
"Naturen måste vi ha för annars kan vi dö"
Vad händer i interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och 

barn under naturvetenskapliga aktiviteter?

Frida Engquist-Bolander 

Sarah Lundström

Förskollärare 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

“Naturen måste vi ha för annars kan vi dö” 

 

- vad händer i interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och barn 

under naturvetenskapliga aktiviteter? 

 

“Without the nature we will die” 

 

- preschool teachers and childrens interaction and communication in science 

activities 
 

 

 

Frida Engquist-Bolander och Sarah Lundström 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Förskollärarprogrammet  

Grundnivå 

Handledare: Per Högström 

Examinator: Anna Vikström 

 

 



 

 

Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att synliggöra den naturvetenskapliga kommunikationens 

karaktär i interaktionen mellan förskollärare och barn. I bakgrunden beskrivs naturvetenskapens 

innebörd i förskolan samt betydelsen av förskollärares kompetens och förhållningssätt för barns 

naturvetenskapliga lärande. Det framgår även vilken funktion kommunikation och interaktion 

har för barns lärande samt vilken roll språket spelar i barns förståelse för naturvetenskap. I en 

redogörelse för det sociokulturella perspektivet beskrivs studiens teoretiska ramverk. 

 

Studien genomfördes på två olika förskolor där videoobservation tillämpades för att samla in 

datamaterial om den verbala- såväl som icke-verbala kommunikationen mellan förskollärare 

och barn. Datamaterialet transkriberades och analyserades med hjälp av centrala begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet, samt med visst stöd från konversations- och samtalsanalys.  

 

I studiens resultat framgår att den verbala kommunikationen tog mest plats i interaktionen 

mellan förskollärare och barn, därmed var språket den medierande artefakt som användes mest 

i den naturvetenskapliga kommunikationen. Det förekom även mediering med hjälp av 

materiella artefakter, främst olika typer av bilder. Det synliggjordes att den språkliga 

medieringen till stor del bestod av att förskollärarna ställde frågor och barnen svarade.  
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Inledning 

Tidigare PISA-undersökningar har visat att femtonåriga elevers prestationer inom 

naturvetenskapliga ämnen har legat under genomsnittet (Skolverket, 2013). Det finns därmed 

en ambition att tidigt skapa positiva inställningar till naturvetenskap för att samhället ska få fler 

yrkesverksamma personer inom området i framtiden. Ett införande av naturvetenskapliga 

ämnen redan i förskolan kan leda till bättre resultat i dessa ämnen senare under skolgången 

eftersom barnen tidigt fått möjlighet att utveckla intresse och positiva attityder till ämnet 

(Thulin, 2011). Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) framhåller att ett 

undersökande arbetssätt inom det naturvetenskapliga ämnet bör vara en självklarhet inom 

förskolan. Dels för att barn är naturligt intresserade av att utforska sin omvärld och att bilda sig 

förståelse för hur den är beskaffad och dels för att de ska få en insyn i det naturvetenskapliga 

arbetssättet i sig. För att barnen ska kunna närma sig den naturvetenskapliga världen spelar 

förskolläraren en väsentlig roll. Det går inte att överföra kunskap eller ett specifikt sätt att tänka 

till barnen, förskolläraren måste snarare besitta en förmåga att kunna utmana barnen i rätt 

ögonblick och att genom interaktion kunna leda dem i rätt riktning (ibid.). Därför är det viktigt 

att synliggöra hur interaktionen mellan förskollärare och barn ser ut i naturvetenskapliga 

sammanhang. Enligt Säljö (2014) är interaktion en förutsättning för lärande. Inom det 

sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp som används för att beskriva hur 

verkligheten förmedlas mellan människor med hjälp av språket eller andra kulturella redskap; 

artefakter. Den viktigaste och mest använda medierande artefakten är språket; genom språket 

kan kunskaper utvecklas men också delas med andra. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 

(Skolverket, 2016) ska barn ges möjlighet att samtala om naturvetenskap, vilket gör det relevant 

att undersöka hur naturvetenskaplig kommunikation tar sig uttryck i förskolan. 

 

Av egna erfarenheter har vi kunnat konstatera att förskollärare ofta har svårt att urskilja vad 

naturvetenskap i förskolan kan vara och att de inte alltid tar tillvara på barnens 

naturvetenskapliga upptäckter, både i vardagssituationer och under planerade aktiviteter. 

Naturvetenskap är ett brett ämne och i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) framgår det bland annat att 

förskolan ska skapa tillfällen för barn att bilda uppfattningar om fysikaliska fenomen, kemiska 

processer och samband i naturen. Om förskollärare har fantasi och ett öppet sinne för hur detta 

kan förmedlas, samtidigt som de utgår från barns erfarenheter så kan många nya dörrar till 

lärande öppnas. 

 

Vi har bearbetat olika delar av litteraturen samt tidigare forskning var för sig för att sedan 

gemensamt utarbeta en bakgrund och metod till studien. Vi har bägge två varit lika delaktiga 

under de videoobservationer som genomförts. Vi gjorde varsin bastranskription av det 

insamlade datamaterialet och därefter genomfördes en mer detaljerad transkription gemensamt. 

Utifrån den detaljerade transkriptionen analyserade vi materialet tillsammans. Resultat och 

diskussion har bearbetats och diskuterats gemensamt.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att synliggöra den naturvetenskapliga kommunikationens karaktär i 

interaktionen mellan förskollärare och barn i förskolan. 

 

Frågeställningar: 

• Hur medierar förskollärare naturvetenskapligt innehåll för barnen under planerade 

naturvetenskapliga aktiviteter? 

• Hur kommunicerar barn naturvetenskapligt innehåll med varandra och med 

förskollärare under planerade naturvetenskapliga aktiviteter? 

• Hur ger förskollärare och barn respons till varandra under planerade naturvetenskapliga 

aktiviteter? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas vad naturvetenskap är och vad det har för betydelse för förskolan samt 

vilken roll förskolläraren spelar i barnens naturvetenskapliga lärande. Det redogörs för 

kommunikation i dialog och interaktion, hur språket samt figurativt språkbruk kan påverka 

barns förståelse av naturvetenskap. Avsnittet ger även en skildring av det sociokulturella 

perspektivet, vilket är den teori som ligger till grund för studien. 

Naturvetenskap 

Naturvetenskap är någonting som försöker förklara den omgivande naturen omkring oss och 

den inbegriper läroämnen som bland annat biologi, fysik och kemi. Inom naturvetenskapen har 

olika modeller, lagar, hypoteser och teorier utformats och dessa är redskap som har konstruerats 

för att omvärlden ska kunna förstås på ett konkret sätt (Sjøberg, 2010). I förskolan har 

naturvetenskap fått en allt mer betydande roll. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska förskolan 

grundlägga barnens livslånga lärande. Barnen ska ges möjlighet att utveckla intresse, förståelse 

och kunskap om naturvetenskap, fysikaliska fenomen, enkla kemiska processer, djur, växter, 

olika kretslopp och samband i naturen. De ska också få möjlighet att utforska, urskilja, samtala, 

dokumentera och ställa frågor om naturvetenskap (ibid.). I den första versionen av läroplanen, 

som infördes 1998, inbegrep de naturvetenskapliga målen att barnen skulle ges möjlighet att 

vidga kunnandet om djur och växter, enkla naturvetenskapliga fenomen samt förståelse kring 

sin egen delaktighet i naturens kretslopp (Utbildningsdepartementet, 1998). Enligt en statlig 

utredning från 1997 var det människans inverkan på naturens kretslopp som till stor del präglade 

det naturvetenskapliga arbetet i förskolan redan innan läroplanens införande 1998. Syftet var 

att utveckla en förståelse hos barnen kring hur deras eget förhållningssätt påverkade miljö och 

natur, vilket skulle medföra en djupare ansvarskänsla och miljömedvetenhet (SOU 1997:157). 

Efter den första revideringen av läroplanen, som gjordes 2010, utökades målen inom det 

naturvetenskapliga området. I målen lades det till formuleringar om den naturvetenskapliga 

kommunikationen samt att förskolan ska möjliggöra att barn utvecklar kunskaper om enkla 

fysikaliska fenomen och kemiska processer. I den reviderade läroplanen framgick det även ett 

förtydligande om att förskollärare ska ansvara för att barns intresse för naturvetenskap 

stimuleras (Skolverket, 2010).  

 

Ett första steg i att närma sig naturvetenskapen kan benämnas som emergent science, vilket 

handlar om att på ett grundläggande sätt introducera naturvetenskapliga fenomen, förklaringar 

och artefakter för barnen så att de i framtiden ska kunna tillägna sig en djupare förståelse för 

dessa aspekter (Siraj-Blatchford, 2001). Larsson (2013) har i sin studie rörande emergent 

science kommit fram till att det är viktigt att barnen erbjuds olika sätt att närma sig 

naturvetenskaplig kunskap på. Genom lekfulla former för lärande där barn ges möjlighet att 

utforska ett fenomen från olika håll, kan de ges möjlighet att utveckla emergent science 

knowledge – sin begynnande naturvetenskapliga kunskap (ibid.). För barn är det naturligt att 

vara nyfikna och utforska med alla sina sinnen genom att känna, titta, smaka, lyssna och lukta. 

De experimenterar, provar sina hypoteser och försöker bilda sig uppfattningar om hur saker 

fungerar. Det är viktigt att barnen uppmuntras och utmanas i detta undersökande arbetssätt 
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eftersom att det naturvetenskapliga arbetet går ut på att utforska. Med detta sagt kan barnen 

givetvis inte lämnas ensamma i utforskandet om målet är att utveckla naturvetenskaplig 

kunskap. De måste få stöd och handledning av till exempel förskolläraren eller andra kamrater. 

Genom interaktion och kommunikation med någon som är mer kompetent inom området kan 

barnet ges möjlighet att bilda nya kunskaper kring naturvetenskapliga begrepp och dess 

innebörd (Helldén et al., 2015; Thulin, 2011). 

Förskollärarens roll 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att förskolan är en del av skolväsendet där undervisning 

ska bedrivas, vilket inom förskolan är ett ansvarsområde förskollärare har. Undervisning i 

förskolan innebär enligt Wallskog (2011) att tillvarata barns tankar och idéer och sammanföra 

dem med olika lärandemetoder, men även med mål och riktlinjer i läroplanen. En del av 

förskolans tradition är att utgå från barns intressen och ta tillvara på spontana tillfällen som kan 

främja lärandet. Genom att hålla fast vid förskolans traditioner, samtidigt som ett medvetet 

lärande uppmanas, skiljer sig undervisningen i förskolan från undervisningen inom andra 

skolformer.  

 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) framgår att det är förskollärares ansvar att arbeta för att barn ska 

få stimulans och utmanas i bland annat sitt naturvetenskapliga intresse och lärande, men också 

i sin språk- och kommunikationsutveckling. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning som 

genomfördes efter att det pedagogiska uppdraget förstärktes i och med läroplanens första 

revidering, framgick det att brister förekom i de naturvetenskapliga aktiviteter och 

temainriktade projekt som genomfördes. Dessa brister berodde på att syftet med aktiviteterna 

och projekten inte tydliggjordes tillräckligt noggrant och att personalen uttryckte en osäkerhet 

kring hur det naturvetenskapliga arbetet skulle genomföras (Skolinspektionen, 2012). Det 

resultat som Skolinspektionens granskning visar är i enlighet med vad Elm (2008) har kommit 

fram till i sin studie, som bland annat syftade till att synliggöra hur det naturvetenskapliga 

innehållet valdes ut och åskådliggjordes i samverkan mellan förskollärare och barn. Resultatet 

visar att det främst var förskollärarna som valde ut och styrde de naturvetenskapliga aktiviteter 

som ägde rum och syftet med dessa aktiviteter förtydligades inte för barnen. Aktiviteterna gick 

främst ut på att barnen observerade snarare än undersökte det innehåll som förskollärarna valt 

ut och de gavs begränsade möjligheter att själva testa och utforska sina hypoteser. I 

observationerna lyfte förskollärarna olika aspekter som de ansåg vara centrala inom innehållets 

ramar, till exempel olika benämningar på diverse objekt, och dessa aspekter blev också centrala 

för barnen. Därmed var det förskollärarna som bestämde vad som var väsentligt att lyfta fram 

och den kunskap som barnen utvecklade blev därför bunden till detta. De tankar och idéer 

barnen gav uttryck för blev inte föremål för några längre resonemang. När barnen hade gett 

förskollärarna det svar de förväntade sig av dem, till exempel om de svarade rätt på 

förskollärarnas frågor, gick de vidare med aktiviteterna. Resultatet i Elms studie visar att 

förskollärarna hade en bristande lyhördhet för barns perspektiv och att det fanns 

förgivettaganden om att barnens lärande var någonting som utvecklades automatiskt enbart 

genom att de deltog i aktiviteterna. Thulin (2015) och Ärlemalm-Hagsér (2008) poängterar att 

för att kunna utmana barnen i deras naturvetenskapliga lärande krävs det att förskollärare har 
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kunskaper om naturvetenskapliga fenomen, men också att de har en förmåga att kunna skapa 

situationer där barnen får möjlighet att reflektera kring det fenomen som ska bearbetas. Det 

handlar mycket om vilken inställning förskolläraren har till uppdraget, vad denne ser för 

möjligheter att ordna situationer och vilka samtal som kan föras tillsammans med barnen utifrån 

vart de befinner sig kunskapsmässigt i den aktuella stunden. Förskolläraren behöver försöka se 

på omvärlden utifrån barnens perspektiv. Att närma sig barns perspektiv innebär, enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), att försöka se världen ur barns ögon och försöka 

förstå den kultur barnet är en del av. För att kunna göra detta behöver de vuxna ha stor kunskap 

både om barns utveckling och lärande men också om de enskilda barnen och deras 

förutsättningar. Genom att ta tillvara på barnens uttryck i form av tankar, upplevelser och 

erfarenheter kan barnen bli delaktiga i sitt eget lärande. Thulin (2015) framhäver att det är 

viktigt som förskollärare att vara lyhörd för barns perspektiv, där deras uttryck och erfarenheter 

tas i beaktande, och samtidigt ha en förmåga att koppla ihop detta med den aktuella situationen 

och det fenomen barnen önskas utveckla kunskaper om. 

Kommunikation i dialog och interaktion 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) lyfts förmågan att kommunicera fram som en nödvändighet för 

att barn ska kunna vara en del av samhället och det är förskollärares ansvar att barnen ges 

stimulans i sin kommunikationsutveckling. Nilsson och Waldemarsson (2016) lyfter fram den 

icke-verbala kommunikationen och framhåller att det är den första kommunikationsform 

människor använder sig av; att kommunicera icke-verbalt är en medfödd funktion. Den form 

av icke-verbal kommunikation som utvecklas först är pekandet, vilket är en gest Nilsson och 

Waldemarsson beskriver som en brygga mellan det verbala- och det icke-verbala språket. 

Pekandet kan användas, både av vuxna och barn, för att rikta uppmärksamheten mot något. 

Därefter är det ofta den vuxna som sätter ord på det som pekas ut vilket innebär att omvärlden 

görs synlig för barnen.  

 

Kommunikationens funktion är enligt Linell (1998) att dela en ömsesidig förståelse. En viktig 

del av kommunikation är dialogen, vilken Dysthe (2003) beskriver som något som sker mellan 

två personer, dels genom verbal kommunikation men också som en öppenhet inför andra och 

en vilja att lyssna och kunna ändra ståndpunkt. Linell (1998) definierar dialog, antingen språklig 

eller symbolbaserad, som en interaktion mellan närvarande individer. I interaktionen kan 

förståelsen av en utsaga kopplas ihop med respons på densamma. För att förstå vad en person 

uttrycker behöver informationen kopplas ihop med en kontext eller en tidigare förståelse av 

samma sak. Emilson (2008) påtalar vikten av att skapa meningsfulla kontexter för att gynna 

barnens kommunikationsförmåga. I vilken grad förskolläraren kontrollerar kommunikationen 

tycks påverka hur stort inflytande barnen ges, där en minskad kontroll över kommunikationen 

kan ligga till grund för ett ökat inflytande hos barnen. Jonsson (2016) har genomfört en studie 

om förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan och lyfter där fram att 

förskollärares kvalitativt olika sätt att kommunicera med barnen, exempelvis genom att upprepa 

och stödja barns uttryck eller att rikta sig mot barnen, har en betydande roll för barnens lärande. 

Jonsson påpekar också att det finns en risk att förskollärare gör barn passiva genom att ta för 

stor kontroll över kommunikationen. Samtidigt lyfter hon fram på vilka olika sätt barn blir 



6 

 

delaktiga i kommunikationen. Beroende på från vilket håll förskollärarna uttrycker sig; om de 

genom tal eller handling riktar sig till barnen och utgår från sina egna uttryck får barnen mindre 

inflytande över kommunikationen. Om förskollärarna istället utgår från barnens uttryck kan en 

rik kommunikation från deras håll gynna barnens kommunikation. Att barnen blir begränsade 

beroende på hur förskollärarna väljer att rikta sig till dem är någonting som även Elm (2008) 

kunnat se i sin studie som bland annat behandlar vilka interaktionsmönster som synliggörs 

under naturvetenskapliga aktiviteter. I resultatet synliggörs det att läraren i början av den 

studerade situationen sökte ögonkontakt med samtliga barn som deltog. Ju längre situationen 

pågick visade dock läraren en benägenhet att enbart rikta ögonkontakten till de barn som tog 

ordet eller på andra sätt intog en mer framträdande roll. Detta ledde till att vissa barn hamnade 

i skymundan vilket resulterade i att det var läraren och de barn som tog mest plats som styrde 

situationen. 

Språkets betydelse för barns naturvetenskapliga lärande 

För att barn ska få möjlighet att känna tillhörighet i det naturvetenskapliga språkfältet är det 

viktigt att ge dem tillgång till det. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) framgår det att förskolan ska 

sträva efter att barnen utvecklar en förståelse för naturvetenskap och utvecklar sin förmåga att 

ställa frågor och samtala om naturvetenskap (ibid.). Om barn upplever en tillhörighet inom ett 

specifikt språkfält har de större möjlighet till inflytande och kan samtidigt använda sin röst för 

att argumentera och problematisera. Därför är det viktigt att använda sig av naturvetenskapliga 

begrepp i samtal med barnen, men samtidigt finns det en risk att de inte förstår innebörden i 

begreppen och att de bara lär sig dem på ett ytligt plan. Om barnen ska få möjlighet att utveckla 

en förståelse för vissa ord och begrepp inom det naturvetenskapliga språkfältet måste dessa 

synliggöras för dem i meningsfulla kontexter (Helldén et al., 2015; Thulin, 2015). Enligt 

Vygotskij (2001) ligger vardagliga begrepp till grund för barns utveckling av vetenskapliga 

begrepp. Det är således viktigt att börja med att förmedla ett innehåll till barnen med hjälp av 

begrepp som de använder sig av i sitt vardagliga språk. En förutsättning för att barn ska kunna 

förstå de vetenskapliga begreppens innebörd är att de kan relatera dem till andra vetenskapliga 

begrepp som är en del av samma system. Fleer (2008) har genomfört en studie som undersökte 

relationen mellan barns vardagliga och naturvetenskapliga begrepp. Det visade sig bland annat 

att vardagligt tänkande och vardaglig begreppsanvändning kan lägga en grund för det 

naturvetenskapliga tänkandet och utvecklingen av de naturvetenskapliga begreppen. I resultatet 

presenteras att lekfulla kontexter för lärande kan hjälpa barnen att koppla ihop vardagliga- och 

naturvetenskapliga begrepp. Studien visar också på vikten av att läraren introducerar relevant 

material för barnen och att barnen kan använda sig av materialen för att skapa mening i 

situationer där begrepp som läraren använder är svåra att förstå. Barnen kan med hjälp av 

materialen skapa kopplingar mellan sina erfarenheter och det lärande som situationen avser att 

förmedla. Thulin (2011) ger i sin studie om hur barn och förskollärare kommunicerar 

naturvetenskapliga fenomen, exempel på hur relationen mellan begrepp och begreppssystem 

kan förstås: 

 

För att förstå relationen begrepp – begreppssystem kan vi också referera till exemplet med 

blomma respektive ros. Ett barn kan (även om de är vetenskapliga) i sitt vardagliga språk 
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använda båda begreppen parallellt utan att ha någon förståelse för den generella nivån hos 

begreppet blomma. Men i det ögonblick denna nivå medvetandegörs hos barnet förändras också 

innebörden av begreppet ros och en relation mellan de båda begreppen synliggörs, ett 

begreppssystem uppstår (s. 58).  

 

Thulin (2006) har genomfört en studie som handlar om hur barn och förskollärare 

kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. I resultatet synliggörs att om förskollärare tar 

tillvara på barns vardagliga tänkande kan djupare lärdomar kring ett fenomen växa fram. Thulin 

studerade ett temaarbete som handlade om livet i en stubbe, där barnen fick studera gråsuggor 

som var placerade i glasburkar. Barnen noterade att det var små bruna prickar i burkarna vilket 

de identifierade som bajs. Avföringen från gråsuggorna blev därmed inkörsporten till ett 

djupare resonemang om näringskedjor (ibid.). En förutsättning för att kunna introducera det 

naturvetenskapliga språket för barnen är att förskolläraren själv har en insikt i de 

naturvetenskapliga begreppen och dess betydelse. Om förskolläraren förstår innebörden i ett 

naturvetenskapligt begrepp är det lättare att identifiera de svårigheter som kan finnas i att skapa 

en förståelse för just det begreppet. Genom erfarenheter från tidigare barngrupper och 

lärandetillfällen kan det bli mer tydligt för förskolläraren vilka svårigheter som är ofta 

förekommande när ett visst begrepp ska bli förståeligt för barnen. Om förskolläraren besitter 

kunskaper inom det naturvetenskapliga språket möjliggör det också en insikt om vilka frågor 

som är relevanta att ställa till barnen inom just det området, men även hur barnens frågor bäst 

kan besvaras. Det kan därmed vara en god idé att som förskollärare fortbilda sig inom det 

specifika innehåll som barnen önskas erövra kunskaper kring (Helldén et al., 2015; Thulin, 

2015). Hur förskolläraren väljer att ställa frågor till barnen är också en viktig aspekt för deras 

naturvetenskapliga lärande. Thulin (2011) visar att de frågor förskollärare ställer till barn ofta 

är av en öppen karaktär. Frågorna syftar inte till att få fram ett korrekt svar utan fungerar mer 

som en hjälp att rikta barns uppmärksamhet åt något håll. Enligt Elstgeest (1996) ska en bra 

fråga syfta till att uppmuntra barnen att betrakta och undersöka ett fenomen närmare och därmed 

vara produktiv; 

 

Rätt sorts fråga leder till det ställe där svaren finns att hämta - till föremålen själva eller till 

händelseförloppen där lösningen kan finnas gömd. Den riktiga frågan uppmanar barnen att visa 

fram sitt eget svar hellre än att rabbla upp något: de kan själva gå och kontrollera om det är rätt 

(s. 53).  

 

Produktiva frågor kan vara värda att ta i beaktande när det handlar om att ställa frågor till barn 

där syftet är att starta en process som kan leda till nytt lärande. Några exempel på produktiva 

frågor är: 

 

• Uppmärksamhetsinriktade frågor - Syftar till att leda barnens uppmärksamhet åt någon 

speciell riktning, till exempel “Vad är det här?” och “Vad är det ni ser?”. 

• Jämförande frågor -  Syftar till att få barnen att jämföra olika aspekter av någonting för 

att synliggöra skillnader och likheter hos ett föremål eller fenomen.  
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• Vad-händer-om-frågor - Uppmuntrar barnen till undersökande. Om denna typ av fråga 

ska kunna bli produktiv krävs det att den berör någonting som barnen kan testa konkret, 

till exempel “Vad händer om ni…?”. 

• Hur- och varför-frågor - Syftar till att få någon typ av förklaring om hur någonting är 

beskaffat, till exempel “Hur kan det vara så?” och “Varför är det så?” (Elstgeest, 

1996). 

 

Även barns egna frågor har en betydande roll i deras naturvetenskapliga utveckling om de tas 

tillvara på rätt sätt. Thulin (2011) kom i sin studie fram till att det var förskollärarnas frågor 

som tog störst plats i de samtal som ägde rum och de frågor barnen ställde bemöttes oftast med 

en motfråga eller blev inte besvarad överhuvudtaget. Both (1997) poängterar hur viktigt det är 

ta tillvara på barns frågor och inte lämna dem ensamma i att planlöst leta efter svar på egen 

hand. Det är om barnen blir tagna på allvar i sina undersökande frågor som den riktiga 

motivationen och drivkraften kan skapas: “Barns frågor kan ses som ett uttryck för barns 

erfarenheter och erfarande. Genom de egna frågorna prövas nya erfarenheter mot tidigare och 

barns vetande om världen utvecklas” (Thulin, 2011, s. 56).  

Figurativt tal 

Eftersom det naturvetenskapliga ämnet inbegriper många svårbegripliga och abstrakta begrepp 

blir förskollärarens roll att tydliggöra dessa för barnen. Genom användning av figurativt tal, 

som exempelvis metaforer, antropomorfistiskt eller animistiskt tal, kan ett naturvetenskapligt 

innehåll kommuniceras på ett sådant sätt som ligger nära barnets erfarenhetsvärld (Helldén et 

al., 2015). 

 

Användning av metaforer är vanligt inom naturvetenskapen och kan ses som symboliska 

liknelser som används för att beskriva komplexa fenomen och ting på ett förenklat sätt. Till 

exempel är atommodellen en typ av metafor som används inom det naturvetenskapliga fältet 

för att på ett bildligt sätt visualisera hur atomer är uppbyggda. När det kommer till att utveckla 

barns lärande inom naturvetenskapen används ofta olika typer av metaforer. Antropomorfism 

är ett exempel på en typ av metaforisk liknelse och inom förskolan är det vanligt att både 

förskollärare och barn tillämpar ett antropomorfistiskt språkbruk (Helldén et al., 2015). 

Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) beskriver antropomorfism som ett sätt 

att förmänskliga djur och växter genom att tilldela dem mänskliga beteenden och behov. Thulin 

(2006) kunde se i sin studie att förskolläraren använde ett antropomorfistiskt språkbruk som ett 

didaktiskt redskap för att rikta barnens uppmärksamhet mot framträdande aspekter i deras 

arbete om gråsuggor. Det var många gånger läraren som initierade till den antropomorfistiska 

språkanvändningen. Följande exempel är från när läraren och barnen undersöker om 

gråsuggorna äter någonting av maten de lagt in till dem; 

 

L: Det är ju snart middag, kanske den sitter där och äter? 

Disa: De springer nog och leker lite i sin lilla skog 

L: De har kanske fri lek, tror ni de har en förskola de går till?  

Per: Nä (s. 97). 
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Enligt Helldén et al. (2015) är även animistiskt tal ett vanligt sätt för barn att uttrycka sig på. 

Animism innebär att icke-levande föremål ges besjälade egenskaper och beskrivs som 

någonting som kan genomföra aktiva gärningar. Helldén et al. ger ett exempel på detta; “En 

pojke säger att jorden äter upp löven på marken, då han ska förklara vad som händer med löven 

på marken om hösten” (s. 17).    

 

Figurativt tal kan vara både positivt och negativt beroende på hur det tillämpas. Det kan fungera 

som ett hjälpmedel för att väcka intresse kring ett naturvetenskapligt fenomen men det kan 

också medföra en risk att den naturvetenskapliga kontexten kommer i skymundan. Det är 

därmed viktigt att som förskollärare medvetandegöra användandet av ett figurativt språkbruk. 

Detta innebär att förskolläraren behöver utgå från barnens vardagserfarenheter och det som 

känns bekant för dem men samtidigt bidra med nya upplysningar för att möjliggöra ny 

kunskapsbildning (Helldén et al., 2015; Thulin, 2015). 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Inom ett sociokulturellt perspektiv beskrivs lärande som någonting som ständigt sker överallt 

och det är inte begränsat till institutionella skolformer. Interaktion är centralt för lärandet och 

det som sker i sociala sammanhang är betydande för vad både individer och grupper tar med 

sig till framtiden. Lärandet kan med andra ord beskrivas både som en process som sker inom 

individen men också mellan människor på en kollektiv nivå. De kulturella omständigheter vi 

lever i påverkar vad och på vilket sätt vi lär oss. I ett sociokulturellt perspektiv är människans 

intellektuella processer inget som finns i sig utan de är helt beroende av påverkan från 

omvärlden. Den omgivande kontexten har betydelse för hur en händelse kan förstås och 

kontexten avgör vilken kunskap som är adekvat (Säljö, 2011, 2014). Dysthe (2003) framhåller 

att allt vi gör påverkas av den kultur vi är en del av, så även lärandet. Därför är det nödvändigt 

att betrakta lärandet utifrån vilken kontext personerna befinner sig i. Vygotskij (1978) redogör 

för sin teori om den närmaste utvecklingszonen, vilken beskrivs som avståndet mellan den 

aktuella utvecklingsnivån och den nivå där potentiell utveckling kan ske. Barnets aktuella 

utvecklingsnivå utgörs av de uppgifter barnet klarar av på egen hand, det vill säga den 

utveckling som redan skett. Om barnet får stöd av en vuxen eller en mer kompetent kompis blir 

det möjligt för barnet att träda in i den närmaste utvecklingszonen och därmed kan fortsatt 

utveckling ske.    

Kulturella artefakter och mediering 

Språket ses som centralt inom det sociokulturella perspektivet och är, liksom andra kulturella 

artefakter, ett verktyg som är skapat av människan. En väsentlig skillnad mellan människan och 

andra levande varelser är att vi har tillgång till ett symbolspråk som gör att vi kan kommunicera 

med varandra. Detta är den mest väsentliga aspekten i vårt kunskapsutbyte. Språket är viktigt 

för vårt tillägnande av kunskap och förståelse och det vi medierar genom språket konstruerar 

vad vi uppfattar som verkligt (Säljö, 2011, 2014).  
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Säljö (2014) beskriver begreppet mediering, som kommer från tyskans vermittlung, vilket 

betyder förmedla. Genom att använda kulturella artefakter medieras verkligheten för 

människor. För att förstå innebörden av mediering kan det vara behjälpligt att föreställa sig det 

mänskliga tänkandet och lärandet utan de kulturella artefakterna. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv och en syn på lärande som en del av sociala praktiker skulle det innebära att vi har 

“tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats 

sina sociokulturella resurser” (s. 81). De tekniska och kulturellt betingade artefakter människan 

använder sig av ses enligt Säljö som viktiga för lärandet eftersom de blir en förlängning av 

kunskaper. Exempelvis kan böcker fungera som redskap för att hjälpa oss lagra information så 

vi inte behöver memorera den utantill. Genom historien har det blivit fler och fler mänskliga 

kompetenser och funktioner som flyttats över på olika slags artefakter. Även om dessa redskap 

bara är ting skilda från vårt mänskliga väsen, blir de en del av lärandet när de används av 

människan. Artefakternas samspel med människan ses som avgörande för människans funktion.  
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Metod      

Eftersom syftet med studien var att synliggöra interaktionen och kommunikationen mellan barn 

och förskollärare valdes en kvalitativ metod för insamling av datamaterial. Kvalitativa metoder 

är en metodinriktning där olika fenomen av samhället studeras genom att forskaren närmar sig 

exempelvis de människor eller institutioner som är föremål för studien, bland annat genom att 

använda sig av observationer eller intervjuer. Kvalitativa metoder tillämpas när forskaren vill 

nå kunskap om hur någonting är samt vilka egenskaper och kvaliteter ett objekt har. Det som 

är av intresse att studera kan exempelvis vara hur människor agerar eller hur de uppfattar och 

upplever sin omvärld. Forskaren tolkar sedan resultatet och försöker finna förståelse för det 

som urskiljer sig på ett djupare plan (Ahrne & Svensson, 2015; Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012). 

 

I föreliggande studie har videoobservation tillämpats som datainsamlingsmetod under två olika 

naturvetenskapliga aktiviteter. Materialet transkriberades för att sedan analyseras med stöd av 

konversationsanalys, samtalsanalys samt centrala begrepp från det sociokulturella perspektivet, 

exempelvis mediering och artefakter. I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt gällande 

urval, etiska överväganden, datainsamling samt hur det insamlade datamaterialet bearbetats, 

tolkats och analyserats.  

Urval 

I urvalet till studien gjordes en bedömning att det var relevant att studera olika förskolor och 

förskollärare eftersom det antogs medföra en större chans att identifiera olika sätt att 

kommunicera naturvetenskap. Kontakt via mail och telefonsamtal skedde till 21 olika förskolor. 

Två förskolor tackade ja till att delta i studien. Missivbrev till både förskollärare (bilaga 1) och 

vårdnadshavare (bilaga 2) på berörda förskolor skickades därefter ut. I dessa framgick 

övergripande information kring studien samt att godkännande om barnens deltagande i 

observationerna behövdes. Endast de barn vilkas vårdnadshavare gett sitt godkännande deltog 

i studien. 

 

Efter genomgången av missivbreven såg gruppsammansättningarna på de två olika förskolorna 

ut enligt följande: 

 

• På förskola 1 observerades en förskollärare tillsammans med fem barn i åldrarna fyra-

fem år. 

• På förskola 2 observerades en förskollärare tillsammans med tre barn i åldrarna tre -fyra 

år. 

Etiska överväganden 

Före, under och efter datainsamlingen togs etiska övervägande i beaktande. Vetenskapsrådet 

(2002) åskådliggör fyra allmänna huvudkrav på forskning inom det grundläggande 
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individskyddskravet. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De beskrivs enligt följande: 

 

• Informationskravet innebär att forskaren måste ge information om de inslag som 

undersökningen innefattar, vilket uppdrag deltagarna har i studien och vilka villkor som 

anbelangar dem. De ska informeras om att deras medverkan är frivillig och att de när 

som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. 

• Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla deltagarnas samtycke om medverkan 

i studien. Om den eller de medverkande är under 15 år kan samtycke från 

vårdnadshavare vara nödvändigt.  

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som medverkar i en studie ska 

hållas konfidentiella och inte delas med obehöriga. De medverkandes identiteter ska 

inte kunna identifieras av utomstående. 

• Nyttjandekravet betyder att de upplysningar om den enskilda personen som studien gett 

enbart får användas i forskningssyfte. 

 

På ena förskolan hade förskolläraren på förhand valt ut en grupp barn som skulle delta i den 

observerade aktiviteten och samtliga vårdnadshavare till dessa barn hade godkänt, utifrån 

missivbreven, att deras barn fick delta. På den andra förskolan hade tre vårdnadshavare till de 

barn som befann sig på förskolan den aktuella dagen godkänt sina barns deltagande. En av dessa 

vårdnadshavare godkände dock inte filminspelning men accepterade ljudupptagning och 

därmed lämnades detta barn utanför bild i videoobservationen. Innan observationernas start fick 

barnen information om studien och de blev tillfrågade om de ville medverka samt om de 

accepterade videoinspelning, vilket alla gav verbalt samtycke till. Under hela processens gång 

har det tagits hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebär att information kring vilka 

förskolor, förskollärare och barn som deltagit i studien inte går att spåra och de namn som 

framgår i studien är fingerade. Det filmade datamaterialet har enbart använts i studiesyfte, det 

har inte delats med någon obehörig och efter att studien slutförts raderades allt datamaterial. 

Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum i november 2017 på två olika förskolor i Norrbotten. En 

naturvetenskaplig aktivitet på vardera förskolan observerades. Innan observationerna 

påbörjades gavs deltagarna en övergripande presentation av studiens syfte. Det framgick att det 

var den naturvetenskapliga kommunikationen som skulle studeras men öppenheten var ändå 

relativt låg. Deltagarna fick exempelvis inte information om att det var olika sätt att 

kommunicera på som var föremål för studien, samt att dessa kommunikationssätt senare skulle 

komma att kategoriseras. Detta berodde på, som Bjørndal (2005) poängterar, att risken att 

påverka deltagarnas beteende under observationerna minskar om inte allt för mycket 

information kring studiens syfte delges. Eftersom det var interaktionen mellan verksamma 

förskollärare och barn som studerades lämpade det sig att genomföra passiva observationer. 

Sådana typer av observationer kan även kallas observationer av första ordningen, vilket innebär 

att forskaren inte är delaktig i situationen som observeras, utan den primära uppgiften är att 

studera situationen. Genom att inte vara delaktig i det som studeras kan studiens kvalitet bli 
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högre eftersom forskaren då enbart behöver koncentrera sig på att genomföra observationen 

(Bjørndal, 2005; Lalander, 2015).  

Observation med hjälp av videoinspelning 

För att kunna samla in material om den verbala- såväl som den icke-verbala kommunikationen 

valdes videoobservation med hjälp av mobiltelefoner som datainsamlingsmetod. 

Videoobservationer är användbara när det handlar om att studera interaktionen mellan 

människor eftersom att de möjliggör att kunna fånga upp den interaktion som inte är verbal; 

exempelvis gester, minspel och andra typer av kroppsspråk. Det finns fördelar med att använda 

sig av datainsamlingsmetoder som bevarar de reella skeenden som utspelar sig, på det sätt som 

filminspelning gör, eftersom de minskar risken för att viktiga aspekter glöms bort och går om 

intet. Det blir även möjligt att kunna gå tillbaka i materialet upprepade gånger och se på det 

utifrån olika perspektiv och på så sätt få syn på nya infallsvinklar som kan vidga förståelsen av 

vad det är som har hänt (Bjørndal, 2005; Eidevald, 2015).  

 

En aspekt som är viktig att tänka på när en videoobservation ska genomföras är hur filmkameran 

är placerad. Den bör vara belägen i en sådan vinkel att den får med så mycket som möjligt av 

det som sker. Om vissa deltagare till exempel inte syns i bild eller om de sitter med ryggen mot 

kameran kan forskaren gå miste om ansiktsuttryck, kroppsspråk eller andra typer av icke-

verbala uttryck. Även ljudupptagningen kan påverkas beroende på var filmkameran är placerad. 

Om någon deltagare sitter långt ifrån eller om den omgivande ljudnivån är hög kan det leda till 

att allt som sägs inte registreras (Bjørndal, 2005). För att minska risken för detta användes två 

mobiltelefoner till att filma från två olika vinklar. Det var dock bara filmen från den ena 

mobiltelefonen som transkriberades och analyserades. Den andra fungerade som en 

reservkamera, där filmen studerades i de fall det var svårt att uppfatta delar av interaktionerna 

som inte fångades av den primära kameran. 

Förskola 1 (en förskollärare och fem barn) 

På Förskola 1 höll de på med ett projektarbete om avgaser och dess inverkan på miljön. Den 

dag observationen genomfördes höll förskolläraren i en aktivitet som gick ut på att barnen fick 

samtala om hur avgaser påverkar miljön samt att de fick illustrera sina tankar kring detta genom 

att måla en teckning. Innan aktiviteten påbörjades hade förskolläraren förberett genom att lägga 

ut sex olika bilder på ett bord och dessa visade avgaser i varierande former. Hen hade även lagt 

fram en lapp med texten “Man får inte skräpa i naturen, det är samma sak om avgaserna 

kommer i naturen”, vilket var ett citat från vad ett barn hade sagt om avgaser under en tidigare 

aktivitet. Penslar, målarfärg och papper var även framtaget. Under aktiviteten satt barnen och 

förskolläraren tillsammans runt bordet. Förskolläraren hade ett papper framför sig med frågor 

som hen utgick ifrån i samtalet med barnen. Aktiviteten inleddes med att förskolläraren och 

barnen tittade på bilderna och förde samtal om avgaser och hur de påverkar miljön. Barnen fick 

sedan måla vad de trodde hände med miljön när den blivit utsatt för avgaser. Vi satt en bit ifrån 

barngruppen och filmade i en sådan vinkel att alla barn och förskollärare kom med i bild. 

Filmmaterialet från Förskola 1 utgör totalt 25 minuter. 
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Förskola 2 (en förskollärare och tre barn) 

På Förskola 2 höll förskolläraren i en aktivitet där syftet var att låta barnen återkoppla och 

samtala om när de tidigare under hösten hade gjort en utflykt till skogen. Barnen satt på stolar 

framför en Activeboard som förskolläraren visade bilder på. Bilderna hade barnen fotograferat 

själva under utflykten och de illustrerade det som barnen tyckte var vackert i naturen. 

Förskolläraren och barnen samtalade om bilderna och om de aspekter som framträdde i dem. 

Även under denna aktivitet satt vi en liten bit ifrån barngruppen med kamerorna placerade i en 

vinkel som möjliggjorde att alla deltagare kom med i bild, förutom det barn vars 

vårdnadshavare inte godkänt filminspelning. Filmmaterialet från Förskola 2 utgör totalt 20 

minuter.  

Analysmetod 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket har tagits i beaktande under analysens 

gång. Centrala begrepp, som exempelvis mediering och artefakter, har använts för att 

synliggöra olika teman och kategorier för hur naturvetenskap kommuniceras. Exempelvis 

urskildes vilka olika typer av artefakter förskollärare använde för att mediera naturvetenskap 

till barnen. Enligt Svensson (2015) kan begreppen ses som en vägledning till vad forskaren ska 

vara särskilt observant på när datamaterialet ska sorteras och kategoriseras. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver att inom kvalitativ forskning är det möjligt att röra sig fritt mellan 

en analys där de bakomliggande teorierna ligger till grund för tolkning och en analys där 

teorierna åsidosätts och ett mer öppet förhållningssätt gentemot datamaterialet tillämpas. I detta 

fall har en inspiration från konversationsanalys och samtalsanalys kompletterat det teoretiska 

ställningstagandet i analysen.  

 

Det talade språket beskrivs inom konversationsanalysen som ett verktyg som hjälper till att 

förmedla någonting. Denna syn på språket stämmer överens med hur språket beskrivs inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011, 2014). Konversationsanalys och samtalsanalys 

används för att analysera naturligt förekommande interaktion, det vill säga sådan interaktion 

som skulle ägt rum även om forskaren inte varit närvarande (Norrby, 2004; Tholander & 

Cekaite, 2015). Gumperz (1992, refererad i Norrby, 2004) beskriver kontextualisering, vilket 

är ett begrepp inom samtalsanalysen som innebär att det inte finns en färdig kontext, utan den 

formas hela tiden under interaktionens gång; den är dynamisk. Det innebär att deltagarna i 

interaktionen använder sig av olika kontextualiseringssignaler för att både tolka och forma den 

aktuella kontexten. Dessa signaler kan vara både verbala och icke-verbala och exempelvis bestå 

av betoningar, pauser och olika typer av uttryck. Deltagarna i interaktionen drar slutsatser av 

det pågående samtalet utifrån kontextualiseringssignalerna och skapar samtidigt förväntningar 

på hur den fortsatta interaktionen ska utvecklas (ibid.). Även inom konversationsanalysen 

beskrivs kontexten som något som hela tiden formas av hur deltagarna i interaktionen uttrycker 

sig. Fokus i konversationanalysen ligger på att studera vad som händer i den aktuella situationen 

snarare än vad personerna som är involverade i samtalet har för avsikter eller i vilket tillstånd 

de befinner sig. I tolkningen av en utsaga är det därmed bra att fråga sig vad som händer före 
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och efter just den utsagan för att lättare kunna förstå vad just det yttrandet innebär för kontexten. 

Har tagit bort stycket om turtagning (Drew, 2005; Heritage, 2005; Tholander & Cekaite, 2015).  

Transkribering, reducering och sortering 

Syftet med att transkribera är att reproducera det som händer i en given situation och detta kan 

innebära att både verbala- och icke-verbala uttryck från exempelvis en inspelning skrivs ner till 

en manusliknande text. När inspelad kommunikation transkriberas kan den bli mer tydlig och 

således medföra att det blir lättare att synliggöra olika mönster som kan framträda i 

kommunikationen (Bjørndal, 2005). Tholander och Cekaite (2015) poängterar vikten av att ta 

med språkliga detaljer i transkriberingen, vilket innebär att det bör framgå både vad det är som 

sägs och hur det sägs. Till exempel huruvida människor pratar i munnen på varandra eller om 

de gör mikropauser i samtalen kan utgöra avgörande aspekter när transkripten sedan ska 

analyseras. 

  

Norrby (2004) argumenterar för användningen av bastranskription för att spara tid under 

transkriberingsprocessen. Genom att använda en sådan icke-detaljerad transkription utesluts 

exempelvis detaljer i uttal eller mätning av pauser. Om det är någonting som framträder som 

extra viktigt i bastranskriptionen kan forskaren gå tillbaka till dessa sekvenser i materialet och 

komplettera med fler detaljer i en mer noggrann transkribering. För att få fram ett relevant 

material som svarar på studiens syfte är det även högst väsentligt att göra reduceringar i det 

insamlade materialet. Det går inte att fokusera på allt innehåll i sin helhet då detta skulle bli 

alltför omfattande att bearbeta, därför behöver sådant som inte anses vara av betydelse i relation 

till syftet reduceras bort. Materialet behöver sedan sorteras. Detta innebär att vissa aspekter i 

materialet sorteras ut, till exempel det som är extra framträdande, det som är ofta respektive 

sällan förekommande samt de likheter och skillnader som går att urskilja. Utifrån sorteringen 

kan forskaren sedan börja urskilja kategorier i materialet (Bjørndal, 2005; Rennstam & 

Wästerfors, 2015). 

 

Analytiskt tillvägagångssätt 

Det transkriberade datamaterialet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att 

synliggöra vad som händer i interaktionen mellan förskollärare och barn i den 

naturvetenskapliga kontexten. Då interaktion och språk ses som centralt inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011, 2014) lades fokus på att analysera kommunikationen 

av både verbal- och icke-verbal karaktär, vilket gjordes med stöd från samtalsanalys och 

konversationsanalys. 

 

Under det första steget i bearbetningen av datamaterialet gjorde vi en enskild bastranskription 

av det insamlade datamaterialet för att skapa en överblick av det som utspelat sig under 

observationstillfällena. I bastranskriptionerna gjordes korta anteckningar samt noteringar av 

tidpunkter för när naturvetenskaplig kommunikation ägde rum i filmerna. Genom var sin 

infallsvinkel plockade vi ut delar i datamaterialet som vi uppfattade som adekvata i relation till 
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forskningsfrågorna. Detta gav ett bredare perspektiv på vad som var väsentligt att analysera. 

Redan i denna del av transkriberingen gjordes en reducering vilket innebar att det som hände i 

filmerna som inte var av naturvetenskaplig karaktär uteslöts, exempelvis om förskollärarna eller 

barnen samtalade om någonting som inte rörde de aktuella aktiviteterna. I nästa steg tittade vi 

på filmerna tillsammans och genomförde en mer noggrann transkribering av de sekvenser som 

noterats i de individuella bastranskriptionerna. I alla sekvenser av naturvetenskaplig 

kommunikation transkriberades barnens och förskollärarnas tal, kroppsspråk och agerande. 

Transkripten skrevs i löpande text i ett dokument. Det noterades vem som sade vad och 

händelserna utöver den verbala kommunikationen skrevs inom parentes. Se följande exempel: 

 

Förskollärare: Men hur ser det ut när det kommer skräp i naturen? (tittar på Simon) 

Simon: Inte nå fint 

Anton: Det ser… 

Simon: Fult ut! (avbryter Anton, skrattar) 

Anton: Det ser… (tystnar och verkar fundera, tittar upp i taket) 

Förskolläraren: Hur ser man att det är skräp i naturen? (tittar på Anton) 

 

I texten gjordes markeringar på de ställen där det förekom överlappande och samtidigt tal. Det 

gjordes även markeringar vid de uttalanden som var ohörbara. Det transkriberade materialet 

analyserades sedan utifrån följande analysfrågor: Vilka typer av frågor ställs mellan 

förskollärare och barn?, Vilken respons ger förskollärare och barn till varandra?, Vilka typer 

av begrepp används i interaktionen? och På vilket sätt används materiella artefakter för att 

mediera det naturvetenskapliga innehållet? Transkriptionerna gicks igenom och frågorna 

användes som grund för att genomföra en inledande analys individuellt. Det transkriberade 

materialet lästes igenom flera gånger där de olika frågorna låg som utgångspunkt för varje 

genomläsning. Under varje genomläsning gjordes noteringar utifrån den aktuella frågan; till 

exempel när transkripten analyserades utifrån vilka typer av frågor förskollärare ställde 

markerades varje fråga med vilken typ den utgjorde. Det som noterats i de individuella 

analyserna lyftes sedan fram i en gemensam reflektion om vad som var framträdande i 

materialet. Utifrån reflektionen gjordes en gemensam sortering för att kunna identifiera och 

urskilja olika teman för den naturvetenskapliga interaktionen och medieringen. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat avseende hur den naturvetenskapliga 

kommunikationens karaktär synliggjordes i interaktionen mellan förskollärare och barn. Utifrån 

studiens forskningsfrågor har olika teman kunnat identifieras. Forskningsfrågorna utgör tre 

olika rubriker och under dessa redovisas de teman som urskilts. 

Hur förskollärare medierar naturvetenskap till barnen under planerade 

naturvetenskapliga aktiviteter 

Resultatet i föreliggande studie visar att förskollärarna medierade naturvetenskapligt innehåll 

på varierande sätt. De olika teman som urskildes var följande: 

• Naturvetenskap medieras genom materiella artefakter 

• Naturvetenskap medieras genom olika typer av frågor 

• Naturvetenskap medieras genom naturvetenskapliga begrepp 

Naturvetenskap medieras genom materiella artefakter 

Under aktiviteterna använde förskollärarna både bilder och lappar med citat, som barnen hade 

uttryckt under tidigare aktiviteter, för att mediera det naturvetenskapliga innehållet. Bilderna 

visades både utskrivna på papper och på en Activeboard. Bilderna användes bland annat för att 

presentera innehållet, exempelvis när barnen introducerades för aktiviteten som handlade om 

avgaser. Bilderna användes även av förskollärarna för att stärka de verbala utsagor som förekom 

under aktiviteternas gång, vilket visar sig i Exempel 1 där samtalet handlade om avgaser från 

flygplan. Både bilder som fotograferats av barn och förskollärare, men också allmänna bilder 

som illustrerade det naturvetenskapliga innehållet användes i aktiviteterna. Bilderna blev 

medierande dels genom att förskollärarna använde dem för att koppla tillbaka till tidigare 

erfarenheter och dels för att de gav en visuell bild av det naturvetenskapliga fenomen som 

aktiviteten handlade om. 

 

Exempel 1 

Förskolläraren: Vad ser ni på dom? (pekar på bilderna) 

Simon: Avgaser! 

Några andra barn (ohörbart vilka): Avgaser! 

Simon: Men det är inte så mycket avgaser på den där (pekar på en av bilderna) 

Förskolläraren: Nää men titta, om du jämför dom här två, ser du vilken skillnad det är? (pekar 

på två olika bilder) 

Simon: (nickar) 

Måns: Det här är jättemycket (pekar på en bild med ett flygplan) 

Förskolläraren: Ja 

Leo: Det är jättemycket gas (pekar också på bilden med flygplanet) 

Simon: Det är för att det är från ett flygplan 

Förskolläraren: Ja och vad… (blir avbruten av Leo) 

Leo: Ja flygplan släpper ut mycket gas 
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Simon: Dom behöver i alla fall mycket bensin 

Måns: För att flyga långt bort 

 

Förskolläraren använde bilderna för att rikta Simons uppmärksamhet mot den aspekt av 

fenomenet han uttryckt sig om; mängden avgaser. Genom att uppmuntra barnen att jämföra två 

olika bilder kunde skillnaderna i det naturvetenskapliga innehållet urskiljas. Materiella 

artefakter hjälpte förskollärarna att mediera ett naturvetenskapligt innehåll och de fungerade 

som ett stöd för en fortsatt diskussion om ämnet. Med hjälp av bilderna kunde förskollärarna, 

på ett visuellt sätt, belysa de aspekter som var aktuella för det valda naturvetenskapliga 

innehållet. 

Naturvetenskap medieras genom olika typer av frågor 

Under båda aktiviteterna ställde förskollärarna frågor av olika karaktär till barnen. Den mest 

förekommande typen av frågor var uppmärksamhetsinriktade frågor av vad-karaktär. Det 

förekom även hur- och varför-frågor, frågor för att koppla tillbaka till tidigare erfarenheter samt 

bekräftande och utvecklande frågor. 

Uppmärksamhetsinriktade frågor av vad-karaktär 

Genom att använda uppmärksamhetsinriktade frågor av vad-karaktär kunde förskollärarna rikta 

barnens uppmärksamhet mot utvalda aspekter i det naturvetenskapliga innehållet och frågorna 

fungerade som en startpunkt för barnens resonerande. Denna typ av frågor användes till stor del 

för att rikta barnens uppmärksamhet mot de bilder som visades i aktiviteterna, där frågor som 

“Vad ser ni?” och “Vad är det här?” tillämpades av förskollärarna. När barnen målade egna 

teckningar använde förskolläraren vad-frågor för att be barnen berätta om vad de målat, 

exempelvis “Vad är det du har målat?” och “Vad är det där svarta?”. Förskollärarna använde 

de uppmärksamhetsinriktade frågorna i inledningen av aktiviteterna samt när nya aspekter i 

aktiviteterna presenterades för barnen, till exempel när nya bilder visades. Det visade sig att 

samtliga gånger de uppmärksamhetsinriktade frågorna ställdes kunde barnen ge något slags 

svar, dock synliggjordes det att när frågorna kopplades ihop med någon bild så kunde barnen 

ge mer utvecklade resonemang. 

Hur- och varför-frågor 

Hur- och varför-frågor förekom under aktiviteternas gång när förskollärarna ställde frågor om 

det naturvetenskapliga innehållet och de signalerade att barnen förväntades ge en redogörelse 

för den aspekt av innehållet som förskollärarna lyfte fram. Dock visade det sig att denna typ av 

frågor ledde till att barnen antingen svarade fåordigt, gissade eller inte svarade alls, vilket 

framgår i följande två exempel: 

 

Exempel 2 

Förskolläraren: Men hur ser det ut när det kommer skräp i naturen? (tittar på Simon) 

Simon: Inte nå fint 

Anton: Det ser… (tystnar) 
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Simon: ...fult ut! (skrattar) 

Anton: Det ser… (tystnar återigen, tittar upp i taket) 

 

Exempel 3 

Simon: Jag ska åka två flygplan till Kroatien 

Förskolläraren: Mm tänk, då ska du åka två flygplan, hur mycket avgaser kommer det då? 

Simon: Tusen miljoner 

Anton: Kanske mer 

 

I Exempel 2 synliggörs det att när förskolläraren ställde frågan “Men hur ser det ut när det 

kommer skräp i naturen?” gav barnen inte några utförliga resonemang. Simon hade en 

uppfattning om att det blir fult i naturen när det kommer skräp i den, men utvecklade inte svaret 

mer än så. Anton tystnade i sina meningar och färdigställde inte sina utlåtanden. I Exempel 3 

ställde förskolläraren en fråga som var svår i förhållande till vad barn kan tänkas ha kunskaper 

om, vilket här leder till tolkningen att Simon och Anton gissade fram ett svar. 

Frågor för att koppla tillbaka till tidigare gemensamma erfarenheter 

Förskollärarna använde sig av frågor för att koppla tillbaka till tidigare gemensamma 

erfarenheter och de använde även vid dessa tillfällen ibland materiella artefakter till hjälp. 

Lappar med barns citat användes för att påminna dem om vad de sagt tidigare om det innehåll 

den naturvetenskapliga aktiviteten handlade om och utifrån lapparna frågade förskolläraren 

barnen om de kom ihåg vad de hade sagt vid de tidigare tillfällena. Det ställdes även frågor om 

de fotografier som barnen själva hade tagit under deras utflykt till skogen tidigare under hösten. 

Till exempel visade förskolläraren en bild på ett träd och frågade “Kommer ni ihåg vad vi 

hittade i trädet en gång?”. Genom att ställa frågor som kopplade tillbaka till tidigare 

erfarenheter synliggjorde förskollärarna de gemensamma minnen som hörde ihop med 

aktiviteternas naturvetenskapliga innehåll. Det visade sig att frågorna som kopplade tillbaka till 

tidigare gemensamma erfarenheter fick större respons från barnen om de användes i 

kombination med bilder. Om förskollärarna ställde frågor om tidigare erfarenheter som inte 

tydligt kopplades ihop med någon bild svarade barnen att de inte kom ihåg de tidigare 

erfarenheterna som förskollärarna ställde frågor om. 

Frågor som är bekräftande och utvecklande 

Under aktiviteternas gång förekom frågor där barnen uppmuntrades att bekräfta och utveckla 

sina utsagor. Dessa frågor är av sluten karaktär och genom analysen framkom det att 

användandet av frågor som var bekräftande och utvecklande påverkade barnens resonerande. 

Frågorna ledde oftast till att barnen svarade antingen ja, nej, blev tysta eller började samtala om 

någonting annat än det som frågan rörde. Till exempel visade det sig att när ett barn sa att det 

kommer jättemycket rök ur flygplanet och förskolläraren svarade “Är det så? Kommer det 

jättemycket från flygplanet?”, ledde detta till att barnet enbart svarade “Mmm” och sedan 

började prata om någonting annat. Exempel 4 visar dock att sådana här typer av frågor ibland 
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kunde leda till en djupare diskussion, då Johanna faktiskt utvecklade sitt resonemang på eget 

initiativ efter att förskolläraren ställt frågan “Är det ett träd?”. 

 

Exempel 4 

Förskolläraren: Men vad är en stubbe för någonting? (riktar sig mot hela barngruppen) 

Kalle: En sten! 

Förskolläraren: Är det det? 

Johanna: Ett träd! 

Förskolläraren: Är det ett träd? 

Johanna: Det är ett träd före stubben 

Förskolläraren: Först har det varit ett träd, jo! 

Johanna: Ja! På den där (pekar på stubben) 

Förskolläraren: På här ja, precis (pekar också på stubben) 

Johanna: Ja 

Förskolläraren: Och så kanske den har gått av eller att någon har sågat av trädet (sågar i 

luften med ena handen) och då blir det en stubbe kvar. Mmm. Vi vet inte vad som har hänt med 

det där trädet 

 

Förskolläraren använde frågor som var bekräftande och utvecklande när Kalle gav ett felaktigt 

svar, då han sa att en stubbe är en sten. Det ledde till att förskolläraren frågade “Är det det?”. 

Johanna sa att en stubbe är ett träd och förskolläraren frågade då “Är det ett träd?”. I detta fall 

ledde frågan till att Johanna utvecklade sitt resonemang genom att svara “Det är ett träd före 

stubben”. 

Naturvetenskap medieras genom naturvetenskapliga begrepp 

Förskollärarna använde sig av naturvetenskapliga begrepp för att mediera det 

naturvetenskapliga innehållet till barnen. Samtidigt som de naturvetenskapliga begreppen 

användes för att förmedla ett naturvetenskapligt innehåll gav de också barnen en möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd inom den naturvetenskapliga diskursen. Hur naturvetenskapliga begrepp 

användes syns i Exempel 5. Det illustrerar när förskolläraren visade en skogsbild på en björk 

omgiven av andra typer av träd:  

 

Exempel 5 

Förskolläraren: Men var är det för någonting? 

Johanna: Men det är träd. 

Förskolläraren: Ett träd. Vet ni vad det trädet heter? 

Johanna: Ja. 

Förskolläraren: Vad heter det? 

(Johanna svarar inte på en gång, får två sekunders betänketid). 

Förskolläraren: (börjar ljuda) Bjööö… 

Johanna: Bjööö.... 

Förskolläraren: Björk! Det är det vita trädet med lite svarta fläckar på stammen. 

Kalle: Ja! 
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Johanna: Det heter björk! 

Förskolläraren: Björk. 

Johanna: Alla dom här heter björk! (pekar på alla träd på bilden) 

Förskolläraren: Ja, fast det är gran och tall också i våran skog. Här ser vi ju björkar (pekar 

på björken på bilden), dom här vita. Sen har vi dom här, det är nog en stor gran bredvid, med 

dom här barren (pekar på granen). 

 

Förskolläraren tillämpade flera naturvetenskapliga begrepp; stammen, björk, tall, gran och 

barr. Naturvetenskapliga begrepp användes främst för att benämna olika trädarter samt trädens 

anatomi. Förskolläraren betonade det naturvetenskapliga begreppet björk för att beskriva det 

träd som syntes på bilden, vilket ledde till att Johanna upprepade ordet björk för att sedan 

använda det i en egen beskrivning av träden på bilden. Eftersom att Johanna använde begreppet 

björk för att beskriva även de träd som inte var björkar tolkas det som att det naturvetenskapliga 

begreppets innebörd inte blivit befäst hos henne. 

Hur barn kommunicerar naturvetenskap med varandra och med 

förskollärare under planerade naturvetenskapliga aktiviteter 

Studiens resultat visar att barnen använde sig av olika sätt för att kommunicera naturvetenskap 

med varandra och med förskollärarna under de naturvetenskapliga aktiviteterna. De olika teman 

som kunde identifieras var: 

• Barn kommunicerar naturvetenskap genom att återkoppla till tidigare erfarenheter 

• Barn kommunicerar naturvetenskap genom användning av materiella artefakter 

• Barn kommunicerar naturvetenskap genom kroppsspråk 

Barn kommunicerar naturvetenskap genom att återkoppla till tidigare erfarenheter 

Barnen använde sina tidigare erfarenheter för att skapa kopplingar till det naturvetenskapliga 

innehållet som bearbetades i den aktuella stunden. I de fall där materiella artefakter i form 

fotografier tillämpades i aktiviteterna kunde barnen genom att titta på bilderna återkoppla till 

tidigare erfarenheter som de hade från förskolan. Därmed visade det sig att när barnen hade 

tillgång till en artefakt som gav en visuell spegling av en tidigare erfarenhet så hade de lättare 

att uttrycka sig om vad de hade gjort i dessa situationer. Det visade sig att de återkopplingar 

barnen gjorde till tidigare erfarenheter bestod av sådana erfarenheter som de hade från sitt 

privata liv, vilket synliggörs i följande exempel: 

 

Exempel 6 

Förskollärare: Ja men vad händer med havet då när all bensin kommer ut i havet? 

Simon: Fiskarna mår i alla fall inte bra 

Anton: Fisk… för vet du? Jag har sett i en film, det var två sköldpaddor, på pappas telefon, som 

dog för det kom en massa svart 

 

Anton kopplade ihop det naturvetenskapliga innehållet med en film han hade sett, således en 

tidigare erfarenhet från sitt privata liv. I detta fall utgick Anton enbart från förskollärarens fråga 
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när han återkopplade till den tidigare erfarenheten, utan stöd från någon materiell artefakt. Detta 

visade på att när barnen själva valde att lyfta tidigare erfarenheter, kunde de lättare resonera 

kring dessa, jämfört med när förskolläraren lyfte gemensamma erfarenheter som de hade från 

förskolan. 

Barn kommunicerar naturvetenskap genom användning av materiella artefakter 

Materiella artefakter, i form av bilder, hjälpte barnen att kommunicera ett naturvetenskapligt 

innehåll genom att de använde bilderna som stöd för sitt berättande. De pratade bland annat om 

vad bilderna visade och om sina erfarenheter av det som framträdde i dem. Bilderna visade sig 

även fungera som en utgångspunkt för barnens frågor. Exempelvis hände det vid ett flertal 

tillfällen att barnen pekade på specifika detaljer i bilderna och ställde frågor som “Vad är det 

här?”. Vid en aktivitet ombads barnen att måla teckningar som skulle illustrera deras tankar 

om det naturvetenskapliga innehållet. Genom att först måla och sedan berätta om sina 

teckningar fick barnen uttrycka sina perspektiv på det naturvetenskapliga innehållet. I vissa fall 

blev själva materialet föremål för barnens uppmärksamhet, istället för aktivitetens 

naturvetenskapliga innehåll. Till exempel när barnen blandade vattenfärger i burkar med vatten 

ledde det till att de började diskutera varför det blev olika färger. Även frågor som ställdes 

barnen emellan kunde kopplas ihop med de materiella artefakterna, vilket synliggjordes när 

barnen målade vad de trodde skulle hända med naturen när den utsätts för avgaser. Då riktade 

Simon ett flertal frågor till Anton, till exempel “Vart ska du ha det där svarta?”, “Vad ska det 

där vara Anton?” och “Det där ska väl vara röken?”. Det synliggjordes att de bilder som 

förskollärarna presenterade var de materiella artefakter som gav mest stöd i barnens 

naturvetenskapliga kommunikation då de ledde till de mest utvecklade resonemangen. 

Barn kommunicerar naturvetenskap genom pekande 

Barnen använde kroppsspråk genom att peka för att kommunicera ett naturvetenskapligt 

innehåll. Kroppsspråket fungerade som ett komplement till verbala uttalanden eller frågor och 

underlättade för barnen att rikta de övriga deltagarnas uppmärksamhet mot någon specifik 

aspekt. Barnen använde pekandet flera gånger under aktiviteterna för att rikta 

uppmärksamheten mot något, det användes även som en gest för att visa vilken bild eller vad i 

bilden de ville prata om. Pekandet förekom ofta i samband med att barnet ställde frågor av vad-

karaktär, till exempel genom att peka på någonting och samtidigt fråga “Vad är det här?”. I 

den aktivitet där en Activeboard användes var avståndet mellan barnen och bilderna så stort att 

barnen i vissa fall var tvungna att gå fram för att peka. Detta ledde till att förskolläraren 

tillrättavisade barnens agerande genom att be dem gå och sätta sig på stolen igen. 

Förskollärares och barns respons till varandra under planerade 

naturvetenskapliga aktiviteter 

Under aktiviteternas gång förekom verbal- och icke-verbal respons från både förskollärarna och 

barnen. Dessa två typer av respons användes vid flera tillfällen samtidigt. 
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Förskollärares verbala- och icke-verbala respons 

Den verbala respons förskollärarna gav till barnen under aktiviteterna bestod av frågor, 

bekräftande upprepningar av vad barnen sagt, korta ord eller ljud som exempelvis “Oj”, “Ja” 

eller “Mhm”. Förskollärarnas icke-verbala respons bestod av blickar och att de vände sig mot 

barnen. De barn som tog större verbalt utrymme och använde fler uttryck rörande det 

naturvetenskapliga innehållet fick mer respons av både verbal- och icke-verbal karaktär från 

förskollärarna. De barn som uttryckte sig väldigt lite verbalt fick mindre verbal- och icke-verbal 

respons från. I början av aktiviteterna riktade sig förskollärarna till- och sökte ögonkontakt med 

samtliga barn, men ju längre aktiviteterna pågick tenderade förskollärarna att ge mer icke-

verbal respons till barnen genom att rikta sig allt mer till de barn som tog mer verbalt utrymme. 

De sökte ögonkontakt med dessa barn i större utsträckning än med de andra och om flera barn 

pratade samtidigt riktade sig förskollärarna till- och lyssnade på de barn som pratade mest. Vid 

vissa tillfällen när förskollärarna ställde frågor sökte de ögonkontakt med de barn som tog mest 

verbalt utrymme redan innan frågan ställdes och riktade därmed frågorna till dessa specifika 

barn. De barn som tog mer utrymme än andra fick därmed även större verbal respons från 

förskollärarna. 

 

Under aktiviteterna visade det sig att förskollärarna ibland använde verbal respons för att styra 

tillbaka barnen mot det naturvetenskapliga innehållet om barnen förde samtal som rörde 

någonting annat än det aktuella ämnet. Tillbakastyrningen skedde genom att förskollärarna 

ställde frågor till barnen som riktade dem tillbaka mot innehållet. Till exempel under en 

situation när barnen fick måla och beskriva vad de trodde hände med naturen när den utsätts för 

avgaser, började ett barn prata om ett monster som han hade illustrerat på sin bild. 

Förskolläraren styrde då tillbaka till det ursprungliga innehållet genom att fråga “Men vad tror 

du händer med naturen då när avgaserna kommer där i vattnet?”. Tillbakastyrning förekom 

även när barnen förde resonemang som inte behandlade det bestämda innehållet fastän de 

handlade om naturvetenskapliga fenomen. Detta synliggörs i följande exempel där Anton och 

Simon förde en konversation som till viss del berörde fotosyntesen: 

 

Exempel 7 

Anton: Naturen måste vi ha för annars kan vi dö 

Simon: Vi måste också ha träd för annars får vi ingen luft 

Förskolläraren: (tittar på Anton och Simon) 

Anton: Ja och då kan vi dö (ler) 

Simon: Då får vi ingen syra 

Förskolläraren: (tittar ner i sina papper) 

(Dialogen fortsätter i ovanstående stil) 

Förskolläraren: Men hur ser det ut när det kommer skräp i naturen? 

 

I början av konversationen riktade sig förskolläraren till Simon och Anton genom att titta på 

dem, men tittade sedan ner i sina papper, vilket hen gjorde under resterande tid Simon och 

Anton förde sin dialog. Till slut avbröt förskolläraren dialogen genom att ställa frågan “Men 

hur ser det ut när det kommer skräp i naturen?”. 
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En annan typ av tillbakastyrning förekom när barnen målade vad de trodde skulle hända med 

naturen när den utsätts för avgaser. Simon tittade vid upprepade tillfällen på Antons bild och 

riktade ett flertal frågor till honom under hela målningsprocessen, till exempel “Anton, vad ska 

det där vara?”, “Anton, hur gjorde du sån där grå?” och “Hur gjorde du röken?”. Vid varje 

tillfälle Simon ställde en sådan typ av fråga riktade förskolläraren honom tillbaka till sin egen 

bild genom att säga exempelvis “Men måla du ditt så målar Anton sitt” eller “Måla hur du tror 

det blir i naturen, hur tror Simon att det blir i naturen när avgaserna kommer?”. 

Barns verbala- och icke-verbala respons 

Genom analysen framkom det att de olika typer av frågor förskollärarna ställde hade betydelse 

för vilken respons de fick från barnen. Ställde förskollärarna öppna frågor tenderade responsen 

från barnen att bli större och ledde till mer omfattande svar än när slutna frågor ställdes. De 

slutna frågorna som ställdes ledde till kortare svar och bestod oftast av ja- eller nej-svar. Hur 

förskollärarna använde sitt kroppsspråk fick också betydelse för vilken respons de fick av 

barnen. Om förskollärarna satt still, använde få gester eller vände bort blicken fick de mindre 

respons från barnen, men om de riktade sig mot barnen med både blicken och kroppen fick de 

större respons från barnen. Det förekom vid något enstaka tillfälle att barnen använde sig av 

icke-verbal respons genom att gestikulera samtidigt som de gav en verbal beskrivning eller 

genom att de pekade på någon av bilderna som visades. Den respons som barnen gav var dock 

mestadels av verbal karaktär och bestod oftast av kopplingar till tidigare erfarenheter, korta svar 

samt frågor. Exempel 8 visar hur Erik, som suttit tyst under hela aktiviteten, gav respons på 

förskollärarens uttryck vid en situation då förskolläraren visade barnen en bild på en sten:  

 

Exempel 8 

Förskolläraren: Vad tror du att det är under stenen Erik? (lägger handen på Eriks knä) Vad 

finns under en sten? 

Erik: (hinner inte svara då de andra barnen börjar prata) 

Johanna: Jag tror det finns en lavalampa under! 

Förskolläraren: En lavalampa? Ooh, spännande! (tittar på Johanna och ser intresserad ut) 

Kalle: Och jag tycker också det 

Förskolläraren: (riktar sig mot Erik igen och lägger återigen handen på hans knä) Vad tror du 

Erik? 

Erik: Jag tycker att det ska vara en snigel 

Förskolläraren: En snigel? Ja det kanske det gör. Vad spännande! 

 

Förskolläraren använde här kroppsspråket för att rikta sig mot Erik. De andra barnen började 

prata och förskolläraren bekräftade dem men riktade sig sedan åter igen mot Erik, vilket till slut 

resulterade i en verbal respons från honom. 
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Sammanfattning av resultatet 

Det talade språket var den medierande artefakt som tog störst plats i aktiviteterna och det visade 

sig att det talade språket var överordnat andra typer av kommunikation. Det förekom även 

mediering med hjälp av materiella artefakter. De materiella artefakterna bestod främst av olika 

sorters bilder, presenterade på utskrivna papper och på en Activeboard.  

 

En stor del av den språkliga kommunikationen karaktäriserades av frågor, huvudsakligen 

ställda av förskollärarna. De olika frågorna användes av förskollärarna främst för att 

uppmärksamma barnen på det naturvetenskapliga innehållet. I de fall där barnens utsagor gled 

ifrån ämnet använde förskollärarna olika strategier för att styra tillbaka uppmärksamheten mot 

aktiviteternas naturvetenskapliga innehåll. 

 

Bilder är återkommande i flera av de teman som kunde urskiljas och dessa hade en central roll 

under aktiviteterna. Genom användning av bilder kunde förskollärarna mediera det 

naturvetenskapliga innehållet genom att välja ut och synliggöra vissa aspekter på ett visuellt 

sätt. Det visade sig att bilderna hjälpte barnen att föra resonemang och utveckla sina utsagor. 

Barnen pekade på specifika saker i bilderna och började samtala och ställa frågor om dessa, 

vilket öppnade upp för dialog både mellan förskollärare och barn men även för barnen 

sinsemellan.  

 

Både barn och förskollärare kopplade ihop det naturvetenskapliga innehållet med tidigare 

erfarenheter. Förskollärarna kopplade tillbaka till tidigare erfarenheter som de hade gemensamt 

med barnen på förskolan medan barnen mestadels gjorde kopplingar till privata erfarenheter 

som inte rörde förskolans verksamhet. Medierande materiella artefakter, i form av bilder, 

användes av både förskollärare och barn när det gjordes kopplingar till tidigare erfarenheter. 

 

Den respons förskollärare och barn gav till varandra bestod av verbal- och icke-verbal karaktär. 

Förskollärarna använde sig av kroppsspråk, som till exempel ögonkontakt, och av tal i 

responsen medan barnens respons mest bestod av tal. Vilken respons förskollärarna gav till 

barnen berodde till stor del på hur verbalt aktiva barnen var i aktiviteterna och hur mycket av 

det barnen uttryckte som rörde det naturvetenskapliga innehållet. Den respons barnen gav till 

förskollärarna berodde främst på vilken typ av frågor förskollärarna ställde och hur de använde 

sig av kroppsspråket för att kommunicera med barnen. 
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Diskussion 

Detta avsnitt är uppdelat i metod- och resultatdiskussion där studiens metod och resultat 

diskuteras i relation till tidigare forskning samt det sociokulturella perspektivet. I avsnittet 

framgår även implikationer för yrkesuppdraget och förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

I denna del diskuteras studiens urval och hur det kan ha påverkat resultatet. Det förs även en 

diskussion om studiens etiska överväganden, där det framläggs en problematisering av hur 

informerat samtycke fungerar i studier som involverar barn. Det diskuteras även vilka möjliga 

konsekvenser datainsamlings- och analysmetoden hade för resultatet. Slutligen diskuteras vilka 

olika faktorer som kan ha påverkat studiens trovärdighet. 

Urval 

I urvalet av förskolor skickades förfrågningar om deltagande slumpvis ut till 21 olika förskolor. 

Eftersom att det framgår i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) att förskolan ska skapa möjligheter för 

barnen att utveckla naturvetenskaplig kunskap lades ingen vikt vid att söka efter förskolor som 

uttryckligen jobbar mycket med naturvetenskap. Innan förfrågningarna skickades ut gjordes ett 

förgivettagande om att det skulle vara oproblematiskt att hitta förskolor som arbetar med 

naturvetenskap. Dock visade det sig att ett flertal förskolor bemötte förfrågan om deltagande i 

studien med argument om att de inte jobbar med naturvetenskap, eller så kopplade de endast 

ihop naturvetenskap med utevistelse och menade att de inte skulle ha några aktiviteter utomhus 

under den perioden studiens skulle genomföras. I och med läroplanens målsättningar rörande 

naturvetenskap föreföll detta tämligen anmärkningsvärt.  

 

Det var enbart två förskolor som gav medgivande till deltagande i studien. Om observationer 

genomförts på fler förskolor hade det bidragit med ett rikare datamaterial vilket skulle kunnat 

resultera i att fler olika sätt att kommunicera naturvetenskap blivit identifierade. Även storleken 

på barngrupperna kan ha påverkat resultatet då det i båda observationerna var ett relativt litet 

antal barn som deltog. Om fler barn deltagit hade även detta kunnat leda till ett synliggörande 

av fler varierande sätt att kommunicera naturvetenskap på. Samtidigt är det positivt med mindre 

barngrupper eftersom det, enligt Krechevsky (2006), leder till en tätare och djupare 

kommunikation mellan barnen och att det blir lättare för förskolläraren att lyssna till alla barn. 

Att det var små barngrupper i de observerade aktiviteterna möjliggjorde även att samtliga barns 

uttryck blev synliggjorda på ett tydligt sätt. Om det hade varit större barngrupper hade de 

individuella uttrycken blivit svårare och mer omfattande att studera. 

Etiska överväganden 

I denna studie fick barnen övergripande information om vad studien gick ut på och de 

tillfrågades om de godkände att bli filmade, vilket de gjorde. Löfdahl (2014) problematiserar 

dock hur informerat samtycke fungerar i en studie som involverar barn. De kan ha svårt att 

uttrycka sig verbalt och även om barnen godkänner sitt deltagande muntligt kan de på andra 
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sätt visa att de inte vill delta. I studien kunde inte något märkbart icke-verbalt motstånd tydas, 

men då vi inte kände barnen och därmed inte hade insikter i hur de brukade agera i vanliga fall, 

var det svårt att avgöra vad de egentligen berättade med kroppsspråket. Eftersom barnen heller 

inte kände oss kan det ha påverkat dem i sitt godkännande av deltagande i studien då detta kan 

ha lett till att de exempelvis inte vågade säga nej. Ur ett forskningsetiskt perspektiv hade det 

möjligen varit fördelaktigt att vara än mer uppmärksam på icke-verbala signaler från barnen 

som skulle kunnat ha uppfattats som att de inte ville delta. 

Datainsamlingsmetod 

I studien valdes observation med videoinspelning som datainsamlingsmetod, vilket var lämpligt 

för att kunna registrera både den verbala- och icke-verbala kommunikationen. Videofilmerna 

synliggjorde kroppsspråk som till exempel blickar och hur deltagarna riktade sig mot varandra 

när de interagerade. Dock framhäver Bjørndal (2005) att videoobservation kan utgöra vissa 

hinder i registreringen av datamaterialet och kan därmed inte ge en helt sanningsenlig bild av 

verkligheten. Beroende på hur kameran är placerad kan vissa skeenden eller ljudsekvenser bli 

oregistrerade. Detta togs i beaktande och kamerorna placerades i en sådan vinkel att så mycket 

som möjligt skulle bli synligt i bild. De placerades även på ett relativt kort avstånd från 

deltagarna för att ljudupptagningen skulle bli tydlig. Trots detta upptäcktes det under 

transkriberingen att alla sekvenser inte hade registrerats, ibland kunde det till exempel vara 

någon deltagare som hamnade utanför bild. Ibland kunde det även vara svårt att höra vad alla 

deltagare sa, till exempel om många deltagare pratade i munnen på varandra eller om någon 

talade otydligt. Eftersom två kameror användes kunde sekvenser som inte fångats av den 

primära kameran synliggöras från en annan vinkel med hjälp av reservkameran. Bjørndal 

(2005) lyfter dock fram att det kan påverka deltagarna om observatören eller filmkameran är 

alltför synliga. Eftersom fokus lades på att filma från olika vinklar och att hålla kamerorna nära 

deltagarna fanns det en risk att barnen och förskollärarna som observerades blev påverkade av 

detta. Under det ena observationstillfället verkade förskolläraren besvärad av kamerornas 

närvaro då hen visade tecken på nervositet genom att titta ner i bordet och uttala sig fåordigt. 

Under ett observationstillfälle verkade även ett barn bli påverkat av en av kamerorna då hen vid 

ett flertal tillfällen riktade sin uppmärksamhet mot kameran istället för den naturvetenskapliga 

aktiviteten. 

Analys av datamaterial 

Enligt Svensson (2015) är det nödvändigt att ha en teoretisk utgångspunkt i analysen för att 

synliggöra aspekter som annars hade kunnat gå obemärkta förbi. Teorin ses enligt Svensson 

(2015) som ett par glasögon som gör att forskaren kan se och tolka skeenden tydligare utifrån 

ett specifikt perspektiv. Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som tillämpas kommer vissa 

karakteristiska begrepp vara centrala för just den teorin. Dessa begrepp är betydande för att 

forskaren ska kunna sätta rubriker, systematisera sina sinnesförnimmelser och bilda förståelse 

för de iakttagelser som gjorts. Eftersom ett sociokulturellt perspektiv låg som grund för 

analysen användes begrepp som mediering och artefakter när vi sorterade och analyserade 

materialet. Begreppen hjälpte oss att urskilja teman som kunde besvara forskningsfrågorna och 
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skapa en struktur i resultatet. Om datamaterialet hade analyserats utifrån en annan teoretisk 

utgångspunkt är det möjligt att andra saker hade blivit synliga.  

 

Det sociokulturella perspektivet bidrog med centrala begrepp till analysen samt med en syn på 

språk och interaktion som viktiga komponenter för lärande. Utöver teorin användes delar från 

konversationsanalys och samtalsanalys (Norrby, 2004; Tholander & Cekaite, 2015) för att 

analysera den reella interaktionen mellan förskollärare och barn. Inom konversationsanalys och 

samtalsanalys transkriberas och bearbetas alla detaljer i kommunikationen väldigt noggrant och 

exempelvis tonfall och uttal analyseras grundligt (ibid.). För att undvika att arbetet i 

föreliggande studie skulle bli alltför omfattande gjordes valet att inte analysera materialet så 

pass noggrant som en renodlad konversations- och samtalsanalys kräver. Även om 

konversationsanalys och samtalsanalys inte användes till fullo som analysmetoder var det ändå 

värdefullt att använda delar av dem eftersom de hjälpte oss att fokusera på dialogerna och vad 

som skedde i interaktionen mellan förskollärare och barn. Kontextualisering är ett begrepp inom 

samtalsanalysen som Gumperz (1992, refererad i Norrby, 2004) beskriver, där 

kontextualiseringssignaler används i interaktionen för att forma en kontext. I denna studie blev 

kontextualiseringssignalerna synliga genom hur det naturvetenskapliga innehållet i 

aktiviteterna medierades genom både verbala och icke-verbala uttryck. Dessa uttryck från både 

förskollärare och barn fungerade som signaler vilka bidrog till att forma den aktuella kontexten.  

Studiens trovärdighet 

Eftersom kontexter formas under interaktionens gång (Gumperz, 1992, refererad i Norrby, 

2004) innebär det att de situationer som studerades är unika och kan således inte ge en generell 

kunskap om hur förskollärare och barn kommunicerar naturvetenskap. Bjørndal (2005) betonar 

vikten av att betrakta den aktuella kontexten med kritisk syn och att inte generalisera det som 

händer i en kontext genom att överföra det till en annan kontext. Det innebär att det resultat 

som redovisas i den här studien inte kan ses som en allmängiltig förklaring för hur 

naturvetenskaplig kommunikation mellan förskollärare och barn ser ut. Resultatet speglar 

endast en bild av hur den naturvetenskapliga kommunikationen såg ut i den kontext som var 

där och då. Även om resultatet inte visar en generell bild av förskoleverksamheten kan det ändå 

leda till nya insikter om hur naturvetenskaplig kommunikation kan se ut i förskolan.  

 

Fejes och Thornberg (2015) problematiserar möjligheten att framställa ett forskningsresultat 

oavhängigt vem forskaren är och att två forskare som tolkar samma material troligtvis inte 

kommer fram till samma resultat eftersom de styrs av subjektiva ställningstaganden. Det 

resultat som forskaren får fram är inte en absolut sanningsenlig beskrivning av verkligheten, 

utan det är en tolkning av verkligheten som beror mycket på forskarens teori- och 

kunskapsbakgrund. Backman et al. (2012) och Bjørndal (2005) framhäver att perception spelar 

en betydande roll för de slutledningar som tas när vi observerar någonting. Perception är när vi 

använder oss av något av våra fem sinnen och beroende på hur vi upplever saker bildar vi också 

kunskap om vår omvärld. Även om forskaren uppfattar någonting på ett visst sätt behöver det 

inte överensstämma med verkligheten eftersom vissa intryck kan ha reducerats på vägen (ibid.). 

De tolkningar av barns och förskollärares uttryck som gjorts i vår studie utgick från våra 



29 

 

personliga erfarenheter och teoretiska ställningstaganden och kan därmed inte jämföras med 

hur någon annan skulle tolkat samma uttryck. Eftersom studien genomfördes av två personer 

har två olika tolkningar och perspektiv på datamaterialet synliggjorts i analysen. De olika 

tolkningarna har diskuterats och problematiserats gemensamt vilket kan ha lett till en högre 

trovärdighet än om enbart ett perspektiv tagits i beaktande. 

Resultatdiskussion 

Precis som Elms studie från 2008 visar vår studie att förskollärarna riktade sig till samtliga barn 

i början av aktiviteterna, för att sedan rikta sig mer till de barn som tog större verbalt utrymme 

än andra barn. De barn som använde fler verbala uttryck fick mer uppmärksamhet medan de 

icke-verbala uttrycken som användes inte fick lika stor uppmärksamhet. I de situationer när 

barnen ville gå fram till Activeboarden och peka på bilderna blev de tillrättavisade av 

förskolläraren, som sa att de skulle gå och sätta sig på stolarna igen. Detta kan tolkas som att 

förskolläraren styrde barnens agerande och begränsade deras icke-verbala kommunikation. 

Frågan är vilka konsekvenser det kan få för barns lärande om de icke-verbala uttrycken förbises 

av förskolläraren. Enligt Nilsson och Waldemarsson (2016) är den icke-verbala 

kommunikationen en medfödd funktion, vilket gör att det förefaller naturligt att små barn 

använder sig av den typen av uttryck när de kommunicerar. När barnen i detta fall pekade på 

bilden berodde det troligtvis på att de ville säga något om bilden, och om förskolläraren 

bekräftat deras pekande gester genom att benämna vad de pekade på hade det kunnat hjälpa till 

att synliggöra för barnen vad bilden visade. Genom att peka signalerade barnen vad som var 

intressant för dem. Enligt Wallskog (2011) handlar en del av undervisningen i förskolan om att 

ta tillvara på barns intressen och spontana lärandetillfällen. Det är därför viktigt att inte 

negligera de uttryck barnen använder när de visar intresse för någonting. Just i denna situation 

kunde förskollärarens tillrättavisning visserligen berott på att det barn som av etiska skäl inte 

fick filmas gärna ville gå fram och peka, vilket gjorde att hen riskerade att synas i bild.  

 

Den naturvetenskapliga interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och barn 

karaktäriserades till stor del av att förskollärarna ställde frågor och barnen svarade eller 

förväntades svara. Att det är förskollärarnas frågor som tar mest plats i kommunikationen 

mellan förskollärare och barn är i enlighet med vad Thulin (2011) kommit fram till i sin studie 

som handlar om naturvetenskaplig kommunikation i förskolan. I föreliggande studie visade det 

sig att förskollärarna använde olika typer av frågor och beroende på hur de tillämpades 

resulterade de i att barnen gav varierande respons. Vissa av frågorna som förskollärarna ställde 

går att koppla ihop med de produktiva frågor som Elstgeest (1996) beskriver. Den typ av frågor 

som övergripande användes var uppmärksamhetsinriktade frågor, som exempelvis “Vad är det 

här?” och “Vad ser ni?”. Elstgeest framhäver att denna typ av frågor är lämpliga att ställa om 

läraren vill rikta barnens uppmärksamhet mot specifika och utvalda aspekter. Jämfört med när 

andra typer av frågor användes, visade det sig i vår studie att uppmärksamhetsinriktade frågor 

i större utsträckning ledde till att barnen gav något slags svar och vidgade sina utsagor, speciellt 

om frågorna tillämpades i relation till någon materiell artefakt. Därmed kan det ses som att 

uppmärksamhetsinriktade frågor är gynnsamma för att få barnen att utveckla sina resonemang. 

Däremot visade det sig att hur- och varför-frågor verkade missgynna barnens diskussioner. 
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Elstgeest (1996) poängterar att det är viktigt med resonerande frågor inom naturvetenskapen 

och därför bör barnen få möjlighet att testa dessa typer av frågor för att träna på att resonera 

och diskutera på egen hand. Samtidigt framhäver Elstgeest att hur- och varför-frågor ska 

användas med viss försiktighet eftersom barnen kan känna alltför stor press att leverera ett 

korrekt svar. I denna studie tolkades det som att barnen uttryckte en osäkerhet när hur- och 

varför-frågor tillämpades av förskollärarna. De gav fåordiga svar eller inga svar alls. I Exempel 

3, där förskolläraren frågade Simon hur mycket avgaser två flygplan ger ifrån sig och Simon 

svarade “Tusen miljoner”, tolkades det som att han enbart gissade fram ett svar då en sådan 

fråga är väldigt svår att ge ett sanningsenligt svar på. Enligt Thulin (2015) är det viktigt att 

fundera över vilka kunskaper och erfarenheter barnet kan tänkas ha för att kunna svara på frågan 

som ställs. Elstgeest (1996) hävdar att om hur- och varför-frågor ska användas bör förskollärare 

formulera frågan exempelvis med “Vad tror du?” eller “Vad tror ni?”. Om barnen får svara 

vad de tror om något blir det lättare att tala med utgångspunkt i deras egna erfarenheter och 

mindre fokus hamnar på att ge ett felfritt svar.  

 

Utöver de produktiva frågor Elstgeest (1996) presenterar, identifierades i vår studie ytterligare 

två typer av frågor som förskollärarna använde; frågor som var bekräftande och utvecklande 

samt frågor för att koppla tillbaka till tidigare erfarenheter. De bekräftande och utvecklande 

frågorna var av sluten karaktär. Trots det visade resultatet att de ibland ledde till att barnen 

utvecklade sina resonemang. Jonsson (2016) har i sin studie funnit en liknande kategori som 

hon benämner “Att upprepa och stödja barns uttryck” (s. 8). Där beskriver hon förskolläraren 

som relativt passiv när dessa bekräftande frågor användes och genom att ställa denna typ av 

frågor lämnade förskolläraren plats för barn att ta egna initiativ till att utvidga sina resonemang. 

Resultatet i vår studie visar att förskollärarna medvetet lämnade utrymme för barnen att 

utveckla sina resonemang genom frågorna som var bekräftande och utvecklande men också att 

de användes på ett slentrianmässigt vis för att underhålla samtalet. Thulin (2015) nämner att en 

del frågor förskollärare ställer uppfattas ligga på en så pass generell nivå att de inte leder 

någonstans och kan vara svåra att utveckla vidare. 

 

Resultatet visar att när förskollärarna ställde frågor till barnen om tidigare erfarenheter från 

förskolans kontext, svarade eller signalerade barnen oftast att de inte kom ihåg dessa 

erfarenheter som förskollärarna lyfte. Thulin (2010) beskriver att när förskolläraren gör 

kopplingar till tidigare erfarenheter så handlar det om att sammankoppla något utanför den 

aktuella situationen som kan anknyta till det som sker här och nu. Vi har tolkat detta som att 

förskollärarna använde kopplingar till tidigare erfarenheter som de ansåg vara relevanta för det 

naturvetenskapliga innehåll aktiviteterna handlade om. När barnen själva gjorde återkopplingar 

till tidigare erfarenheter visade det sig att de enbart berättade om tidigare erfarenheter från sitt 

privata liv utanför förskolan, vilket kan tyda på att dessa kontexter är meningsfulla för barnen 

i deras kunskapsskapande. När Anton i Exempel 6 svarade på förskollärarens fråga om bensin 

i havet genom att koppla det till en film han sett blev det tydligt att han använde kunskap från 

en annan kontext för att koppla den till den naturvetenskapliga aktiviteten. Enligt Säljö (2011) 

är kontexten avgörande för vilken kunskap som är adekvat. Här visade Anton att han kunde 

urskilja adekvat kunskap från en annan kontext och koppla ihop denna med den aktuella 

naturvetenskapliga kontexten.  
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Thulin (2015) framhåller vikten av att ta tillvara på barns uttryck och erfarenheter och koppla 

ihop dessa med det aktuella lärandeinnehållet. När barnen i föreliggande studie gjorde 

kopplingar till sina tidigare erfarenheter skulle det vara möjligt för förskollärarna att använda 

de erfarenheterna som utgångspunkt för samtal om aktiviteternas naturvetenskapliga innehåll.  

Ett tillfälle där förskolläraren hade kunnat fånga upp barnens uttryck och använda dem i samtal 

om det naturvetenskapliga innehållet var när Anton och Simon förde en dialog om varför vi 

behöver naturen i Exempel 7. Genom att uttrycka “Naturen måste vi ha för annars kan vi dö” 

och “Vi måste också ha träd för annars får vi ingen luft” visade deras konversation på att de 

hade en viss uppfattning om fotosyntesen. Helldén et al. (2015) beskriver fotosyntesen som en 

kemisk reaktion som sker när en växt, med hjälp av solenergi, omvandlar koldioxid och vatten 

till glukos och syre. Simon hävdade att utan träden får vi inte någon luft vilket visade att han 

hade vissa kunskaper om att växter producerar syre. Förskolläraren hade kunnat fånga upp detta 

och använda det i samtalet om avgaser i naturen för att vidga lärandet om att träden använder 

koldioxid, från bland annat avgaser, till att bilda syre som vi sedan andas. Förskolläraren 

verkade i detta fall vara så fokuserad på aktivitetens innehåll att hen inte hade utrymme att 

bygga vidare på konversationen mellan Anton och Simon. Enligt Thulin (2015) och Ärlemalm-

Hagsér (2008) behöver förskolläraren ha kunskaper om naturvetenskapliga fenomen för att 

kunna utmana barnen i deras naturvetenskapliga lärande. En möjlig orsak till att förskolläraren 

i detta fall inte fångade upp det Anton och Simon pratade om kan bero på att hen inte hade 

tillräckligt med kunskaper om fotosyntesen för att kunna utmana barnens lärande om just det 

naturvetenskapliga fenomenet. 

 

Barnen ställde relativt lite frågor under aktiviteterna och vid några få tillfällen ställde barnen 

frågor som rörde det naturvetenskapliga innehållet. Detta går att koppla ihop med det Thulin 

(2010) kommit fram till i sin studie angående barns frågor under ett naturvetenskapligt 

projektarbete. I början av projektet ställde barnen lite frågor men ju längre tiden gick ställde de 

mer och mer frågor. Om barn ska kunna ställa frågor som rör ett visst innehåll behöver de få tid 

på sig att bli introducerade inom kunskapsområdet samt få möjlighet att se sambanden mellan 

sina egna upplevelser och erfarenheter inom detta område (ibid.). Om föreliggande studie pågått 

under en längre tid hade eventuellt fler frågor ställda av barnen kunnat identifieras. De frågor 

barnen ställde kunde övergripande kopplas ihop med någon materiell artefakt, till exempel när 

barnen pekade på bilderna som användes och frågade “Vad är det här?”. Detta tolkas som att 

när materiella artefakter tillämpades blev innehållet mer synligt för barnen och de riktade sitt 

fokus mot specifika aspekter hos artefakterna som de uttryckligen ville veta mer om. Det visade 

sig också att barnen riktade frågor till varandra under aktiviteterna. När barnen målade vad det 

trodde skulle hända med naturen när den utsätts för avgaser riktade Simon ett flertal frågor till 

Anton rörande bilderna de målade. Varje gång dessa frågor uppkom styrde förskolläraren 

tillbaka Simon till sin egen målning. Det tolkades som att Simon ville få hjälp och inspiration i 

sitt målande och med hjälp av Anton hade Simon eventuellt kunnat vidga sitt eget tänkande 

kring hur han skulle framställa sin bild. Enligt Vygotskij (1978) kan ett barn, med stöd av en 

annan individ med högre kompetens, ges möjlighet att träda in i den närmaste utvecklingszonen. 

Eftersom förskolläraren i detta fall nekade Simon att ställa frågor till Anton kan det ha inneburit 

att Simon begränsades i inträdandet i sin närmaste utvecklingszon. 
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I resultatet kunde det urskiljas att förskollärarna främst använde sig av naturvetenskapliga 

begrepp och inte av något figurativt språkbruk. Enligt Helldén et al. (2015) är det vanligt att 

förskollärare använder sig av olika typer av figurativt tal i naturvetenskapliga aktiviteter, men 

det var inget som syntes i vår studie. Det kan möjligtvis bero på att förskollärarna som ledde 

aktiviteterna var väl medvetna om att den naturvetenskapliga kommunikationen observerades 

och därför ansträngde sig för att använda korrekta naturvetenskapliga begrepp. I Exempel 5 

betonade förskolläraren ordet björk vilket ledde till att Johanna använde begreppet björk för att 

benämna även de träd på bilden som inte var björkar. Helldén et al. (2015) påtalar risken för att 

barn bara lär sig naturvetenskapliga begrepp på ett ytligt plan utan att förstå innebörden av dem, 

vilket blev tydligt i exemplet med björken. Trots att förskolläraren tydliggjorde vilka synliga 

kännetecken björken hade använde Johanna begreppet som en allmän benämning på träden hon 

såg. Thulin (2015) poängterar att barn behöver pröva nya begrepp i olika situationer och 

meningsfulla kontexter. Om Johanna istället fått uppleva björken med fler sinnen och i en 

kontext som var meningsfull för henne, kan det hända att hon hade fått en djupare förståelse för 

innebörden av begreppet. 

Implikationer för yrkesuppdraget 

Studiens resultat gav oss insikter om att materiella artefakter kan fungera som redskap för både 

barn och förskollärare att förstärka sina verbala utsagor. Studien gav oss även insikter om att 

hur förskollärare agerar kan påverka barns resonerande, till exempel hur mycket respons de ger 

barnen eller vilka typer av frågor de ställer kan leda till att barn reagerar på olika sätt. Därför är 

det viktigt att förskollärare är medvetna om hur de uttrycker sig i naturvetenskapliga 

sammanhang eftersom det kan få konsekvenser för vilken kunskap som utvecklas hos barnen. 

Hur frågor formuleras kan vara avgörande för vilken möjlighet barn får att besvara frågorna 

och hur utvecklade barnens svar blir. Som förskollärare är det även viktigt att vara lyhörd inför 

barnens verbala- och icke-verbala uttryck eftersom ett begynnande lärande annars lätt kan 

förbises. Det gäller att finna redskap för att hjälpa barnen att utveckla emergent science 

knowledge (Siraj-Blatchford, 2001), vilket kan bli möjligt om förskolläraren har kompetens 

inom det naturvetenskapliga området. Eftersom flera av de tillfrågade förskolorna nekade till 

medverkan i studien då de uttryckte att de inte hade några naturvetenskapliga 

utomhusaktiviteter planerade, drogs slutsatsen att förskollärare ofta kopplar ihop 

naturvetenskapliga aktiviteter med utevistelse. Detta kan ses som en faktor som begränsar 

barnen eftersom naturvetenskap är mycket mer än att bara befinna sig ute i naturen. Därför kan 

det vara värdefullt för barns lärande att synliggöra olika aspekter av naturvetenskap även 

inomhus genom att exempelvis undersöka kemiska processer och fysikaliska fenomen och visa 

på hur dessa är en del av vår vardag. 

 

Om barnen gör kopplingar till tidigare erfarenheter från sina privata liv beror det sannolikt på 

att dessa erfarenheter har en särskild betydelse för dem, vilket är viktigt att uppmärksamma som 

förskollärare. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska förskollärare stimulera barnens intresse för 

naturvetenskap och genom att utgå från barns erfarenheter och uttryck är det större chans att 

barnen blir intresserade av det innehåll de förväntas utveckla kunskaper om.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom språket, enligt Säljö (2011, 2014), utgör en viktig del för barns kunskapstillägnande 

är det viktigt att studera vilken roll språket har och hur det används i förskolans undervisning. 

Den naturvetenskapliga undervisningen börjar med förskolläraren och dennes kunskaper, 

eftersom de ligger till grund för vad förskolläraren kan förmedla till barnen men också för vad 

hen kan se i barnens eget naturvetenskapliga utforskande. För att kunna bedriva undervisning 

är det väsentligt att veta hur ett innehåll ska kommuniceras. Därför är det viktigt med fortsatta 

studier av vilka typer av kommunikation som kan hjälpa barn att förstå innebörden av 

naturvetenskapliga fenomen och begrepp. För att ta reda på hur kommunikationen tas emot är 

det därför relevant att studera naturvetenskaplig kommunikation ur barns perspektiv. Hur 

uppfattar barn det naturvetenskapliga innehåll förskollärare kommunicerar? Vad gör barn med 

den information de tar till sig? Dessa frågeställningar är komplexa men viktiga eftersom svaren 

på dem skulle kunna hjälpa oss att förstå hur barns naturvetenskapliga lärande kan gynnas på 

bästa sätt. 
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                                                                                                                   Bilaga 1 

 

Hej. 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som nu ska 

påbörja vårt examensarbete. Vi har valt en naturvetenskaplig inriktning och vårt 

syfte är att studera den naturvetenskapliga kommunikationen mellan 

förskollärare och barn. Vi vill studera några planerade naturvetenskapliga 

aktiviteter, antingen utomhus eller inomhus, och genomföra videoobservationer 

om detta tillåts. Om inte videoobservationer tillåts kan ljudupptagning fungera. 

Aktiviteterna behöver inte vara speciellt långa eller ha någon omfattande 

planering till grund, det viktigaste är att aktiviteten har ett naturvetenskapligt 

fokus. 

 

Datamaterialet kommer endast användas i forskningssyfte och raderas efter att 

det färdiga arbetet publicerats. Vid observationerna och bearbetningen av det 

insamlade materialet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Detta innebär att samtliga deltagare (förskollärare, 

barn och vårdnadshavare) tillfrågas om samtycke till medverkan och de 

medverkande kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Samtliga 

deltagare samt den studerade förskolan kommer att vara anonyma. Läs mer 

om detta på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras så att det blir tillgängligt för 

allmänheten.  

 

Ett informationsbrev kommer att gå ut till vårdnadshavare där de måste 

godkänna att deras barn deltar i studien.  

 

Observationerna kommer äga rum under vecka 47. 

 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

 

Sarah Lundström kinsar-4@student.ltu.se 

Frida Engquist-Bolander fribol-4@student.ltu.se 
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                                                                                                                   Bilaga 2 

 

Hej. 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som arbetar med 

vårt examensarbete. Vi har valt en naturvetenskaplig inriktning och vårt syfte är 

att studera den naturvetenskapliga kommunikationen mellan förskollärare och 

barn. Vi vill studera några planerade naturvetenskapliga aktiviteter, antingen 

utomhus eller inomhus, och genomföra videoobservationer om detta tillåts, 

annars vill vi gärna använda oss av ljudupptagning. 

 

Datamaterialet kommer endast användas i forskningssyfte och raderas efter 

att det färdiga arbetet publicerats. Vid observationerna och bearbetningen av 

det insamlade materialet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Detta innebär att samtliga deltagare (förskollärare, 

barn och vårdnadshavare) tillfrågas om samtycke till medverkan och de 

medverkande kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Samtliga 

deltagare samt den studerade förskolan kommer att vara anonyma. Läs mer 

om detta på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras så att det blir tillgängligt för 

allmänheten.  

Observationerna kommer äga rum under vecka 47. 

 

Barnets namn:_____________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:________________________________ 

Ringa in det alternativ som passar er: 

Godkänner ni att ert barn deltar i vår studie med både bild och ljud? 

 

JA                                       NEJ 

Godkänner ni att ert barn deltar i vår studie med endast ljud? 

JA                                       NEJ 

Senast torsdag 16/11 vill vi att ni lämnar in ert svar, tack på förhand. 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

 

Sarah Lundström kinsar-4@student.ltu.se 

Frida Engquist-Bolander fribol-4@student.ltu.se 

mailto:kinsar-4@student.ltu.se
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