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Sammanfattning 
Bakgrund: Bakgrunden till denna studie är att hållbar utveckling är ett område i förskolan som 
behöver stärkas, då vår framtid enligt Pramling Samuelsson (2017) bygger på att vi lär oss leva 
hållbart. Enligt läroplanen i förskolan (Skolverket, 2016) är det förskollärarens ansvar att 
stimulera barnen till att bli ansvarstagande individer. Det är därför viktigt att förskolan arbetar 
med att undervisa barnen i naturvetenskap (Ärlemalm-Hagsér, 2012).  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur barn i förskolan kan utveckla en förståelse för 
naturvetenskapliga sammanhang, med fokus på energiförbrukning i relation till hållbar 
utveckling. 

Metod: För att få svar på mina forskningsfrågor har jag använt mig av en kvalitativ studie där 
en lärstudie använts för att undervisa barn i förskolan om vattenkraft, elenergi och hållbar 
utveckling. Vid planeringen och genomförande av lärstudien har variationsteori använts. 
Samtliga fyra undervisningstillfällen pågick under ca 35 - 60 minuter och videofilmades i sin 
helhet. Samtalen i videoinspelningarna analyserades utifrån variationsteori (Vallberg Roth, 
2017).  

Resultat: Resultatet av studien visar att förskolebarn i fyra- och femårsåldern kan skapa en 
begynnande förståelse för komplexa naturvetenskapliga sammanhang. Detta genom 
förskollärare som vågar utmana och stimulera barnen till att vidareutveckla sina tankar och 
idéer inom ämnesområdet. Studien visar att förskolebarn har intresse av att undersöka och förstå 
hur vardagsfunktioner i närmiljön fungerar och hur våra handlingar kan påverka miljön. Studien 
visar därmed att det finns stora möjligheter för förskolan att lägga grunden för en utveckling 
mot ett hållbart samhälle. 
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Inledning 

Det här arbetet handlar om barns lärande och hur förskollärare kan arbeta för att skapa intresse 
och förståelse för naturvetenskapliga fenomen i relation till hållbar utveckling. Framtiden 
bygger på att vi lär oss att tänka och leva hållbart, därmed kommer förståelse för energisparande 
in som en viktig del i barnens lärande och utveckling.  

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskollärare ansvara för att barnen i 
förskolan stimuleras, utmanas och skapar en förståelse för naturvetenskap och teknik. 
Förskolläraren ska även ge barnen möjlighet att förstå hur vardagsfunktioner i närmiljön 
fungerar och hur egna handlingar kan påverka vår miljö. Pramling Samuelsson (2017) 
framhåller att vår utveckling i samhället är ohållbar, vilket gör att det kommer att krävas många 
nya innovationer för att vända samhället i en hållbar riktning. Därför menar hon att det blir 
förskollärarens uppgift att låta barn i förskolan möta natur och teknik, för att de ska ges 
möjlighet att utveckla sin kreativitet, problemlösningsförmåga och sitt kunnande inom 
naturvetenskap. Pramling Samuelsson understryker att naturvetenskap och teknik är områden 
som behöver stärkas i förskolan. Detta framkom även i bakgrundstexterna till promemorian 
(Utbildningsdepartementet, 2010b) inför 2010 års revidering av förskolans läroplan. Pramling 
Samuelsson (2017) menar därför att dessa områden behöver nyskapande tankar och idéer, 
därmed blir en av utmaningarna för förskolan att inte enbart tänka experiment när det gäller 
området natur och teknik.  

Genom att i förskolan arbeta med hållbar utveckling i förhållande till miljö- och livsstilsfrågor 
blir barnen viktiga aktörer som har möjlighet att utveckla vardagsrutiner hos sina familjer som 
gynnar en hållbar livsstil (Engdahl, Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér 2012). Barnen är 
viktiga för samhället (Thulin, 2010) därför ska förskollärare erbjuda dem grundläggande 
upplevelser kring naturvetenskap. Barn behöver därför enligt Ärlemalm-Hagsér (2013) få 
möjlighet att uppleva och upptäcka meningsfullhet i sitt eget handlande, de behöver få en 
förståelse för att de kan påverka och att de är en del av processen. Förskolan bör därför 
introducera barnen i hållbar utveckling så att de blir medvetna om att de handlingar och val de 
gör får en betydelse för deras framtid och att det påverkar kontakter med vänner, kroppen, 
naturen och omvärlden. Ärlemalm-Hagsér (2012) menar att det är betydelsefullt att 
förskollärare i sin undervisning lägger ett större fokus på ett hållbart samhälle, hållbar 
utveckling och hållbar natur. Att förskolan utgör en betydande del i barns utveckling är något 
som Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) framhåller.  

Det finns flertalet studier med naturvetenskaplig inriktning mot natur och utomhusmiljö, men 
under sökandet av litteratur har jag inte funnit någon forskning på och omkring barns förståelse 
kring mer komplexa naturvetenskapliga sammanhang. Med utgångspunkt i ovanstående är det 
intressant att undersöka huruvida förskolebarn kan utveckla en förståelse för hållbar utveckling 
i relation till enkel vardagsteknik – exempelvis hur el produceras och hur elförbrukning är 
relaterat till vardagsekonomi och användning av naturens resurser. 
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Utgångspunkten för denna studie har sin början från ett forskningsprojekt mellan Centrum för 
hållbar utveckling på Högskolan Väst (CHU1) och teknikföretaget Raybased.  

Detta examensarbete ingår därför som en delstudie i ett större forskningsprojekt, som syftar till 
att få en fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av implementering av och användningen 
av ett nyinstallerat energisparsystem i den dagliga verksamheten på en förskola. Studien 
(Lundström & Orwehag, 2017) undersöker om detta energisparsystem kan knytas till den 
pedagogiska verksamhetens innehåll. Mer specifikt ämnar mitt examensarbete att undersöka 
om barn i förskolan kan utveckla förståelse för energiförbrukning i relation till hållbar 
utveckling. Mot bakgrund av ovanstående har följande syfte och frågeställningar utformats: 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i förskolan kan utveckla en förståelse för 
naturvetenskapliga sammanhang, med fokus på energiförbrukning i relation till hållbar 
utveckling. Studiens frågeställningar är följande: 
 
• Hur kan förskolebarn förstå att vatten kan omvandlas till elenergi? 
• Vilka kritiska aspekter kan identifieras för att barnen ska förstå relationen mellan 

energiförbrukning och hållbar utveckling? 
 
Centrala begrepp  
Variationsteorin är en teori om lärande. Vallberg Roth (2017) framhåller att variationsteorin 
bygger på urskiljning, variation, samtidighet och kritiska aspekter. Enligt Magnusson (2013) 
behöver man uppleva variation för att kunna urskilja olikheter. Vallberg Roth (2017) förklarar 
vidare att barns lärande kan utvecklas när förskollärare tydliggör och urskiljer kontraster för 
dem, vilket är grunden i variationsteorin.  
 
Kritiska aspekter förklarar Kullberg (2010) som de delar barnen behöver urskilja för att ha 
möjlighet att förstå helheten i ett sammanhang. Genom att barnen får möjlighet att urskilja 
kontraster kan detta bidra till att de kan utveckla en förståelse för lärobjektet. Variation av 
aspekter av lärobjektet är därför nödvändiga, för att upptäcka en företeelse eller fenomen. 
Kritiska aspekter utgör på så sätt aspekter av ett visst kunnande som barnen måste erfara för att 
kunna uppfatta, förstå och lära sig lärobjektet. 
 

1 Syftet med Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst är att vara en pådrivande kraft för att 
Högskolan Väst utgör en viktig aktör i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle. Centrumbildningen ska verka 
för att arbetet med hållbar utveckling genomsyrar högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som 
arbetsplats. 
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Lärobjekt är det som barnen förväntas att lära sig och vad som görs möjligt för dem att lära 
sig vid planerad undervisning.  
 
Learning study även kallad lärstudie. Holmqvist Olander (2013) förklarar begreppet med att 
fokus ligger på undervisningens innehåll och att det finns en teori om lärande som används som 
ett redskap vid planeringen av undervisningen. I en lärstudie revideras efterföljande 
undervisning utifrån den utvärdering som görs efter varje undervisningstillfälle. Varje learning 
study startar och avslutas med ett test. Vid första tillfället görs ett förtest för att se vad barnen 
redan vet, för att därefter kunna bygga vidare på barnens lärande och avslutningsvis ett eftertest 
för att ta reda på vilka nya erfarenheter (lärande) barnen tillägnat sig.  I denna studie kommer 
jag att använda mig av den svenska översättningen av begreppet Learning study som är 
lärstudie.  
 
Hållbar utveckling bygger enligt en skrivelse från Regeringen (2001) på ett brett perspektiv 
sett utifrån tre dimensioner av hållbarhet - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Björklund (2015) menar att det är när dessa tre dimensioner av hållbarhet sammanstrålar som 
hållbar utveckling skapas. 

Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten presenteras hur barns lärande i förskolan generellt ser ut och därefter 
redogörs för naturvetenskap och teknik i förskolan, samt hur förskollärare kan arbeta med 
begrepp för att stimulera barnens lärande. Avslutningsvis följer ett avsnitt om betydelsen av att 
arbeta med hållbar utveckling i förskolan. 
 

Barns lärande i förskolan 
Människan befinner sig i en ständig utveckling menar Vygotskij (2007) som framhåller att 
utveckling sker ständigt, i alla miljöer, vilket även Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-
Godée (2014) lyfter fram i följande citat: ”Det går inte att undvika att lära sig” (s. 31). Thulin 
och Gustavsson (2017) refererar till Dewey, som framhåller betydelsen av att ta tillvara på 
barnens erfarenheter för att skapa utgångspunkt för undervisningssituationer. I och med 
legitimationssystemet för förskollärare, vilket infördes 2011 av Skolverket, har krav på 
kvaliteten i undervisningen ökat. För att göra ytterligare förbättringar finns förslag om en ny 
revidering av förskolans läroplan där det framgår att begreppet undervisning bör lyftas fram 
och förtydligas (Regeringskansliet, 2017). Pramling Samuelsson (2017) menar att flertalet 
förskollärare inte skiljer på lärande och undervisning, utan att begreppen har samma innebörder. 
Men Pramling Samuelsson förklarar att lärande är det som sker hos barnet medan undervisning 
är det som förskolläraren gör för att lära barnet om ett visst innehåll. Att barns lärande bygger 
på samspel med omgivningen uttrycks i förtexten till den skrift som låg till grund för förskolans 
ändrade läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010a). I texten betonas att en stor del av 
samspelet sker i förskolan tillsammans med andra barn och vuxna. Vidare beskrivs att 
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förskolans kvalitet är viktig för barnen och bygger bland annat på kommunikation, delaktighet 
och samspel mellan individer. En förutsättning för kvalitetsarbete är således att förskolläraren 
utmanar och stödjer det enskilda barnet i utveckling och lärande.  

Damgaard Warrer och Broström (2017) uppmanar förskollärare att delta i barnens lekar för att 
på så sätt utmana dem i sitt lärande, men samtidigt uppmanar de förskollärare att ta sig in i leken 
med försiktighet för att inte störa barnens kreativitet och fantasi. Genom förskollärarens 
deltagande i leken kan kvaliteten på leken förbättras och samtidigt utmana lärandet för barnen. 
För att en lek ska bli stimulerande framhåller de båda forskarna att förskolläraren behöver ge 
barnen möjligheter att utmanas och experimentera, gärna utifrån temaarbeten eller populära 
barnprogram. De menar vidare att barnen ska få möjlighet att utforska sådant som de tycker är 
intressant och som de visar intresse för. Genom att följa och lyssna av barnen i deras intresse 
har förskolläraren goda möjligheter att utmana barnen i deras lärande och utveckling. 
 
Genom lek och utforskande framhåller Larsson (2016) att barn har möjlighet att lära om 
fysikaliska fenomen. Det krävs dock förskollärare som är intresserade och insatta i 
ämnesområdet för att ha största möjlighet att utmana och uppmuntra barnen till lärande inom 
det naturvetenskapliga området. Genom att stödja barnen med material, kunskaper och egna 
erfarenheter kan förskolläraren stötta barnen i att göra lite mer och på ett lite annorlunda sätt 
för att på så vis upptäcka, utforska och kommunicera fysikaliska fenomen menar Larsson. 
 

Naturvetenskap och teknik i förskolan 
Då förskolan är första steget i utbildningsväsendet utgör den en viktig del i barnens utveckling 
och lärande (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Forskning visar tecken på 
att äldre barn (i årskurs fem till nio) upplever att naturvetenskap, då framför allt teknik och 
kemi, är ämnen som är svåra att förstå (Thulin, 2011). Genom att redan i förskolan ge barnen 
grundläggande positiva tankar och upplevelser kring naturvetenskap menar Thulin (2010) att 
det finns förhoppning om att kunna påverka barnens val av intressen och yrkesval i framtiden. 
Det betydelsefulla i att ge barnen grundläggande tankar och upplevelser är att de ska få 
grundläggande erfarenheter och kunskap inom området, då många frågor i dagens samhälle rör 
just området naturvetenskap och teknik. Barnens utbildning och kunskap i förskolan är således 
enligt Thulin (2010) betydelsefull för vårt samhälles framtid.  
 
Naturvetenskap anses vara en naturlig del av förskolans verksamhet och genom observationer 
kan förskollärare upptäcka potentiella lärandesituationer som barnen visar intresse för 
(Hansson, Löfgren & Pendrill, 2014). Vikten av att bygga vidare på barnens intressen och 
erfarenheter är något som även läroplanen för förskolan lyfter fram och som uttrycks enligt 
följande: ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 
drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2016, s. 6). Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) 
menar att förskollärare genom observationer kan lära sig att utläsa en stor mängd 
naturvetenskapliga lärandeobjekt ur barns frågor och aktiviteter. Men författarna betonar att för 
att hitta dessa frågor krävs det att förskolläraren har fokus på naturvetenskap, för att ha 
möjligheten att uppmärksamma dessa tillfällen i verksamheten. Att interaktionen mellan barn 
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och förskollärare är mycket betydelsefull är något som även Siraj-Blachford (2001) lyfter fram. 
Genom att ge barnen positiva och grundläggande förebilder kan ett intresse för naturvetenskap 
väckas. Siraj-Blachford använder sig av begreppet ”emergent science” vilket kan översättas 
med ”begynnande naturvetenskap” och han framhåller att det är det förskolan bör fokusera på. 
I undervisningen i emergent science kan innehållet då riktas mot vad barn uppmärksammar och 
mot vardagliga händelser som har anknytning till naturvetenskap. Det gäller i dessa 
sammanhang att som förskollärare vara uppmärksam på barnens frågor och funderingar och 
göra dessa till föremål för undervisning. Det är även av stor vikt att sätta ord på händelser för 
att de ska lära sig förstå och använda naturvetenskapliga begrepp. Även Sundqvist (2016) lyfter 
fram betydelsen av närvarande förskollärare som kan hjälpa barnen att sätta ord på teknik och 
naturvetenskapliga sammanhang. Med stöd av förskollärare kan barnen genom sitt egna 
utforskande få möjlighet att utveckla positiva tankar och erfarenheter kring ämnesområdet. 
Sundqvist (2016) lyfter även fram att flertalet vuxna upplever områden som teknik som något 
svårt och komplicerat, vilket hon anser inte ska föras över till barnen. 
 

Att upptäcka och utforska naturvetenskap 
Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) beskriver vikten av att som förskollärare ta vara på de 
vardagliga fenomen som uppkommer och som barnen visar intresse för. Även Elm Fristorp 
(2012) påtalar betydelsen av att låta barnen upptäcka och utforska olika naturvetenskapliga 
företeelser för att erfara världen. Det är därför betydelsefullt med reflektion och dialoger för att 
barnen ska bli medvetna om sina föreställningar. Först då kan de enligt Elm Fristorp (2012) 
utveckla dem vidare. Naturvetenskap är ett ämnesområde där man kan lära sig observera, ställa 
hypoteser och reflektera. Detta tar tid och bör därför genomföras i form av temaarbeten som 
sträcker sig över en längre perioder. Hon menar att barn arbetar likt forskare och behöver därför 
få möjlighet att undersöka och upptäcka kritiska punkter, för att senare dra olika slutsatser 
utifrån sina hypoteser. Förskollärare behöver därför ta tillvara barnens iver att söka efter 
kunskap. Således behöver en förskollärare kunna lyssna in barnen och ställa öppna konstruktiva 
frågor för att stödja dem i deras forskande. Thulin (2010) poängterar vikten av öppna frågor 
men ifrågasätter dem samtidigt. Upprepande frågor som ”Vad tror du?”, ”Ska vi ta reda på det?” 
kan få barnet att tappa lusten att utforska om de hela tiden ombeds att fundera eller söka efter 
svaret. Thulin ifrågasätter därför om öppna frågor alltid är det bästa. Även Lättman-Masch m.fl. 
(2014) har ställt sig en liknande fråga, de anser att det ibland kan vara av stor vikt att svara 
barnen med rätt svar direkt. De understryker dock att det är värt att tänka på att det är mellan 
fråga och svar som en stor del av lärandet sker, därför är ett dröjande svar oftast bättre. Sättet 
hur frågor ställs till barnen har stor betydelse för lärandet. Det är en konst att ställa frågor till 
barn och de är något som behöver tränas på, arbetslaget kan även försöka påminna varandra om 
att ställa rätt frågor (Lättman-Masch m.fl., 2014). 
 
Studier tyder på att förskollärares självförtroende och kunskaper för att lyckas med det 
naturvetenskapliga ämnesområdet har en betydande roll (Hansson, Löfgren & Pendrill 2014). 
För att skapa upptäckarglädje tillsammans med barnen är det därför av stor vikt att som 
förskollärare våga att utmana sig själv inom naturvetenskapen, på så sätt kan barnens intresse 
för ämnesområdet väckas förklarar Lättman-Masch, m.fl. (2014). Förskollärare behöver därför 
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enligt Hanson Löfgren och Pendrill (2014) lära sig att hitta situationer i vardagen som kan vara 
passande för barngruppen att utforska. Forskarna framhåller att inte alla situationer som 
uppkommer i vardagen är lämpliga lärandesituationer. Ett sätt att välja kan vara att utgå ifrån 
vad barnen redan kan och vet för att därifrån utmana lärandet vidare. För att ha möjlighet att 
öka kunskapsnivån inom naturvetenskapen i förskolan menar Nihlfors (2008) att det inte bara 
är viktigt att utbilda förskollärare inom området. Förskollärarna behöver även få avsatt arbetstid 
för att forska och utvärdera, för att på så vis hålla sig uppdaterade och ha möjlighet att 
vidareutveckla sina och barnens kunskaper inom ämnesområdet. 
 
Vardagliga och naturvetenskapliga begrepp 
I en studie gjord av Thulin och Gustavsson (2017) visade det sig att språkbruket är viktigt för 
förskollärare. Studien var en kompetensutvecklingsinsats som bestod av två föreläsningar och 
ett antal handledarträffar under en tidsperiod på åtta månader. Målet var att se hur förskollärare 
uppfattade lärande om naturvetenskap före respektive efter en kompetensutvecklingsinsats. I 
projektets uppstart menade deltagarna att de förenklade sitt språk för att göra det enkelt för 
barnen att förstå. Efter projektets slut insåg förskollärarna att de berövade barnen språket genom 
att förenkla det. Det är därför av stor vikt att som förskollärare använda sig av korrekta 
naturvetenskapliga begrepp i tal om naturvetenskap, för att ge barnen möjlighet att lära sig. 
Förskollärare behöver ha kunskap om vardagliga och vetenskapliga begrepp menar Larsson 
(2016) för att kunna bidra till barnens begynnande kunskap om naturvetenskap. 
Vardagsbegrepp är enligt Vygotsky (2007) nära sammanflätade med vetenskapliga begrepp. 
Förståelse för vardagsbegrepp ligger till grund för att kunna förstå naturvetenskapliga begrepp, 
vilket även Larsson (2016) och Thulin och Gustavsson (2017) understryker.  
 
Antropomorfistiskt lärande 
Att tala om naturvetenskap med ett antropomorfistiskt språkbruk kan underlätta för barnen att 
lära sig artkunskap, det vill säga lära sig om växter och djur och det kan även vara ett sätt att 
stimulera barnens fantasi. I ett antropomorfistiskt språkbruk förmänskligas växter, djur och 
fenomen enligt Lättman-Masch m.fl. (2014). Barn har ofta ett antropocentriskt tänkande, det 
vill säga att de utgår från sig själva när de exempelvis namnger sniglar och talar om de andra 
sniglarna som kompisar. Genom att förskolläraren använder sig av ett antropomorfistiskt 
språkbruk kan de skapa empati och respekt hos barnen för allt levande. Även Thulin (2011) 
beskriver det antropomorfistiska språkbruket som riktar sig till barn. I studier gjorda av Thulin 
visas att språkbruk till största delen används av förskolläraren och inte som det tidigare antagits 
av barnen. I undersökningen framkom det att av 128 antropomorfistiska uttalanden så stod 
barnen för 24 av dem medan de vuxna uttalade med ett antropomorfistiskt språkbruk vid 104 
tillfällen. Antropomorfistiskt språkbruk ska enligt Thulin kunna användas för att stödja barns 
möjligheter till att utveckla sin förståelse mot ett bestämt håll men även för att förbinda ett 
specifikt innehåll med barnens erfarenheter. Hon menar dock att det är till stor vikt att barnen 
får vetskap om att det antropomorfistiska språkbruket är ett uttryckssätt och inte hur något är i 
verkligheten.  
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Hållbar utveckling i förskolan 
Att begreppet hållbar utveckling är svårtolkat och problematiskt kan konstateras. Studier inom 
området för hållbar utveckling visar att förskollärare främst väljer att arbeta med jämlikhet, 
jämställdhet och en bärkraftig miljö. Men för att i största mån utmana och rama in lärandet för 
en hållbar framtid borde förskolan lägga ett större fokus på aspekterna hållbart samhälle, en 
hållbar livsstil och en hållbar natur, menar Ärlemalm-Hagsér (2012). Förskolans första steg i 
arbetet med hållbar utveckling borde enligt Björklund (2014) vara resurshushållning. Med detta 
menas att förskolan bör spara på hushållsresurserna genom att exempelvis se över sin 
förbrukning av papper, vatten, el och andra förbrukningsmaterial. I arbetet med hållbar 
utveckling behöver förskolan även involvera ledningspersonal, för att på så sätt se över om det 
går att använda mindre energislukande utrustning och vilken möjlighet det finns att ansluta sig 
till så kallad grön el. 
 
Det råder delade meningar om huruvida barn har möjlighet att tillgodogöra sig och utveckla 
kompetens inom hållbar utveckling. Engdahl m.fl. (2012) påpekar att det finns förskollärare 
som anser att barn enbart genom att vistas i naturen, utvecklar respekt och förståelse för denna 
och genom den kunskapen kan utveckla även kompetens för hållbar utveckling. Andra 
förskollärare menar att det krävs mer än så för att utveckla kompetenser inom hållbar 
utveckling. Ett exempel är Thulin (2006) som framhåller att ekologiska processer i stort sett är 
osynliga för barn. Därför är det av stor vikt att förskolan skapar situationer omkring 
naturvetenskapliga fenomenen, för att göra dem begripliga för barnen. Det saknas forskning om 
hur många och på vilket sätt förskolor i Sverige arbetar med hållbar utveckling, men det finns 
statistik över antalet svenska förskolor som är certifierade som hållbara skolor. Enligt 
Skolverkets certifiering var det i maj 2012 endast 16 procent av landets förskolor som var 
certifierade (Ärlemalm-Hagsér, 2013).  
 
Lärande för hållbar utveckling är ett område inom forskningen där det gjorts få studier utifrån 
ett förskoleperspektiv enligt Ärlemalm-Hagsér (2012). De studier som gjorts visar att barn i 
unga åldrar kan se sig själva som viktiga aktörer i vardagens miljöarbete. På senare tid har det 
kommit mer forskning om hållbar utveckling med förskolebarn även från Norden, bland annat 
granskar och diskuterar Pramling Samuelsson (2011) om små barn kan förstå hållbar utveckling 
och varför ämnet bör införas redan i förskolan. Barn i förskolan behöver få grundläggande 
kunskap om natur och teknik för att kunna bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Pramling 
Samuelsson lyfter även fram vikten av att starta tidigt med lärande om hållbar utveckling då 
hon menar att det är lättare att påverka barns vanor att bli mer hållbara, än att lära sig detta i 
vuxen ålder.  
 
Enligt Sellgren (2017) frågar sig många om det är lämpligt att tala om miljöfrågor i förskolan. 
Vissa anser att det är en alldeles för stor fråga för barnen och att de ska få tro gott om omvärlden. 
Samtidigt tycker andra att barn hör på radio och ser på tv vad som pågår. Sellgren menar därför 
att det är bättre att barnen får veta sanningen och istället får ta del av information om vad som 
kan göras för att hjälpa miljön.  Pramling Samuelsson (2011) poängterar vikten av att 
förskollärare talar med barnen om klimatförändringarna men på ett sätt så att de inte känner sig 
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skyldiga till eller blir rädda för klimatförändringarna. Miljöarbete handlar om kunskap menar 
Sellgren (2017) och understryker därför betydelsen av att handlingskompetens för hållbar 
utveckling utvecklas och förskollärare visar intresse och håller sig uppdaterade med ny och 
relevant kunskap inom ämnesområdet. 
 
El, energi och hållbar utveckling 
Enligt Larsson och Pramling Samuelsson (2015) är det främst två utmanande aspekter som 
möter förskollärare i barns lärande om el och energi. Dessa två aspekter är gemensamma med 
de som även Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) lyfter fram. För det första gäller det att 
förskollärare är väl insatta i ämnet för att kunna utmana barnen i deras lärande. Det andra är att 
vara en närvarande och lyssnande förskollärare för att kunna ha möjlighet att förstå och tolka 
barnens tankar och idéer. Larsson och Pramling Samuelsson (2015) framhåller att barn genom 
utforskande av egna hypoteser och idéer får möjlighet att urskilja och jämföra olika aspekter av 
el och energi. Följaktligen menar de båda forskarna att det är när förskolläraren och barnen 
kommunicerar tillsammans om ett ämnesinnehåll som det blir professionell förskolepedagogik. 

Frågor om hållbar utveckling och energi är nära relaterade till varandra anser Larsson och 
Pramling Samuelsson (2015). Genom att koppla ihop områden och rikta barns uppmärksamhet 
mot till exempel frågor och funderingar på om det finns oändligt med energi, vad händer om 
energin tar slut och hur kan vi spara på energin? Dessa frågor kan enligt forskarna knyta 
samman arbetet med energi och hållbar utveckling. 

 

Naturvetenskap i förskolans styrdokument 
I Utbildningsdepartementets skrift Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 
läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010a) behandlas förskolans kunskapsinnehåll i 
förhållande till hållbar utveckling. Skriften betonar bland annat att förskolan ska: 

 

utbilda kommande generationer till att förstå och handla utifrån principen om hållbar 
utveckling (…) Förskolan är en naturlig startpunkt för detta arbete eftersom både intresse, 
värderingar och kunskaper grundläggs under tidiga år. (Utbildningsdepartementet, 2010a, 
s.14 - 15).  

Till skillnad från Utbildningsdepartementets skrift nämns inte något om hållbar utveckling i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016). I läroplanen uttrycks att förskolan ska ”lägga stor vikt 
vid miljö- och naturvårdsfrågor”, ”ett ekologiskt förhållningssätt”, och ”en positiv framtidstro”, 
och ”medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö” och 
”förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”. Ärlemalm-Hagsér (2012) menar att det är 
förvånansvärt att det inte nämns något om hållbar utveckling i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) då förskolan, enligt Ärlemalm-Hagsér, lägger grunden för lärandet. 
 
Lärande för hållbar utveckling är inget nytt begrepp utan ett begrepp med gamla rötter som 
blivit ett framtidsinriktat arbete. Engdahl m.fl. (2012) förklarar att hållbar utveckling kan delas 
in i tre olika aspekter av lärande, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Dessa aspekter nämns inte 
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vare sig i läroplanen eller skollagen. Utbildningsdepartementet (2010a) beskriver hållbar 
utveckling och att den inte bara handlar om miljöfrågor i sig utan att det rör sig om samverkan 
mellan miljöfrågor och sociala- och ekonomiska frågor vilket bland annat kan innebära hållbart 
användande, konsumtion, hälsa och relationer. 
 

Förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns intresse för hållbar utveckling eftersom 
det finns en tradition att arbeta med olika verklighetsnära frågor. Utmaningen för förskolan 
är att fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och att koppla det till 
miljöfrågor och livsstil. (Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 15) 

 
Det är tydligt att Utbildningsdepartementet vill att förskolan lyfter fram arbetet med hållbar 
utveckling och innebörden av begreppet. I enighet med styrdokumenten i förskolan (Skolverket, 
2016) ska förskolan utmana barnen till nyfikenhet och ett begynnande intresse för 
naturvetenskap, barnen ska bland annat få lära sig att upptäcka samband och förstå enkla 
naturvetenskapliga fenomen. I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla respekt och lära 
sig att ta ansvar för allt levande i vår närmiljö. Pedagoger och barn ska tillsammans utveckla 
ett intresse och en förståelse för hur människan, naturen och samhället påverkar varandra. 
Barnen ska även få möjlighet att förstå och intressera sig för hur naturens olika kretslopp 
fungerar, därför är det av stor betydelse att förskolan arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor. 
 

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid 
och framtid. (Skolverket, 2016, s.7) 
 

Arbetslaget i förskolan ska enligt styrdokumenten i förskolan (Skolverket, 2016) tillsammans 
verka för att barnen blir förberedda inför de krav på delaktighet och ansvar och de rättigheter 
och skyldigheter som möter dem i vårt demokratiska samhälle. Barnen ska få lära känna vår 
närmiljö och dess funktioner och vad den står till vår tjänst med och de ska ges möjligheter att 
utveckla sin förmåga att uppfatta enkel teknik i vardagen och samtidigt utforska hur enkel 
teknik fungerar. Barnen ska få möjlighet att utforska och bekanta sig med enkla kemiska 
processer, fysikaliska fenomen och även få bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap. Förskollärare ska ge barnen en positiv framtidstro och ett 
ekologiskt förhållningssätt där barnen kan få en förståelse för naturens kretslopp och hur 
vardagslivet påverkar miljön i nutid och framtid. 
 
För att kunna stimulera och utveckla barnens intresse inom naturvetenskap och teknik menar 
Skolverket (2016) att förskollärare ska utmana barnens nyfikenhet och hjälpa dem att skapa en 
begynnande förståelse för ämnesområdet, vilket kräver att arbetslaget för aktiva diskussioner 
om vad som innebär lärande och kunskap för barnen. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Inom variationsteorin används framför allt sex centrala begrepp vilka är lärandeobjekt, kritiska 
aspekter, variation, kontrastering, urskiljning och samtidighet. Bjurulf (2013) tydliggör 
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variationsteorin genom att exemplifiera den med lego och kaplastavar. Författaren klargör, för 
att förstå att en legobit är en legobit, måste man även känna till ett annat konstruktionsmaterial, 
med andra ord ”För att förstå vad någonting är behöver vi också förstå vad det inte är” 
(Bjurulf, 2013 s. 127). Vidare förklarar hon att om barnen har erfarenhet av att bygga med 
kaplastavar har de även möjlighet att urskilja skillnader mellan legobiten och kaplastaven, som 
material och form. I variationsteorin krävs det därför variation, det vill säga en kontrastering i 
samtidighet för att barnet ska ges möjlighet att lära sig, då det är skillnaderna mellan ting som 
barnet registrerar. Begreppet kritiska aspekter förklarar Kullberg (2010) med att barnen behöver 
urskilja för att ha möjligheten att förstå helheten i sammanhanget. De kritiska aspekterna kan 
enligt Häggström m.fl. (2012) komma att förändras genom lärstudiens gång, det man tänker 
kan vara kritiskt kan komma att falla bort, eller ändras efter att man har gjort förtestet. 

Magnusson (2013) förklarar, vad barn har möjlighet att lära sig beror på vad de har för tidigare 
erfarenheter av lärandeobjektet. Utifrån variationsteorin behöver barnet få uppleva variation för 
att ha möjlighet att urskilja olikheter i samtidighet. Marton och Tsui (2004) menar att 
förskolläraren behöver göra en noggrann planering av lärandeobjektet för att kunna låta barnen 
uppleva och urskilja kritiska aspekter i ett specifikt lärandeobjekt. Med andra ord handlar 
variationsteorin om hur barn kan förstå likheter och skillnader i olika situationer som 
förskolläraren presenterar. Genom att tydliggöra och urskilja kontraster för barn menar Vallberg 
Roth (2017) att förskollärare har möjlighet att öka barns kunskaper inom förutbestämda 
lärandeobjekt. En mer utförlig beskrivning hur en lärstudie genomförs ges senare i metoddelen. 

Metod 

I metoddelen följer en beskrivning av studiens tillvägagångsätt, val av metod för insamlingen 
av empiriskt material och hur det insamlade materialet har analyserats. Därefter följer hur de 
etiska aspekterna har behandlats samt en redogörelse för studiens trovärdighet och 
generaliserbarhet.  

Val av metod 
För att studera hur barn kan utveckla en förståelse för naturvetenskapliga sammanhang valdes 
en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att en kvalitativ studie bland annat 
används för undersökningar som rör människors upplevelser. Då denna studie är inriktad mot 
barns lärande valdes att genomföra en lärstudie för att samla in studiens empiriska material. En 
mer utförlig beskrivning av tillvägagångsätt för en lärstudie följer nedan. 

Learning study - Lärstudie 
Metoden för genomförandet av undervisningen kan beskrivas som i Learning study, på svenska 
kallad lärstudie. I en lärstudie studeras hur innehållet i en lärandesituation behandlas utifrån ett 
teoretiskt perspektiv på lärande. I en lärstudie används framför allt två centralabegrepp, 
lärandeobjekt och kritiska aspekter (Holmqvist Olander, 2013). 
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Holmqvist Olander (2013) menar att de typiska kännetecknen för en lärstudie är att fokus ligger 
på innehållet, att det finns en teori om lärande och att det sker en förändring i lärandet för att på 
så sätt utveckla ny kunskap om lärandeobjektet. Vidare menar Holmqvist Olander att 
förskolläraren genom arbete med lärstudier kan se på lärandet utifrån två nivåer: 
förskollärarens, som tillgodoser sig både teoretisk och ämnesdidaktisk kunskap och barnens 
lärande av det specifikt utvalda lärandeobjektet. Vallberg Rooth (2017) förklarar att en lärstudie 
kan struktureras upp genom följande punkter: 

• Vad ska uppmärksammas? Planera hur det ska uppmärksammas. 
• Avgränsa lärandeobjektet. 
• Videofilma lärtillfället och analysera detta. 
• Revidering av lärtillfället med samma lärandeobjekt, baserat på de kritiska aspekterna av 

vad barnen förstår och inte förstår. 
 

Videoobservation som metod 
Videoobservationer kan användas inom en mängd olika områden anser Eidevald (2015) och 
används främst för observation vid interaktion mellan individer, individer och material eller 
olika rörelsemönster.  
 
Eidevald menar att en stor fördel med videoobservationer är möjligheten att studera sitt eget 
deltagande i situationen som filmas. Genom att studera sitt eget agerande finns möjlighet att 
förändra sitt interagerande och sätt att handla. Ytterligare en vinst med videoobservation är 
möjligheten att se samma sekvens flera gånger (Eidevald, 2015; Jacobsen, 2017), vilket på så 
sätt kan bidra till en djupare insyn i situationen och på så sätt en större förståelse och tolkning 
av tillfället. Jacobsen (2017) framhåller däremot att nackdelen kan vara att en videokamera kan 
framkalla osäkerhet och onormala beteenden hos människor när de blir filmade. 
 
Eidevald (2015) betonar att videoobservationer är tidskrävande, på flera plan, och att det därför 
kräver planering. För det första kan det ta tid att få tillstånd att filma eftersom det krävs skriftliga 
tillstånd från alla som eventuellt kommer finnas med på filmen. Handlar det om att filma barn 
under 15 år krävs det även skriftliga tillstånd från vårdnadshavarna. Vid analysen är filmat 
material även tidskrävande menar Eidevald (2015) och får medhåll av Jacobsen (2017). De 
menar att filmsekvenserna kan vara många och långa och att det därför krävs en noggrann 
planering innan start av inspelningen, detta bland annat för att inte spela in mer än vad som är 
nödvändigt. Eidevald (2015) påtalar att det är viktigt att tänka på vid videoinspelningar att 
avidentifiera personer och platser för att visa respekt för de deltagande individerna. Det gäller 
även att inte lägga egna värderingar i det som analyseras, som i språk och uttryck.  I den här 
studien har fyra undervisningstillfällen filmats – sammanlagt 3,5 timma. 
 
Under studien användes en deltagande observation vilket Jackobsen (2017) tydliggör är där 
observatören själv är en deltagare i sammanhanget. Under det första tillfället med barnen 
berättade jag för dem att de kommer att bli inspelade och frågade om det kändes ”okej” för 
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dem. Ett av barnen säger då –”vad är spel?” De fick då veta att de skulle bli filmade under de 
tillfällen vi träffades. Barnen svarade då – ”jaa” och nickade jakande. 
 
Under samtliga undervisningstillfällen var det ett barn som vid några tillfällen tittade in i 
filmkameran medan övriga barn inte tog någon notis om kameran. Vid det sista lärtillfället fick 
barnen se ett hopklipp av de filmer som spelats in. De verkade till en början tycka att det var 
intressant att se sig själva men tappade snart intresset och ville istället fortsätta med vårt 
utforskande av vattenkraft och elenergi. Under studien deltog även en av mina handledare för 
examensarbetet. Vid samtliga tillfällen var hennes uppgift bland annat att sköta filmkamera, 
ljudupptagning och föra anteckningar under undervisningen. Hon var även en hjälpande hand 
vid fram- och bortplockning av material före, under och efter lärstudien. 
 

Att samtala med barn 
Barnintervjuer kan vara ett sätt för förskollärare att utifrån ett vuxenperspektiv förbättra och 
utveckla planeringar för barns fortsatta lärande förklarar Hansen Orwehag (2013). Genom 
intervjuer med barn kan förskolläraren ta reda på vad de förstår och har för uppfattningar kring 
ett specifikt lärandeobjekt. På så sätt kan förskollärare utgå ifrån barnens kunnande vid en 
fortsatt planering av lärandeobjektet menar Hansen Orwehag (2013). För att lyckas med en 
barnintervju framhåller hon vidare att det finns en del att tänka på, sådant som kan kännas 
oviktigt men som utgör en viktig faktor i sammanhanget. Bland annat platsen, där intervjun 
sker är betydelsefull. Det är även av stor vikt att intervjuaren visar respekt, öppenhet och 
intresse för barnens svar och tankar. Genom att samtala med barnen i grupp kunde barnen 
inspirera och ge stöttning åt varandra. Under samtalen kunde de också hjälpas åt med att minnas 
vad de tidigare arbetat med under årets temaarbete som var vatten. Att intervjua barn i par eller 
grupp innebär oftast en trygghet för barnen framhåller Hansen Orwehag (2013). Hon menar 
vidare att samtal i grupp kan bidra till djupare diskussioner och på så sätt kan forskaren få mer 
genuina svar. Men det kan även finnas nackdelar med gruppintervjuer framhåller Hansen 
Orwehag, då risken finns att barnen kan påverka varandras svar. Men möjligheten till ett större 
utbyte mellan barnen menar hon ändå överväger för valet att föra samtal i grupp med dem. 

En erfarenhet från min studie är hur viktigt det är med sammansättningar av grupper för att alla 
barn ska få möjligheten att känna sig delaktiga. Även om man försöker låta alla barn komma 
till tals kan man se att vissa barn har lättare för att göra sig hörda och sedda än andra. Detta var 
även fallet i min grupp där jag hade ett barn som var mer engagerat än de övriga. En för mig 
helt ny barngrupp med okända barn gjorde att det var svårt att från början fördela talutrymmet 
mellan barnen. Vilket jag löste genom att tänka på att släppa fram de andra barnen mer vid 
kommande lärtillfällen.  

Urval 
Förskolan där lärstudien ägde rum ingår i ett forskningsprojekt om hur man kan minska 
energiförbrukningen med upp till 30%. Förskolan var därmed redan utvald att ingå i studien. 
Det var även förutbestämt att studien skulle rikta sig till de äldre barnen på förskolan. 
Forskningsprojekt som drivs av CHU (Centrum för hållbar utveckling, vid Högskolan Väst) 
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och teknikföretaget Raybased har installerat trådlösa displayer på alla förskolans avdelningar, 
utifrån displayerna kan personalen styra ljuset och värmen på hela avdelningen. Genom 
displayen kan personalen utläsa hur mycket energi avdelningen gör av med och se hur specifika 
delar av utrustningen drar energi. 

Två förskollärare valde ut tre pojkar och tre flickor som skulle ingå i studien. En av 
förskollärarna berättade att dessa barn trivdes tillsammans och att de kompletterade varandra 
socialt, vilket Jacobsen (2017) menar kan underlätta vid sammansättning av grupper. Det kan 
exempelvis innebära att barnen, som i denna studie, är födda samma år. Gruppen på förskolan 
var således relativt homogen, de delade samma erfarenheter från sin förskola där de bland annat 
arbetade med samma tema. Enligt Jacobsen (2017) är en grupp som delar samma 
erfarenhetsbakgrund positivt då vi människor har lättare att kommunicera med personer vi 
känner och delar vissa erfarenheter med. Barngruppen som ingick i studien var sammansatt av 
barn från två olika avdelningar, barnen var bekanta med varandra och visade sig fungera väl 
tillsammans.  

Val av plats är ytterligare en viktig faktor för en studie menar Hansen Orwehag (2013) och 
Jacobsen (2017). Jacobsen framhåller att en plats som har nära anknytning till 
problemställningen kan generera bättre svar. Därför blev valet av rum på förskolan självklart 
när en av förskollärarna presenterade ”Vattenrummet” ett mindre rum som var inrett utifrån 
deras tema – vatten. Rummet hade barnen och förskollärarna skapat och inrett tillsammans 
utifrån deras gemensamma tolkning och idéer kring deras tema. I rum där barn kan känna igen 
sig kan de också uppleva trygghet förklarar Hansen Orwehag (2013) vilket är en viktig faktor 
vid barnintervjuer. I denna studie ingav således ”Vattenrummet” en viss trygghet för barnen, 
vilket troligen var positivt då jag som förskollärarstudent var en ny person som de skulle lära 
känna under lärstudien. 

Genomförande 
Lärstudien har utarbetats efter Learning studys cirkulära metod av planering, genomförande, 
utvärdering och revidering. Då studien pågick under en kort period bestod det avslutande 
eftertestet istället av ett tredje lärtillfälle som avslutades med ett gruppsamtal om vad vi gjort 
och lärt under våra lärtillfällen. 

• Förtest i form av gruppsamtal. Utvärdering, planering. 
• Lärtillfälle 1. Genomförande, utvärdering och revidering. 
• Lärtillfälle 2. Genomförande, utvärdering, revidering. 
• Eftertest. Genomförande, gruppsamtal och utvärdering. 
 
Genom att använda mig av variationsteori i planering, genomförande och analysen av 
undervisningen kunde jag i efterhand urskilja några avgörande kritiska aspekter, det som barnen 
inte uppfattat eller förstått av mitt valda lärobjekt. Därför har varje steg i undervisningen noga 
planerats utifrån vad barnen ska urskilja vid varje undervisningstillfälle. För att barn ska kunna 
utveckla en förståelse för relationen mellan energiförbrukning och hållbar utveckling, visar 
denna studie att de först behöver förstå hur elenergi produceras. Vid förtestet kunde jag 
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identifiera att det fanns en viss förståelse om att vindkraft producerar el, och om man trycker 
på en lampknapp på väggen så lyser lampan i taket. Men delarna mellan vatten- eller vindkraft 
och hur det omvandlas till elenergi, med hjälp av en turbin och omvandlare, saknades. Efter 
varje undervisningstillfälle har jag med teorin som verktyg eftersträvat att identifiera vilka 
kritiska aspekter som barnen behövde urskilja. För att förstå relationen mellan 
elenergiförbrukning och hållbar utveckling, kontrasterades elenergi med ett ficklampsbatteri. 
Under undervisningsprocessen har jag således fokuserat på kritiska aspekter av lärobjektet, det 
vill säga, eftersträvat att identifiera vad barnen ännu inte förstått och vad de behöver förstå för 
att förstå relationen mellan energiförbrukning och hållbar utveckling. Vallberg Roth (2017) 
menar att det är genom att förskolläraren tydliggör och urskiljer kontraster som barn kan 
utveckla sitt lärande. I en lärstudie är det därför viktigt att fortlöpande identifiera och fokusera 
på kritiska aspekter av lärobjektet, inför varje undervisnings tillfälle. I denna lärstudie var det 
därför viktigt att fortlöpande fokusera på kritiska aspekter av lärobjektet, inför varje 
undervisningstillfälle. Genom att fokusera på kritiska aspekter, det vill säga att identifiera vad 
barnen ännu inte förstått av undervisningsinnehållet (lärobjektet) utarbetades först ett förtest 
vilket beskrivs nedan.  

Förtest 
Ett förtest är till för att förskolläraren ska kunna kartlägga barnens förkunskap omkring 
lärandeobjektet menar Runesson Kempe (2016). Resultatet analyseras sedan och därefter ligger 
det till grund för planeringen av det första lärtillfället. Under förtestet fick barnen se en film, 
Lampornas mat2, som visade hur det går till när ett vattenkraftverk producerar elenergi. Utifrån 
filmen samtalade vi om vattenkraft och vad som krävs för att en taklampa ska gå att tända. 
Genom att väcka barnens intresse med något för dem intressant menar Hansen Orwehag (2013) 
att barnen får något att reagera på och engagera sig i, vilket kan vara ett sätt för förskollärare 
att få igång diskussioner och samtal med barnen. Hon bedömer att hur projekt fortskrider har 
mycket att göra med hur intresset väcktes hos barnen. Filmen blev en utgångspunkt med 
intentionen att väcka barnens tankar och idéer men även att öppna upp för diskussion, vilken 
analyserades och ledde till att mitt första lärtillfälle kunde planeras klart. 
 
Lärtillfällen 
Lärtillfällena i en lärstudie bygger enligt Runesson Kempe (2016) på en cyklisk process där 
planeringen utgår från det föregående lärtillfället och vad de kritiska aspekterna för 
lärandeobjektet tycks vara. Utifrån dessa kriterier revideras och planeras planeringen inför 
nästkommande lärtillfälle. Med andra ord planeras lärtillfälle ett utifrån analysen av förtestet 
där barnens tidigare erfarenheter kunnat utläsas. Lärtillfälle två planeras och revideras utifrån 

2 Lampornas mat är en serie som riktar sig till äldre förskolebarn och består av fem delar, vilka alla handlar om 
energi och elkraft. I Fyra delar får man följa hur olika energikällor, vatten-, vind-, sol- och kärnkraftkraftverk, kan 
omvandlas till elenergi som via ledningar och kablar leds in i ett hus till en lampa som lyser. Ett av avsnitten 
handlar om människans energi (mat) med avsikt att det inte bara är lampor som behöver energi, utan att också 
människokroppen behöver energi för att må bra och kunna röra sig.  Serien är framtagen av UR Skola i samarbete 
med Professor Ingrid Pramling Samuelsson och fil. dr Jonna Larsson, Göteborgs Universitet. Se även bif. 
länkadress. https://urskola.se/Produkter/183664-Lampornas-mat-Vattenkraft 
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analysen av det första lärtillfället och så vidare. I denna studie planerades och genomfördes två 
lärtillfällen. Utifrån kritiska aspekter som framkom i förtestet och lärtillfälle 1, reviderades 
planeringarna för de båda undervisningstillfällena. 

Eftertest 
Ett eftertest kan läggas i direkt anslutning till undervisningen förklarar Runesson Kempe (2016) 
och Häggström m.fl (2012). Via eftertestet kan det utläsas om barnen uppfattat undervisningens 
innehåll och med stöd av detta kan man uttala om sig om vad barnen har uppfattat eller lärt sig 
av undervisningen. I den här studien planerades därför ett eftertest för att ta reda på vad barnen 
lärt sig av lärandets objekt vilket i detta fall kan formuleras som: förståelse för hur vattenkraft 
kan omvandlas till elenergi och relationen mellan energianvändning och hållbar utveckling.  

Bearbetning och analys 
Materialet har bearbetats och lyssnats igenom flera gånger för att på så sätt noggrant kunnat 
anteckna det som sett och hörts inom studies relevans. Det blev totalt 22 sidor transkriberad 
text. Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur det insamlade materialet systematiskt kan brytas 
ner i mindre delar för att på så sätt plocka ur det väsentliga delarna. Genom att transkribera 
videofilmerna och sortera materialet med hjälp av färgkoder har svaren på studiens två 
frågeställningar kodats. Detta underlättade analysen av den insamlade datan och det syntes 
tydligt vad som var relevant för respektive frågeställning, på så vis har studiens resultat växt 
fram. 

I analysen framkom att jag i flera situationer stöttade barnen i deras prövande av hypoteser men 
att jag också vid några tillfällen kunde gett barnen mer tid för att de själva skulle komma fram 
till svaren. Detta kan förklaras med att jag dels var en ny person för barnen och att jag dels hade 
liten erfarenhet av att undervisa inom det specifika lärområdet. Möjligen kan det också påverkat 
att jag endast hade tillgång till fyra tillfällen – och om jag hade varit ordinarie personal kunde 
jag ha disponerat tiden på annat sätt. Ett exempel på detta var när barnen förstod att det var 
något som fattades i det gemensamma tillverkade vattenkraftverket. Om det funnits mer tid 
hade vi haft möjlighet att studera detta närmare, vilket hade medfört att det funnits större 
förutsättningar för barnen själva att konstatera att omvandlaren fattades. I den här situationen 
gav jag dem lite hjälp för att de skulle förstå att det var en omvandlare som saknades, för att få 
”snurrig” vattenenergi att bli till elenergi. 

Etiska aspekter 
I en studie är det viktigt att förhålla sig till forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2011). 
Det är enligt Löfdahl (2014) av stor vikt att gå rätt till väga vid en undersökning, därför krävs 
det noggrann planering för att genomförandet ska gå korrekt till. För det första ska personerna 
som kommer att delta i en undersökning informeras om syfte och ge sitt samtycke att delta. I 
denna studie tillfrågades både förskollärare, vårdnadshavare och barn om deras medgivande att 
delta. Förskollärarna hade redan givit sitt samtycke genom högskolans forskningsprojekt. 
Vårdnadshavarna tillfrågades via ett informationsbrev (se bilaga 1) där information gavs om 
undersökningen. I brevet framgick att det var frivilligt att deltaga i studien och att de när som 
helst kunde avbryta sitt samtycke. Löfdahl (2014) framhåller även vikten av att vara observant 
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på om barnen känner sig utsatta eller verkar uppleva obehag. Vid undervisningssituationen 
hanterades detta med extra lyhördhet för barnens reaktioner och intresse av att delta i 
undervisningen. I brevet informerades vårdnadshavarna även om sekretess och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) vilket innebär att deltagarna är 
identitetsskyddade både under och efter studiens genomförande.  

Studiens trovärdighet och generalisering 
Det finns flera faktorer som kan påverka tillförlitligheten i en kvalitativ analys menar Jacobsen 
(2017) och Thornberg och Fejes (2015). De framhåller att en kvalitativ studie inte alltid kan 
generaliseras då resultatet kan ha påverkats av bland annat lokala förutsättningar. Möjligen kan 
barnen i studien ha påverkats av förskolans deltagande i forskningsprojektet som pågår genom 
Raybased och CHU. Men i studien som genomfördes av Lundström och Orwehag (2017) 
framkom att barnen inte primärt hade varit delaktiga eller på annat sätt blivit informerade om 
det på gående projektet. Thornberg och Fejes (2015) framhåller att användbarheten i studiens 
resultat kan komma till användning då den kan vara till inspiration för andra i liknande 
situationer ”Generalisering sker således genom igenkännande av resultatets gestaltning i 
andra situationer” (s.272).    

Litteratursökning 
När ämnesområdet för studien beslutats började litteratursökningen. Under rubriken ”barn och 
elenergi/vattenkraft” fanns bland annat Larsson och Pramling Samuelsson (2015), Lampornas 
mat. Med denna handledning som grund söktes ytterligare material till studien. Genom Larsson 
(2016) fanns flera intressanta referenser till aktuell litteratur där det även fanns 
förstahandskällor. Vidare sökte jag efter rapporter från Skolverket och via förslag från 
handledarna sökte jag även bland vetenskapliga artiklar, avhandlingar och tidigare uppsatser. 
För att hitta dessa har jag sökt i ERIC, Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) samt databasen 
Google Schoolar. Högskolan Västs bibliotek har också använts för att hitta litteratur som var 
intressant i förhållande till studiens syfte. Mycket av litteraturen har skumlästs för att sålla bland 
materialet, det som varit intressant för studien och kunnat ge djupare och ytterligare information 
har lästs mer ingående för att på så vis få en djupare förståelse för ämnesområde. 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur barn i förskolan skulle kunna utveckla en förståelse 
för naturvetenskapliga sammanhang, med fokus på energiförbrukning i relation till hållbar 
utveckling. Studiens frågor var: Hur kan förskolebarn förstå att vatten kan omvandlas till 
elenergi? Samt Vilka kritiska aspekter kan identifieras för att barnen ska förstå relationen 
mellan energiförbrukning och hållbar utveckling?  

Resultatet presenteras i två delar. Den första, Barns förståelse för hur vatten omvandlas till 
elenergi, presenteras i form av tabeller för att förtydliga hur variationsteorin och lärstudien 
använts i studien. Den andra delen, Barns förståelse för energiförbrukning och hållbar 
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utveckling, presenteras i samtalsform, för att visa hur samtalen utvecklade tankar och förståelse 
kring energiförbrukning hos barnen. 

För att hålla deltagarna anonyma gavs barnen fingerade namn. De namn som valdes var Anders, 
Magnus, Fredrik, Maria, Emma och Anna. Däremot används mitt eget namn, Johanna, vid mina 
egna uttalanden. 

Barns förståelse för hur vatten omvandlas till elenergi 
Förtest 
Hur kan lamporna i taket lysa? Det var introduktionsfrågan för studien under det första mötet 
med barnen på förskolan. För att komma fram till ett utgångsläge där frågan blev aktuell och 
barnen skulle få möjlighet att bli bekväma i situationen, fick barnen berätta om sitt tema Vatten 
som de arbetat med på förskolan under en längre period. Efter en stund hamnade samtalet på 
den tecknade solen som fanns i taket, då passade det bra att överföra samtalet till lampan som 
lyste i taket.  
 

Johanna: ”Jag har funderat på hur det kommer sig att lamporna lyser.” 
Fredrik: ”Elektricitet från sladdar.” 
Johanna: ”Från sladdar…” (Jag nickar för att instämma). 
Fredrik: ”Japp, så mycket ljus man använder behöver man betala för sen.” 
Johanna: ”Men vart kommer elektriciteten ifrån?” 
Fredrik: ”Från eeh… Vindkraftverk!” (Pekar med ett finger i luften). 
 

Barnen fick här frågan om någon hade en idé om andra kraftverk, om det fanns något annat än 
vind som kunde producera elektricitet. Det tog en liten stund och efter att några ledtrådar gavs 
om vatten, kom Fredrik på vad det kunde vara. 
 

Fredrik: ”Vatten! Det gör sig till ström.” 
 
Barnen fick information om att vi skulle se på en film tillsammans om hur vatten producerar 
mat till lamporna. I filmen förklarade berättaren om hur vatten omvandlas till elenergi och på 
så sätt kan få en lampa att lysa.  
 
Studiens första forskningsfråga presenteras genom tabeller (1 - 7) som visar vad som är konstant 
(återkommande) och vad som varieras vid undervisningstillfället. Utgångspunkten i tabellerna 
har hämtats från filmen, Lampornas mat och vattenkraft, turbin, omvandlare, kablar/sladdar, 
strömbrytare och lampa. Vilket har betecknats som konstant i tabellerna, då det är dessa delar 
som i filmen lyftes fram för att lampan skulle lysa. Under studiens gång har delar plockats bort 
eller bytts ut (variation) och detta visas i raden variant, det vill säga vad som varieras vid 
lärtillfället. Meningen med att byta ut och ta bort delar är för att göra barnen uppmärksamma 
på vilka delar (kritiska aspekter) som krävs för att en lampa ska kunna lysa. 
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Tabell 1. Förtestet: film, Lampornas mat – Vattenkraft. 
Moment 1 Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 

sladdar 
Strömbrytare Lampa 

Konstant X X X X X X 
Variant       

 

I filmen fick barnen se hur vattenkraft via en turbin på ett kraftverk omvandlades till elenergi. 
Genom att följa en antropomorfistisk figur från strömmande vatten in i vattenkraftverket, vidare 
till turbinen och omvandlarelen, ut i kablar, ledningar och till sist in i ett hus och via en 
strömbrytare vidare in i lampan som tändes av ett barn. 

Efter filmvisningen fanns en antydan till att barnen ha fått en förståelse för vad som krävs för 
att en lampa ska kunna lysa.  

Johanna: ”Vad är det som gör att lampan lyser?” 
Anna: ”Mat.” 
Johanna ”Vad är lampans mat?” 
Fredrik: ”Elektricitet.” 
Johanna: ”Ja och vart kommer den ifrån?” 
Fredrik: ”Snurror.” 
 

Barnen fick därefter undersöka strömbrytare som inte var kopplade till några sladdar, de 
provade att trycka och vände och vred på dem. 
 

Anna och Fredrik: ”Lampknappar!” 
Johanna: ”Händer det något när man trycker på dem?” 
Fredrik, Anna och Anders: ” NEJ!” 
Fredrik: ”Men de är ju hela tiden inte som de.” (Han pekar på strömbrytaren på väggen) 
Johanna: ”Men varför fungerar de inte då?” 
Fredrik: ”För att sladdarna är inte i kopplade, ingen elektricitet.” 
Johanna: ”Men om vi skulle vilja tända en lampa med den, vad skulle vi behöva då?” 
Barnen: ”SLADDAR!” 

 
Barnen konstaterade att det behövdes sladdar för att kunna använda strömbrytarna och för att 
elektriciteten skulle kunna ta sig fram till lampan. Detta utlovades till nästa tillfälle vi skulle 
ses. 
 
Med hjälp av förtestet gick det att utläsa att barnen hade en förståelse för att taklampan fick sin 
energi av elektricitet. Ett av barnen upplevde jag som ganska säker på sin sak då han berättade 
att elektriciteten kommer ifrån sladdar och att det är vindkraftverket som producerar elenergi.  
 
Lärtillfälle 1 
Lärtillfälle ett inleddes med en repetition av filmen som visades i förtestet, vilket var uppskattat 
av barnen. Tabell 2 visar således samma sak som visas i tabell 1. I tabell 3 visas sedan 
kontrasteringen mot tabell 2. 
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Tabell 2. Moment 2, Film Lampornas mat – Vattenkraft. 
Film 
Lampornas 
mat 

Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 
sladdar 

Strömbrytare Lampa 

Konstant X X X X X X 
Variant       

 
Under det första lärtillfället fick barnen möjlighet att prova sina hypoteser kring hur de skulle 
kunna få en lampa att lysa genom att använda sig av det material de fick tillgång till. Barnen 
hade redan under förtestet konstaterat att det behövdes sladdar och kablar. De fick möjlighet att 
koppla ihop sladdar med en lampa, som de sedan fäste vid ett vattenhjul, detta för att försöka 
fånga upp den ”snurriga” energin som några av dem ansåg att hjulet producerade. 
 
För att förtydliga förloppet för barnen kontrasterades detta för dem med syfte att de skulle 
kunna urskilja de olika delarna från vatten till elenergi. Arbetet skedde därför med något som 
var konstant och något som varit variant, detta för att försöka hjälpa barnen att bygga upp en 
förståelse för hur vattnet omvandlas till elenergi. 

I det andra momentet i lärtillfälle 1, fick barnen prova att bygga ett kraftverk där turbinen 
utgjordes av ett vattenhjul i plast. 

Tabell 3. Vattenhjul i plast jämfört med filmen. 

Vattenhjul 
i plast 

Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 
sladdar 

Strömbrytare Lampa 

Konstant X   X X X 
Variant  Vattenhjul 

i plast 
_    

 

Tabell 3 ovan, visar vad som kontrasterats till filmen Lampornas mat. Vid detta tillfälle 
varierades filmens turbin med ett vattenhjul i plast, men det saknas en omvandlare. Barnen får 
här urskilja (resultatet blir) att lampan inte lyser. 

Kontrastering – Vattenkraft, vattenhjul i plast, omvandlare (saknas) kablar/sladdar, lampa.  

Samtidighet – Vattenkraft, vattenhjul i plast (typ av hjul varieras), kablar/sladdar, lampa. 

Urskiljning – Lampan lyser inte. 

Tillsammans kunde barnen och jag konstatera att det fanns en lampa med sladd och 
strömbrytare kopplad till en sladd som är fäst på vattenhjulet. Barnen gavs därefter möjlighet 
att prova sitt bygge. 

Magnus: ”Vi måste hälla vatten…” 
Johanna: ”Ah, då häller jag, är ni beredda?” 
Barnen: ”JAAA!” 
Magnus: ”Den lyser… lit … inget” 
Anna: ”Trycker du inte Magnus?” 
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Magnus: ”Joo” (Han trycker på strömbrytaren och tittar igen). 
Fredrik: ”Det måste snurra snabbare… Häll ännu mera vatten!” 
Barnen: ”Aaahhh” (Vattenhjulet snurrar snabbt och skvätter). 
Magnus: ”Det händer ingenting…” (Han trycker och kikar). 
Johanna: ”Vad kan det bero på tro?” 
Fredrik: ”Det måste gå ännu snabbare!” 
 

Barnen provade att trycka på lampknappen och att hälla vatten på plasthjulet, men lampan 
tändes inte. Barnens hypotes var därför att hjulet behövde snurra ännu fortare.  Efter att ha hällt 
vatten i olika hastigheter och mängd kom vi fram till att det var något som fattades, men vad? 
 
I filmen Lampornas mat kallades lampans energi för mat, därför provade vi om lampan kunde 
fungera med energi ifrån ett äpple.  

Johanna: ”Vi människor behöver ju också fylla på med energi ibland, vad fyller vi på med för 
energi?” 
Maria: ”Maaat!” 
Johanna: ”Ja, mat. Lampan fick också mat… jag tänkte att… jag har med mig äpplen idag… om 
vi äter äpple så får vi energi, men jag funderade på om… kan vattnet få energi av äpple?” 
Fredrik: ”Neej. Men vi kan väl prova, man vet ju aldrig…” 
 

Vi fortsatte med att bygga en turbin utav ett äpple som fick skovlar utav hårdplast, äpplet fästes 
sedan på ett rör för att kunna rotera. 

Tabell 4. Äppelhjul kontrasteras mot filmen. 

Äppelhjul Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 
sladdar 

Strömbrytare Lampa 

Konstant X   X X X 
Variant  Äppelhjul -    

 

I tabell 4 ovan, kan man utläsa att nästa steg vid undervisningen var att kontrastera filmens 
turbin med ett ”äppelvattenhjul”. Även denna gång saknas en omvandlare. Barnen kan här 
urskilja (resultatet blir) att lampan inte lyser. 

Kontrastering – Vattenkraft, äppelhjul, omvandlare (saknas) kablar/sladdar, lampa.  

Samtidighet – Vattenkraft, äppelhjul (typ av hjul varieras), kablar/sladdar, lampa. 

Urskiljning – Lampan lyser inte. 

Som Fredrik redan hade konstaterat skulle det inte fungera med ett äpple som vattenhjul, då det 
inte är sådan ”mat” som krävs för att få det att fungera. 

Johanna:  ”Vad kan vi behöva till nästa gång för att få lampan att lysa?” 
Några av barnen: ”Elektricitet!” 
Johanna ”Och hur blir det elektricitet?” 
Fredrik: ”Vattenenergi.” 
Johanna: ”Ja av vattenenergi, och då behöver vi ett kraftverk.” 
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För att producera elenergi från vatten kunde vi efter dagens tre olika moment tillsammans 
konstatera att det saknades något mellan vattenhjulet, sladden och lampan. Barnen behövde lite 
hjälp och därför berättade jag att vi skulle behöva någon form av generator precis som i filmen, 
det vill säga en omvandlare för att omvandla elenergi från vatten. De fick löfte om att jag skulle 
ta med en omvandlare till nästa lärtillfälle.  

Lärtillfälle 2 
Tillsammans med de fem barnen, ett barn var frånvarande vid detta lärtillfälle, startade vi med 
en återkoppling från föregående träff. Vi talade om vad vi gjort och vilka slutsatser vi dragit 
utifrån våra försök att tillverka elkraft av vatten. Därefter startades även detta lärtillfälle upp 
med en repetition av filmen Lampornas mat, för att ge barnen ytterligare en möjlighet att själva 
upptäcka vad som kan ha saknats i vårt försök att tillverka elenergi. Filmen visade att det krävs 
vattenkraft, turbin, omvandlare, kablar/sladdar, strömbrytare och en lampa för att få lampan att 
lysa. 
 
Som utlovats vid detta lärtillfälle fanns det med ett vattenkraftverk som sammankopplats till en 
generator (omvandlare). Vattenkraftverket som användes i lärstudien ritades (se bilaga 3) och 
tillverkades utifrån mina önskemål av en bekant till en av mina handledare. 

Barnen fick förklarat och visat för sig att det på detta vattenkraftverk fanns vattenhjul, sladd, 
strömbrytare och lampa precis som på det vi själva tillverkat under det första lärtillfället. Det 
fanns även en omvandlare för att vattnet skulle kunna omvandlas till elenergi. Kontrastering 
vid detta lärtillfälle blev därmed att jämföra det vattenkraftverk som inte kunde generera vatten 
för att det fattades en omvandlare, mot det nya där det fanns en omvandlare som gjorde att 
vattenkraftverket producerade elenergi till lampan. 

Tabell 5. Tillverkat vattenkraftverk kontrasteras med filmen 

Vattenkraftverk Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 
sladdar 

Strömbrytare Lampa 

Konstant X X X X X X 
Variant       

 

Tabell 5 ovan, kan jämföras med tabell 1 och 2 där alla delar finns med, vilket genererar i att 
lampan lyser. 

På det tillverkade vattenkraftverket fanns en turbin, omvandlare, kablar/sladdar, strömbrytare 
och en lampa. Genom att hälla vatten på hjulet fick vi turbinen att snurra och energin att föras 
vidare till omvandlaren som omvandlade den ”snurriga” energin till elenergi vilket fick lampan 
att lysa. Barnen fick inte information om vad en omvandlare var mer än att den kunde omvandla 
vattenenergi till elenergi. Detta för att min bedömning var att det var alltför komplicerat och att 
det inte var relevant i min studie att gå djupare in på alla detaljer. I filmen Lampornas mat 
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förklarar man heller inte detta närmare mer än att omvandlaren benämns som just en 
omvandlare. 

Vi häller vatten på vattenhjulet som sätts i rullning… 

Barnen: ”Ooohhhh” (Vattnet skvätter ut på golvet). 
Johanna: ”Kolla på lampan!” (På vattenkraftverket lyser det nu en grön lampa). 
Barnen: ”Det lyser!” 
Johanna: ”För att vi har…” 
Fredrik: ”Ett vattenhjul.” 
Johanna: ”…och en…” 
Fredrik: ”… omvandlare!” 
Johanna: ”Det var omvandlaren som behövdes för att vattnet skulle kunna bli energi.” 
Barnen får nu turas om att hälla vatten på hjulet så lampan tänds. 
Fredrik: ”Det var en omvandlare vi behövde!” 
 

Fredrik sätter här ord på att det var omvandlaren som behövdes för att vattnet skulle kunna 
omvandlas till elenergi, vilket skulle kunna tolkas som en begynnande förståelse. De andra 
barnen verkade mest vara fascinerade och upprymda över att lampan lyste och att de blivit lite 
blöta på kläderna.  

Eftertest 
Vid detta tillfälle samlades fyra barn för att delta i det sista mötet, eftersom två barn var 
frånvarande på grund av sjukdom. 

För att skapa mig en uppfattning om vilka kunskaper barnen tagit till sig under studien 
kontrasterades vattenkraft med vindkraft i eftertestet. Detta gjordes genom att lärtillfället 
startades upp med ytterligare en film ut serien Lampornas mat, och avsnittet om Vindkraft. 
Filmerna har tydliga likheter då de båda har turbin och omvandlare, strömmen går via kablar 
och sladdar ut till lamporna som tänds med hjälp av en strömbrytare. I båda filmerna får barnen 
följa en tecknad ”blå figur” genom hela förloppet. 

Tabell 6. Film, Lampornas mat – vindkraft kontrasteras mot vattenkraft.  

Film, 
Lampornas 
mat 

Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 
sladdar 

Strömbrytare Lampa 

Konstant   X X X X 
Variant Vindkraft Vindturbin     

 

Tabell 6 ovan, visar att filmen med vindkraft kontrasterades mot filmen om vattenkraft. 
Vattenkraft har varierats med vindkraft och turbinen är utbytt till en vindturbin. Den kan 
jämföras med tabell 1, 2 och 5 där alla dessa moment tillsammans får lampan att lysa. 

Innan filmen startades fick barnen förklarat för sig att de denna gång skulle få se en film om 
vindkraft, men att det troligen skulle känna igen vissa delar. Filmen inleddes med samma 
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vinjettmusik och samma barn som i filmen om vattenkraftverket. Direkt filmen startar börjar 
barnen att jämföra de båda filmavsnitten. 

Anna: ”Inte samma” (bilden som visas) 
Barnen börjar att nynna med i vinjettmusiken. 
Någon: ”Det är samma!” 
Magnus: ”Det är INTE samma!” 
Magnus: ”Där, där! Ett vindkraftverk! Jag har sett en riktig sådan där!” 
Någon: ”Det är lite samma.” 
Någon: ”DET är samma.” 
Någon: ”Det ÄR samma.” 
Någon: ”Det är med samma!” 
 

Det var svårigheter att tyda vem som sade vad då det var mörkt i rummet när vi såg på filmen. 
Barnen gjorde flera kopplingar mellan delarna i de båda filmerna, de reagerade både på likheter 
och skillnader mellan de olika kraftverken.  

Tabell 7. Vindsnurra 

Vindsnurra Vattenkraft Turbin Omvandlare Kablar/ 
sladdar 

Strömbrytare Lampa 

Konstant    X X X 
Variant Vind Vindsnurra -    

 

Tabell 7 ovan, visar att vi varierat turbinerna från filmerna. Här har vi använt en vindsnurra 
och vind för att se hur vinden påverkar vindsnurran på liknande sätt som vattnet påverkar 
vattenhjulet. I momentet saknas en omvandlare och barnen får därmed urskilja att lampan inte 
lyser. 

För att ytterligare förtydliga skillnaden mellan vindkraftverket och vattenkraftverkets 
energikällor kompletterades materialet med en vindsnurra. Vi samtalade därefter om 
kraftverkens olika energikällor. 

Johanna: ”Vad behöver vindkraftverket för att producera el?” 
Maria: ”Vatten” 
Magnus: ”VIND!” 
Johanna: ”Vindkraftverket behöver vind för att producera el. Men vattenkraftverket, vad 
behöver det för att producera…” 
Anna: ”Vatten!” 
 

Barnen fick prova att blåsa med en hårfön på vindsnurran för att eventuellt få en tydligare 
förståelse för att vindkraftverket producerar sin energi ifrån vinden. De fick även återigen titta 
på vattenkraftverket och se att det behövde vatten för att producera elenergi.  

Barns förståelse för energiförbrukning och hållbar utveckling 
I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras i samtalsform. 

Förtest, Lärtillfälle 1 
För att föra diskussionerna in på ämnet hållbar utveckling och hur man kan spara på elenergi 
var det planerat att vi skulle använda oss av en ficklampa. Efter flera försök att få en lampa att 
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lysa ställdes frågan om det var någon som visste om det fanns något som kunde lysa utan 
elektricitet. 

Emma: ”En ficklampa…” 
Fredrik: ”Den kan lysa utan elektricitet!” 
 

Då frågan ställdes vad det är som gör att ficklampan lyser började barnen att fundera, först sa 
Fredrik att det också är elektricitet men tvekade sedan lite över sitt eget svar. Här kontrasterade 
jag till lampan som vi använde oss av i tidigare aktivitet och att ficklampan saknar sladd. Vad 
var det då som kunde vara ficklampans energi? Det omedelbara svaret från både Fredrik och 
Anna var ”batterier!” 

Barnen fick därefter förklarat för sig att vi skulle göra ett experiment över helgen. Vi skulle låta 
ficklampan lysa medan vi var lediga för att se vad som hade hänt med lampan när vi kom 
tillbaka. Ett av barnen berättade då omgående vad som skulle komma att hända med lampan. 

Fredrik: ”Det tar slut på batteriet.” 
Anna: ”Då får man ta nytt batteri.” 
Anders: ”Inte hela tiden…” 
Anna: ”Jo…” 
 

Genom barnens tal och agerande kunde jag redan innan testet ana att det fanns en viss förståelse 
för vad som händer om en ficklampa får vara tänd en längre tid. Ett av barnen sa först att det 
bara var att byta batteri men ångrade sig och påpekade sedan att det var att slösa med batteriet 
och menade att man inte skulle göra det. 

Anna: ”Men! Vi måste ju släcka ficklampan!” 
Johanna: ”Varför behöver vi släcka ficklampan?” 
Anna: ”För att det inte ska ta slut på batterierna när vi är borta.” 
Johanna: ”Du tror det tar slut på batterierna när vi är borta.” 
Anna nickar. 
Johanna: ”Är det inte okej att det lyser när vi inte är här?” 
Anna: ”Nej…” 
Johanna: ”Varför inte?” 
Anna: ”För det kanske kan ta slut på batterierna då.” 
 

Med tanke på att några av barnen visade en förförståelse för att batteriet kunde ta slut, kände 
jag mig bekväm i valet av kontrastering till vattenkraft och energiförbrukning. 

Lärtillfälle 2 
Barnen fick vid detta tillfälle se en bild av Trollhättans vattenkraftverk (se bilaga 4, bild 7) och 
jag informerade dem om att det var från detta kraftverk elektriciteten till förskolan kom från. 
Fredrik reagerade omedelbart på detta.  
 

Fredrik: ”Å sen får man betala.” 
Johanna: ”Vad betalar man för?” 
Fredrik: ”För elektriciteten och vattenenergin!” 
 

Fredrik berättade att man får betala för elektriciteten man använder och får då frågan om man 
kan använda hur mycket elektricitet som helst. 
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Fredrik: ”NEEJ! För då räcker det inte till alla andra…” 
Fredrik: ”Å nu sparar vi på energi.” 
 

Vi hade för tillfället släckt lamporna i taket för att kunna observera ficklampan och sedan även 
starta filmen Lampornas mat. Här fick barnen frågan om vad det kommer sig att vi sparar på 
energi just nu och Fredrik svarar: 

Fredrik: ”För att det är ju inga lampor.” 
Johanna: ”Det är inga lampor tända nej. Sparar vi på ficklampans energi just nu?” 
Barnen i kör: ”NEEEJ…” 
 

Förhoppningarna om att batterierna skulle ha tagit slut i ficklampan över helgen visade sig inte 
fungera. Men det gjorde inget, barnen reagerade ändå på att det hänt något med styrkan på 
lampan. Ett av barnen konstaterade att vi slösat på batteriet och att det inte var så värst bra. I 
och med att ett barn påpekade att det var onödigt att vi lämnat ficklampan tänd över helgen, så 
att batteriet nästan tagit slut, fick jag det bekräftat att barnen förstod att vi bör hushålla med vår 
energi.  
 
Eftertest 
Vid detta tillfälle var det nästan inget ljus alls som kom från ficklampan, den hade nu varit tänd 
i fem dygn. Barnen konstaterade att det var onödigt att vi haft ficklampan tänd när solen hade 
lyst utomhus. De berättade att ficklampan bara behövs när det är mörkt och att detsamma gäller 
med lamporna i taket.  

För att utveckla en förståelse hos barnen om vad energi och hållbar utveckling har för relation 
gjordes valet att kontrastera taklampa och vattenkraft med ficklampa och batteri. Genom att 
jämföra dessa i en samtidighet kunde barnen få en förståelse för varför man bör spara på 
elenergin. Med denna kontrastering kunde barnen ganska snart se att energin till ficklampan 
tog slut och vi kunde då jämföra taklampan och vattenenergin och på så sätt få fram att man 
behöver spara på energi, oavsett om den kommer ifrån batteri eller från vattenkraft. 

Johanna: ”Ficklampan får sin energi ifrån…” 
Barnen: ”Batteri!” 
Johanna: ”Lampan får sin energi ifrån…” 
Anna: ”Vattenelektricitet!” 
Johanna: ”Ja lampan behöver vattenkraft. Men vad behöver vi för att få energi?” 
Anna: ”Elenergi!” 
Maria: ”Maaat!” 

 
Det som skulle tydliggöras för barnen var att vi behöver tänka på att spara på elenergi. Detta 
uppmärksammades genom att vi slösade på en ficklampas batterier och följde förloppet kring 
vad som hände när den fick lysa dygnet runt. Ett av barnen gjorde egna kopplingar till 
energisparande och hur man kan spara och fylla på med energi, genom att koppla det till oss 
själva. 
 

Johanna: ”Vi behöver spara på energi.” 
Magnus: ”Vi kan inte leka på natten.” 
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Johanna: ”Just det vi behöver spara på VÅR energi också!” 
Magnus: ”Vi måste sova på natten.” 
Johanna: ”Vi måste sova på natten, alldeles precis.” 
Magnus: ”Sen vakna igen och gå till dagis och äta mat, frukost.” 
Johanna: ”Ja då äter vi frukost och fyller på med…” 
Anna: ”Energi!” 
Johanna: ”Så att vi orkar…” 
Anna: ”Leka!” 
Maria: ”Springa, hoppa kullerbytta å…” 
Johanna: ”Vad fyller lamporna på med för energi?” 
Anna: ”El.” 
Barnen: ”Elenergi!” 
Johanna: ”Som kommer ifrån…” 
Barnen: ”Vatten!” 
Johanna: ”Å vad behöver vi göra för att spara på lampornas energi?” 
Magnus: ”Vi måste stänga lamporna i natten.” 
Johanna: ”Vi måste släcka lamporna på natten ja.” 
Emma: ”Nu måste vi fylla på den…” (Hon pekar på ficklampan) 
Johanna: ”Ja nu behöver vi fylla på ficklampan, å vad fyller vi på för energi i ficklampan?” 
Magnus: ”Batteri.” 
 

Denna gång var barnen mycket aktiva under våra samtal. Det kan dels bero på att två barn var 
sjuka vid detta tillfälle och det var lättare för alla barn att komma till tals, men det kan också 
bero på att vi efter tre tillfällen, lärt känna varandra.  

Citatet ovan visar att ett av barnen själva kopplade samman sin egen dygnsrytm med ficklampan 
och vattenkraftverket. Barnet berättade hur vi sparar energi genom att sova på natten och att vi 
sedan behöver äta mat för att fylla på med mer energi. Precis som vi behöver släcka lamporna 
för att spara på elenergin och fylla på med vatten eller batteri för att producera mer energi till 
den. 

Sammanfattande analys 
Barnen gjorde vid lärtillfällena bland annat upptäckten att det saknades delar för att producera 
elenergi för att tända en lampa. De visade förståelse för att det inte gick att tända en lampa 
genom att enbart hälla vatten på ett plasthjul. Här behövde de dock få information om att det 
behövdes en omvandlare för att producera elenergi. Ett barn kunde omgående sätta ord på att 
det var en omvandlare som behövdes för att vatten skulle kunna omvandlas till elenergi. De 
andra barnen behövde ytterligare några försök för att förstå att det var omvandlaren som 
behövdes. 

När det gällde hållbar utveckling visade barnen att de redan hade viss förståelse för vad som 
hände om en ficklampa hölls tänd under en längre tid. Barnen reagerade på att ljuset avtagit i 
ficklampan som varit tänd länge och antydde att det var att slösa på batteriet. Detta tyckte de 
inte var bra… När ficklampan slocknade helt efter fem dygn konstaterade barnen att det var 
onödigt att ha haft den tänd när solen lyste utomhus. Det antydde även att detsamma gällde med 
taklampan när det var ljust ute.  
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Genom att kontrastera ficklampan och dess batteri till vattenkraftverket kunde barnen jämföra 
att energin från ficklampan tog slut och att det fanns ett liknande samband mellan taklampan 
och vattenkraften. De kom dessutom fram till att det behövs spara på energi oavsett om den 
kommer ifrån batteri eller vattenkraft. De gjorde även kopplingar till sig själva, ett av barnen 
förklarade att vi människor behöver sova för att spara på vår energi och att vår energi fylls på 
när vi äter.  

Sammanfattningsvis visar studien att förskolebarn kan förstå att elenergi kostar pengar och att 
den energiförbrukning som används får man betala för. I samtalen framkom även att barnen 
ansåg att det kan vara klokt att spara på energi, dels för att elenergi kostar pengar och dels för 
att om man inte slösar, utan sparar, då räcker elen till många. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur barn i förskolan kan utveckla en förståelse för 
naturvetenskapliga sammanhang, med fokus på energiförbrukning i relation till hållbar 
utveckling.  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån de två frågeställningarna för studien, Hur kan 
förskolebarn förstå att vatten kan omvandlas till elenergi? och Vilka kritiska aspekter kan 
identifieras för att barnen ska förstå relationen mellan energiförbrukning och hållbar 
utveckling? Resultatet ställs i relation till tidigare forskning, förskolans läroplan och studiens 
teoretiska utgångspunkter. Frågeställningarna diskuteras under varsin rubrik och därefter ges 
en sammanfattande diskussion om hur förskolebarn kan utveckla en förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen i relation till hållbar utveckling.  

Hur vatten omvandlas till elenergi 
Denna studies resultat visar att barn i förskoleåldern kan utveckla en begynnande förståelse för 
naturvetenskapliga sammanhang. Genom samtal och experiment i den genomförda lärstudien, 
där barnen själva fick utforma hypoteser, framkom det att de kunde utveckla en begynnande 
förståelse för hur vatten kan omvandlas till elenergi och på så vis få en lampa att lysa. Tidigare 
forskning (Larsson, 2016) har visat att barn via lek och utforskande kan lära sig om 
naturvetenskapliga sammanhang. Men Larsson (2016) menar också att det inte räcker med 
enbart barns egen lek och utforskande. Hon lyfter även fram betydelsen av att förskollärare i 
sin undervisning planerar för och skapar situationer, där barn i en kommunikativ kontext, ges 
möjlighet att utforska och pröva olika hypoteser. Studien visar att fyra- och femåringar kan 
förstå komplexa naturvetenskapliga begrepp så som energianvändning, energisparande, 
vattenkraft, etc. I den lärstudie som barnen deltog i fick de använda sig av sin nyfikenhet, 
kreativitet, egna frågor och funderingar som togs till vara på i undervisningen och utforskades 
genom konkreta experiment. Detta är något som även Larsson ger stöd åt och hon hävdar att 
det är genom förskollärarens erbjudande av kunskaper, erfarenhet och material som barnen får 
stöd att upptäcka och utforska olika ämnesområden. Även Damgaard Warrer och Broström 
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(2017) anser att förskollärarna behöver utmana barn för att utveckla deras lärande, men också 
att det är nödvändigt att förskollärarna har en didaktisk kunskap kring de begrepp och 
ämnesinnehåll som utforskas.  

Barns utforskande – hypoteser och slutsatser 
I min studie framkom det att barnen redan innan undervisningen hade en viss förförståelse för 
hur elenergi produceras. Men det var först efter att de hade sett filmen Lampornas mat som 
barnen visade att de förstod att elektriciteten till våra lampor kommer från ett kraftverk. I 
förtestet fick barnen utforska strömbrytare, för att på så vis göra egna hypoteser om hur en 
lampa skulle kunna tändas med hjälp av den. Det är viktigt att barn i förskolan tillåts göra 
hypoteser och dra egna slutsatser i utmanande och utforskande sammanhang, menar Elm 
Fristorp (2012). Och jag vill även här betona vikten av att låta barnen få komma till tals och att 
de ges utrymme att kommunicera sina upptäckter. I den här studien har både jag och barnen 
påverkat och styrt innehållet i undervisningen. Efter varje undervisningstillfälle utvärderade jag 
vad som hade fångat barnens intresse och vad de eventuellt inte hade förstått. Jag resonerade 
också med barnen vad vi skulle göra vid nästa lärtillfälle. I den här studien har jag visat att 
förskollärare genom att tillhandhålla konkret material, kan få barn att vidareutveckla sina 
hypoteser. I arrangerade aktiviteter är det således betydelsefullt att barnen får vara med och 
påverka innehållet i undervisningen.  

Lärstudie som metod för undervisningen 
I en lärstudie där förskolläraren har ett bestämt lärobjekt för undervisningen är det med hjälp 
av kontrastering som barnen får möjlighet att urskilja olikheter och likheter understryker 
Magnusson (2013), hon menar att för detta krävs det variation. I denna lärstudie var det ett barn 
som redan i förtestet gav uttryck för att energi kommer från vindkraftverk. Genom att 
barngruppen fick se filmen om när vattenkraft omvandlas till elenergi, och jämföra den med 
filmen som visade hur ett vindkraftverk fungerar. I eftertestet framkom det tydligt att de förstod 
att det i stora delar var samma process men att det var energikällorna som skilde sig åt. En viktig 
aspekt i en lärstudie är variation och urskiljning av lärobjektet menar Häggström (2012) och 
även Magnusson (2013). I denna studie fick barnen uppleva både variation och urskiljning av 
lärandeobjektet. Dels genom att se två olika filmer, en om vattenkraft och en om hur vindkraft 
omvandlas till elenergi och dels genom olika konkreta experiment.  

Barnen gjorde flera kopplingar mellan delarna i filmerna om vattenkraft och vindkraft, de 
reagerade både på likheter och olikheter mellan de olika energikällorna, vilket skulle kunna 
tyda på att de kan urskilja att det krävs någon form av kraft för att den ska kunna omvandlas till 
energi. En reflektion jag gör här, är om det är på grund av den blå antropomorfistiska figuren 
som barnen får följa i filmerna som gör att de ser likheterna eller hade de kunnat uppleva 
likheterna och skillnaderna utan denna figur? Thulin (2011) framhåller, att det är vi vuxna som 
till största del använder det antropomorfistiska språkbruket för att vi upplever att det underlättar 
för barnens lärande. I filmerna användes en tecknad ”blå figur” som berättade om de olika 
händelseförloppen i filmen. Den blå figuren använde sig av korrekta naturvetenskapliga 
begrepp när den beskrev händelseförloppen. Korrekta begrepp är något Thulin och Gustavsson 
(2017) betonar att förskollärare bör använda i sitt tal med barnen, för att de ska få stöd för ett 
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specifikt innehåll och förståelse för olika naturvetenskapliga begreppsinnebörder. Vid ett 
tillfälle, när jag använde energi i stället ör elenergi, var det genast ett barn som 
uppmärksammade detta. Barnet sammankopplade begreppet energi till sin egen kropp. Barnet 
gjorde kopplingen till sin egen energibesparing, istället för som jag hade tänkt med 
elenergibesparing. Detta blev en spännande vändning och ledde in på begreppet energi, vilket 
kan knytas samman med kraft och elenergi. Därför valde jag att kontrastera elenergi och den 
energi vi får av mat. I läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycks vikten av att förskollärare bygger 
på barnens erfarenheter och intresse. Vi detta tillfälle valde jag att inte avbryta barnets tankar 
och funderingar, utan istället följa hans idéer. Larsson och Pramling Samuelsson (2015) menar 
att det är via barnens egna idéer och hypoteser som lärandet sker, de framhåller att det är när 
förskolläraren och barnen tillsammans kommunicerar ett ämnesinnehåll som det blir 
professionell förskolepedagogik. Därför menar jag att en förskollärare bör vara beredd på att en 
planerad lektion kan ta nya vändningar och bli något helt annat men att detta också kan leda till 
nya synsätt och frågeställningar som utvecklar barnens lärande. 

Energiförbrukning och hållbar utveckling 
Denna studies resultat visar att förskolebarn kan utveckla en begynnande förståelse för att 
resurser är något som bör hushållas med. Det framkom att barnen förstod att det var att slösa 
när ficklampan var tänd när solen lyste, vilket visar att de har förståelse för att det är onödigt 
att slösa på ficklampans batteri. Under de fem dygn som barnen fick möjlighet att studera 
ficklampans energiförbrukning väcktes flera tankar hos barnen, bland annat att batteriet tar slut 
och att det är onödigt.  För att få barnen att förstå att detta även gäller vattenkraft kontrasterades 
ficklampan och dess batteri mot vattenkraften och lampan i taket. Genom testet med ficklampan 
och jämförelse i samtidighet med vattenkraftverket och lampan i taket, visade barnen förståelse 
för att även lampan i taket behöver släckas för att spara på sin energi - elenergin. Förskolans 
miljöarbete borde enligt Björklund (2014) vara resurshållning för arbetet mot en hållbar 
utveckling. Detta kan ställas mot att en del förskollärare tycker att det kan vara för svårt för 
barnen att förstå, då de menar att detta är ett allt för komplext lärande för förskolebarn (Engdahl 
m.fl. 2012). Resultatet i denna studie visar att förskolebarn kan förstå komplexa 
naturvetenskapliga begrepp och att de kan förstå betydelsen av att hushålla med jordens 
resurser. Det är därför viktigt att förskollärare, liksom Björklund (2014) slår fast, planerar 
undervisning som inriktar sig mot miljöfrågor och utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  

Sammanfattande diskussion 
Studien visar att barn har en förståelse för att elenergi inte är gratis utan att det kostar pengar 
när den används, ett av barnen berättade att ”…så mycket ljus man använder behöver man betala 
för sen. Genom att arbeta med energifrågor visar min studie att förskolan kan bidra till och 
medvetandegöra barn om frågor som rör hållbar utveckling. 

Under planeringen av studien var jag först fundersam på om det skulle bli svårt att få barnen 
intresserade och delaktiga i lärstudien. Det visade sig dock att barnen var fulla av förväntan 
inför varje lärtillfälle och att de var mycket aktiva, trots att varje tillfälle pågick under tämligen 
långa stunder. Thulin (2010) anser att förskollärarens inställning, hur denne väljer att 
uppmärksamma barnens intresse för det naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden ligger 
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till grund för hur utvecklingen kring ämnesområdet fortskrider vilket styrks av både Siraj-
Blatchford (2001) och Larsson (2016). De menar att det är betydelsefullt att förskolläraren är 
insatt i ämnet och visar ett positivt intresse, detta är grundläggande för att få ett projekt att 
fungera. En slutsats jag gör är att undervisning om naturvetenskapliga fenomen både intresserar 
och engagerar förskolebarn. Genom studiens gång fick jag erfara att barnen inför varje 
undervisningstillfälle var engagerade och entusiastiska inför vad vi skulle göra. Till exempel 
när de fick prova att koppla ihop sladdar, strömbrytare och vattenhjul av olika slag. På så sätt 
utformade de olika hypoteser om varför det inte fungerade och vad som skulle behövas för att 
få i gång ljuset. Damgaard Warrer och Broström (2017) lyfter fram vikten av närvarande och 
intresserade förskollärare som utmanar barnen vidare i deras intresse. Att barn behöver bli 
utmanade och få tillåtelse att experimentera utifrån sådant som de tycker är intressant och som 
de visar intresse för (jmf.  Larsson, 2016), visar även min studies exempel på. Pramling 
Samuelsson (2017) framhåller att undervisning är när förskolläraren har som fokus att lära 
barnet om ett specifikt innehåll. Skolverket (2017) utrycker att undervisningsbegreppet och 
planerad undervisning behöver stärkas i förskolan. Utifrån denna studies resultat menar jag att 
det är viktigt att förskollärare planerar och genomför planerad undervisning med avsikt att 
utveckla barns lärande, som i denna studie ett naturvetenskapligt innehåll. 

Ett problem som jag till en början upplevde med studien var att barnen var okända för mig och 
att tiden var begränsad. Elm Fristorp (2012) poängterar vikten av att reflektera och ha dialoger 
med barnen. Hon framhåller att naturvetenskap är områden som ofta kräver temaarbeten över 
längre perioder för att barnen ska få möjlighet att utforska, dra slutsatser och upptäcka kritiska 
punkter. En rekommendation inför liknande lärstudier är förslagsvis att man är två förskollärare 
som tillsammans planerar och genomför arbetet. Det är då större möjligheter att fånga upp 
barnens tankar och funderingar samt följa upp dessa.  

Avslutande reflektioner 
Förskolan har stora möjligheter att genom sina rutiner påverka barnen på ett sätt att handla och 
tänka både nu och i framtiden, menar Engdahl m.fl. (2012). Hållbar utveckling borde som 
Ärlemalm-Hagsér (2012) framhåller vara en del av det grundläggande lärandet i förskolan. Jag 
ställer mig därför frågan varför begreppet hållbar utveckling inte nämns i läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2016). Barnen är vår framtid och jag menar därför att det är viktigt att 
förskolan lägger större fokus på hållbar utveckling för att barnen ska få möjlighet att växa upp 
i ett hållbart samhälle. Därför behöver förskollärare planera sin undervisning (jmf. Pramling 
Samuelsson, 2017), där barn ges utrymme för lek och utforskande av naturvetenskap och enkel 
vardagsteknik. Genom planerade lektioner har förskollärare möjlighet att genom förberedelser 
se till att det finns gott om lämpligt material som stimulerar barn att undersöka. Planerade 
lektioner är även något som lyfts fram av Regeringskansliet (2017) där de förtydligar 
innebörden av undervisning, detta menar även Pramling Samuelsson (2017) behöver särskilt 
förtydligas för yrkesverksamma förskollärare, då många har svårt att skilja på lärande och 
undervisning.  

Sammanfattningsvis visar min studie att barn i förskolan kan lära sig att bli medvetna om hur 
de kan agera och medverka till ett gott miljöarbete. Det kan räcka med en sådan enkel insikt 
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som att släcka en lampa så att den inte lyser i onödan. Genom arbete med hållbar utveckling 
kan förskollärare medverka till allas ansvar för ett långsiktigt miljöarbete och hållbart samhälle. 
De kan också medverka till att förskolebarn utvecklar ett intresse för naturvetenskap och enkel 
vardagsteknik vilket enligt Thulin (2010), Siraj-Blachford (2001) och Sundqvist (2016) menar 
är betydelsefullt för en hållbar samhällsutveckling. 

Fortsatt forskning 
Med erfarenheter från studiens resultat skulle det vara intressant att göra vidare lärstudier i 
frågan om hållbar utveckling och de lite mer komplexa frågorna inom ämnesområdet 
naturvetenskap och teknik. Ett förslag på detta skulle kunna vara att undersöka om barn kan 
förstå andra sätt hur vi kan spara på jordens resurser och hur enkelt praktiskt miljöarbete kan 
göra skillnad i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 
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      Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej! Mitt namn är Johanna Karlsson och jag studerar till förskollärare på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Just nu läser jag min sjätte termin och skriver mitt examensarbete som handlar om naturvetenskap i 
förskolan. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barn i förskoleåldern kan utveckla en 
förståelse för naturvetenskapliga sammanhang.  
I min undervisning planerar jag tre undervisningstillfällen, där jag bland annat samtalar med barnen om 
naturvetenskapliga fenomen i relation till förskolans tema vatten och hållbar utveckling. För att 
dokumentera och följa upp barnens lärande behöver jag vid några tillfällen videofilma barnen då vi 
tillsammans utför de naturvetenskapliga aktiviteter och samtal som jag planerar för. 

Videoinspelningar och intervjuer av barnen kommer naturligtvis att behandlas med största respekt enligt 
Vetenskapsrådets regler om konfidentialitet och sekretess. Inga bilder eller namn som kan härleda till 
barnen eller förskolan kommer att förekomma i mitt examensarbete. Undervisningen sker helt i samråd 
med förskolechefen och förskolans personal och kommer att utföras under perioden april/maj 2017. 

Att delta i studien är frivilligt och barnen får självklart avsluta sitt deltagande i studien när de vill. För 
att kunna genomföra mitt examensarbete behöver jag vårdnadshavarnas medgivande, vid gemensam 
vårdnad vänligen skriv under med bådas namnteckning.  

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Karlsson 

För mer information är ni välkomna att kontakta mig eller någon av mina handledare, Marita Lundström 
eller Monica Orwehag. 

johanna.karlsson.--------- marita.lundstrom-------- monica.orwehag------- 

 

Talongen nedan lämnas undertecknad till personalen på ****** förskola, senast den 25 april 2017 

__________________________________________________________________________________ 

Barnets namn ……………………………………………………………………. 

        Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i ovanstående forskningsprojekt.   

        Jag/Vi godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i ovanstående forskningsprojekt. 

Vårdnadshavare 1………………………………………………………………… 

Vårdnadshavare 2………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 



Bilaga 2 
 

Planering, lärtillfällen inom elenergi och hållbar utveckling 

Begrepp att tänka på: Vatten, energi, kraft, (fors, lucka,) kraftverk, (omkopplare,) ledning, kontakt, 
sladd, strömbrytare, lampa, ficklampa, batteri, lysa, el, släckt, tänt, förbrukning, hållbar utveckling, 
miljö. 

 

4/5 Förtest 

Presentation av mig (och Marita), vem är jag/vi varför är jag/vi här. 

Filmvisning – Lampornas mat, vattenkraft. 

Tända och släcka, vad kan vi tända och släcka? Jo, lampan i taket och ficklampan.  

Samtala om elenergi, vad behöver vi elenergi till?  

Kritiska aspekter – Hur lyser det? 

 

5/5 Lärtillfälle 1 

Återkoppla till förtestet, vad talade vi om, vad gjorde vi i går? 

Återkoppling, Filmvisning – Lampornas mat, vattenkraft. 

Vi bygger ett vattenhjul för att se om det kan producera elenergi och provar att koppla vattenhjulet till 
en lampa för att se om det produceras någon elektricitet.  

Vi funderar och diskuterar kring ficklampans energi, vart kommer den ifrån? Lämna ficklampan tänd 
tills nästa tillfälle, vad tror vi händer? 

Kritiska aspekter -  Vad krävs för att vatten ska bli till elenergi? 

 

9/5 Lärtillfälle 2 

Återkoppla till lärtillfälle 1, vad talade vi om och vad gjorde vi då? 

Vi presenterar ”vårt” vattenkraftverk med en generator som producerar elenergi!  

Vad har hänt med ficklampan? 

Vad händer när lamporna är tända respektive släckta? 

Finns det oändligt med energi, vad kan vi göra för att spara på elenergin? 

Kritiska aspekter – Hur kan vi spara på energi? 

 

 
 
 



 

10/5 Lärtillfälle 3, Eftertest 

Återkoppla till lärtillfälle 2, vad talade vi om och vad gjorde vi i går? 

Vi tittar på fil om vindkraft 

Vi kontrasterar vattenkraft mot vindkraft. 

Vad har vi lärt oss om vattenkraft och hållbar utveckling? 

Kritiska aspekter -  vad är skillnaden på vindkraft och vattenkraft? 

 

 

  

 
 
 



Bilaga 3 
Ritningar av vattenkraftverk 

 
 
 



                                                                                                                                        

 
 
 



 

Bilaga 4 
Fotografier  

 

Bild 1. Barnen fick se filmen Lampornas mat på min datorskärm.  

 

 

Bild 2. Strömbrytare, sladdar och kablar som barnen fick prova. 

 

 

Bild 3. Vattenhjul och lampa som användes vid första försöket att omvandla vattenkraft till 
elenergi.  

 

 
 
 



 

Bild 4. Barnen fick prova på att hälla vatten på vattenhjulet.  

 

Bild 5. När vattnet hälldes på vattenhjulet lyste lampan grönt (syns i mitten av bilden framför 
den blå slangen).  

 

Bild 6. Ficklampan som lyste i taket i fem dagar. 

 
 
 



 

Bild 7. En bild av Trollhättans kraftverk visades för barnen. 

 

Bild 8. Den andra filmen handlade om hur vindkraft omvandlas till elenergi.  
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