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Abstract 
Naturvetenskap har under en lägre tid anses som ett ämne som är avancerat och auktoritärt och som 
bara vissa elever klarar av. Som följd har intresset för naturvetenskap sjunkit genom åren och så 
även den positiva attityden till de naturorienterade ämnena. Traditionellt har naturvetenskapliga 
ämnen har även väldigt liten anknytning till elevers tidigare erfarenheter, intressen, och vardag 
vilket kan vara en bidragande faktor till det minskade intresset för ämnena. Genom att framställa ett 
läromedel med stor anknytning till vardagen och elevanpassad text kan naturvetenskapliga 
områden som kontinentaldrift och vulkaner införas redan i förskolan. Att vara medveten om 
språkanvändnings möjligheter kan underlätta undervisning av vetenskapliga begrepp och fenomen. 
Genom att samarbeta med en förskolelärare samt en gemmolog* sammanförs ämnesexpertis med 
prövad pedagogik vilket gynnar både lärare och elever. Läromedlet har visats fungera bra i en 
förskoleklass men bearbetning av vetenskapliga begrepp och kommunikation kring innehåll är 
avgörande för att nå en förståelse. Ord som inte är specifikt vetenskapliga kan ändå vara 
avancerade och svåra att förstå, speciellt ord med flera betydelser. Så genom att ge yngre elever 
förståelse om sin omgivning kan bidra till positiv attityd till naturvetenskap i äldre år. Oförstående 
kan vara en avgörande faktor till elevers negativa attityd till ämnet.  
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1. Inledning 
 

1.1 Varför undersöka språkanvändning inom naturvetenskap? 
I Sverige och många andra länder har intresse för de naturvetenskapliga och tekniska 

utbildningarna minskat (Schreiner & Sjøberg, 2005:19), det har även skett en minskning av den 

andelen elever som ser positivt på naturvetenskap menar Adolfsson (2011). Dock är siffran 

oförändrad när det kommer till elevernas attityd till naturvetenskap utanför skolan. Förutom det 

minskade intresset för naturvetenskap i skolan har även resultat från internationella 

kunskapsmätningar som TIMSS1 och PISA2 visat att det skett en kraftig försämring av de svenska 

elevernas resultat i just naturvetenskap efter år 1995 detta gäller grundskolans samtliga år 

(skolverket, 2009, 2010). Adolfsson (2011) menar att av de deltagande eleverna i PISA där de 

undersökte elevers attityd och intresse för naturvetenskap, tillhörde svenska elever de som var 

minst intresserade av ämnet. Svenskarna hamnade även mycket lågt internationellt sätt på frågan 

om man ger sitt stöd till naturvetenskapliga undersökningar (Adolfsson 2011). Med det bristande 

intresset och den negativa attityden upptäcks behovet för ett läromedel som kan bidrar till ett annan 

förhållningsätt. Hur texter och språk används inom naturvetenskap och vilken betydelse språket 

kan ha för ämnet har varit en utgångspunkt för arbetet. Även hur språket kan användas för att 

samtala och lära sig om naturvetenskap i en yngre ålder. 

 

1.2 Problemformulering 
Naturvetenskap är ett informationstätt ämne som kan ses som svårt och auktoritärt och det är 

många elever som inte når upp till målen i jämförelse med andra ämnen menar Af Geijerstam 

(2006:15,16,75). Detta kan vara en anledning till att det sedan många år har varit brist på elever 

som vill ägna sig åt naturvetenskap menar Thorén (1999:34). Thorén beskriver även att NO anses 

som svårt och tråkigt utan någon anknytning till det som intresserar eleverna i vardagen (ibid:s.34). 

Lärare anser att många elever har ett bristande intresse för just naturorienterade texter och tycker 

att de är tråkiga så texterna utesluts från undervisningen (Skolinspektionen, 2010:17). 

Skolinspektionen(2010) utrycker oron över den bristande textanvändning som finns inom de 

naturvetenskapliga ämnena (Ibid:17).  Allt detta kan ha del i det minskade intresset för 

naturvetenskap som Adolfsson(2011) beskrivit. 

 

 

                                                        
1 Trends in International Mathematics and Science Study  
2 Programme for International Student Assessment  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att få en inblick i hur texten påverkar innehållet som lärs ut och hur 

olika texter kan gynna olika inlärningssituationer. Undersöka hur textanvändningen ser ut inom NO 

och analysera samband mellan den textanvändningen och elevers attityd för ämnena. Rapporten 

skall även utreda om naturvetenskaplig vetenskap med olika medel kan introduceras redan i 

förskolan. Där innefattas också användningen av vardagsfenomen och – anknytning för att påverka 

möjligheten till förståelse. Syftet med arbetet är att utveckla en produkt som är ett exempel på hur 

vardagsanknytning och textanvändning kan användas för naturvetenskapsundervisning i förskolan. 

 

2. Tidigare forskning 
2.1 Textanvändning inom naturvetenskap 
Enligt skolinspektionens rapport (2010:6) framkommer det att Sverige de senaste åren har gått 

tillbaka och tappat sin plats i topp vad gäller läsförståelse. Arbetet med textanvändning inom 

ämnen som naturvetenskap såväl som svenska är ofta tystläsning för att svara på givna frågor 

(ibid:15). I naturvetenskapliga ämnen läses allt färre texter generellt sett, och texterna är sällan 

varierande då de oftast är informations- och faktatexter menar Skolinspektionen (2010:17).  

 

Vissa skolor väljer att använda sig av en helt experimentell och laborativ undervisning utan 

textanvändning. Enligt Skolinspektionen (2010:23) kan en orsak till detta vara att den fysiska 

miljöns stöd för läsprocesser skiljer sig mellan svenska och naturvetenskap i skolan. Ett exempel på 

detta är att bibliotek framkommer som en mindre naturlig del inom de naturvetenskapliga ämnena, 

och i och med det är även bok- och textutbudet för naturorienterade ämnen mindre hos skolans 

bibliotek än vad de är för ämnet svenska (ibid:23). 

 
De texter som används inom undervisningen i de naturorienterade ämnena kräver en grundlig 

bearbetning för att tillgängligöra innehållet för eleverna (Carlsson & Östersgård, 2004). Carlsson & 

Östersgård (2004:22) menar att det inte räcker att bara gå igenom fenomen med eleverna för att de 

skall förstå. Varje elev har sett och tolkat på sitt sätt. Elevernas olika perceptionella förutsättningar 

i form av bakgrund, erfarenheter och föreställningar påverkar hur de tolkar information, därför är 

bearbetning viktigt vid undervisning (Ibid:22). Det finns även indikationer på att naturorienterade 

ämnen har en bristande kvalité vad gäller textbearbetning vilket kan leda till svårare anknytning till 

kunskap (Skolinspektionen 2010:11). Skolverket (2000:10) beskriver att undervisning i de 

naturorienterade ämnena kräver en grundlig bearbetning för att tillgängliggöra innehållet för 

eleverna. Texter som används högre upp i skolan är mycket informationstäta och har ett väldigt 

tekniskt språkbruk som kan anses vara över elevers förmåga menar skolverket (2000). Stoffet i de 
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texterna skulle yngre barn klara av att tillgodogöra sig om de fick chansen att möta andra texter 

som använde andra sätt att bearbeta och levandegöra informationen (ibid:10). Skolinspektionen 

(2010:7) bedömer omfattande brister gällande lärares arbete med kommunikation som bearbetning 

kring texter inom undervisningen. De påpekar även att eleverna inte möter olika typer av texter i 

tillräcklig omfattning inom undervisningen, och att elevernas utvecklingsnivå inte tas i beaktande 

vid val av texter i varken svenska eller naturvetenskap (Ibid:7). Arbetet med texthantering är litet 

och arbetssättet inom NO ämnen är allt som oftast att besvara frågor baserade på faktatext 

(ibid:21).  

 

Vygotskij uttrycker enligt Skolverket(2012:37) att elever först lär sig begrepp inom olika 

vetenskaper i skolan, sedan fylls innehållet på genom olika bearbetningar för att begreppet skall ges 

förståelse och mening. Skolinspektionen (2010:7,19,22) uttrycker att generellt sett inom 

naturvetenskap innehåller undervisningen endast lite om ens någon form av diskussion kring 

texternas kännetecken, budskap och syfte samt att allt för lite utrymme ges elevernas egna 

erfarenheter. Att kommunikationen kring texterna är en bristande faktor och detta kan leda till att 

kunskaperna inte knyts till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid:14,22). Detta stöds 

även av skolinspektionen (2010:19,7) som skriver att det har visats att undervisningen i liten 

utsträckning anknyter till elevers tidigare kunskaper och erfarenheter, samt att erfarenheter används 

lite även i arbete med förförståelse och bearbetning. Wickman (2014:18) beskriver att undervisning 

handlar om att balansera nuet med de erfarenheter som både elever och lärare har för att 

tillsammans kunna skapa ny kunskap. Thorén anses att de erfarenheter och kunskaper som 

utvecklas i ett klassrum måste användas i vardagliga situationer för att kunna utvecklas och bli 

bestående (Thorén, 1999:22). Thorén beskriver även att en verksamhet som arbetar med barnens 

tidigare kunskapsföreställningar med syfte att förstå naturvetenskapliga begrepp och sammanhang 

kräver både goda ämneskunskaper och en grundlig didaktisk erfarenhet hos läraren (ibid:23) 

 

Lärare menar att det är svårt att hitta naturvetenskapliga texter som är intressanta men som 

samtidigt utmanar samtliga elever på en passande nivå (Skolinspektionen, 2010:18). Mycket fokus 

läggs på det innehåll som skall läras ut men inte på eleverna eller sättet kunskaperna lärs ut på. Ofta 

har läraren ett stort talutrymme inom NO lektionerna i både introduktionen samt eventuella 

experiment (ibid:14). Detta kan leda till att eleverna i väldigt liten utsträckning får vara delaktiga i 

samtalet, och då inte kan använda ämnesspråket som ett sätt att öka förståelsen (Skolinspektionen, 

2010:14). Detta kan i sin tur leda till försämrade förutsättningar att förstå och utföra relevanta 

uppgifter (ibid:14).  

 

2.2 Texternas betydelse  
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Läsning och språket spelar en framträdande roll för lärande (Magnusson, 2008:5).  Debatten om 

språkanvändning inom naturvetenskap går långt tillbaka menar Wellinton & Osborne (2001:3).  

Redan 1971 skrev Postman & Weingartner (1971) om att nästan allt vi idag kallar kunskap är i 

själva verket språk, och att lösningen på att lära sig en vetenskap är att lära sig dess språk. De 

ställde även frågan, vad vet du om ett ämne om du inte får använda språk? Skolinspektionen 

(2010:7) anser att lärare borde använda sig mer av språk och läsning, och även utarbeta metoder för 

att på ett framgångsrikt sätt använda dessa i undervisningen. Både faktorer som läsutveckling och 

läsförståelse går hand i hand med inlärning i skolan. Skolinspektionen (2010:7) beskriver att elever 

bör få möta olika typer av texter valda utifrån elevens utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen i 

alla ämnen. Skolinspektionen förklarar även att inom de naturvetenskapliga ämnena är 

läsutveckling varken kopplat till utvärdering eller bedömning och är heller inget formellt krav, men 

för att bäst kunna tillgodogöra sig kunskap borde elevernas läsutvecklingsnivå tas i beaktande 

(ibid:22). Bearbetning av text borde innefatta både dess innehåll och struktur.  Skolinspektionen 

(2010, s.20) menar att vid bearbetning av själva innehållet kan faktorer som identifiera budskap, 

generalisera, förutseende av händelseförlopp och jämförelse och värdering av texten vara av 

intresse.  

 

Under en längre tid har forskning uttryckt den vikt som elevernas lust till läsning och arbetet med 

deras läsutveckling har för undervisningen i alla ämnen (ibid:27). I och med det är det många 

skolor runt om i landet som arbetar mera med olika typer av läs och skrivprojekt vilket har visat en 

ökad läslust hos elever, beskiver skolinspektionen (2010:7, 27). Ett annat exempel är att som lärare 

aktivt arbeta med förståelsen av text med hjälp av att dramatisera nya ord och använda sig av 

tillhörande bilder (ibid:19). Också högläsning är viktigt i klassrummen, både av lärare och även 

elever i smågrupper (ibid:20). Att använda sig av berättande text i högläsning kan vara ett alternativ 

till den vanliga undervisningen. Bosman (1993) beskriver att berättelsers huvudsyfte inom 

undervisningen är att skapa ett lustfyllt lärande då berättelser och sagor ofta intresserar barn. En 

berättande text som inte behandlats förut kan ändå kännas bekant för elever då de hört 

textstrukturen tidigare beskriver Andersson & Fröjd (2012:14). Genom berättande text blir inte 

texten bara ord, utan bildar en historia som eleverna kan ta till sig, och med den typen av text får 

eleverna uppfatta ett naturligt flyt i språket (Ibid:13). Enligt Bosman (1993) måste dock historien 

och texten bearbetas för att texten inte bara ska bli ord i meningar utan också bilda en historia. 

Isabel L. Beck & Margaret G. McKeown (2001) beskriver att bearbetning av höglästa texter är 

avgörande för att berättelsen skall bli meningsfull för eleven. De menar även att läraren som hjälp 

för läsförståelsen kan ställa följdfrågor samt svara på elevers frågor och uttalanden, och använda 

dem för att öka förståelsen för textens innehåll och djupare mening. Diskussion om det som skall 

läras in är något som viktigt för att kunna förstå och tolka innehållet samtidigt som eleverna lär sig 
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att kommunicera med ämnesspråket (Nilsson, 2012) (Lagerholm, 2009). Underförstått att läraren 

skall finnas med som en tydlig samtalspartner i detta. 

 

2.3 Ämnesintegrering 
Det är viktigt att använda språket i alla ämnen inte bara i svenskan, språk och textförståelse är 

viktiga faktorer i alla ämnen då det kommer till textanvändning. Postman & Weingartner (1971) 

menar att om all kunskap är språk, då är ju även alla lärare språklärare, och om språket togs bort 

skulle de inte ha särskilt mycket att lära ut. Fyra år efter Postman & Weingartners (1971) forskning 

publicerades en rapport av Bullock (1975) som utryckte att alla lärare borde identifiera sig som 

språklärare. Bullock (1975:141) skrev även att lärare i naturvetenskap borde analysera vilket språk 

som används i klassrummet för att bli skickligare att iscensätta det.   

 

Skolinspektionen (2010:11) visar att svenskundervisningen har visat sig vara otillräckligt kopplad 

till andra ämnen i skolan, och att det i sin tur leder till att andra ämnen inte främjar läs- och 

skrivutveckling. Ämnet svenska har stått i fokus för många granskningar, detta då det till stor del 

lägger grunden för elevers kunskaper och möjligheter att tillägna sig olika typer av texter. De 

naturvetenskapliga ämnena är ofta de ämnen inom vilka det brister mest i just dessa delar (Ibid:6). 

Skolinspektionen (2010:16) skriver att inom de naturvetenskapliga ämnena beskrivs det i 

kursplanens mål för mellanstadiet att eleverna skall ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig. 

Sätten att göra naturen begriplig är genom systematiska observationer, teorier och experiment samt 

på vilka de sätt de används i konst, skönlitteratur, myter och sagor.  Läroplanen för grundskolan 

(2011:113,129,146) tar upp detta skönlitteratur, myter och konst som delar av de centrala innehåller 

i alla de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna 1-3. 

 

”Skönlitteratur,	  myter	  och	  konst	  som	  handlar	  om	  naturen	  och	  människan.”	  	  
 

Där kan kunskapen om skönlitteratur, sagor och myter m.m. tolkas som ett samband mellan 

ämnena svenska och naturvetenskap. Skolinspektionen (2010:16) menar dock att trots detta är 

skolans läroböcker sällan anpassade till elevernas kunskapsnivåer och intressen. Andersson & 

Gullberg (2012:276) beskriver att för att förstå innehåll i naturvetenskapliga ämnen krävs det att 

eleverna lär sig om den sociala praktiken samt om det språk och den kultur som används i det 

aktuella sammanhanget. För att utveckla förståelse och kunskap inom naturvetenskap krävs det att 

de ord och det språk som används utvecklas i samband med inlärning av information (Thorén, 

1999:34). Thorén menar att för att kunna läsa och tolka en text eller bara ta till sig information 

måste språket om den vetenskapen vara utvecklad. Han menar att språket är redskap för att 

formulera tankar och synpunkter om ämnet och att det därför är viktigt att tillämpa språket i 

naturvetenskapliga sammanhang i skolan (Ibid:34).  
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Wellington & Osborne (2001:3) skriver att för många elever är den största svårigheten, men även 

den mest meningsfulla prestationen, att lära sig vetenskapens språk. Af Geijerstam (2012:37) 

menar att det språk som används inom naturvetenskap måste tydligöras för att underlätta för 

eleverna. Det är även viktigt att texterna får ett logiskt sammanhang till undervisningen för att 

underlätta bearbetning menar skolinspektionen (2010). Ett sätt att arbeta med både naturvetenskap 

och svenska tillsammans är att framhäva vikten av språket. Skolinspektionen (2010:22) beskriver 

vikten av att låta eleverna utforma texter inom NO och arbeta med utformning av texttyper som 

oftast hör hemma inom naturvetenskap som till exempel labbrapporter och instruerande texter.  

 

Skolverket (2000:21-22) anser att olika ämnen borde ta huvudansvaret för olika genrer och dess 

olika ämnesinnehåll. De beskriver att i alla kursplaner skall det finnas mål för både 

ämnesundervisning och undervisning om ämnesspråket. Exempel på detta är att svenska skall hålla 

ansvar för undervisning av litterära områden som skönlitterära texter, författarbiografier, sagor och 

berättelser, m.fl. Naturvetenskap skall ha huvudansvar för texter inom det naturvetenskapliga 

området som labbinstruktioner och – rapporter, encyklopediska texter, fabler om 

naturvetenskapliga fenomen, m.fl. (skolverket, 2000:21-22). 

Magnusson (2008:6) anser att ämneslärare har en särskild typ av kunskap om språket, och att de är 

kunniga i texter och genrer som används inom den disciplinen. Lärarna besitter även kunskaper om 

ämnets begrepp och fackspråk, vilket ger dem en gynnsam position att utveckla språkliga 

kompetenser som kan vara användbara inom ämnet. Magnusson (2008:6) menar även att 

flerspråkiga elever som måste lära sig ett andra språk samtidigt som de lär sig ämnesinnehåll kan 

gynnas av att språkutveckling stöds i alla ämnen. 

 

2.4 Attityder till naturvetenskap 
 
Elevers attityder till ett ämne spelar en stor roll för hur framgångsrikt lärandet kommer att vara. 

Adolfsson (2011) menar att resultatet från PISA 2006 visar en tydlig koppling mellan elevers 

intresse för naturvetenskap och deras prestationer inom ämnena. Adolfsson(2011) beskriver att 

elever som värdesätter naturvetenskap högt tenderar att prestera bättre i just de ämnena. Lindahl 

(2003) menar då att en negativ attityd och ett lågt intresse leder till sämre prestation som sedan i sin 

tur leder till ännu sämre attityd som följd av att ämnet nu associeras med oförståelse. Det bildar en 

ond spiral. 

Det visar sig att ämnesinnehållet och undervisningsmetoderna har en stor inverkan på elevers 

attityder och positiva inställningar till naturvetenskap menar Osborne et al. (2003). Lärarna har 

således en viktig roll och betydelse för elevers attityder inför ett ämne. Osborne et al. (2003) 

förklarar att det minskade intresset för naturvetenskap hänger ihop med att eleverna anser 

innehållet är irrelevanta och inte har en koppling till samhället och vardagen. Osborne et al. (2003) 
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menar att elever även har visat på att skilja mellan skolnaturvetenskap och naturvetenskap utanför 

skolan. Lindal (2003) menar att attityden mellan dem är stor, den naturvetenskap som tas upp i 

vissa skolor anses vara nödvändig men även abstrakt, svår och tråkigt. Sjøberg (2000) anser att de 

lärare som bl.a. betonar ämnets etiska sidor och samhällets användning av vetenskap och teknologi 

gör att elever ser naturvetenskapens koppling till kultur och samhälle.  Genom att ta upp etiska 

aspekter på vetenskap och teknologi inom undervisningen kan vetenskapen knytas till människors 

behov samt hälsa och biologi vilket gör ämnet mindre abstrakt och teoretiskt.  Att personifiera 

ämnet och visa på dess betydelse för filosofiskt tänkande och vår kultur. Även Stanberg (1992) 

Menar att elever har ett behov att se samband mellan den egna upplevda verkligheten och 

innehållet i naturvetenskapens ämnen. Osborne et al. (2003) beskriver att gemensamt för de lärare 

som enligt eleverna kunde skapa positiva attityder var en entusiastisk inställning och en förmåga att 

genomföra välorganiserade och stimulerande lektioner som kunde associeras till vardagssituationer. 

 

 

2.5 Naturvetenskap - hur tidigt? 
Naturvetenskap har börjat tas upp allt tidigare i skolåren och även på förskolan, det kan man se på 

att kunskap om naturen har plats i både läroplanen för grundskolan och även för förskolan (lgr11, 

Lpfö98). Ett argument som stödjer detta är att barnen skall få en tidigare anknytning till och ett 

språkbruk om ämnet som kan underlätta inlärningen av fortsatt kunskap. Enligt Bråten (1998) 

ansåg Vygotskij att barnet redan från födseln skulle uppfattas som ett socialt och kollektivt väsen, 

och hade stark tilltro till bearbetning av vetenskapliga begrepp. Men för att yngre barn skall ha 

möjlighet att kunna ta till sig vetenskapliga begrepp måste de först ha utvecklat spontana begrepp i 

vardagen som de kan bygga vidare på (Vygotskij, 1999). 

 

Förskolan är en komplex verksamhet där det är många faktorer som samverkar och påverkar 

kvaliteten (Emmoth, 2014) Att använda sig av berättande, bokläsning, samling och skrivning anses 

vara viktiga faktorer för att erövra en litteracitet beskriver Björklund3 (2008) i en undersökning om 

hur barn erövrar litteracitet i den svenska förskolan. Björklund påpekar samspelet mellan barnen 

och även med en vuxen är av stor betydelse för utvecklandet av litteracitet. Det är flera olika 

språkliga sammanhang i skolan som kan verka främmande för åtskilliga barn, och det kan vara en 

motkultur till barns vardag. Att överbygga detta är en utmaning som arbetas med genom hela 

skolgången menar Björklund. Liknande slutsatser kan ses i Gustafssons & Mellgrens (2005) 

avhandling. Gustafsson & Mellgren anser att det så påverkar hur barnet utvecklas i läs- och 

skrivområdet är personalens sagoläsning, och att de aktivt pratar med barnen vad som läses. Barn 

                                                        
3	  Björklund använder sig av begreppet litteracitet som är likvärdigt med det engelska ordet litteracy, en 
svensk ungefärligt översättning är läs- och skrivkunnighet	  
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möter texter och tecken genom flera olika multimodala aktiviteter, fast trots det tas sällan barnens 

egna intresse till vara menar Falk (2007). Det är viktigt att förskolepedagogerna lär känna barnets 

personlighet, sociala kompetenser och även var de befinner sig i språkutvecklingen beskriver 

Dunphy (2012). Detta är för att kunna anpassa verksamheten så att den passar alla barn, och att alla 

barn känner att det är roligt och engagerande att delta i aktiviteter och även att deras intressen tas i 

beaktande. Dunphy beskriver att det visat sig vara gynnsamt för elevernas språkutveckling med 

lässtund där innehållet i boken behandlas som en öppen diskussion. Att samtal om boken sker i 

dialog och eleverna kan komma med synpunkter och eller ställa frågor om något är oklart. 

 

Unga barn har en enorm nyfikenhet och vill lära sig om sin omgivning, genom att ge dem ett 

språkbruk att använda i sådana situationer underlättas inlärning beskriver Haim Eshach (2006) & 

Svein Søberg (2000). Säljö (2005) beskriver att undervisning inom naturorienterade ämnen inte 

endast är att lära ut begrepp och vetenskapen bakom dem, utan även att lära ut hur de socialt 

fungerar i vår vardag och att lära ut ett språk att använda för att tala om dessa begrepp. Andersson 

& Gullberg (2012:286) förklarar att för förskolelärare och lärare i lägre åldrar i grundskolan är inte 

den avgörande kunskapen att kunna definiera begreppen utan att kunna lära ut begreppen på ett 

kreativt och lekfullt sätt som genererar erfarenheter som eleverna kan bygga på. Elm Fristorp 

(2012:134) antyder en samstämmighet mellan forskare gällande om elever behöver vara aktiva, 

utforska och handskas konkret med olika material som hör hemma i ett naturvetenskapligt 

sammanhang. Vikten av att barnen tidigt ges möjlighet att reflektera över funderingar samt att 

jämföra dem med andras sätt att beskriva naturvetenskapliga företeelser i omvärlden, samt att 

barnen ställs inför utmanande frågeställningar gällande naturvetenskapligt innehåll tar Elm Fristorp 

upp som gemensamma argument som forskare fört fram. 

 

Andersson & Gullberg (2012:278) menar att naturvetenskapens verkliga anknytning till vardagliga 

ting kan underlätta inlärning av begrepp och inte bara förklara begreppets definition. Att utföra 

experiment som använder barns egen nyfikenhet för att förvärva kunskap om ämnet. Elevernas 

utredning leder till ny kunskap som väcker nya frågor och mer utredning (Ibid:285). Af Geijerstam 

(2006:15,16,75) beskriver att i de naturorienterade ämnena är det många elever som inte når upp 

till målen i jämförelse med ämnen som svenska och samhällsorienterade ämnen. Detta menar man 

är för att naturvetenskap ofta uppfattas som krångligt, svårt, och något som bara de duktigaste 

klarar av (Lemke, 1990). Af Geijerstam(2006) beskriver även att språket inom NO uppfattas som 

opersonligt, auktoritärt och inte kopplat till personen, vilket gör det svårt att motsäga (Ibid:75). I 

olika nationella utvärderingar är begreppen oftast i fokus och utvärderar elevers begreppsbildning 

(skolverket 2005).  
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Carlsson & Östersgård (2004:6) beskriver att nyare forskning har visat på att det är möjligt att 

introducera ämnesspecifika begrepp inom naturvetenskapliga ämnen för yngre barn om man 

använder sig av enklare experiment och konkreta och kreativa material. Thorén (1999) beskriver att 

forskning har visat att barns uppfattningar om sin omgivning redan börjat ta form när de kommer 

till skolan, och att de föreställningarna ofta inte stämmer överens med naturvetenskapen. Han 

beskriver även att dessa föreställningar blir svårare att påverka ju längre tid de får gro in sig hos 

barnen, så att hålla barn undan den riktiga naturvetenskapen förstör för senare inlärning. Thorén 

(1999) menar att alla elever har tidigare perceptionella uppfattningar om omvärlden även om de 

inte uttrycker det, och att dessa förutsättningar har vants in och därför är svåra att överge när något 

inte stämmer. 

 

2.6 Varför experiment är viktigt 
Alla elever lär på olika sätt, vissa lär sig bäst av att läsa, vissa av att lyssna och vissa behöver arbeta 

praktiskt. Adler & Adler (2006:39) Beskriver att bäst inlärning sker när en kombination av olika 

sinnen används i inlärningen. Detta stödjer vikten av experiment och bearbetning av information.  

Woolnough & Allsop (1985) beskriver ett antal skäl varför laboration är nödvändigt inom 

naturvetenskapliga ämnen. Praktiskt arbete anses motivera elever, de måste få färdigheter och en 

vana att använda experimenttekniker, praktiskt arbete som stödjer inlärning av teorin. Laboration 

utvecklar även förmågan till problemlösning och så kan eleverna få en känsla för fenomenet i fråga 

genom praktiskt arbete. 

 

Andrée (2007:155) beskriver att den tidigare forskningen kritiserade det laborativa arbetssättet, då 

det ansågs att elever inte utvecklade det naturvetenskapliga skrivandet. Andrées resultat från sina 

analyser överensstämde med detta, men visade även på att elever lärde sig annat värde för det 

fortsatta deltagandet i den naturvetenskapliga undervisningen (Ibid:155). Eleverna lärde sig att 

bemästra tekniker och redskap men även ämnesspråket och förståelsen för labbrapportinstruktioner. 

För att kunna uppmärksamma det relevanta innehållet i ett experiment krävs den bakomliggande 

teorin uttrycker Johansson (2012). Johansson beskriver även att varken experiment eller samtal om 

innehåll kan på egen hand ge eleverna förståelse, det krävs handledning av lärare för att nå 

relevanta slutsatser som kan bidra till tänkande och förståelse. I motsats till Johansson uttrycker 

Lagerholm (2009:15,16) att experiment som görs i klassrummet inte behöver förklaras med 

bakomliggande faktorer, utan hålla kvar elevers nyfikenhet och inleda en gemensam dialog om vad 

som hänt. Lagerholm menar att när eleverna får diskutera olika fenomen och erfarenheter motiveras 

dem att använda ett gemensamt vetenskapligt språk. Sjøberg (2010:490) uttrycker att inom den 

moderna naturvetenskapen är det otänkbart att inte använda sig av experiment, då det är det som 

skiljer naturvetenskap från andra ämnen i skolan. Thorén (1999:23) uttrycker att eleverna inte 
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enbart genom egna observationer och experiment kan förstå naturens lagar, utan detta sker i 

samband med ett bra läromedel och lärarens undervisning. Thorén beskriver även att kunskap 

utvecklas och blir bestående om de nyvunna kunskaperna används i vardagliga situationer som 

barnen är bekanta med. Beck & McKeown (2001:5) menar att det inte räcker att som lärare ställa 

öppna frågor efter en text, för då kommer svaren att vara korta och inte särskilt språkutvecklande. 

Utan läraren måste hjälpa eleverna med följdfrågor och få dem att utvidga deras meningar och 

språk, bygga på det som eleven antydde som viktigt. Även mycket ungar elever kan lära sig att 

förstå fenomen som är abstrakta, bara de ges möjligheten (Nilsson 2012:46). Genom att utföra 

experiment introduceras eleverna till att använda ett naturvetenskapligt tankesätt, men även arbeta 

med sin förmåga att utveckla teorier och hur de kan prövas (Adler & Alder 2006:93). 

 

 

2.7 Ämnesområdet – Kontinentaldrift & Vulkaner 
Vissa naturvetenskapliga fenomen kan anses vara mer eller mindre komplicerade för elever i 

skolan. Wickström (2005:24) uttrycker att biologiska processer tar sig en särställning inom 

naturvetenskap, då det i hög grad beror på förståelsen och möjligheten att se samband med begrepp 

inom andra naturvetenskapliga discipliner. Förmågan att se de samband som finns mellan olika 

begrepp och nivåer är en av de viktigaste faktorerna för att förstå naturvetenskap (Adams, m.fl, 

2001). Kontinentaldrift, vulkaner och jordbävningar är inget som vanligen förknippas med 

undervisning för yngre barn, men det handlar endast om nivåanpassning. Jag valde det området för 

att bevisa att inte underskatta yngre elevers förmåga till förståelse. Som tidigare uttryckt är det 

viktigt för barn att få en förståelse om sin omvärld då de tidigt börjat utveckla olika förklaringar för 

hur omvärlden fungerar redan innan de kommer till skolan (Thorén 1999). Genom att ha konkreta 

exempel och jämförelser till vardagen kan naturvetenskapen tas ner i åldrarna. Thorén beskriver 

även att kunskapen måste kopplas till vardagen för att den skall bli bestående. Kontinentaldriften 

kan ses som komplicerad, men det finns mycket kunskap som hänger ihop med det området så 

jordklotet är bra att ha som utgångspunkt. Kontinentaldriften kan förklara mycket av det som 

dagligen händer ute i världen som kan ses på nyheterna, därför kan det vara intressant för eleverna 

att förstå vetenskapen bakom naturkatastrofer.  

 

2.8  Val av litteratur 
 
Barnen är redan från födseln sociala och kollektiva individer (Bråten 1998). Individer som 

utvecklas genom interaktion med sin omgivning inom ett sociokulturellt perspektiv (Ibid). Lärarens 

avgörande uppgift är inte att uppfostra dessa individer utan agera organisatör över den sociala miljö 

de vistas i(Ibid). Det är först genom interaktion som barnen blir medvetna om olika sätt att agera på 

och vilka som fungerar i samhället(Ibid). Dessa unga individer är inte alla lika utan behöver olika 



 

13 
 

undervisning för att utvecklas (Adler & Adler 2006). Genom t.ex. experiment kan de elever som lär 

sig praktiskt få utlopp, samtidigt som samspelet med de andra eleverna och diskussionerna kring 

uppgiften kan gynna de elever som lär sig bättre genom att se och lyssna. Experiment gör att 

eleverna får utföra, diskutera samtidigt som de utvecklar ett vetenskapligt tankesätt (Ibid). Det 

samspelet elever emellan samt arbetet tillsammans med en vuxen har stor inverkan på elevernas 

utveckling av litteracitet (Björklund 2008). Inom en pedagogisk, kulturell och social miljö får 

barnen möjlighet att prova på många olika uttryckssätt vilket leder till att elever tillsammans med 

pedagoger kan bygga upp berättelser från erfarenheter och vardag (Ibid). 

 

I viss mån kan några av de refererade författarna i detta arbete anses ha helt vitt skilda metoder och 

åsikter. De kan till och med anses spreta åt lite olika håll inom det pedagogiska spektrumet. Dessa 

författare kan dock dra nytta av varandra i andra sammanhang. De utrycker alla vikten av miljön 

för utvecklig men även kontakten mellan lärare/elev och elever till varandra. Även om litteraturen 

är olik varandra är de kompatibla på det sättet att de delar vissa åsikter och kan på det sättet 

komplettera varandra. 

 

3. Produktutveckling 
3.1 Arbetsprocess 
För att ta reda på vad för material som fanns om naturvetenskap för förskolan sökte jag på nätet och 

olika bibliotek. Utbudet var rätt begränsat men jag hittade några böcker som antingen var riktade 

till förskolan eller som skulle ha kunnat användas på förskolan. Jag ville göra något som höll kvar 

naturvetenskapens karaktär med mycket information och begrepp men jag ville göra det tillgängligt 

för yngre elever. Så jag letade efter en förskola att besöka och fann en som hade inriktning på 

språkanvändning. Jag bokade in ett besök för att få prata med en pedagog som använde sig av 

naturvetenskapligt språk och –begrepp i sin undervisning. Där kom jag i kontakt med Penja 

Hässelbäck, hennes undervisning var fokuserad på precis det jag ville förmedla med mitt 

läromedel, naturvetenskap på en passande nivå med otroligt mycket motivation för lärande. Hon 

tog upp kontinentaldrift och hade haft mycket undervisning om vulkaner med sina elever på 

förskolan. Jag fick min inspiration att göra ett samarbete med Penja och ha hennes undervisning 

som grund till mitt läromedel. Fokuset med läromedlet ville vi att det skulle ligga på att 

vardagsanknyta begrepp och fenomen som kommer upp i naturvetenskap. 

Jag började skriva på innehållet i boken med Penjas undervisning som grund. Texten skulle vara 

enkelt skriven så att den passar barn i yngre åldrar och även fungera som högläsning. Texten 

delades upp i mindre delar, ett stycke om jordens uppbyggnad och ett annat som fokuserade på 

vulkaner, som ledde vidare in på ädelstenar. Då jag själv inte är kunnig inom ädelstenar men jag 

ändå ville att kapitlet skulle bli intressant och korrekt, tog jag kontakt med en utbildad gemmolog 
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Annica Nilsson. Gemmolog som yrke är likt en geolog men som är specificerad på och har mer 

spetskompetens om ädelstenar. Vi möttes upp och Annica berättade om hur hon brukar arbeta och 

berättar att när hon föreläser visar ofta barnfamiljer ett stort intresse så ett klart intresse för stenar 

menar hon att finns. För att kunna förenkla något och göra det begripligt krävs det att man själv är 

kunnig inom det området. Därför är det en väldig tillgång att ha någon som är utbildad inom 

området att dela med sig av sin kunskap och ge tips om ökad förståelse för barnen. 

 

Jag ville att illustrationerna skulle vara lekfulla och tilltalande men samtidigt fylla ett syfte och 

kunna vara utgångspunkter för diskussion eller konkretisering av information eller experiment. Jag 

började kolla upp bilder och information på nätet så att jag skulle få dem informationsmässigt 

korrekta. Vissa bilder förenklades för att inte ta upp irrelevant information för det kapitlet. Bilderna 

tecknandes och scannades in och placerades ut på lämpliga ställen i texten. 

 

 Sedan valde jag att börja undersöka experiment och jämförelser som passade med informationen i 

texten. Passande experiment utformades och skrevs ner, vissa experiment kräver mer tid och 

förberedelser som det finns instruktioner på, medan vissa är små korta bara för att konkretisera 

begrepp. Bearbetning och diskussion är viktigt så små frågor och konversationsstartare lades in i 

boken som ett stöd för lärare att få igång kommunikation med eleverna. 

 

Mitt intresse för att utforma ett läromedel för just förskolan var för att se hur långt ner i åldrarna 

kan man ta denna typ av undervisning om den vardagsanknyts och anpassas? Den frågan 

inspirerade mig att testa just detta arbetsområde. Jag märkte även att denna typ av läromedel som 

knyter an till vardagen kan fungera minst lika bra i grundskolan som i förskolan. En klass på 

mellanstadiet kan gynnas lika mycket av denna konkretisering av naturvetenskap som en 

förskoleklass med eventuella åldersanpassningar av innehåll och språk under lektionen. Jag är 

personligen utbildad i årskurserna 4-6 men skulle kunna se mig använda detta läromedel och dessa 

metoder för att underlätta och konkretisera naturvetenskapliga fenomen. 

 

Svårigheter med läromedelsutvecklingen var att hitta logiska vardagsanknytningar som fyllde ett 

syfte och inte förvirrade var en utmaning i arbetet, även att formulera texten att den var barn vänlig 

men inte tummade på vetenskapen i sig. Att hålla läromedlet elevanpassat och samtidigt vara 

informationstätt är en balansgång. Att ord som för en vuxen inte är ämnesord eller ord som är 

självklara inte är självklara för yngre elever är någonting som verkligen behöver tas i beaktande. En 

svårighet med undervisningen med läromedlet var att inte gå för fort fram, läromedlet innehåller 

inte mycket text men mycket information finns i den text som finns och måste behandlas i lugnt 

tempo. Som alla andra läromedel krävs en engagerad lärare för att uppnå läromedlets fulla 

potential. 



 

15 
 

3.2 Produktbeskrivning 
Produkten som skall utformas är ett läromedel som fokuserar på begrepps och teoriinlärning inom 

naturvetenskap med koppling till språk. Läromedlet skall undervisa och ge yngre barn kunskap om 

kontinentalplattor och naturfenomen som uppkommer i och med dem och kommer gå under 

namnet ”Kul med natur – Kontinentaldrift, vulkaner & Jordens uppbyggnad”. Kul med natur 

kommer att ta upp jordens kärna, skal och kontinentalplattor samt gå över på hur vulkaner, 

jordbävningar fungerar och hur nya berg kommer till. Stort fokus lades just på 

vardagsanknytningen och igenkänningen för att göra naturvetenskap mer anpassat för förskolan. 

Läromedlet är uppbyggt på idéer som faktiskt använts av lärare i förskolan och som är utvecklade 

för barn i åldern 3-6 år. Läromedlet varvar texten med enkla experiment som skall konkretisera 

innehållet, experiment är en bra för att öva ett naturvetenskapligt arbetsätt men är även en bra 

utgångspunkt för kommunikation med ämnesbegrepp. ”Kul med natur” är utformad med enkelt 

formulerad text och kreativa illustrationer som elever och lärare kan stanna upp och diskutera 

kring. 

 
Läromedlet är just nu utformat som ett häfte där både text, illustrationer och experiment 

förekommer.  Texten är skriven på en grundlig nivå för att vara anpassad till yngre åldrar. 

Jag har valt att inleda mitt läromedel med jorden och förklara jordens kärna och skal med en 

liknelse till en persika. I samband med det beskrivs det att jordens kärna inte är hård som på en 

persika utan i själva verket flytande. I det sammanhanget beskrivs värme att det är värmen och 

trycket som gör kärnan flytande. Elever får beskriva egna erfarenheter de har med värme och det 

beskrivs att jordens kära är mycket varmare än det. Efter det tas magma som begrepp upp och hur 

den avsvalnade magman bildar jordskorpan. Där konkretiseras det genom att utföra ett experiment 

där läraren smälte choklad, brer ut det tunt och låter det svalna till en hård skorpa. Jag har sedan 

valt att gå vidare och förklara att jordens skal inte är heltäckande utan är som bitar som sakta glider 

omkring på jorden som isflak på en sjö. Olika plattgränser tas upp som krockande, särande och 

gnidande plattor där vanliga naturfenomen som följer dessa tas upp. Vid krockande plattor tas 

vulkanutbrott upp och även att höga berg kan bildas. Veckberg jämförs med hur ett papper veckar 

ihop sig om det trycks ihop. Vid särande plattgränser tas berg på havsbotten upp som bildas av 

magma som sipprar ut ur sprickan och stelnar, samma sak på sker på land. På plattgränser där 

plattorna gnider mot varandra tas jordbävningar upp och hur det är friktion fast i mycket större 

mängder som gör jordbävningar Där får eleverna själva uppleva friktion och vad det innebär genom 

att gnida händerna mot byxorna och uppleva värmen friktionen bildar. De går även testa på att dra 

varandra sittandes på olika material som visar att friktion mellan vissa material gör att det går 

tyngre och vissa lättare. 
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Ett kapitel är dedikerat endast till vulkaner där magma och lava tas upp och även askan som 

kommer ut som moln ur vulkanen. Vulkanens goda sidor behandlas som den mineralrika jorden 

samt ädelstenar som kommer upp efter flera hundra års förvaring i jordens mantel. Läromedlet ger 

ett förlag på ett större experiment där eleverna kan se på ett eget vulkanutbrott med hjälp av 

bakpulver. Där sker även en naturlig övergång till att prata om ädelstenar och eventuellt göra ett 

studiebesökt till ett museum och titta på riktiga stenar. Vid mitt samtal med Annica Nilsson som 

var gemmolog beskrev hon att många kommuner har ett museum med ädelstenar i närheten annars 

finns det de som kan besöka skolan och beskriva och förklara ädelstenar. All information som tas 

upp i läromedlet försöks på ett eller annat sätt kopplas till vardagen samtidigt som kontinuiteten 

med experiment skall fungera som ett konkretiserande av innehållet.  

 

3.3 Jämförelse med tidigare läromedel 
Jag undersökt de läromedel som redan fanns som tog upp naturvetenskap i förskolan. Många av 

böckerna är pedagogiska då de innehåller mycket med experiment som är tydligt förklarade. 

Experiment hjälper att konkretisera annars rätt abstrakta fenomen inom naturvetenskap och hjälper 

även eleverna att skapa sig en förståelse för och kommunicera med ämnesspråket. Ett läromedel 

”Upptäck naturvetenskap i förskolan” (Persson Gode, 2008) tas vulkaner upp som det även görs i 

mitt läromedel. Trots liknande ämne är läromedlen helt olika inriktade. Persson Godes avsnitt om 

vulkaner är rätt smalt, endast information om utbrottet kommer fram och heller inte bakomliggande 

faktorer varför vulkaner får utbrott. Väldigt få ämnesspecifika begrepp används och informationen 

är väldigt förenklad. Detta kan leda till många frågetecken om varför saker sker och hur, inte bara 

att de sker. Barn i förskolan är nyfikna och kommer ställa frågor så genom att utforma ett 

läromedel som har bred kunskap men med ett enkelt språk kan ge en bredare förståelse om hur 

naturliga fenomen hänger ihop. 

 

Det som är den största skillnaden mellan många böcker om naturvetenskap för förskolan och det 

läromedlet jag valt att utveckla är att de flesta böcker är riktade till pedagogerna. Många av 

läromedlen som just ”Upptäck naturvetenskap i förskolan” (Persson Gode, 2008) men även ”Barn 

och naturvetenskap: upptäcka, utforska och lära i förskola och skola” (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2014), m.fl. är skrivna att passa pedagogen som håller i undervisningen och inte 

passande för eleverna. Tanken med mitt läromedel är att den skall användas av läraren tillsammans 

med eleverna. Enkel text som fungerar med högläsning och enkla bilder för att hjälpa barnen med 

inre bilder om vad texten handlar om. ”Nyfiken på naturvetenskap” (Hans Persson, 1999) är 

anpassad att läsas med eleverna, men är utformad i ett berättande perspektiv. Persson skriver små 

episoder som kopplas till hans egna experiment i böcker ”Försök med fysik”, ”Försök med kemi” 

och ”Försök med biologi” (2011) som är riktade till lärare. Perssons bok är riktad till grundskolans 
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yngre åldrar och skriver därför sina episoder på ett lekfullt och dramatiskt sätt som tilltalar barn. 

Trots det finns det riskzoner i boken, all vetenskap bakom berättelserna förklaras inte explicit, och 

det finns risk att elever sveps med i historien men inte lägger märke till den vetenskap som skall 

läras ut.  

 

Persson Gode har även gett ut en serie aktivitetskort som för naturvetenskap i förskolan (2015). De 

är som en större kortlek med experiment som lärare och elever kan utföra. Men även där kopplas 

inte experimenten till något verkligt naturvetenskapligt förlopp och kan bli lösrykta från sitt 

sammanhang. 

 

I mitt läromedel skall informationen vara tydlig och vetenskaplig men förklaras på en begriplig 

nivå. Experimenten skall finnas i samma bok och framkomma som i experimentrutor som ger en 

naturlig paus i läsandet. Experimenten är enkla och tydligt kopplade till texten och skall agera 

konkretiserande för informationen. Läromedlet skall även ha en stor anknytning till elevernas 

vardag. Mycket information kommer gås igenom och vetenskapen förenklas inte, endast språket. 

Informationen kommer ständigt att jämföras med vardagliga ting som barnen har förförståelse om 

och experimenten är även dem kopplade till den här vardagsanknytningen. 

 

3.4 Etik 
Utformningen av läromedlet har skett i samarbete med en förskolelärare på en skola i Uppsala. Ett 

muntligt samtycke om medverkan har avtalats med läraren. Läraren har själv valt att inte vara 

anonym utan ställa upp med namn, medgivande finns som en bilaga till detta arbete. Produktidén 

har varit ett samarbete där jag fått tillåtelse att använda lärarens material som grund till produkten 

om lärarens namn framgår på denna. Uppgifter som samlats in under forskningsperioden kommer 

endast att användas i detta arbete och kommer inte användas i något annat syfte. Ett muntligt 

samtycke om användningen av Annica Nilsson namn i detta arbete har gets. 

 

3.5 Samarbete 
Jag har i detta arbete valt att samarbeta med Penja Hässelbäck som är förskolepedagog på en skola 

i Uppsala. Hon har delat med sig av sitt undervisningsmaterial och sina metoder och det är också 

dessa som ligger till grund för utformningen av produkten. Penja har även ställt upp med att testa 

det utformade materialet och ge en bedömning av användningsmöjligheten. Genom att ha ett 

samarbete med en lärare som arbetat inom förskolan en längre tid kan dennes erfarenheter speglas i 

produkten och sålla bort teorier som inte fungerar i verksamheten, vilket borgar för en bra 

slutprodukt. Ett samarbete skedde även med Gemmologen Annica Nilsson. Delen vars fokus var 

ädelstenar var svårt att beskriva på ett elevanpassat sätt men så kom jag i kontakt med Annica som 
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var van att förklara stenar och dess egenskaper för yngre barn. Vi möttes upp och hon visade stenar 

och förklarade om vetenskapen som låg bakom, och det ligger som grund till delar av läromedlet. 

 

3.6 Koppling till läroplaner 
I och med att läromedlet är anpassat till yngre elever är det kopplad till både den gällande 

läroplanen i förskolan (Lpfö98) och grundskolan (Lgr11). 

Lpfö98 utrycker att Förskolan ska sträva efter att varje barn:  

 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld (Lpfö98, 1998). 

 

Läromedlet kommer att använda sig av vetenskapligt korrekta begrepp men att förklaringarna skall 

anpassas för att kunna läras in i förskolan.  I och med att vardagsanknyta de vetenskapliga 

begreppen skall elevernas intresse och nyfikenhet om sin omgivning tas tillvara och stimuleras. 

Begrepp som kontinentalplattor kommer beskrivas som stora pusselbitar som rör sig på jorden som 

isflak i en sjö. Magma kommer att jämföras med smält choklad som stelnar och bildar berg vid 

sjunkande temperatur. Jorden i sig kommer att efterliknas med en persika som har ett skal och en 

kärna. Genom att koppla begrepp och vetenskap till elevernas vardag skall de få en ökad förståelse 

om hur världen de lever i fungerar. 

 

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

natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö98, 1998). 

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

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

(Lpfö98, 1998). 

 

Läromedlet kommer att arbeta med olika inlärningsformer. Texten kommer vara enkel att ha som 

högläsning och det kommer finnas illustrerade bilder som skall konkretisera och samarbeta med 

texten. Många små experiment och uppgifter kommer att finnas i läromedlet som kommer låta 

elever utryckas sig och kommunicera om det som undervisas. Bearbetning är viktigt i läromedlet, 

att prata om det som lärs ut samt att eleverna får bidra med egna erfarenheter de kan knyta 

kunskapen till. 

 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,  
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utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa,  

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

om naturvetenskap(Lpfö98, 1998). 

 

Lpfö98 beskriver även att Förskollärare ska ansvara för att: 

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper,  

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling,  

 

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter.” (Lpfö98, 1998:9) 

 

 

Läroplanen för grundskolan (Lgr11) beskriver att skolans uppdrag är bl.a. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga.  Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara 

att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.  

Genom att använda sig av bearbetning och kommunikation arbetar eleverna med språkutveckling 

samtidigt som de lär sig ett kunskapsinnehåll. I Lgr11 beskrivs det att skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola: 

 

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv. 

 

Läromedlet kommer att använda sig av begrepp från flera naturvetenskapliga vetenskaper och de 

kommer att förklaras på ett sätt att eleverna får förståelse för hur begreppen hänger ihop med sin 

omgivning. Experiment kommer även agera som en konkretisering till vissa abstrakta begrepp och 

göra den kunskapen som inte syns med blotta ögat synlig med hjälp av kunskap. 
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använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.*  

Kraft och rörelse  

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor 

och rutschbanor.  

Friktion kommer att tas upp i läromedlet i samband med gnidande kontinentalplattor och 

jordbävningar och kommer att jämförs med värmen som blir då man gnider handflator mot 

varandra eller åker rutschkana barbent. Ett experiment kommer även utföras där de får dra varandra 

på olika tygstycken på golvet för att se vilket som glider bra och vilket som inte gör det. 

 

3.7 Utvärdering 
Läromedlet har testats i en förskoleklass med 11 elever i åldern 5år där pojkar och flickor är jämt 

representerade i gruppen.  Läromedlet testades under två lektioner och de delar som var i fokus för 

undervisningen var jordens uppbyggnad och kontinentalplattor. Eleverna var inte bekanta med 

materialet innan lektionen utfördes. Undervisningen utfördes i helklass och leddes av en lärare som 

var hade yrkeserfarenhet samt var bekant för klassen som undervisades. 

 

Läromedlet hade ett bra intryck på eleverna som tyckte att bilderna var roliga och lätta att tyda, och 

innehållet ansågs som intressant och relevant. Texten var mycket informationstät men fungerade 

om bearbetning och diskussion av orden gjordes. Medan experimenten utfördes märkte pedagogen 

att det var ett bra tillfälle att använda de förklarade begreppen och uppmuntra ämnesspråket hos 

barnen. 

 

Svårigheter som lades märke till var perspektiv. Barnen förstår när någonting är varmt men var 

svårt att föreställa sig något som är flera tusen grader varmt. Det visade sig vara ett bra tillfälle att 

låta eleverna prata om sina egna erfarenheter när de upplevt något som var jätte varmt. Barnen kan 

prata med varandra och få förklara vad jätte varmt är, då övar de att kommunicera lite grundligt om 

naturvetenskap och lär också väldigt mycket av varandra, samtidigt som de över på att förklara och 

lära ut. Ord som kan anses som abstrakta eller har en annan betydelse i ett anat sammanhang kan ge 

problem om man inte är medveten, t.ex. ordet tryck. Tryck kan betyda många olika saker som när 

man tycker på kappen i hissen eller man trycker på knappar när man skall ringa till mamma. 

Särskilt svårt blir det när tryck inte är något som syns. För att förklara vad tryck kan vara för barn 

kan man ge olika exempel på att trycket ändras när man simmar eller när man åker flygplan men 

                                                        
	  
 
* motsvarande mål fanns i ämnena fysik och kemi	  
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kan även förklaras med olika experiment4. Sedan var även en svårighet att hålla koncentrationen då 

experiment utfördes så att eleverna förstod syftet med experimentet inte bara en paus i 

undervisningen. I en sådan situation krävs det mycket av en lärare att man verkligen beskriver 

kopplingen till naturvetenskapen så att det blir ett tydligt exempel istället för ett avbryt i lektionen. 

 

Sammanfattningsvis fungerade läromedlet bra i största allmänhet men ord som inte ansåg som 

ämnesord kunde även de vara utmanande för barnen och det måste tas i beaktande i 

undervisningen. Till exempel ord som tryck som har en vetenskaplig betydelse och en vardaglig 

betydelse. Bearbetningen till experimenten var även de avgörande då det annars kunde bara bli en 

kul paus i undervisningen utan någon verklig koppling till kunskapen som lärdes ut. Att när nu 

denna persika skärs upp att läraren förklarar och ställer frågor som får igång tankeverksamheten. 

Till exempel att skal på en persika är jätte tunt och det är ju inte jordens men jorden är också 

mycket större än en persika kan det vara därför skalet ser tunt ut? Bearbeta vad som menas med att 

jordens inre är jättevarmt, är det varmt som en spisplatta eller bara som när man är ute in varm 

sommardag. Att som lärare ta sig tid och stanna upp när eleverna kommer in på ett sidospår är 

vikigt för i de situationer kan eleverna finna förståelse till det som lärs ut. 

 

4. Diskussion & Slutsats 
Detta läromedel är ett försök att ge yngre barn en förståelse till sin omvärld som sedan kan byggas 

på i senare år i skolan. Att skapa en knytpunkt och göra naturvetenskap mer bekant och en del av 

elevers vardag (Thorén, 1999:34). Det har visat sig att i vissa fall är det dock inte begreppen som är 

problemet utan ord som en vuxen kan se som självklara. Ord som har flera betydelser kan skapa 

stora missförstånd om de inte diskuteras och bearbetas med eleverna. Bearbetning av både 

information och experimenten är mycket viktigt att man som lärare tar fasta vid. Att ställa 

utmanande frågor som sätter igång tankegångar hos elever (Andersson & Gullberg 2012). 

Experimenten kan bli hängande luften utan någon koppling till informationen och blir då inte en 

konkretisering av innehållet i texten utan bara en paus i lektionen. Därför är bearbetning och att 

diskutera kring vetenskapen som ligger bakom oerhört viktig. 

 

Sammanfattningsvis är läromedlet utformat att underlätta förståelsen för naturvetenskapliga 

fenomen genom att koppla vetenskapen till elevers vardag. För att detta ska vara möjligt krävs 

lärare som är bekväma i sin undervisning och är kapabel att ställa de frågor som krävs för att elever 

skall kunna förstå sambanden mellan vetenskap och vardag. Läraren måste vara medveten att ord 

som för en vuxen inte anses som ämnesord kan skapa bekymmer för yngre barn samtidigt att inte 

                                                        
4	  Förklaringar och experiment lades även till i slutliga läromedlet	  
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vara rädd att använda ämnesbegrepp bara de förklaras. Alltså läromedlet skall knyta samman 

verklighet och vardag men för att det skall ske krävs kompetenta lärare som bearbetar innehåll och 

experiment och ställer utmanande frågor. För att man som lärare ska klara av detta krävs 

självförtroende till sin undervisning och det krävs att vara flexibel att stanna och bearbeta det som 

eleverna tycker är vikigt för att förstå. Att kommunicera, diskutera och bearbeta information kan ge 

förståelse till något som annars hade varit oklart. 

 
”Words are but pictures of our thoughts.” – John Dryden 
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6. Bilagor 
 
6.1 Medgivande 

 
 


