



Bilaga 1 

  

Intervjuguide 
Angående val av innehåll och motiv till det 
1. * Du har nu haft en samling/aktivitet som handlade om XXX. Hur tänkte du 
kring innehållet, när du planerade, var det självklart för dig vilket innehåll som 
skulle behandlas?  
* Var det självklart på vilket sätt det skulle behandlas? 
* Vilka alternativ hade du? 
 
2. Eventuella ”skeenden av vikt under samlingen” (Se observationen ”Innehåll/ 
Strategi”) Tankar kring det innehållet, Varför blev det som det blev... 
motivera...  
 
3. Vad var målet, vad vill du uppnå? 
 
4. Vad är viktigt att kunna inom detta område, tycker du? 
Varför tycker du så? 
 
5. Vilka aspekter anser du vara de viktigaste att tänka på när man som lärare 
väljer innehåll som skall behandlas (och på något sätt) i undervisningen? 
 
Angående anknytning till elevers ”erfarenheter, upplevelser och olikheter” 
och ev. motiv till det 
 
6. Heterogenitet (kultur, klass, kön... olikheter)/existentialism (erfarenheter och 
upplevelser) som uppkommer utifrån observationen (se skeenden) och utifrån 
tidigare svar kring innehåll och motiv  
Fortsätt sedan på fråga 10 -13. 

------------------------------------------------------------------- 
 

7. Annars... Hur tänker du kring din undervisning kopplat till Lpfö och/eller Lpo och 
kursplaner?  

 
8. Hur tänkte du kring barnen när du planerade ditt innehåll?  
 
9. Tycker du att det du valt som innehåll har någon koppling till begrepp som existentiella 
livsfrågor (erfarenheter och upplevelser) och heterogenitet (olikheter, kön, klass, kultur, 
sociala)? Motivera...  
---------------------------------------------------------------------- 
10. I läroplanen nämns en del om värdegrunden. Anser du att det du behandlat i 
samlingen har någon koppling till det begreppet? 
 
11. Finns det demokratiska aspekter i det du tagit upp i undervisningen, som du 
vill lyfta fram? 

 
12. Finns det etiska aspekter i det du tagit upp i undervisningen, som du vill 
lyfta fram? 
 
Angående ett framtidsperspektiv 
13. Vilken betydelse tror du det valda innehållet har för barnen just 
nu?/ I framtiden? 

 


