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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur vardagliga situationer kan nyttjas för naturvetenskapligt 
lärande i förskolan. Studien har genomförts med hjälp av observationer av samtal. Det 
observerade naturvetenskapliga innehållet har genererat en ”lokal teori”, (Grounded Theory), 
med fokus på använda ord och omnämnda begrepp. Resultatet visar att barnen har en 
uppfattning om flera naturvetenskapliga begrepp och generellt ett rikt ordförråd för samtal om 
naturvetenskapliga fenomen. Vissa begrepp har barnen till synes en lägre grad av förståelse för 
och vissa begrepp är de väl bekanta med men har inget specifikt ord för. Det finns också olika 
sätt att förklara naturvetenskapliga fakta, vilka inte alltid motsvarar frågeställarens, barnets 
och/eller pedagogens, förväntningar. De huvudsakliga slutsatser som har dragits är följande: även 
om ett barns ordförråd för att beskriva naturvetenskapliga fenomen är rikt ger det inte 
automatiskt en god begreppsbildning, det informella samtalet är en viktig resurs i barnens lärande 
samt att det är viktigt att använda rätt förklaringsmodell vid varje tillfälle. 
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Inledning  
Hur synliggörs och utvärderas lärande som sker spontant i vardagen och varför är det intressant 
att göra det? Förskolans och förskollärarens uppdrag har utökats med fler strävansmål och större 
ansvar, bland annat för dokumentation och uppföljning (Lpfö 98), utan att dygnet för den skull 
har fått flera timmar. Därför vill jag undersöka det lärande som sker utanför den planerade peda-
gogiska verksamheten, de spontana lärandetillfällena som uppstår när som helst i vardagen. 

Jag har tidigare genomfört en studie med titeln ”Formella och informella lärandesituationer inom 
naturvetenskap i förskola”. Syftet var att jämföra planerade aktiviteter med lärandesituationer 
som uppstår spontant. Slutsatserna från denna studie var att de spontana situationerna som 
uppstod var många och ämnesområdena var varierade, men de var förhållandevis ytliga. Nu vill 
jag fortsätta undersöka informellt lärande för att få en större förståelse för vad det innebär och 
hur det kan införlivas i den pedagogiska planeringen. 

Något som kan påverka det pedagogiska uppdraget är hur förskolan reglerar tiden. Nordin-
Hultman (2004) visar i sin forskning att svenska förskolor generellt har en stark inrutning av tiden 
med många, förhållandevis korta, planerade inslag och övergångar mellan dem (en övergång kan 
exempelvis vara på- eller avklädning, handtvätt eller förberedelse för vilan). Hon ger ett exempel 
på hur en förskolas detaljerade tidsschema kan se ut, vilket är en bild av förskolans dag som är 
lätt att känna igen. Det är ett schema där större delen av dagen är styrd av vuxna, både tids- och 
rumsmässigt (Nordin-Hultman, 2004, s. 97). Det är en anledning till valet att studera en över-
gångssituation, där barn är tvungna att avbryta det de håller på med för att göra sig i ordning för 
något annat. Det är också intressant att se vad barn gör i en situation som de inte har valt själva 
och som av de flesta bara uppfattas som något som måste göras för att kunna gå vidare till nästa 
aktivitet. 

Förskolan har fått ett förstärkt uppdrag att dokumentera och utvärdera den pedagogiska 
verksamheten (Bilaga 3: Nytt i den reviderade läroplanen). Läroplanen poängterar att man för att 
kunna göra detta behöver känna till varje barns erfarenheter, kunnande och intressen. Dessutom 
behövs ”kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i 
verksamheten” (Lpfö 98, 2010, s. 14). Ambitionen med undersökningen är att bidra med kunskap 
om hur barns frågor och engagemang kan synliggöras. 

Denna undersökning sätter det vardagliga samtalet i fokus för att få en uppfattning om vilka ord 
barn använder, vilka begrepp de visar förståelse för och hur de förklarar fenomen i sin omvärld, 
för att kunna bygga vidare på detta i lärande samtal mellan barn och pedagoger. 

Begrepp 
Många ord kan användas och tolkas på olika sätt, därför följer här definitioner av några centrala 
begrepp i uppsatsen. 

Naturvetenskap är ”den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, 
dess delar eller verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap” 
(Eriksson, 2012). I arbetet med förskolebarn kan naturvetenskap inte avgränsas till skolämnena 
fysik, kemi och biologi. De vetenskapliga disciplinerna ger en ram till begreppet naturvetenskap, 
men man måste vara beredd på att arbeta tvärvetenskapligt (Elfström, Nilsson, Sterner & 
Wehner-Godée 2008, s. 32-33). Därför använder jag ordet naturvetenskap i en vid betydelse, allt 
som har med naturen, dess delar eller verkningar att göra. 



6 

 

Begrepp nämns ofta tillsammans med ord. Ett ord har en specifik betydelse, ett begrepp syftar på 
allt det ordet kan stå för och associeras med. Nationalencyklopedin beskriver begrepp som ”det 
abstrakta innehållet hos en språklig term /…/ den innebörd vi lägger i uttrycket” (Prawitz, 2012). 
”Is” är ett bra exempel. Ordet ”is” står för vatten i fast form, begreppet ”is” kan innefatta kyla, 
genomskinligt, hårt, fryser om fingrarna, kraschar under skorna, åka skridskor, halka på trottoaren 
med mera. I denna uppsats används ordet ”ord” om de faktiska ord som sagts av medverkande 
barn och pedagoger, ordet ”begrepp” avser det naturvetenskapliga fenomen som orden kan antas 
syfta på. 

Med vardagssituation eller vardaglig situation menas i denna studie allt sådant som ligger utanför 
planerad pedagogisk verksamhet. Det kan vara exempelvis måltider, badrumsbesök, på- och 
avklädning eller fri lek. Hand i hand med dessa begrepp går synonymerna lärande situation eller 
lärandesituation. Det används för att poängtera att det finns möjligheter till lärande i de omtalade 
situationerna. De avser inte nödvändigtvis planerade pedagogiska aktiviteter.  

Bakgrund  
I detta kapitel redovisas den forskningsbakgrund som identifierats som relevant för denna studie. 
De ämnen som framför allt setts som relevanta är naturvetenskapens betydelse, språk och 
begreppsbildning och lärande i vardagen. 

Varför naturvetenskap? 
Varför är det viktigt att studera just naturvetenskap? I detta avsnitt behandlas några motiv till 
ämnets plats i skolan och förskolan. 

Alla ämnen i en allmän skola (och i en förlängning i en allmän läroplan för förskolan, förf. anm.) 
måste kunna motivera sin närvaro utöver auktoriteters tyckande och gamla traditioner. Natur-
vetenskapliga studier kan motiveras med allmänbildning och tre vanliga dimensioner av ämnet är 
produkt, process och social institution (Sjøberg, 2010, s. 211). Med produkt menas att natur-
vetenskapen ger oss ett kunskapssystem av begrepp, lagar, modeller och teorier, helt enkelt allt vi 
menar att vi vet om naturen. Denna dimension ser naturvetenskap som ett substantiv, något som 
finns i våra medvetanden och nedskrivet i böcker (Sjøberg, 2010, s. 213). Processen syftar på 
något ständigt pågående. Naturvetenskapen svarar inte bara på frågor utan består också av 
metoder att lösa nya problem på. Metoderna handlar både om att genomföra konkreta under-
sökningar och att bedöma och värdera information och slutledningar. Vissa av dessa metoder kan 
användas i lika stor utsträckning av andra vetenskaper. Denna dimension ser naturvetenskap som 
ett verb, ett praktiskt handlande (Sjøberg, 2010, s. 214). Med social institution menas att natur-
vetenskap är en del av vårt samhälle. Även bortsett från de miljoner människor som yrkesarbetar 
i området påverkas alla av den. Naturvetenskap lägger grunden för ekonomisk och teknologisk 
utveckling och har stor politisk och ideologisk betydelse. Därför bör alla ha kunskaper, om än 
inte i, så åtminstone om naturvetenskap (Sjøberg, 2010, s. 214-215). 

Naturvetenskapliga studier utvecklar barns förmåga att förstå sin omvärld och hjälper dem i 
längden med både problemlösning och beslutsfattande. Detta kräver ett förråd av begrepp som 
hjälper till att knyta ihop idéer, erfarenheter och information. (Harlen, 1996, s. 10). Det är dock 
inte bara viktigt att naturvetenskap står med i våra läroplaner, det är också viktigt att lyssna noga 
på vad barn faktiskt pratar om. Oavsett hur mycket eller litet vi undervisar i naturvetenskap 
kommer de att undersöka, pröva och bilda sig uppfattningar om saker och ting. Om dessa upp-
fattningar grundar sig på tillfälligheter eller hörsägen kan de utvecklas till missuppfattningar som 
håller i sig mycket länge (Harlen, 1996, s. 11). Även Sjøberg (2010, s. 46) belyser problemet 
genom att konstatera att barn (och vuxna) ofta konstruerar uppfattningar om världen som skiljer 
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sig från de vetenskapliga. Han menar att dessa vardagsföreställningar kan vara så grundmurade 
hos människor att de får svårt att lära om. Harlen (1996, s. 11-12) poängterar att vetenskaplig 
träning syftar till att förse barnen med möjligheter och inspiration till att undersöka sina hypo-
teser. Målet med detta är att lära dem att vara skeptiska mot oprövade sanningar och fundera på 
vilka idéer som kan vara rimliga.  

Tidigare forskning om förskolan 
En stor del av svensk pedagogisk forskning är gjord i och för skolan. Det visar sig tydligt i 
forskningsöversikter (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005; Persson, 2008). Helldén, Lindahl och 
Redfors har inte avgränsat någon åldersgrupp i sin rapport om naturvetenskapsdidaktisk forsk-
ning, tvärtom har de aktivt valt att inkludera alla från förskolan till högskolan. Ändå nämns 
förskolan inte mer än en gång, då i samband med att utvärdering gör lärande mer effektivt i alla 
åldrar. Det innebär naturligtvis inte att det inte har forskats i och om förskolan, snarare att det är 
ännu mer intressant att se vilken forskning som har bedrivits om naturvetenskap i förskolan och 
vad de studierna har haft för inriktning. 

En forskare som inriktar sig på förskolebarns lärande och förutsättningar för detta är Pramling 
Samuelsson. Hon har inte någon särskild ämnesinriktning utan skriver bland annat om vardagen 
som läroplan och barnens aktiva deltagande i allt som händer under förskolans dag (Pramling 
Samuelsson 2011, s. 48-49). Ett allmänt naturvetenskapsdidaktiskt förhållningssätt i förskolan 
representeras av Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée i boken Barn och naturvetenskap – 
upptäcka, utforska, lära (2008). De går bland annat igenom hur lärprocesser kan se ut, likheter 
mellan barns utforskande och erkända forskares arbetssätt samt betonar vikten av genuina 
forskningsfrågor. Brage och Linde (2012, s. 19) menar att arbetet med att ställa hypoteser 
tillsammans, att låta barnens idéer och frågor komma fram och att samtala tillsammans om 
funderingar och antaganden också ger bra tillfällen till språkträning. 

Elfström et al. (2008, s. 55) behandlar ytligt frågan om hur det naturvetenskapliga innehållet väljs 
ut och nämner att det kan vara en bra idé att låta barnens aktiviteter ligga till grund för projekt-
arbeten. Elm Fristorp (2012) har i en doktorsavhandling undersökt detta mer ingående. Resultatet 
av hennes undersökning visar att det är lärarna och vissa ”team” i barngruppen som väljer stoffet 
och därmed styr hur innehållet i de naturvetenskapliga aktiviteterna gestaltas.  

Så vilken typ av naturvetenskap får ta plats i förskolan och hur kommunicerar lärare och barn i 
förskolan naturvetenskapliga fenomen? I Elm Fristorps (2012) studie är det naturvetenskapliga 
aktiviteter som utgörs av observation och undersökning samt frågor som behandlar djur och 
natur som dominerar i de sammanhang som studerats. Thulin (2011) har som utgångspunkt hur 
förskollärare i samtal tar sig an det naturvetenskapliga innehållet i förskolans läroplan, Lpfö98, 
och resultatet visar att naturvetenskapen riskerar att anpassas till en omsorgs-, lek- och 
lärandepraktik. Hennes doktorsavhandling fokuserar på barns frågor och hur de blir besvarade. 
Avhandlingen visar att lärare inte alltid ger vetenskapliga svar trots att barn övervägande frågar 
om innehållet i ett naturvetenskapligt projekt (Thulin, 2011).  

Små barns begreppsbildning inom naturvetenskap behandlas av Elfström et. al. (2008), men i 
övrigt är den forskning inom begreppsbildning som har identifierats i huvudsak inriktad på skol-
elever (Arevik & Hartzell, 2007; Schoultz, 2000). Denna undersökning har däremot sin 
utgångspunkt i de samtal som pågår på förskolan och de ord och begrepp barn och pedagoger 
använder sig av när de inte ägnar sig specifikt åt läroplanens innehåll. Målet är att bidra med 
kunskap om hur naturvetenskaplig begreppsbildning kan te sig i förskolans vardag.  



8 

 

Lärande samtal 
Det är viktigt att vara närvarande i samtalet och att skapa en bra dialog där inte bara innehållet är 
det centrala utan också där barnets erfarenheter och kunskaper är viktiga (Pramling Samuelsson, 
2011, s. 53). Thulin (2011, s 98-99) menar att barnens frågor synliggör inriktningen för deras upp-
märksamhet och utvecklingsmöjligheter. Hennes studie visar att vuxnas frågor ofta får företräde 
samt att vuxna ofta svarar på barns frågor med en motfråga eller inte alls, vilket riskerar att lämna 
barnen ensamma i sitt meningssökande. Thulins (2011) studie pekar på två viktiga aspekter av 
förskollärarens uppdrag: dels att ”barns perspektiv” innebär att barnens uppfattningar faktiskt tar 
tillvara på och används som utgångspunkt för vidare studier och inte bara blir fina citat på 
väggen, dels att kopplingar mellan vardagsspråk och specifik naturvetenskap synliggörs i 
meningsfulla sammanhang (s. 108). Detta förutsätter naturligtvis närvaro och lyhördhet i sam-
talet. 

Många tillfällen i förskolan är ägnade åt planerad pedagogisk verksamhet. Aktiviteterna kan ha ett 
tydligt syfte, ett genomtänkt upplägg och väl definierade mål att utvärdera mot efteråt, men det är 
bara en del av verksamheten: ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvård-
nad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö 98, 2010, s. 9). Mycket tid ägnas åt var-
dagens omvårdnad, omsorg och fostran. Det är dessa vardagliga situationers lärandepotential som 
är föremål för denna undersökning, då alla människor, vid alla tillfällen, har potential för sin 
kognitiva utveckling (Schoultz, 1999, s. 199). 

”Ett samtal kan ses som en situation där kunskaper både framträder och uppstår” (Schoultz, 
1999, s. 195). Därmed är det viktigt att undersöka hur det vardagliga samtalet kan se ut, hur barn 
och pedagoger pratar när de inte har något särskilt syfte med samtalet. För att elever ska utveckla 
sin förståelse för naturvetenskapliga begrepp och teorier måste de samtala med människor som 
använder dessa (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s 14). Det är i det sammanhanget intressant 
att Thulin (2011, s. 87) har visat att barn ibland använder mer adekvata naturvetenskapliga be-
grepp än sina lärare och att lärarna är mer benägna att använda en lekröst eller antropomorfistiska 
uttryckssätt än barn. En orsak till detta kan vara att lärarutbildningen inte hade något större fokus 
på kunskapsinnehåll innan förskolan fick en läroplan, varför en påfallande stor del förskollärare i 
en undersökning inte ansett sig själva ha tillräckliga ämneskunskaper (Pramling Samuelsson, 2011, 
s. 52). Detta kan leda till att barn som frågar efter naturvetenskapliga fakta om till exempel grå-
suggor kan till svar få lekfulla, förmänskligande beskrivningar om gråsuggornas liv såsom 
liknande barnens eget (Pramling Samuelsson, 2011, s. 52). 

Schoultz (1999) menar dock att lärande inom naturvetenskapen inte i första hand handlar om 
inlärning av begrepp, då begrepp har olika betydelse i olika kontexter, utan som en ökning av 
individens repertoar av förklaringsmodeller. Han hänvisar till sin egen studie om naturveten-
skapliga samtal som visar att skolelever använder sig av få naturvetenskapliga termer när de ställs 
inför naturvetenskapliga frågor i form av vardagliga problem, vilket han ser som ett resultat av att 
de har fått liten träning i att använda dessa termer i samtal (s. 201). Han hävdar vidare att man har 
naturvetenskapliga kunskaper först när man kan resonera med hjälp av naturvetenskapliga termer 
och uttryck. Därför är det viktigt att veta både vilka begrepp, naturvetenskapliga och vardagliga, 
barn och pedagoger använder och vilka modeller de använder för att förklara olika fenomen. 

Informellt lärande 
”Vad har du lärt dig i skolan idag?” Det är en vanlig fråga föräldrar ställer och den illustrerar hur 
vi ser på lärande och var vi förväntar oss att det ska äga rum. Dock lär vi oss i många olika 
situationer, troligtvis mest utanför skolans planerade lektioner (Jensen, 2011a, s. 141). I förskolan 
kan man exempelvis tala om det lekande lärande barnet som, om pedagogen erbjuder möjligheten 
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till upptäckande eller berättande samspel, får utrymme att både prata och fantisera om verklig-
heten. I ett sådant samspel blir lek och lärande integrerat och läraren och barnet blir i någon 
mening jämbördiga vilket ger barnet en möjlighet att skapa sin egen förståelse (Pramling 
Samuelsson, 2011, s. 47). En grund för informellt lärande är just att det ska vara frivilligt och 
demokratiskt; när alla kan delta på lika villkor finns möjligheten att vara öppet kritisk till andras 
åsikter (även om det inte alltid är så) (Jensen, 2011a, s. 133-134).  

Skillnaden mellan formellt och informellt lärande är, som orden antyder, formen. En planerad 
lektion är ett exempel på en formell lärandesituation då den är starkt reglerad avseende hur, var, 
när och av vem den genomförs. Informellt lärande sker utan denna reglering. Det kan vara bra att 
hålla i åtanke att graden av formalitet kan variera, det är inte antingen eller. En informell situation 
kan bli mer formell vid behov, exempelvis om det plötsligt uppstår ett behov av undervisning i 
rosettknytning i förskolehallen (Jensen, 2011b, s. 26).  

Informellt lärande har några specifika drag (Jensen, 2011a, s. 133-134):  

 det är inte reglerat av scheman eller förutbestämda mål utan spontant,  

 det bygger på egna avsikter till skillnad från andras i form av kursplaner eller 
undervisningsplanering,  

 avsikten med lärandet är ofta indirekt, då avsikten med aktiviteten i sig ofta är något annat 
än lärande,  

 det avgörande med lärandet är individens eller individernas intresse,  

 informellt lärande är ofta omedvetet, både vad gäller vad man har lärt sig och att man har 
lärt sig, och  

 procedurellt, kunskaperna handlar oftast mer om vad man kan göra snarare än vad man 
vet.  

Det informella lärandet utmärks normalt av en låg grad av avsiktlighet och medvetenhet. I den 
mån det finns en avsikt bakom lärandet kommer den från individen själv men ofta kan lärandet 
vara helt oavsiktligt. Den som lär sig något är heller inte alltid medveten om att något lärande har 
skett.  Detta skiljer sig från icke-formellt lärande på så sätt att det senare är helt frivilligt, men också 
helt avsiktligt, som till exempel en kurs i knyppling eller flugfiske (Jensen, 2011a, s. 137-138). 

Pramling Samuelsson (2011) skriver om den aktiva förskollärarens betydelse i ett utvecklings-
pedagogiskt perspektiv. Det innefattar även barns perspektiv och meningsskapande, lekande 
lärande barn, vardagen som läroplan och fenomenografi och variationsteori som teoretisk 
plattform. Utvecklingspedagogiken utmärks särskilt av att vardagen är läroplanen. Det innebär att 
allt som sker under hela dagen i den pedagogiska praktiken påverkar barns lärande. Vardagen 
hemma har alltid haft en betydelsefull roll i förskolan, hemvrån är ett vanligt inslag i förskole-
miljön. Dock är barns vardag det de gör hela dagarna på förskolan, som att leka, ha samling, duka 
till lunch eller klä på sig för att gå ut. En lärares planering och improvisationsförmåga är viktig då 
dennes uppdrag är att skapa tillfällen till lärande. Barn lär sig att ta lärarens förhållningssätt för 
givet oavsett om det är aktivt och deltagande eller passivt och frånvarande. Vardagen definieras 
av hur de tillåts att pröva och experimentera, ta egna initiativ och kommunicera med de vuxna 
Pramling Samuelsson (2011, s. 40, 48-49).  

Det finns starka skäl att uppvärdera det informella lärandet. Eftersom det utgår från individen 
själv kan en kvalitativ skillnad förväntas, lärande som utgår ifrån individens eller individernas 
intresse tenderar att bli starkare och mer långvarigt (Jensen, 2011a, s. 142). 
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Det sociokulturella perspektivet och språkets betydelse 
En av skolans allt viktigare uppgifter är att ge elever förutsättningar för deltagande i offentlig 
debatt, bland annat om naturvetenskap. Därför har graden av didaktisk forskning som fokuserat 
på språkets betydelse som både uttrycksmedel och instrument för lärande ökat (Helldén, Lindahl 
& Redfors, 2005, s 28). Många moderna skolforskare tar fasta på Lev Vygotskijs idéer om det 
sociala och kulturella sammanhanget för lärande. Med ”kultur” menas här allt som är skapat eller 
påverkat av människor. Det medför till exempel att en planterad skog är ett kulturellt landskap. I 
begreppet kultur ingår också människans idéer, värderingar och kunskaper och fysiska redskap 
som till exempel verktyg, kommunikationsteknologi och fortskaffningsmedel (Säljö, 2000, s. 29). 
Elfström et al. (2008) skriver om Vygotskijs teori att människan alltid lär sig, i alla situationer, det 
går inte att undvika. Det gäller både för konstruerade lärsituationer och övriga kulturella 
sammanhang. ”Människan befinner sig ständigt i blivande och förändring, invävd i ett kulturellt 
sammanhang i familjen, med kamrater och samhället i stort” (Elfström et al., 2008, s. 31). Enligt 
Elfström et al. (2008, s. 31) menar Vygotskij också att kunskap skapas i ett samspel mellan 
människor, det är inget som bara finns inom en individ. Språkanvändning är centralt för honom, 
då språket är länken mellan människor. Delaktighet skapas av kommunikation. Dessa teorier 
stöds av flera sociokulturellt inriktade skolforskare, exempelvis Säljö (2000, s. 82) som menar att 
språket får vår omvärld att framstå som meningsfull. Kommunikation med andra hjälper oss att 
bli delaktiga i funktionella sätt att beskriva världen. Han påpekar också att språket är ett 
överlägset kommunikationsmedel både för att tala om det som inte finns närvarande och för att 
peka ut specifikt vad vi finner intressant med något. Ett pekfinger kan fästa en medmänniskas 
uppmärksamhet på exempelvis en häst, men språket behövs för att klargöra om det är hästens 
färg, rörelse eller storlek som intresserar oss (Säljö, 2000, s. 83). 

Det är inte bara intressant att observera barns språkanvändning utan även hur pedagogerna 
använder ord och begrepp i samtal med barn. Vi klarar alla av svårare uppgifter och resonemang 
med hjälp än vad vi gör på egen hand. Vygotskij definierade begreppet proximal utvecklingszon som 
avståndet mellan vad en individ klarar av själv och vad denne kan åstadkomma med assistans av 
en mer kompetent handledare. Detta är inget märkvärdigt, med lite assistans kan vi alla lösa 
problem som skulle ha varit lite för svåra att lösa ensamma. (Arevik & Hartzell, 2007, s. 173; 
Säljö, 2000, s. 120).  

En persons lärande visar sig i förändrat uttryckssätt och deltagande (Liberg, 2011, s. 168). Då en 
individ utvecklat en större repertoar av språkliga uttryck kan denne blir en mer aktiv och 
medskapande deltagare i samtal. Lärandet och språket går hand i hand. Ju mer man lär sig om ett 
ämne, desto fler ord och formuleringssätt inom ämnet får man också möjlighet att lära sig. Ju fler 
ord och formuleringssätt man har tillgång till, desto mer aktiv kan man också vara i lärande 
situationer inom ämnet. Språket är en mycket viktig resurs för meningsskapande och 
kunskapande om såväl olika ämnen som om oss själva och den värld vi lever i. Östman (2002) 
menar att det är svårt att förstå innebörden av ett nytt ord endast genom lexikala förklaringar. 
Det finns enligt honom bara ett sätt att förankra innebörden av ett ord, ”att lära sig det språkbruk 
som ordet tillhör och som tilldelar det den vetenskapliga meningen” (s. 80-81). 

Språket har en stor betydelse för naturvetenskaplig förståelse. Liberg (2011) beskriver de 
språkformer som är vanliga inom naturvetenskap. Den enklaste och mest grundläggande är 
instruktioner och labbrapporter som behövs för att kunna ”genomföra naturvetenskap”. Nästa 
steg är att kunna beskriva och förklara ämnet i fråga. På en mer avancerad nivå finns språkformer 
som används för att organisera information och förklara fenomen. Förmågan att kunna uttrycka 
sig genom att beskriva respektive förklara något är tecken på pågående lärande inom det natur-
vetenskapliga ämnesområdet (Liberg, 2011, s. 172).  
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Individcentrerat lärande 
Piagets konstruktivistiska teorier innebär att individen skapar kunskap om och en meningsfull 
bild av världen när denne ”studerar och manipulerar omvärlden fysiskt och begreppsligt” (Säljö, 
2000, s. 59). Detta är viktigt att känna till då Piagets kunskapssyn fortfarande har ett starkt grepp 
om svensk pedagogik. Läroplanerna som skrevs under andra halvan av 1900-talet är starkt 
präglade av de konstruktivistiska idéerna om att barn behöver forma sin egen kunskap snarare än 
att ha en föreläsare som ger alla svar (Säljö, 2000, s. 58). De senaste decennierna har pedagogisk 
forskning däremot haft fokus på kultur och social kontext enligt Vygotskijs teorier (Strandberg, 
2006; Säljö, 2000). Många svenska förskolor är också inspirerade av arbetssättet i Reggio Emilia 
där kommunikation inte bara ses som viktigt för lärande, utan också som ett viktigt behov i 
människans liv (Barsotti, 1997, s. 45). Då denna studie fokuserar på det lärande samtalet stöder 
den sig mest på de senare, sociokulturella, teorierna om funktionen av gruppens samspel och 
samtal, men det kan finnas anledning att hålla i åtanke att människor kan dra slutsatser på egen 
hand också. Skillnaden är att samtalet då har flyttat in i den enskilda individen. Enligt Säljö (2000) 
kallar Vygotskij detta ”inre tal” och menar att det också är en typ av språklig kommunikation, 
men människan resonerar med sig själv istället för med andra (Säljö, 2000, s. 107). 

Även om kommunikation och samspel inte nog kan betonas för lärande i livets alla situationer 
pekar flera författare nu på att det inte kan ge en fullständig bild av hur kunskap uppstår. Av inte 
minst avgränsningsskäl, fokuserar lärandeforskare antingen på individen och hur dess lärande går 
till, eller på lärandets kontext. Under senare år har trenden gått mot att båda dessa perspektiv 
behövs. För att kunna sammanfoga dem räcker inte en studie, resultaten från flera behöver jäm-
föras: ”för att förstå lärande måste man å ena sidan titta på individens lärande och de mentala 
aspekterna, och å andra sidan titta på grupperna, miljön och redskapen som den eller de lärande 
interagerar med” (Jensen, 2011a, s. 14). 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet ger ett exempel på hur de olika lärandeteorierna kan för-
stås samtidigt. Andersson (2002) menar att vår allmänna uppfattning om kunnande är att det är 
”socialt medierat och individuellt konstruerat” (s. 212). För att upptäcka och ta till sig natur-
vetenskapliga begrepp måste man vara tillsammans med människor som använder dem, men det 
kräver även en egen bearbetning av lärostoffets innehåll. Både social och individuell konstruktion 
är nödvändig för naturvetenskapligt lärande (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s 14). 

Att kunna det man inte kan 
Enligt Strandberg (2006) uppmärksammade Vygotskij den ”asymmetriska kreativa spänning” som 
finns mellan barns och föräldrars olika språkkompetens och menade att den är mycket viktig för 
barnets lärande. De avancerade kunskaper som föräldrarna har och som vi kanske inte väntar oss 
ska uppträda hos barnet förrän långt senare har ändå ett stort inflytande på de yngstas språkliga 
utveckling (Strandberg, 2006, s. 52). Det finns alltså inte skäl att vara rädd för att samtalet hålls på 
en för hög nivå. Många förskolor är strikt indelade i åldersgrupper för att kunna anpassa 
verksamheten efter barnens utveckling, men Strandberg menar att barnet gör vad det inte kan, 
men kan ändå. Nyckeln är en asymmetrisk, men jämlik, relation:  

Vi ska inte vara rädda för att bjuda in barnen till abstrakta resonemang. Det är inte alls säkert 
att de förstår det vi förstår, men deltagandet i ett spännande resonemang öppnar kanske en 
dörr till barnets fortsatta utveckling på sin nivå. (Strandberg, 2006, s. 53) 

Denna asymmetri har en viktig funktion även i de fall den inte är fullt lika påtaglig. En möjlighet 
att lösa ett problem i skolan med sin bänkgranne kan vara ett tydligt exempel på en god grund för 
lärande där den något mer kunniga bidrar med mest information och den andra parten följer upp 
(Liberg, 2011, s. 167-168). Med det som utgångspunkt kan det antas att alla situationer kan vara 
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lärorika på ett eller annat sätt för alla barn. Även om barnet inte uppfattar exakt det som avses 
kan det ge ett intresse för fortsatta upptäckter och utforskande aktiviteter, eller sätta igång nya 
tankeprocesser. Därför är alla situationer som kan innehålla någon form av lärande i naturveten-
skaplig anda intressanta. Om tillräckligt många sådana situationer uppstår, om tillräckligt många 
nya tankebanor har skapats och omvärlden har manipulerats begreppsligt, som Piaget menade 
(Säljö, 2000, s. 59), kanske barnet kommer att bära med sig ett utforskande sinnelag och ett 
genuint intresse för hur världen omkring oss fungerar. 

Begreppsbildning 
Orden är begreppens språkliga symboler, men ett begrepp är mer än ett ord, det är en tankeakt, 
en idé eller teori om något. Människan har en förmåga att ta till sig nya begrepp och göra dem 
språkliga, vilket pekar mot vår unika möjlighet att medvetet utveckla vår omvärldsuppfattning. 
Förmågan att ta till sig begrepp är fundamentalt för övriga tankekvaliteter och all kvalificerad 
kunskapshantering (Arevik & Hartzell, 2007, s. 107, 109). 

Begreppsbildning är viktigt inom just naturvetenskapen då ”naturvetenskapens huvudsakliga 
kunskapsobjekt utgörs av socialt konstruerade begrepp och teorier” (Helldén, Lindahl & Redfors, 
2005, s 14). Detta stämmer överens med Schoultz (2000) forskning om naturvetenskapliga samtal 
med skolelever. Han skriver att naturvetenskapligt lärande ”kan betraktas som att individen ökar 
sin förtrogenhet med begreppens innebörd och deras användningsområden” (s. 76). Han menar 
att samtal med en mer kunnig person där tillfälle ges att konkretisera och tillämpa begrepp är 
viktigt då inlärning av vetenskapliga begrepp ofta börjar med en verbal definition som eleven 
sedan måste fylla med innehåll. Arevik och Hartzell (2007, s. 28) menar att en av skolans 
viktigaste uppgifter är att lyfta elevens konkreta erfarenheter till ett generellt plan, utan att förlora 
det konkreta. Det går inte att utgå ifrån det abstrakta utan måste föra ner kunskaperna till en nivå 
som eleverna kan känna igen. 

Elfström et al. (2008, s. 24) skriver om små barns utforskande och menar att de skapar begrepp 
och söker beteckningen för begreppen simultant. Ibland kommer orden först och förståelsen för 
begreppen som de representerar senare eller så bildar man tvärtom begrepp som man sedan söker 
ord för. Detta harmonierar väl med Arevik och Hartzell (2007, s. 67) som menar att redan det lilla 
barnet som ännu inte har ord att uttrycka sig med har förmågan att generalisera erfarenheter och 
upplevelser vilket det kan dra nytta av senare. Arevik och Hartzell (2007, s. 108) skriver om 
Piagets och Vygotskijs syn på begreppsbildning: båda instämmer i att den inte är beroende av 
språklig utveckling, både små barn och andra arter av däggdjur har en relativt avancerad tanke-
verksamhet och strategier för kommunikation. Enligt Arevik och Hartzell (2007) menar Vygotskij 
också att barnet uppnår förmågan till symboliska ord i tvåårsåldern. Före detta har barnets 
kommunikativa förmåga koncentrerats på att skapa former för att uttrycka ”affektion och sociala 
relationer”, när det symboliska tänkandet utvecklats lever människan i två världar, den reella och 
den symboliska (Arevik & Hartzell, 2007, s. 108).  

Oavsett om ordet eller förståelsen för begreppet kommer först är barns förståelse för dem ett 
svårt område att studera. Schoultz (2000, s. 80) påpekar att begreppsbildning aldrig kan studeras 
direkt, slutsatser om en individs begreppsbildning och förståelse måste dras genom att man 
lyssnar till dennes resonemang om en fråga i en särskild situation. 

Att äga frågan 
Hur lär sig barn bäst om naturvetenskapliga fenomen? Hur fångas intresset för naturveten-
skapen? Elfström et al. (2008, s. 55, 59) skriver om vikten av att barn får ”äga frågan” och 
undersöka det som de är intresserade av. De påpekar att det är viktigt att projekt i förskolan utgår 
från barnens egna frågor och menar att flera av målen i läroplanen kan uppnås genom att den 
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egna planeringen frångås och barnens teorier och intressen blir utgångspunkter för kortare eller 
längre projekt vilket bidrar till en ökad känsla av meningsfullhet.  

Många svenska förskolor anammar Reggio Emilias pedagogiska filosofi. I centrum för filosofin 
står det kompetenta, resursrika, vakna barnet, ett barn som ges stort utrymme att själv ställa upp 
hypoteser och själv pröva dem. På detta sätt får barnet en egen upplevelse av hur saker och ting 
ligger till (Barsotti, 1997, s. 24).  

I förskolorna i den italienska orten Reggio Emilia, vilka står som förebild för många svenska 
förskolor, arbetas det mycket i projektform. Att välja ämne för detta kan tyckas problematiskt om 
utgångspunkten är att barn, alla barn, ska äga sin egen fråga. Det betyder dock inte att frågan 
alltid måste vara initierad av barnet själv. Temat för undersökningarna kan komma från någon 
annan, ett annat barn eller en vuxen, så länge det är ett ”hett” ämne för barnet och det tillåter 
barnet att pröva tillvägagångssätt, strategier, utforskningsmetoder och sin identitet (Barsotti, 
1997, s. 38). Hur vet man då vad som är ett hett ämne för barnet? Hur uppmärksammar man bäst 
barns egna frågor? Är det bäst att vänta tills ett barn kommer och ställer en fråga rakt ut eller kan 
det vara en idé att försöka uppfatta intressen som inte uttrycks så tydligt? Det kan antas att det är 
lättare att lyckas med planerade naturvetenskapliga projekt som bygger på sådant som barn redan 
pratar om och intresserar sig för. Elfström et al. säger att det är ett meningsfullt val att se och 
lyssna till vad barnen själva verkligen är intresserade av (Elfström et al., 2008, s. 39). Det är ett 
starkt motiv att undersöka vad förskolebarn faktiskt pratar om när de får styra samtalet själva, 
utanför de aktiviteter pedagogerna initierar. (Det väcker också frågor om i vilken utsträckning 
barn faktiskt får styra samtal själva. Detta utelämnas dock av avgränsningsskäl ur denna 
undersökning.) 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur vardagliga situationer kan nyttjas för naturveten-
skapligt lärande i förskola. 

Vilka naturvetenskapliga ord och begrepp använder barn och pedagoger sig av i en vardaglig 
situation? 

Vilka naturvetenskapliga begrepp verkar barn sakna ord för? 

Vilka förklaringsmodeller använder barn och pedagoger sig av i denna situation? 

Metod  
Detta kapitel beskriver hur undersökningen genomförts och vilka motiv som legat till grund för 
detta val. Det finns för- och nackdelar med alla typer av datainsamling, vilka har vägts mot 
varandra för att urskilja den, för denna undersökning, mest lämpliga metoden. 

Grounded Theory som förhållningssätt 
Grounded Theory (GT) är en modell för kvalitativ analys som går ut på att skapa en lokal teori, 
en teori som formuleras för ett enskilt forskningsprojekt (Patel & Davidsson, 2003, s. 32). Det 
mest centrala inom GT är att teorin grundas i insamlad data. Detta forskningssätt förespråkar 
mycket få förutfattade meningar, varför forskningsfrågorna man använder sig av bör vara så 
öppet formulerade som möjligt. Dessa antas dessutom kunna förändras under arbetets gång 
(Starrin, 1996, s. 106).  
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Forskaren börjar förutsättningslöst med empiriskt arbete och genererar teorin parallellt med 
detta. Den lokala teorin består sedan av empiri som kategoriserats i koder. En kod består av en 
benämning, eller kategori, som det insamlade materialet sorteras in under. En lokal teori är nära 
kopplad till empirin och antas inte ha längre livslängd än fenomenet det beskriver (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 32).  

GT kännetecknas av att datainsamlingen och kodningen sker parallellt. Forskaren börjar med en 
datainsamling och kodar sedan materialet från denna genom att namnge dess skeenden. Detta ger 
idéer om hur saker och ting kan förhålla sig vilket reviderar metoden för nästa datainsamling 
som, inom studiens ramar, bör vara så olik den första som möjligt. När denna process fortsätter 
sker både en kodning av material och jämförande analyser av de olika koderna (Starrin, 1996, s. 
107-108). När det insamlade materialet inte längre tillför något nytt och koderna inte längre 
förändras är datainsamlingen klar, det har uppstått en mättnad (Starrin, 1996, s. 113). 

En viktig aspekt av GT är att kodningsprocessen ska vara komparativ. Man ska jämföra 
företeelser med varandra, inte med koder uppställda på förhand. Metoden går inte ut på att 
undersöka förekomsten av element i fördefinierade koder (Starrin, 1996, s. 109).  

Den viktigaste kritiken som framförts mot GT är att metoden endast fungerar för att formulera 
en hypotes, inte för att testa den. Vissa forskare menar att det är svårt att reproducera forsknings-
resultat baserade på denna typ av forskning, även om oenighet råder om detta (Starrin, 1996, s. 
115). 

Metodval: Observation 
Enligt Patel och Davidsson är observationer ”framförallt användbara när vi ska samla 
information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer” (2003, s. 
87). I pedagogiska sammanhang brukar observation definieras som uppmärksam iakttagelse. Det 
går emellertid inte att observera allt på en gång, man måste fokusera på de företeelser man vill ha 
mer kunskap om. Det går förvisso inte att utestänga de intryck från omvärlden som inte är 
föremålet för observationerna, men de ger värdefull tilläggsinformation som kan hjälpa till i 
tolkningen av de observerade skeendena (Løkken & Søbstad, 1995, s. 36-37). 

Observationsmetoden har flera fördelar. Den ger möjlighet att studera skeenden direkt när de 
inträffar, den kräver inget samarbete med forskaren eller aktivt deltagande av de som medverkar i 
studien och den är inte beroende av någon individs minnesbild och förmåga att förmedla denna 
bild på samma sätt som en intervjusituation (Patel & Davidsson, 2003, s. 88).  

Några nackdelar med metoden är att det tar mycket tid, både att observera och att transkribera 
samt att det inte är självklart att de observerade skeendena är representativa (Patel & Davidsson, 
2003, s. 88). Grunden för observation är perception, vilket kan definieras som sinnesreaktioner i 
kombination med tolkningsförmåga. Människan organiserar intryck efter olika principer som alla 
strävar efter att fylla ut hål i bilder som sinnena förmedlar till oss, vi vill skapa helhet, samman-
hang och kontinuitet i vår världsbild. Detta är bra att ha i åtanke vid bedömning av hur pålitligt 
vårt sätt att observera verkligheten är (Løkken & Søbstad, 1995, s. 37-40). 

Två huvudtyper av observationer brukar nämnas i forskningssammanhang, strukturerade och 
ostrukturerade (Patel & Davidsson, 2003, s. 89). Är det bestämt i förväg vad som ska observeras 
kan strukturerade observationer genomföras. Då förbereds ett observationsschema med de givna 
händelser som är föremål för undersökningen. I denna studie hade denna metod krävt en lista på 
ord och begrepp att lyssna efter och pricka av varje gång de användes. En sådan lista hade 
begränsat möjligheterna att observera alla ord och begrepp barn använder sig av, därför valdes 
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istället ostrukturerade observationer. Sådana observationer resulterar oftast i en loggbok med en 
uppsättning nedskrivna episoder, vilka ger observatören möjlighet att tillägna sig så mycket 
kunskap som möjligt om den valda situationen (Løkken & Søbstad, 1995, s. 43). 

Vidare kan observatören förhålla sig till den observerade situationen på olika sätt. Det är skillnad 
på deltagande och icke deltagande observationer (Patel & Davidsson, 2003, s. 95). Graden av 
engagemang hos observatören kan variera och det finns exempel på forskare som har gripit in 
och förändrat den studerade kulturen, men Løkken och Søbstad (1995, s. 45) menar att normal-
fallet är att observatören är förhållandevis passiv. Icke deltagande observationer valdes eftersom 
barnens aktiviteter var objektet för observationerna och det är svårt att delta i aktiviteter och 
anteckna konversationer samtidigt. Dock gick det inte att avskärma sig helt och hållet från 
barngruppen. De ville gärna prata och visa saker, vilket också blev en del av observations-
resultatet. 

Det skiljs också på observatörer som är kända eller okända av de som observeras, så kallade 
öppen eller dold observation. En observatör kan döljas på flera sätt. Observatören behöver inte 
vara osynlig för de som studeras, även en situation där observatören inte har berättat för 
aktörerna om syftet med sin närvaro räknas som en dold observation (Løkken & Søbstad, 1995, 
s. 45-46). Av forskningsetiska skäl valdes alternativet att låta de inblandade känna till och vara väl 
informerade om observatörens närvaro. Detta kan visserligen ha påverkat barnen och peda-
gogerna och deras beteende till en början, men Patel och Davidsson (2003, s. 97) menar att då 
barn vänjer sig vid observatören återgår deras beteende till det normala.  

Urval 
Den utvalda gruppen för observationerna bestod av 15 barn, alla fyra eller fem år. De fyra peda-
goger som observerats var de som varit närvarande vid observationstillfällena, oftast de två som i 
vanliga fall arbetar med den utvalda barngruppen. 

Anledningen till att just denna förskola och dessa barn valdes var att barnen kände observatören 
förhållandevis väl. Denna kännedom var en fördel då deras beteende inte påverkades nämnvärt 
av observationerna. Bekantskapen med barnen möjliggjorde observatörens bedömning av att så 
var fallet.  

Situation: Hallen 
Det var inte självklart att välja hallen som observationsplats. Flera möjligheter vägdes tillsammans 
med hallen mot varandra, såsom lek i sandlådan, matsituationer och fritt skapande i ateljén. Dessa 
hade olika för- och nackdelar. Några faktorer som beaktades var möjlighet till obehindrade 
samtal, den förväntade graden av pedagogers styrning av samtalet, vilken grupp barn som oftast 
befann sig i situationen, i vilken utsträckning resultatet kunde generaliseras till andra svenska 
förskolor och hur brett spektrum av naturvetenskap samtalet kunde förväntas handla om. 

Den studerade förskolan har, enligt muntlig information från pedagoger som arbetade där, en 
tradition av att se hallen som en viktig plats för möten och lärande. Det var en inspiration till att 
välja den platsen för observationer, men aktiviteten där utgjorde en lämplig vardagssituation av 
flera skäl. Valet föll på hallen då av- och påklädning av ytterkläderna är en situation som 
förekommer på alla förskolor, varje dag. Den har bra förutsättningar för användning av 
naturvetenskapliga begrepp eftersom det i hallen naturligt diskuteras väder, temperaturer, 
blött/torrt, friktion, rörelse etc. Hallen är också en plats där samtalet inte begränsades av något, 
det är fullt tillåtet för barnen att prata så mycket de vill utan någon särskild styrning av 
pedagogerna. I hallen befinner sig alla barn på en avdelning på samma plats varje gång vilket ger 
både en bra spridning på gruppen och en kontinuitet i observationerna. Dessutom är senhösten 
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en lämplig årstid att observera i hallen då det är mycket kläder som ska av och på vilket tar tid 
och borde ge en hel del samtal om vilka kläder som behövs och varför. Det kan bli rörigt och 
högljutt i hallen vilket kan göra det svårt att göra en heltäckande observation, men å andra sidan 
har det fördelen att det tar fokus från observatören. 

Hallen där observationerna ägde rum var gemensam för förskolans alla barn, men möblerad så att 
skåpen stod i grupper där barn från samma avdelning i möjligaste mån hade sina kläder bredvid 
varandra. Observationerna ägde rum under en veckas tid, under totalt tre timmar och 26 minuter 
vid 11 olika tillfällen. Varje tillfälle varade mellan 5 och 45 minuter, de flesta pågick under cirka 
15 minuter. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Individen skyddas av fyra huvudkrav som måste följas då undersökningar som inkluderar 
människor bedrivs: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagare om projektet 
och alla dess aspekter och deras roll i det och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
skall känna till att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Barnen informerades om detta muntligt. Alla vårdnadshavare till 
barn på avdelningen informerades genom ett brev med en tillhörande svarstalong för samtycke 
(Bilaga 1). Även pedagogerna informerades genom ett brev med tillhörande svarstalong (Bilaga 
2). 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vårdnadshavarna lämnade sitt godkännande skriftligt, 
uteblivet svar räknades som ett avvisande. Efter vårdnadshavarnas godkännande, men innan 
observationerna inleddes, fick barnen information om undersökningen varefter de tillfrågades om 
de ville delta och upplysning om att de hade möjligheten att säga till när som helst om de ändrade 
sig. Inget barn sa nej till deltagande vid något tillfälle. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i undersökningen ska ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Alla anteckningar från observationerna har förvarats på ett säkert 
sätt. Materialet har bara behandlats av författaren och förstörts efter rapportens färdigställande. 
Inga namn eller kännetecken på människor eller platser har använts i rapporten. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Den insamlade informationen har inte använts, 
och kommer inte att användas, till något annat än forskningsändamål. 

Analys 
Inför analysen behövde det insamlade materialet struktureras för att kunna åskådliggöra 
naturvetenskapliga trender i samtalen. Visserligen kan objektiv observation ses som en omöjlig-
het, men det kan gå att skilja på objektiva beskrivningar och subjektiva tolkningar, vilket var 
ambitionen med analysarbetet (Løkken & Søbstad 1995, s. 25). Varefter observationsanteck-
ningarna skrevs rent upprättades en ordlista över de ord och uttryck som använts, totalt 119 
stycken, fördelade på barn och pedagoger. Orden som fick plats på listan är inte bara strikt natur-
vetenskapliga. Elfström et al. (2008, s. 24) påpekar att barn ibland bildar förståelse för ett begrepp 
innan de har lärt sig ordet för det. Därför är även vardagliga ord som antyder ett vetenskapligt 
innehåll med på listan. Ett exempel är ordet ”aj” som indikerar smärta. Även de ord som barn 
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verkade sakna identifierades. Saknade ord innebär inte ett sökande efter ord som hade passat in i 
samtalet generellt, utan de ord som hade hjälpt till att precisera språket i en given mening eller 
förklaring. 

För att göra materialet överblickbart delades orden in i grupper, senare kallade kategorier, efter 
ämnesområden utifrån förhållningssättet Grounded Theory (Patel & Davidsson, 2003, s. 32; 
Starrin, 1996, s. 106-109). Detta innebär att ämnesområdena, kategorierna, som redovisas i 
resultatdelen började framträda redan under observationsarbetet, men reviderades och förfinades 
löpande under arbetet med transkribering och genomläsning av textmaterialet. Grounded Theory 
användes även som förhållningssätt för att granska materialet avseende barns och pedagogers för-
klaringsmodeller. Detta tillät en förutsättningslös analys av vilka förklaringsmodeller som faktiskt 
använts istället för att försöka passa in observationerna i en fördefinierad mall. De förklarings-
modeller som framträtt ur observationsmaterialet var vardaglig, vetenskaplig, fantasi/skoj och 
skylla ifrån sig. 

De traditionella naturvetenskapliga ämnesområdena är fysik, kemi, biologi, astronomi och geo-
vetenskap, men materialets kategorier visade sig vara förhållandevis få och ämnena på samma 
gång mer specifika och mer tvärvetenskapliga än de traditionella: temperatur och väder, tid och 
ordning, fysikaliska egenskaper och fenomen, människokroppen, friktion, smärta, djur och natur 
och is och vatten. Dessa kategorier föranledde även närmare studier av vissa naturvetenskapliga 
aspekter, som till exempel friktion och känsel. Kategorierna gav också en grund till vilka ord som 
kunde anses saknas i samtalen. 

Vissa ord kunde härledas till flera kategorier, men de har för resultatets tydlighets skull endast 
sorterats in i en kategori var. Ett exempel är ordet ”bula” som visserligen passar in i kategorin 
”smärta”, men som fått sin plats i kategorin ”människokroppen” då ordet använts som en 
beskrivning av en kroppslig funktion snarare än som en beskrivning av smärta. Visserligen kan 
bedömningen för vilken kategori ett ord hör till anses godtycklig, men om ett ord skulle kunna 
höra till fler kategorier samtidigt hade det behövts en gränsdragning för hur stark ordets koppling 
till varje kategori borde vara.  

Det finns en viss rangordning i de urskiljda kategorierna, till exempel kan smärta och friktion ses 
som underkategorier till människokroppen och fysikaliska egenskaper och fenomen. Anledningen 
till att smärta och friktion ändå har blivit egna kategorier är att antalet observationer inom dem är 
förhållandevis stort. Detta är ytterligare en anledning till att varje ord bara placerats in i en 
kategori. Om orden i de underordnade kategorierna även hade placerats in i de överordnade är 
min bedömning att de överordnade kategorierna hade sett oproportionerligt stora ut och 
precisionen i de underordnade hade gått förlorad.  

Denna analys av ord och kategorier visade att antalet ord inte alltid var proportionerligt mot 
antalet observationer i en kategori. För att få en rättvis bild av det naturvetenskapliga innehållet i 
samtalen behövdes en uppfattning om hur mycket talutrymme varje kategori fått. I ett försök att 
åstadkomma detta räknades antalet meningar som sagts inom varje kategori. I analysen av tal-
utrymmet har flera meningar räknats med i mer än en kategori. Vid ett tillfälle pratades det till 
exempel om solen, värme, sommar och bad jämfört med höstens kyla vilket ledde in på stenar på 
marken, hur halt det kan bli av dem och hur bulor i huvudet uppstår av att slå sig efter ett fall. 
Denna korta konversation kan passa in i så gott som alla kategorier.  

Under hela analysarbetet gjordes också försök att uppfatta tecken på barns förståelse för natur-
vetenskapliga begrepp i samtalen.  
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Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av observationerna, baserat på frågeställningarna ”vilka natur-
vetenskapliga ord och begrepp använder barn och pedagoger sig av i en vardaglig situation?”, 
”vilka naturvetenskapliga begrepp verkar barn sakna ord för?” och ”vilka förklaringsmodeller 
använder barn och pedagoger sig av i denna situation?”. De två första frågeställningarna handlar 
om ord och begrepp och redovisas tillsammans, indelade i kategorier efter vad observationerna 
visar att samtalen har handlat om. I varje kategori redovisas använda ord och begrepp och vilka 
fenomen som förklaras utan gängse benämning. Den tredje frågeställningen handlar om för-
klaringsmodeller och redovisas under en egen rubrik. Då avsikten är att försöka ta reda på i vilken 
grad den naturvetenskap som behandlas kan leda till lärande görs ett försök att urskilja hur både 
barn och pedagoger förklarar olika fenomen.  

Ord och begrepp 
Några av de kategorier som framkommit under analysarbetet motsvarar naturvetenskapliga 
begrepp, även om det också finns andra ord och begrepp inom dem. Kategorierna är temperatur 
och väder, tid och ordning, fysikaliska egenskaper och fenomen (förkortat fys. eg/fe), människo-
kroppen, friktion, smärta, djur och natur och is och vatten. Visserligen skulle vissa kategorier 
kunna vara en del av andra, till exempel smärta som hör till människokroppen eller friktion som 
hör till fys. eg/fe, men de har ändå skiljts ut eftersom så många observationer har gjorts inom 
dem. Den överväldigande majoriteten av observationerna hörde till någon av de fyra första kate-
gorierna. Detta är förvisso inte en kvantitativ studie, men det kan ändå vara intressant att kunna 
överblicka ungefär hur mycket samtalet har hållit sig till varje kategori. Diagrammet i Figur 1 
baseras på antal sagda meningar, detta för att försöka illustrera hur mycket talutrymme varje 
kategori har fått. Det är viktigt att påpeka att indelningen i kategorier varken är enkel eller 
självklar utan bygger på tolkningar. 

Figur 1: Antal meningar yttrade av barn och pedagoger i varje kategori.  
Totala antal meningar: 147. 

  

Temperatur och 
väder: 30 

Tid och ordning: 25 

Fys. eg/fe: 25 

Människokroppen: 
25 

Friktion: 14 

Smärta: 10 

Djur och natur: 10 

Is och vatten: 8 

Kategorier 
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För att illustrera de naturvetenskapliga samtal som förekommit ges i Tabell 1 ett exempel på vad 
barn och pedagoger har sagt inom varje kategori. 

Tabell 1: Exempel på vad barn och vuxna sagt inom varje kategori. 

Kategori Barn Pedagoger 

Temperatur och 
väder 

Det är inte kallt idag. Det är soligt. 
Sommaren har kommit tillbaka, för 
det är soligt. 

Varför är det inte så varmt när 
solen lyser? 

Tid och ordning Jag har varit ute flera stunder. Vi ska vara ute länge. 

Fysikaliska fenomen 
och egenskaper 

Vet du vad jag fick? Ett ljus som 
brinner i olika färger. 

Vilken stöt jag fick av dig! 

Människokroppen Min pappa har muskler, men han är 
inte stark. 

Man kan få en blåsa om man 
klämmer sig eller bränner sig. 

Friktion Har du halkat som mig? Hur sitter strumporna fast? 

Smärta Om man halkar på en sten kan det 
svida där (foten) och man får en bula 
i huvudet. 

Aj! 

Djur och natur Titta, ett hjärta. Av tyg. Av ull. Det 
kommer från ett får. 

Är ullen mjuk? 

Is och vatten Jag är blöt, jag har skvätt vatten, 
jättemycket vatten. Och här är is. 

Jackan är bara blöt på utsidan, 
den torkar fort. 

 
Vilka ord använder barn och pedagoger och vilka begrepp visar barnen förståelse för? Den tyd-
ligaste trenden i resultatet är att barnen har ett rikt förråd av vardagliga ord för att uttrycka natur-
vetenskapliga begrepp (exempel: dumma, inte så sönder, gå av sig). Vad gäller vetenskapliga ord 
(exempel: hastighet, muskler, växtvärk), använde pedagogerna något fler, cirka 40 % av de ord 
barnen använt för beskrivningar av vetenskapliga fenomen kan anses korrekta i vetenskapliga 
sammanhang medan samma siffra för pedagogerna är cirka 70 %.  

Observationerna har visat att barns förståelse för olika begrepp kan variera stort. ”Varmt” är ett 
av de begrepp som barnen generellt har haft störst förståelse för. Följande citat visar några exem-
pel på barnens förståelse för olika aspekter av värme: ”vad varm du är”, ”mina byxor är 
varmare”, ”jag längtar till när det blir varmare”, ”det är inte kallt idag, det är soligt”. Isolering är 
däremot ett begrepp som inte ens haft en egen kategori i resultatredovisningen då ingen har 
nämnt det i andra termer än ”varma kläder”: Vuxen (om vilka kläder som är varma): ”tjocka eller 
tunna?” Barn: ”Varma!”  

Under varje kategorirubrik nedan redogörs för ord och begrepp som har observerats och i vilka 
sammanhang orden har använts. Sist i varje redogörelse finns en lista över vilka ord som 
observerats och exempel på ord som barn har uppfattats sakna. Det finns förvisso många ord 
som inte finns med i samtalen, men de ord som anses saknas är bara sådana som hade preciserat 
språket i ett barns förklaring av något. 

Temperatur och väder 
En av de vanligaste frågeställningarna i hallen har med temperaturen och vädret att göra: vilka 
kläder behöver jag ha på mig ute idag? Ord som varmt, kallt, soligt, regnar, torrt och blött 
kopplas då samman med vilka ytterkläder som behövs för att hålla sig varm.  

Värme är både ett välanvänt ord och ett välfyllt begrepp. Det kan syfta på kläder, utomhus-
temperatur, eld och mycket mer. Varma ytterkläder beskrivs med orden varm, tjock och fleece. 



20 

 

Tjocka kläder beskriver egentligen fenomenet isolering, men används synonymt med varma 
kläder; varm blir en synonym för tjock när det pratas om kläder: 

Barn: Vilka är varma kläder? 
Vuxen: Vad tror du, tjocka eller tunna? 
Barn: Varma! 

Varmt är också något de flesta kopplar ihop med solen. Vid ett tillfälle blev det lite förvirrat när 
det var soligt, men ändå inte varmt. Vid ett annat sa ett barn på skoj att sommaren hade kommit 
tillbaka eftersom solen lyste. Barnet visste ändå att det inte var sommar utan kallt, för förslaget att 
åka och bada möttes med protester. 

Kyla är däremot inte lika väl definierat. Det pratades om kyla i huvudsak på två sätt, som att frysa 
eller som frånvaro av värme. Kyla nämndes visserligen nästan lika ofta som värme, men oftast i 
mening av att man fryser när det är kallt eller i argumentation för att slippa ta på sig något plagg: 
”Jag fryser inte om händerna. Jag frös inte när vi gick på utflykt till /…/ Jag fryser aldrig”. 
Begreppet talades inte heller om som en förutsättning för is och snö trots att det pågick is-
experiment ute på gården. Det kan ju dock vara så att det pratades mer om det när experimenten 
genomfördes. 

När barn pratar om frånvaron av värme trots att solen lyser uppstår ett tillfälle att förklara hur 
andra kylande faktorer, som till exempel vind och fukt, fungerar. Kommentarer i stil med ”det är 
soligt, men kallt” i ett förvånat röstläge tyder på att några barn kanske inte helt och hållet förstår 
att molniga vinterdagar mycket väl kan vara varmare än soliga. Alla barn har tjocka kläder och vet 
att de är varma, men att det beror på att de isoleras med luft som hindrar kroppsvärmen från att 
komma ut är inte lika självklart. 

Årstider kan ses som ett tidsbegrepp, en beskrivning av en del av året, men flera observationer 
visade att de gärna används som begrepp för väder och temperatur. Sommaren kopplas till exem-
pel samman med sol och värme. Ett barn skulle berätta om sin födelsedag och letade efter ordet 
”våren”: ”Jag längtar tills det blir varmare. Inte sommaren, innan.” Ordet ”årstid” hörde jag inte 
någon nämna. 

Barnen tycks sakna ord för olika temperaturer, minusgrader och plusgrader, vilka hade kunnat 
beskriva vädret bättre än uttryck som ”inte så kallt”. Vind och fukt hade kunnat förklara varför 
det kändes kallt fast solen lyste. Samtal om isolering skulle kunna förklara vilka kläder som är 
varma och varför. 

Barnens ord: eld, fleece, fryser (mänsklig reaktion på kyla), kallt, regnar, soligt, sommaren, tjock 
(om kläder), varmt. 
Vuxnas ord: frysa (mänsklig reaktion på kyla), kallt, kyla, solen lyser, tjock (om kläder), tunna (om 
kläder) varmt.  
Exempel på saknade ord: temperatur, minusgrader, plusgrader, vind, fukt. 

Tid och ordning 
Många ord kan kopplas till begreppen tid och ordning, vissa vetenskapliga, de flesta mer var-
dagliga. Ordet hastighet sticker ut lite. Det är som hämtat ur en fysikbok, jämfört med vardagliga 
uttryck som snabb, snart, stund, skynda och länge sen. 

Barn: Vet du hur snabb jag är på att laga mat? 
Vuxen: Nej. 
Barn: (viftar fort med händerna i luften) Så här snabb! 
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Tid och ordning är en kategori ord och begrepp som sällan används för sin egen skull utan för att 
förklara något annat. Tidsord behövs när det pratas om skolstart, födelsedagar och andra aktivi-
teter. Då används uttryck som refererar tiden till någon händelse som till exempel ”när jag fyller 
sex”, ”när det blir vår” och ”när jag blir stor”.  

Tid är abstrakt och svårt att beskriva. Barnen använde ett stort antal olika ord för tidsrymder som 
även vuxna ofta säger, som ”stund”, ”strax” och ”snart”. Dessa är exempel på tidsord som är 
relativa och starkt beroende av kontext och individuell tidsuppfattning. Under observationerna 
saknades ord för mer precisa tidsrymder eller tidsangivelser: timmar, minuter, sekunder och 
klockslagsangivelser (orden ”klockan elva” hörde egentligen till ett annat samtal men upprepades 
av ett barn i den observerade gruppen). Ett barn kompenserade bristen på ord för en längre tids-
rymd med uttrycket ”flera stunder”. Uttrycket visade att ett barn hade en idé om en längre 
tidsrymd, men inget ord för det. Ord som ”kvart” eller ”halvtimme” hade kanske varit använd-
bara. 

Barnens ord: då, etta (kom först), femma (kom senare), hastighet, idag, igår, imorgon, länge sen, 
morgonen, många mer år, när (fråga), när jag blir 6 år, när jag blir 69, på samma gång, sakta, sist, 
skynda, snabb, snart, sommaren, stund, vinner, våren. 
Vuxnas ord: fort, imorse, klockan elva, länge, nu. 
Exempel på saknade ord: timme, minut, klockan. 

Fysikaliska egenskaper och fenomen 
Mycket i samtalen kan förvisso kopplas till naturvetenskap, men orden i kategorin fysikaliska 
egenskaper och fenomen har bara nämnts som hastigast vilket har gjort det svårt att bedöma i 
vilken grad det är uttryck för begreppsbildning. Kategorin skulle också kunna heta ”diverse” 
eftersom den innehåller många olika ord utan att något av dem behandlats på djupet. Dock har 
orden det gemensamt att de beskriver någon egenskap eller något fenomen som på något sätt hör 
hemma i ämnet fysik. 

De ord som utmärkte sig som saknade var ”hel” istället för ”inte så sönder” och ord som be-
skriver varför något är besvärligt. Ord som till exempel ”jobbig” och ”krångliga” beskrev kläder 
som på ett eller annat sätt var svåra att sätta på sig. Där hade barnen behövt orden ”passar inte”, 
”för liten”, ”ojämn” eller ”knölig”. 

Barnens ord: blixt, brinner, buckligt, djup, eld, (sitta) fast, flyger, färger, glittrar, hål, hårt, inte så 
sönder, jobbig (svår att sätta på sig), kluriga (förvirrande mönster), krångliga (svåra knappar), lika-
dana, ljus, mjuk, osynlig, samma (likadan), samma färg, spänna, sönder, trång, ut och in. 
Vuxnas ord: fast, ljus, mjuk, stöt (av statisk elektricitet), trång, tunn. 
Exempel på saknade ord: hel, knölig, (för) liten, ojämn, passar inte. 

Människokroppen 
Människokroppen är ett populärt tema, med en svag betoning på den egna kroppen. De 
observerade barnen pekade ut de flesta kroppsdelarna med lätthet. Undantag finns dock. Vissa 
detaljer i anatomin pratas det kanske inte så mycket om, som till exempel vad den översta delen 
av huvudet heter. 

Förutom utpekande av kroppsdelar förekom några ord som beskriver vad kroppen förmår, 
såsom höra, snabb och stark. Att styrka har med muskler att göra vet flera barn. Det förekom 
också beskrivningar av vad som kan hända med kroppen, till exempel att man fryser när det är 
kallt, att man kan få en bula om man slår sig eller ”om man bränner sig kan man få en 
brännskada”. 
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Barn: ”Min pappa har muskler, men han är inte stark.”  

Människokroppen kan även handla om våra sinnen. Känsel är ett exempel. Vi kan uppleva en yta 
som till exempel mjuk, hård, slät eller sträv. Detta illustreras av följande exempel (som förvisso 
även passar in i djur och natur (får) och fysikaliska egenskaper och fenomen (materias åldrande)): 

Barn: Titta, ett hjärta. Av tyg. Av ull. Det kommer från ett får (tovat, min anm.).  
Vuxen: Är det mjukt? 
Barn: Ja, känn. Fast det är lite hårt. Det var länge sen jag gjorde det.  

Människokroppen är ett omfattande ämnesområde som skulle kunna innehålla hur många ord 
som helst, men de som saknades fast de skulle ha passat in i de observerade konversationerna är 
ansikte, haka och hjässa som benämningar, blod och hud i förklaring om hur bulor uppstår och 
nerver i ett samtal om känsel. 

Barnens ord: ben, bränner sig, brännskada, bula, det huvudet (hjässan), dricker, fingret, fryser, 
huvudet, händerna, magen, mjukt (känsel), muskler, prata, stark, växer, växtvärk, äter. 
Vuxnas ord: armar, blåsa (substantiv), bula, frysa, huvudet, händerna, här framme (ansiktet), höra, 
klämmer sig, mjukt (känsel), ätit mer mat, örat. 
Exempel på saknade ord: ansiktet, blod, haka, hjässan, hud, nerver. 

Friktion 
Friktion är ett fenomen som barn är väl bekanta med trots att de inte använder ordet för det. Det 
förekommer åtminstone inte i någon observation. Friktion definieras som ”motstånd mot 
glidning mellan två kroppar i kontakt” (Klarbring, 2012) och har många platser i vardagslivet, det 
kan till exempel innebära svårigheter att dra på sig ytterkläderna eller hala trottoarer.  

Halka ute på gatan är något barnen känner väl till. Ett par konversationer handlade om att halka 
och slå sig:  

Barn 1: Har du halkat som mig? 
Barn 2: Jag går bara och så plupp så ligger jag där. 
Barn 3: Om man halkar på en sten kan det svida där (pekar på sin häl) och man får en bula i 
huvudet. 

Friktionen mellan kläderna gav upphov till många irriterade kommentarer. Det användes ord som 
”trögt” och ”svårt”. Många ”dumma” kommer sig av motståndet mellan fleecekläder och inne-
kläder. Nedan följer några exempel: 

Barn 1: Idag var mina skor dumma. De ville inte gå av sig. 
Barn 2: Jag kan inte få av mig mina dumma vinterskor. 
Barn 2: Hur sitter strumporna fast? 
Barn 3: Den här är jobbig. Varje gång jag sätter på dem fastnar de. 

Samtal om friktion och en mer generell användning av orden ”halt” och ”motstånd” fanns inte 
med i observationerna. Det är inte ord som man kanske väntar sig att barn ska använda varför de 
inte står med på listan över ord som barnen saknar, men det uppstod flera tillfällen för vuxna att 
nämna detta i samband med förklaringar av begreppet. Dessa utnyttjades dock inte under tiden 
för dessa observationer.  

Barnens ord: dumma, gå av sig, fastnar, halkar, jobbig, ramlade, (strumporna) sitter fast (uppe), 
smulig, stenig, svårt, trång, trögt, åker ner. 
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Vuxnas ord: dra (tröjan över huvudet), (strumporna) sitter fast (uppe) 
Exempel på saknade ord: trög (i vissa fall istället för dum) 

Smärta 
Ett ämne som ofrånkomligen behandlas ibland på en förskola är smärta. Det gör ont att slå sig 
och det blir ett givet samtalsämne när det händer. Det är dock inte bara när någon faktiskt har 
ont som det talas om smärta. De flesta observationerna inom ämnet handlade om hypotetisk 
smärta: ”om man halkar på en sten kan det svida där (pekar på hälen) och man får en bula i 
huvudet /…/ och då gör det ont”. En anledning till att ingen vuxen har använt ord som 
beskriver smärta är att ord sagda av vuxna som till exempel ”bula” och ”blåsa (substantiv)” är 
kategoriserade under rubriken människokroppen. 

Smärta är ett begrepp som det kan antas att barn har en god förståelse för. Alla har ont 
någonstans ibland. Däremot kan barn behöva hjälp att sätta ord på smärtan, både för sin egen 
skull och för att hjälpa andra att förstå vad som är fel. De få fysiska skadorna under observations-
perioden kan vara anledningen till att kategorin smärta innehåller så få observerade ord, men de 
smärtor som omtalades av barn beskrevs ändå bara med ordet ”ont”. Det är ett ord som får 
beskriva många olika typer av smärta.  

Barn 1: ”Jag ramlade jättehårt och då kom det ont.” 
Barn 2: ”Jag har ont i magen.” 

Det kan vara användbart att ha ett större ordförråd för att kunna berätta mer exakt hur det känns, 
om det till exempel molar, dunkar, svider eller sticker.  

Barnens ord: aj, gjorde mig illa, ont, slår, svida. 
Vuxnas ord: aj. 
Exempel på saknade ord: banka, dunka, mola, sticka, värka. 

Djur och natur 
Det pratades inte så mycket om varken djur eller natur i hallen. Orden om naturen kom sig av att 
det pratades om att skriva i sanden eller jorden med en gren. De få ord som hade med djur att 
göra syftade på något konkret. Ugglan var en bild på ett barns tröja. Ullen var tovad till ett hjärta 
vilket ett barn ville visa och berätta om. Barnet visste att ullen kom från ett får och var mjuk, fast 
den hade blivit lite hårdare eftersom den var gammal. Det var en beskrivning av en åldrande-
process som förvisso inte brukar drabba just ull, men andra saker.  

Det enda exemplet på att ett barn försökte beskriva något utan att hitta rätt ord för det var en 
referens till att det var stenigt och kallt på ”golvet där ute”. 

Barnens ord: får, gren, jord, sanden, sten, uggla, ull. 
Vuxnas ord: – 
Exempel på saknade ord: marken 

Is och vatten 
Vissa av orden i kategorin passar även in i väder, men de flesta observationerna om vatten i 
någon form handlade inte om regn eller snö utan om vattnet eller isen i sig eller om verkningarna 
av det – att bli blöt eller att det glittrar: 

Barn 1: Jag är blöt, jag har skvätt vatten, jättemycket vatten. Och här är is. En till isbit. 
Barn 2: Det nästan glittrar. 
Barn 1: Jag vet 
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Vatten är ett vanligt experimentmaterial på många förskolor, så även denna. Denna höst hade 
några isexperiment påbörjats ute på gården då temperaturen sjönk under noll. Ändå byggde de 
flesta samtal om detta på konkreta upplevelser, som att bli blöt eller hur isbiten som fastnade på 
kläderna ser ut. 

Några meningar handlade om att blöta kläder skulle torka, men ingen nämnde att vattnet skulle 
dunsta bort eller att snön eller isen skulle smälta, vilket är vad som händer när kläderna hänger i 
torkskåpet och det är snö som bildar vattenpölar på ett varmt hallgolv. Observationsmaterialet 
innehåller dock inga exempel på att barn har försökt förklara något om is eller vatten utan att 
hitta rätt ord för det. 

Barnens ord: blöt, glittrar, is, isbit, iskull, regnar, vatten. 
Vuxnas ord: blöt, torkar. 
Exempel på saknade ord: – 

Sammanfattning 
De observerade fyra- och femåringarna visade förmåga att uttrycka sig och göra sig förstådda. I 
vissa fall hade de haft användning av mer specifika ord, vilket indikeras av exempel som ”inte så 
sönder” eller ”flera stunder”. Observationerna av att vuxna och barn bara delvis använde samma 
ord talar för att pedagogerna löpande ger barnen möjlighet att utvidga sitt ordförråd. 

Förklaringsmodeller 
Det finns olika sätt att förklara saker och ting på. De förklaringsmodeller jag har kunnat urskilja 
är vardagligt, vetenskapligt, fantasi/skoj och att skylla ifrån sig. De allra flesta förklaringar var 
vardagliga. Tendensen att skylla ifrån sig, oftast genom att säga att något var dumt, hörde jag bara 
några enstaka gånger, alla från barn. Fördelningen av barns och vuxnas användning av de olika 
förklaringsmodellerna illustreras i Figur 2. 

Figur 2: Diagram över barns respektive vuxnas användning av förklaringsmodeller.  
Totala antalet observationer: Barn: 31, vuxna: 13. 

De flesta förklaringar som observerats i den vardagliga situationen är vardagliga. Diagrammen 
visar även att vuxna är mer benägna att skoja om vetenskapliga företeelser än barn som hellre vill 
förklara dem vetenskapligt. Till exempel tillfrågades ett barn om varför man får en bula i huvudet 
om man trampar på en sten, vilket denne hade hävdat. En närvarande pedagog skojade om lik-
heten mellan stenar och bulor medan barnet gav sig in på en vetenskaplig förklaring om hur bulor 
uppstår vid halkolyckor.  
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Även om underlaget är litet kan resultatet ge en bild av hur samtalen mellan barn och vuxna på 
en förskola kan gestalta sig.  

Tabell 2 ger exempel på de olika förklaringsmodeller barn använde under observationerna. 

Tabell 2: Exempel på barns förklaringsmodeller. 

Modell Exempel Naturvetenskap 

Vardagligt Jag måste hänga vantarna i torkskåpet, de är 
blöta. 

Is och vatten 

Vetenskapligt När jag äter och dricker mycket får jag aldrig 
växtvärk. 

Människokroppen 

Fantasi/skoj Vuxen: Hur många armar har jag? 
Barn: Femtio! 

Människokroppen 

Skylla ifrån sig Idag var mina skor dumma. De ville inte gå 
av sig. 

Friktion 

 
Förklaringsmodellerna vardagligt, vetenskapligt och fantasi/skoj har alla sin givna plats i 
samtalen, men det kan finnas anledning att vara lyhörd för vilken förklaring som passar vilket 
tillfälle.  

I en vardagssituation används naturligt vardagliga förklaringar. Barnets fråga ”varför behöver 
man sådana här (täckbyxor)?” besvarades av en vuxen med ”det är kallt idag”. Den typen av 
förklaringsmodeller var den allra vanligast förekommande.  

Då undersökningen är gjord med förskolebarn behöver inte en förklaring vara vetenskapligt 
korrekt för att här räknas som vetenskaplig, det är avsikten att förklara något på ett följdriktigt 
sätt som avses. Det tovade ullhjärtat beskrevs av ett barn som mjukt ”fast lite hårt, det var länge 
sen jag gjorde det” vilket tyder på erfarenheter av vad åldrande kan ha för effekter på olika 
material.  

Det finns andra sätt att göra en lärande situation intressant än att presentera spännande fakta. En 
pedagog fick barnen att skratta åt ett par täckbyxor: ”Galonisarna är tunna, de värmer inte. De 
tjockare måste ha ätit mer mat!” Sagor, skojande och fantasier kan få vilket ämne som helst att bli 
intressant och roligt och att skoja eller fantisera om fakta fångar alltid barns intresse. Detta 
observerades flera gånger, förklarade en pedagog något uppenbart fel sa nästan alla barn emot 
högt, tydligt och snabbt. När ett barn senare började skoja igen om samma sak stämde de andra 
barnen snabbt in i skämtet och hjälpte till att utveckla det. 

När något inte går som det var tänkt är det lätt att skylla på något annat än sin egen förmåga. 
”Skorna är dumma, de har knytit av sig” indikerar att det inte finns något som hade kunnat göras 
för att få av sig skorna, de är ju dumma. Samma sak uppstår med trånga overaller eller hala golv, 
det är overallens eller golvets fel. Då görs det inget försök att förklara varför något är svårt. Det 
finns inget i observationerna som visar att något barn har blivit erbjuden en alternativ 
förklaringsmodell till detta.  

Sammanfattning 
De olika förklaringsmodeller som står till buds har alla olika för- och nackdelar. Det går inte att 
urskilja någon som bra eller dålig utan att sätta den i ett sammanhang. Visserligen kan det tyckas 
fruktlöst att skylla ifrån sig när något inte går som man vill, men själva uttrycket för missnöje kan 
signalera till den uppmärksamme pedagogen att det har uppstått en möjlighet till lärande. 
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Diskussion  
I detta kapitel behandlas först den valda metodens för- och nackdelar. Därefter görs ett försök att 
tolka resultatet utifrån den identifierade forskningsbakgrunden. Kapitlets fokus är det lärande 
samtalets betydelse för begreppsbildning. 

Metoddiskussion 
Ostrukturerade observationer som en känd observatör var en användbar metod för att samla in 
data om spontana samtal. Visserligen pratade barnen med mig ibland, de frågade exempelvis vad 
jag skrev eller bad om hjälp med kläder, men till största delen kom de ihåg att jag bara var där för 
att lyssna och skriva. Att observatören är passiv innebär dock inte att dess närvaro saknar bety-
delse (Løkken & Søbstad, 1995, s. 45). Några observationer blev jag själv inblandad i då något 
barn inledde ett intressant samtal och vände sig till mig. Jag försökte dock att hålla mig utanför 
samtalet så mycket som möjligt. Anledningen till att det inte lyckades helt och hållet är att jag inte 
ville skapa en konstig stämning genom att inte svara på barnens tilltal. 

Hallen visade sig vara en generellt bra plats för observationer. Samtalet och ordet är fritt och 
samtalsämnena varierar. Det kan bli lite rörigt när en hel avdelning med fyra- och femåringar ska 
klä på sig för att gå ut en blöt och kall höstdag. Detta är en fördel för en känd observatör då 
denne fort blir bortglömd. Det hände vid flera tillfällen att barnen kommenterade min närvaro, 
men de lät sig inte synbart bekomma av den och jag märkte ingen skillnad i konversation eller 
uppträdande jämfört med tidigare besök.  

Observationerna ägde rum under en sammanhållen vecka och omfattade totalt cirka tre och en 
halv timme. Detta skulle kunna anses som kort tid för att bilda sig en uppfattning om vad barnen 
väljer att prata om. Det kan också diskuteras om samtalen kan ses som representativa för en 
förskolegrupp. Anledningen till att inte en längre tid avsattes för observationer var att materialet 
bedömdes som tillräckligt omfattande för kategorisering enligt förhållningssättet Grounded 
Theory (Patel & Davidsson, 2003, s. 32; Starrin, 1996, s. 106-109) efter en vecka. 

En nackdel med observationer av en grupp på 15 barn är att det inte går att lyssna på alla 
samtidigt. Dokumentation med penna och papper gör också att det är omöjligt att hinna få med 
allt som sägs. Det går inte heller att lita helt och hållet på att allt som antecknats stämmer med 
vad som faktiskt sades. Detta tillsammans gör att materialet redan från början är påverkat av 
observatörens förkunskaper och tolkningar. Även Løkken och Søbstad (1995, s. 25) menar att 
objektiv observation är en omöjlighet. De säger dock att det går att skilja på objektiva beskriv-
ningar och subjektiva tolkningar, vilket var ambitionen med analysarbetet. Ljudupptagning hade i 
detta fall varit effektivt för att verkligen få med allt som sagts. I flera fall har det naturveten-
skapliga stoffet inte blivit synligt förrän anteckningarna skrivits rent efteråt. Det är sannolikt att 
ännu mer av detta upptäckts om all konversation funnits på pränt. Ljudupptagningar hade även 
låtit observatören delta i samtalet mer. Dock hade det blivit mycket att transkribera som inte varit 
relevant för studien. Dessutom kan vetskapen om att allt som sägs blir inspelat påverka de som 
observeras så att samtalen blir onaturliga och mindre representativa. Det starkaste skälet att välja 
bort ljudinspelningar är dock att det hade varit omöjligt att utesluta de som inte hade lämnat sitt 
medgivande till medverkan i studien från inspelningarna vilket hade stridit mot de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Avsikten med analysarbetet var att synliggöra trender i samtalen i möjligaste mån. Detta är 
förvisso en kvalitativ studie med Grounded Theory (GT) som förhållningssätt, ändå har vissa 
data presenterats kvantitativt. Detta för att tydliggöra skillnader i användandet av vetenskapliga 
och vardagliga ord, mellan de olika kategoriernas talutrymme samt mellan barns och pedagogers 
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användande av förklaringsmodeller. Analysen bygger på tolkningar av både kvalitativa och 
kvantitativa data. Det kan alltid ifrågasättas hur adekvat en tolkning är, men då föremålet för en 
studie är människor och deras kunskaper och intressen finns inget reellt alternativ. Poängen med 
att arbeta utifrån GT är att arbeta förutsättningslöst med frågor som man inte vet vad de kan leda 
till. Då går det inte att begränsa studien genom att sätta upp hypoteser och teorier i förväg, eller i 
detta fall: fördefinierade naturvetenskapliga kategorier (Starrin, 1996, s. 106). 

Trovärdighet och giltighet 
Denna undersökning är förhållandevis liten. Den bygger på observationer som gjorts i totalt tre 
timmar och 26 minuter under en veckas tid i en grupp med 15 barn och fyra olika pedagoger. Att 
dra generella slutsatser om vad barn i en viss ålder intresserar sig för och pratar om är därför 
vanskligt. Resultatet bör inte ses som representativt för alla förskolor och dess barn och 
pedagoger, utan som exempel på vad framför allt barn kan prata om och hur det kan gå till att 
lyssna efter deras intresse och förståelse för naturvetenskap.  

Observationerna är utförda av en ensam person med papper och penna som dokumentations-
material. Det är omöjligt att sammanställa allt som sägs av ett femtontal personer samtidigt på det 
sättet. Ostrukturerade observationer påverkas även av observatörens förkunskaper och intressen, 
objektiva observationer är i praktiken en omöjlighet (Løkken & Søbstad, 1995, s. 25). Observa-
tionerna har dock genomförts så neutralt som möjligt; konversationer som inte har ett direkt 
naturvetenskapligt innehåll har ändå antecknats för att analyseras i efterhand. Flera av dessa har 
visat sig ge uttryck för naturvetenskaplig förståelse. 

Barnen och observatören har varit väl bekanta med varandra. Detta har gjort barnen bekväma 
med observatörens närvaro och observatören har kunnat göra bedömningen att barnens 
beteende och samtal inte påverkats nämnvärt av observationerna. Løkken och Søbstad (1995, s. 
81-82) påpekar dock att det finns risker med att ”bli infödd”. Det är lätt att förlora distansen till 
barnen som observeras och glömma bort det vetenskapliga perspektiv som behövs för datain-
samling.  

Barns språkliga förståelse är ett svårt område att studera. Schoultz påpekar att begreppsbildning 
aldrig kan studeras direkt och att man ska vara försiktig med slutsatser inom en kategori (vad 
människor tänker) baserat på en annan (vad människor säger) (Schoultz, 2000, s. 80). 

När man arbetar enligt Grounded Theory (GT) kan studiens verifierbarhet ifrågasättas och data 
bör samlas in tills inget nytt tillförs (Starrin, 1996, s. 113-114). Denna studie har en så begränsad 
tidsram att mättnad i datainsamlingen kanske inte uppnåtts, men att arbeta i andan av GT har 
ändå passat bra då det var svårt att förutse vad datainsamlingen kan ge för resultat och vilka tren-
der som kan uppfattas i barns och pedagogers samtal. Problemet med metodens verifierbarhet 
berör inte studien direkt då syftet med studien snarare är att visa i vilken utsträckning lärande kan 
förekomma i förskolans vardagssituationer än att presentera vilka element av naturvetenskap 
samtal på en förskola generellt innehåller. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet jämfört med forskningsbakgrunden. 

Vardagsord och naturvetenskapliga begrepp 
Den första frågeställningen handlade om vilka naturvetenskapliga ord och begrepp barn och 
pedagoger på en förskola använder i en vardaglig situation. I analysarbetet av observations-
materialet visade det sig att många naturvetenskapliga fenomen, inom kategorierna temperatur 
och väder, tid och ordning, fysikaliska egenskaper och fenomen, människokroppen, friktion, 
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smärta, djur och natur samt is och vatten, beskrevs med vardagliga ord. Ett exempel på detta är 
ett barns beskrivning av friktion, eller snarare frånvaron av friktion: ”jag går bara och så plupp så 
ligger jag där”. Det är inte nödvändigtvis så enkelt att göra kopplingen mellan vardagliga ord och 
den specifika naturvetenskap de representerar direkt i ett samtal. Thulin (2011, s. 108) menar att 
förutsättningen för att lyckas med detta i ett meningsfullt sammanhang är närvaro och lyhördhet i 
samtalet. Det kan antas att även medvetenhet och avsiktlighet från pedagogernas sida är viktiga 
förutsättningar då inget i denna studie visar att kopplingen mellan vardagsord och naturvetenskap 
sker av sig själv. Observationsmaterialets omfattning talar för att det finns gott om möjligheter 
för en lyhörd pedagog att göra barn uppmärksamma på vilka naturvetenskapliga begrepp samtalet 
för tillfället handlar om.  

Den andra frågeställningen berörde vilka begrepp barn kunde tyckas sakna ord för. Anledningen 
till att en god begreppsbildning kan anses som viktigt är att ”förmågan att ta till sig begrepp har 
en fundamental betydelse för de övriga tankekvaliteterna, liksom för all kvalificerad 
kunskapshantering” (Arevik & Hartzell, 2007, s. 109). Precis som Elfström et al. (2008) påpekade 
kan barn mycket väl ha förståelse för begrepp de inte har ord för: ”Ibland kommer orden först 
och man måste söka begreppen som de representerar eller så bildar man tvärtom begrepp som 
man sedan söker orden för” (Elfström et al., 2008, s. 24). I vissa fall hörde jag barn prata om 
begrepp naturligt i samtalet. Varmt är exempel på ett begrepp som de verkar ha en bred förståelse 
för. I andra fall är det inte lika självklart vad som inryms i ett begrepp, som till exempel hastighet, 
och i ytterligare andra fall har barnen en viss förståelse för något begrepp som de ännu inte har 
ord för, som friktion och isolering. Dessa begrepp, friktion och isolering, är exempel på naturveten-
skapliga begrepp som barnen talade om utan att någon gång under observationerna nämna orden 
för, vilket efterfrågades i den andra frågeställningen. 

Den tredje och sista frågeställningen handlade om vilka förklaringsmodeller barn och pedagoger 
använder sig av. Om barn ska kunna utveckla en djupare förståelse för naturvetenskapliga 
begrepp behöver de samtalspartners som inte räds vare sig en hög språklig nivå på samtalen eller 
naturvetenskapliga förklaringar (Strandberg, 2006, s. 53; Pramling Samuelsson, 2011, s. 52). Jag 
har uppfattat barnens ordförråd som stort och som en indikation på att de är vana vid att ta del i 
samtal med vuxna. Ändå visade jämförelsen mellan barns och vuxnas förklaringsmodeller, vilka 
efterfrågades i den sista frågeställningen, att barnen oftare förklarade fenomen vetenskapligt än 
vuxna vilka oftare skojade eller fantiserade ihop sina redogörelser av fakta. Fler studier i ämnet 
skulle vara intressanta för att se om resultatet åskådliggör samma trend av högre grad av 
vetenskaplighet i barns förklaringsmodeller än i vuxnas som Thulin (2011) visat i sin forskning. 

Något att hålla i minnet kan vara att naturvetenskapen bara är ett av de sätt som erbjuds att 
beskriva världen på. Vad jag tolkar som en beskrivning av smärta eller halka kanske någon annan 
tolkar som en beskrivning av exempelvis Guds vilja eller meningen med livet. Denna studie 
bygger på synsättet att beskrivningar av omvärlden går att koppla till naturvetenskap, vilket 
framstår som den huvudsakliga uppfattningen hos alla observerade aktörer, varken ödet eller 
någon form av religion tog plats som en observerad förklaringsmodell.  

Begreppsbildning i lärande samtal  
Det var intressant att sammanställa listan över ord som använts. På bara tre och en halv timme 
yttrades över 100 olika ord som på något vis beskrev något naturvetenskapligt. (En intressant 
detalj är att inget av barnen hade någon uppfattning om vad ordet ”naturvetenskap” kan stå för, 
vilket framkom när de informerades om studien och dess syfte.) Merparten av orden var 
vardagliga ord som användes för att beskriva något i omvärlden. Detta är helt naturligt i samtal 
med förskolebarn.  
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Det finns i högsta grad anledning för pedagoger att då och då reflektera över sitt språkbruk. Det 
ges många tillfällen att hjälpa barn med både ordförråd och begreppsbildning. Arevik och 
Hartzell (2007, s. 173) säger att Vygotskijs begrepp ”den proximala utvecklingszonen” tydligt 
pekar på pedagogers möjlighet att undervisa och hjälpa barn i deras utveckling av begreppsligt 
tänkande. Strandberg (2006, s. 52) påtalar att den ”asymmetriska kreativa spänning” i gruppens 
kompetens som Vygotskij talade om är en nyckelaspekt i det lärande samtalet och ett argument 
för att inte oroa sig för att hålla samtalet på en för hög nivå. Med det som utgångspunkt är det 
bra att pedagogerna i observationerna inte gav intryck av att förenkla sitt språk i samtal med 
barnen. Endast i undantagsfall hördes en pedagog använda andra ord (här framme) än det 
förväntade (ansiktet), men i det exemplet skulle man kunna argumentera för att det använda 
uttrycket också är viktigt att förstå. Den högre andelen vetenskapliga ord de observerade 
pedagogerna använde för att beskriva naturvetenskapliga fenomen (ca 70% mot ca 40%) tyder på 
att pedagogerna håller samtalet på en nivå som är relevant för barnen samtidigt som de utmanar 
dem att utvidga sitt ordförråd. 

Asymmetrin i samtalsparternas kompetens måste inte vara så stor som i förhållandet mellan 
vuxna och förskolebarn. Ibland räcker det att prata med en jämnårig kamrat som kan lite mer om 
det aktuella ämnet (Liberg, 2011, s. 167-168). Detta kan bli väldigt tydligt på förskolan då vissa 
barn av intresse, erfarenhet eller dylikt kan mycket om vissa saker. Ett exempel på detta var 
samtalet om växtvärk. Kunskaperna om detta varierade i gruppen och de kunde berätta om och 
jämföra sina olika erfarenheter av fenomenet. Ett sådant samtal kan hjälpa fler barn att utveckla 
sin förståelse för ett begrepp, i det här fallet växtvärk, då man måste vara tillsammans med 
människor som använder begrepp för att kunna upptäcka och ta till sig dem (Helldén, Lindahl & 
Redfors, 2005, s. 14). 

Förhållandet mellan samtalsparternas kompetens bör enligt Strandberg (2006, s. 52) vara 
asymmetrisk, samtidigt som relationen mellan parterna bör vara jämlik. Detta talar för att det är 
en god idé att tillvarata förskolans vardagliga situationer till lärande då de kan antas vara mer 
jämlika till sin natur och tillåta ett friare samtal än pedagogstyrda aktiviteter. Dessutom lär sig 
barnen att ta pedagogernas förhållningssätt för givet oavsett om det är aktivt och deltagande eller 
passivt och undandraget. Då kommunikation med vuxna är en viktig del av barnens vardag 
(Pramling Samuelsson, 2011, s. 49) blir slutsatsen av detta att en förutsättning för mer djupgående 
lärande i vardagen är pedagoger som är aktiva i samtalet, som använder ett stort ordförråd och 
som inte räds naturvetenskapliga förklaringar.  

Syftet med studien är att undersöka hur vardagliga situationer kan nyttjas för naturvetenskapligt 
lärande. Omfattningen av naturvetenskapligt innehåll i de observerade samtalen talar, liksom 
Jensen (2011a, s. 142), för att det finns starka skäl att uppvärdera det informella lärandet. Detta 
lärande bör bli starkare och mer långvarigt eftersom det utgår från barnens egna intressen. En 
anledning att ta tillvara på de informella samtalen som denna studie visat är att det finns mycket 
stoff i barnens egna samtal att diskutera direkt eller att bygga vidare på senare.  

Barns frågor och uppfattningar 
”Barns perspektiv” innebär att man tar tillvara på barns uppfattningar och låter dem vara 
utgångspunkter för vidare utforskande (Thulin, 2011, s. 108). Denna studie har inte visat i vilken 
utsträckning detta sker, bara att möjligheten till det finns då samtalen ofta innehåller intressanta 
företeelser att studera vidare. I exemplet med barnets bedömning av ull som blivit ”gammal” kan 
den ha känts hårdare när den torkat än när den tovades med vatten, vilket jag antar att barnet 
kopplade till sina erfarenheter av exempelvis gammalt bröd eller godis.  
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Barns naturvetenskapliga frågor blir dock inte alltid besvarade av vuxna på det sätt barnen 
förväntat sig. Pramling Samuelsson (2011, s. 52) noterar att lärare ibland är rädda att samtalet inte 
är tillräckligt lekfullt och tenderar att förmänskliga naturen. Frågor kan bemötas på flera olika 
sätt: inte alls, med en motfråga eller med svar som knyter an till det mänskliga vardagslivet är 
några exempel. Sådana bemötanden lämnar barn ensamma i sitt meningssökande (Thulin, 2011, s. 
98-99). Den sista frågeställningen berörde de förklaringsmodeller barn och pedagoger använde 
sig av. Sammanställningen av de observerade barnens och pedagogernas förklaringsmodeller gick 
i linje med Thulins (2011) studie som visade en högre grad av vetenskaplighet i barns 
konversation än vuxnas. I observationsmaterialet finns dock mycket få direkta frågor ställda av 
barn till pedagoger vilket gör det svårt att bedöma huruvida förklaringsmodellerna motsvarade 
barnens förväntningar eller inte. Det som finns är exempel på tillfällen då vuxna inte har svarat 
som barnen har tänkt sig, men inget som visar att något barn har lämnats utan något svar alls på 
sin fråga. Om barn har lämnats ensamma i sitt meningssökande är däremot mycket svårt att 
bedöma. 

Läroplanen för förskolan har flera nya strävansmål inom naturvetenskap (Bilaga 3: nytt i den 
reviderade läroplanen). Detta visar att ämnet ska ges mer uppmärksamhet än tidigare, men 
observationerna pekar på att barns frågor och utforskande ofta är tvärvetenskapliga. För att barn 
ska kunna äga frågan (Elfström et al. 2008, s. 59) och hålla i nyckeln till sitt eget lärande behövs 
det utrymme att göra avsteg från planeringen. En konversation om vädret leder lätt in på 
födelsedagar, vidare till kalas för att sluta i jämförande av traditioner i olika familjer och kulturer. 
Det finns visserligen ingen anledning att byta ämne hela tiden, men vid planering av ett tema-
arbete kan det vara klokt att vara öppen för barns frågor och intressen, vilka kan visa sig i de fria 
samtalen. De kanske är nyfikna på helt andra saker än vad pedagogen trott.  

Harlen (1996, s. 10) skriver att naturvetenskapliga studier utvecklar barns förmåga till både 
problemlösning och beslutsfattande. Jag vill utvidga påståendet till att även naturvetenskapliga 
erfarenheter bidrar till detta, vilket kan illustreras av ett barns resonemang om varför vantar inte 
behövdes: ”Jag fryser inte om händerna. Jag frös inte när vi gick på utflykt till /…/ Jag fryser 
aldrig”. Barnet uppvisar förmåga att resonera med hänvisning till sina erfarenheter. Eftersom 
händerna inte blev kalla under utflykten utan vantar kommer de inte att bli det idag heller. Om 
barnet faktiskt går ut utan vantar uppstår tillfälle att senare återkoppla till resonemanget genom 
att fråga om barnet fryser om händerna eller inte och vad det kan bero på. Ovanstående 
resonemang skulle också kunna ligga till grund för en diskussion i hela barngruppen om deras 
olika uppfattningar om och erfarenheter av kyla. Detta skulle hjälpa till att vidga hela gruppens 
förståelse för begreppet.  

De olika perspektivens bidrag 
De två perspektiven som tagits hänsyn till i studien, konstruktivismen och det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2000, s. 65-73), har tillsammans bidragit till en sammansatt tolkning av 
resultatet. Syftet med studien är att undersöka hur vardagliga situationer kan nyttjas för 
naturvetenskapligt lärande i förskola. Det är svårt att studera lärande i samtalsform utifrån någon 
annan princip än betydelsen av socialt samspel. För att få syn på individuella mentala processer 
krävs ingående intervjuer eller spontana monologer och inget av detta ingår i denna 
undersökning. De observerade orden och begreppen i samtalen kan dock ses som vittnesmål för 
att barn på något sätt, socialt och/eller individuellt, har tillägnat sig olika kunskaper som 
exempelvis musklers betydelse för kroppsstyrka eller hur det känns att ramla.  

Lärande består av både sociala och individuella mentala processer (Jensen, 2011a, s. 14). En 
femårings erfarenheter av att inte behöva vantar på vintern får tjäna som exempel från denna 
studie. Gruppens kunskap om vintern gick ut på att tjocka kläder behövs när det är kallt; alla 
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observerade barn klädde på sig ordentligt när det var dags att gå ut. Det mesta i den sociala och 
kulturella kontexten talade om för barnet att man fryser i kylan utan tjocka kläder. Detta hade en 
tydlig påverkan på varje individ då de flesta klädde på sig varmt utan att ifrågasätta varför. Ändå 
argumenterade femåringen för att vantar inte behövdes med hänvisning till sina egna tidigare 
erfarenheter. Den kunskapen har till synes konstruerats åtminstone till någon del av barnet självt. 
En slutsats att dra av detta är att den sociala och kulturella omgivning vi lever i lägger grunden för 
alla kunskaper, men de bearbetas också, mer eller mindre, av individen själv. 

Naturvetenskapens plats i förskolan 
Elfström et al. (2008, s. 11) menar att naturvetenskap och lärande i förskolan hör ihop. De menar 
att trots stora skillnader finns det också betydande likheter mellan små barns och vetenskapsmäns 
utforskande arbetssätt. Barn behöver förvisso inte vuxna för att bilda sig uppfattningar om 
världen, men de behöver kompetenta vägledare för att pröva sina teorier och upptäcka 
missuppfattningar (Harlen, 1996, s. 11). Ett exempel på vardagsföreställning från denna studie är 
ett barns antagande att man inte växer om man inte har växtvärk. Får det stå oemotsagt kan det 
antas som en sanning, men får barnet tillfälle att resonera om teorin med någon som vet mer om 
växtvärk är det lätt att inse att den haltar en aning. 

Sjøberg (2010, s. 213) nämner tre vanliga definitioner av naturvetenskap: som produkt: en 
samling kunskaper, som process: en samling metoder för utforskande och som social institution: 
kunskaper om naturvetenskapens betydelse för vårt samhälle och innebörden av vetenskaplighet. 
Det observerades inte något samtal som handlade om naturvetenskapen i sig. Inte heller förekom 
det något direkt metodiskt utforskande och undersökande där naturvetenskapen visade sin 
praktiska dimension av process. Påklädningssituationen är ett tillfälle som ger mycket utrymme 
för samtal, men inte så mycket annat. Den naturvetenskap som observerats i hallen har haft just 
formen av en produkt, en samling kunskap eller efterfrågande av kunskap. Det framkommer en 
hel del kunskap och diskussioner om naturvetenskapliga fenomen i de vardagliga samtalen, men 
de experiment som behöver utföras för att testa dem får ske någon annanstans än just i hallen. Å 
andra sidan finns det saker som kan vara svåra för förskolebarn att pröva sig fram till, som till 
exempel orsakerna till växtvärk. Då kan det vara på sin plats att helt enkelt förklara hur det är. 

Sammanfattade slutsatser 
Mängden naturvetenskapligt stoff som kunde observeras på några få timmar under en veckas tid 
visar att det informella samtalet är en användbar resurs i barnens lärande. En slutsats av denna 
studie är att inte alla dimensioner av naturvetenskap (enligt Sjøberg, 2010, s. 213: produkt, 
process och social institution) förutsätter närvaron av de övriga. Det går till exempel bra att 
diskutera naturvetenskapliga fenomen utan att utföra praktiska experiment, göra studiebesök eller 
åskådliggöra sina tankar i exempelvis bilder samtidigt. Det finns alltså ingen anledning att undvika 
ett ämne på grund av att det inte finns möjlighet att arbeta laborativt med det för tillfället. I vilken 
utsträckning en teoretisk diskussion kan intressera förskolebarn i längden utan att praktiska 
erfarenheter får göras är en annan fråga, som inte ingår i denna studie. 

Även om kunskaper bearbetas mer eller mindre av individen själv lägger den sociala och 
kulturella omgivning vi lever i grunden för dem. Dock är det inte självklart att de kunskaper som 
uppstår eller slutsatser som dras av barn (eller vuxna) alltid är rätt. Missuppfattningar kan bli till 
erkända sanningar. Dessutom är det inte säkert att ett rikt ordförråd för att beskriva natur-
vetenskapliga fenomen automatiskt ger en god begreppsbildning eller någon utvecklad natur-
vetenskaplig förståelse. Slutsatsen av detta är att det är viktigt med pedagoger som är aktiva i 
samtalet, som använder ett stort ordförråd och som inte räds naturvetenskapliga förklaringar. 
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Barnen i denna undersökning tenderade att förklara sin omvärld på ett naturvetenskapligt sätt i 
högre grad än de vuxna. Denna studie visar inte varför eller om det ska ses som något positivt 
eller negativt, men vetskapen om att det kan vara så kan ge en grund för att reflektera över det 
egna sättet att prata med barn om naturvetenskapliga fenomen. 

Avgränsningar och förslag på vidare forskning 
En naturvetenskaplig diskussion kan lätt övergå i något annat. Ett samtal om väder kan via 
årstider, födelsedagar och kalas lätt komma in på olika traditioner och kulturer. Detta är intressant 
både ur ett lärandeperspektiv och för den som letar efter ett tema till nästa projektarbete, men 
inget som har fått ta plats i denna undersökning. 

Det hade varit intressant att se huruvida den naturvetenskap som urskiljts i samtalen stannade där 
eller om den följdes upp i den planerade pedagogiska verksamheten. Detta fick dock inte plats i 
denna rapport. Undersökningen skulle kunna tjäna som underlag för att jämföra det vardagliga 
samtalet med förskolans planerade pedagogiska verksamhet.  

För att få en uppfattning av om det faktiskt var barnens intressen som kom fram i samtalet hade 
det varit intressant att studera vem som initierade samtalsämnena, barn eller pedagoger. Detta tar 
jag dock inte upp i denna undersökning då jag inte kunnat utläsa detta tydligt nog i observations-
materialet. Det hade krävt betydligt fler observationer. En möjlig vidareutveckling är en under-
sökning om i vilken utsträckning barn får styra samtal själva och om barns idéer och tankegångar 
faktiskt tas till vara i förskolans verksamhet. Denna studie skulle också kunna ligga till grund för 
en undersökning om hur naturvetenskapliga teman och aktiviteter väljs ut på förskolan. Steget 
efter observationer av barnens samtal blir att använda urskiljda teman och intressen i den 
planerade verksamheten. Kanske upptäcks något som kan ligga till grund för ett projektarbete. 

Samtal som utgångspunkt för vidare studier 
Den här studien har satt fokus på barnens samtal och dess vetenskapliga innehåll. Nästa steg i 
processen att använda sig av det informella lärandet skulle kunna vara reflektioner över vilka 
möjligheter som finns att gå vidare med den kunskap man kan tillägna sig av observationer i en 
vardagssituation. 

En möjlighet är att tänka över sin egen roll i samtalet. Vad är det barnen direkt eller indirekt 
frågar efter? Är det något de faktiskt vill veta och vilket är i så fall det bästa sättet att ta reda på 
det? Valet pedagogen måste göra direkt är att antingen låta ämnet bero, föra samtalet vidare, med 
svar eller motfrågor, eller att ta upp ämnet till senare diskussioner eller experiment. Det är inte 
säkert att barnen upplever någon skillnad i verksamheten, men ett aktivt val baserat på barnens 
samtal borgar för en mer genomtänkt pedagogisk verksamhet och större möjligheter att hitta 
barnens egna frågor och heta ämnen. Genom att frångå den egna planeringen och i stället låta 
barnens frågor och undersökningar ligga till grund för projekt kan man uppnå eller sträva mot 
flera mål i läroplanen (Elfström et al., 2008, s. 55). Ett exempel på temaarbete från denna studie 
skulle kunna vara fenomenet isolering. Tjocka eller tunna kläder är inte varma eller kalla i sig, 
men det är så orden används. Här finns utrymme för en större förståelse för vad isolerande 
kläder faktiskt gör. Isolering är inte ett ord som vanligtvis används tillsammans med barn, men 
det finns många spännande sätt att arbeta med begreppet. Vintern är ett bra tillfälle att till 
exempel fundera på hur det kan vara varmare under snön än ovanför och hur mössen kan bo där. 
Andra möjliga frågor att arbeta med kan vara om djuren med päls inte blir för varma på 
sommaren eller vad som händer om en snögubbe får tjocka kläder. Det finns många sätt att 
bredda begreppet isolering med kopplingar till barns varma kläder. 
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Avslutande reflektion 
Det är roligt och intressant att fyra- och femåringarna har ett så stort naturvetenskapligt 
ordförråd. Det är inget jag har tänkt på förut och det var inte så tydligt ens under observa-
tionerna, men resultatet av drygt tre timmars observationer visar ett stort antal ord som synliggör 
barnens förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Idén att förståelsen för ett begrepp kan 
utvecklas utan något ord för det är en ny tanke för mig. Det är egentligen självklart. Ett spädbarn 
har en uppfattning om ”mamma” som en källa till mat, värme och trygghet utan att kunna några 
ord alls. 

Det är mycket intressant att bara tre och en halv timmes observation i en situation utan natur-
vetenskapliga pedagogiska avsikter kan ge ett så stort underlag för naturvetenskapliga aktiviteter 
baserade på barns egna intressen och samtalsämnen. Det visar att det inte behöver vara svårt att 
hitta intressanta naturvetenskapliga ämnen att studera, inte heller bör det vara svårt att låta barn 
äga sina egna frågor. Det gäller bara att lyssna. 

Personligen har jag alltid velat ha naturvetenskapliga förklaringar till mina frågor. Om jag har 
frågat hur en medicin fungerar har jag velat veta hur molekylerna påverkar kroppens celler och 
varför, det faktum att ”febern försvinner” eller att ”tabletten hittar det onda och tar bort det” har 
inte räckt på långa vägar. Därför ligger frågan om förklaringsmodeller mig varmt om hjärtat, jag 
vet hur det känns att inte få det svar jag frågar efter. Att använda den för tillfället rätta för-
klaringsmodellen är trots det inget jag har tänkt på förut, men något jag kommer att tänka på i 
framtiden. 

Undersökningen har ytterligare bekräftat betydelsen av lärandets sociala sammanhang. Kunskaper 
behöver säkerligen bearbetas i varje individs eget medvetande, men det är i samtalet nya tankar 
föds, erfarenheter bekräftas, okända ord introduceras och kunskaper slår rot. Detta understryker 
också betydelsen av närvarande och aktiva pedagoger. Bland annat kan barn dra nytta av någon 
som hjälper dem att utveckla sitt ordförråd och att använda det på ett adekvat sätt. Visst lär sig 
barn mycket nytt av varandra, men en kunnig lärare kan styra erfarenheter och diskussioner mot 
nya spännande undersökningar och upptäckter och kanske, med tiden, hjälpa till att ta udden av 
några missuppfattningar. 

Tack 
Jag vill rikta ett varmt tack till barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna på förskolan utan vilkas 
tålamod och förståelse det hade varit svårt att genomföra denna studie. 

Jag vill också tacka min handledare Annie-Maj Johansson för alla kloka råd och förslag under 
arbetet med studien.  
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Bilaga 1: Informantbrev till föräldrar 

Till föräldrar med barn på xxx Förskola, avdelning xxx 

Information om examensarbete om hur en vardaglig situation kan bli en lärande 
situation inom naturvetenskap  

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 
I slutet av utbildningen till förskollärare skrivs ett examensarbete. Jag har valt att skriva om hur en vardaglig 
situation kan bli en lärande situation inom naturvetenskap.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur en vardaglig situation kan nyttjas med avseende på 
naturvetenskapligt lärande. Jag vill observera hur pedagoger och barn samtalar om olika naturvetenskapliga 
fenomen för att få en närmare förståelse för hur det lärorika samtalet ser ut och kan utvecklas.  

Jag har valt ämnet för att jag tycker att den vardagliga samvaron mellan barn och pedagoger är en stor resurs 
att ta vara på. Den planerade pedagogiska verksamheten upptar en förhållandevis liten del av dagen på en 
förskola, därför vill jag undersöka den spontana pedagogiken. 

Praktiskt genomförande 
Jag planerar att göra observationer, dvs lyssna på vad som sägs och anteckna, i avdelningen xxxs del av 
hallen under på- och avklädning av ytterkläderna. Jag kommer inte att fotografera eller göra film- eller 
ljudupptagningar. Jag har valt att begränsa mig till xxxbarnen för att få ett hanterbart antal barn och vuxna 
att observera och för att de barnen dels är äldst och har störst ordförråd, dels är mest vana vid mig. Jag 
planerar att genomföra observationerna vid ett eller ett par tillfällen om dagen under vecka 46, 12-16 
november, och jag kommer att informera barnen om vad jag gör och be om deras tillstånd.  

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du eller Ditt barn kan när som helst avbryta deltagandet utan 
närmare motivering. Verksamheten är densamma vare sig ditt barn medverkar i studien eller inte.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Det jag kommer att koncentrera mig på under observationerna är ord och begrepp som berör 
naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Jag är inte i första hand intresserad av vem som säger något, utan 
av vad som sägs. I den mån jag citerar eller hänvisar till någon individ kommer namnet att fingeras. 
Uppsatsen kommer inte att innehålla något som kan identifiera förskolan eller någon person. När uppsatsen 
är färdigskriven förstörs allt insamlat råmaterial och den färdiga rapporten kommer att finnas tillgänglig för 
de som vill läsa den. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Xxx 2012-10-28 

Med vänliga hälsningar 

___________________________________ ___________________________________ 
Student:   Handledare Högskolan Dalarna: 
Sara Hårdén      Annie-Maj Johansson 
E-post: xxx   Universitetsadjunkt Naturvetenskapsdidaktik 
Tel: xxx   E-post: xxx 
    Tel: xxx 

  



 

 

 

Svarstalong för:  

Förfrågan angående ditt barns deltagande i undersökning om hur en vardaglig situation kan 
bli en lärande situation inom naturvetenskap 

Vänligen lämna till mig, Sara, eller någon i personalen senast den 9 november 2012. 

 

Mitt barn får delta i undersökningen  

  
Mitt barn får inte delta i undersökningen  
 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: ___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________________  

 

Datum: ____________________________________________________________________  

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Informantbrev till pedagoger 

Till pedagoger på xxx Förskola 

Information om examensarbete om hur en vardaglig situation kan 
bli en lärande situation inom naturvetenskap  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
I slutet av utbildningen till förskollärare skrivs ett examensarbete. Jag har valt att skriva om hur en 
vardaglig situation kan bli en lärande situation inom naturvetenskap.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur en vardaglig situation kan nyttjas med avseende på 
naturvetenskapligt lärande. Jag vill observera hur pedagoger och barn samtalar om olika 
naturvetenskapliga fenomen för att få en närmare förståelse för hur det lärorika samtalet ser ut och 
kan utvecklas.  

Jag har valt ämnet för att jag tycker att den vardagliga samvaron mellan barn och pedagoger är en stor 
resurs att ta vara på. Den planerade pedagogiska verksamheten upptar en förhållandevis liten del av 
dagen på en förskola, därför vill jag undersöka den spontana pedagogiken. 

Praktiskt genomförande 
Jag planerar att göra observationer, dvs lyssna på vad som sägs och anteckna, i avdelningen xxxs del 
av hallen under på- och avklädning av ytterkläderna. Jag kommer inte att fotografera eller göra film- 
eller ljudupptagningar. Jag har valt att begränsa mig till Xxxbarnen för att få ett hanterbart antal barn 
och vuxna att observera och för att de barnen dels är äldst och har störst ordförråd, dels är mest vana 
vid mig. Jag planerar att genomföra observationerna vid ett eller ett par tillfällen om dagen under 
vecka 46, 12-16 november, och jag kommer att informera barnen om vad jag gör och be om deras 
tillstånd.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. 
Verksamheten är densamma vare sig du medverkar i studien eller inte.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Det jag kommer att koncentrera mig på under observationerna är ord och begrepp som berör 
naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Jag är inte i första hand intresserad av vem som säger 
något, utan av vad som sägs. I den mån jag citerar eller hänvisar till någon individ kommer namnet att 
fingeras. Uppsatsen kommer inte att innehålla något som kan identifiera förskolan eller någon person. 
När uppsatsen är färdigskriven förstörs allt insamlat råmaterial och den färdiga rapporten kommer att 
finnas tillgänglig för de som vill läsa den. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Xxx 2012-10-28 

Med vänliga hälsningar 

___________________________________ ___________________________________ 
 

Student:   Handledare Högskolan Dalarna: 
Sara Hårdén      Annie-Maj Johansson 
E-post: xxx   Universitetsadjunkt Naturvetenskapsdidaktik 

Tel: xxx   E-post: xxx 

    Tel: xxx 



 

 

 

Svarstalong för:  

Förfrågan angående ditt deltagande i undersökning om hur en vardaglig situation kan bli en 
lärande situation inom naturvetenskap 

Vänligen lämna till mig, Sara, senast den 12 november 2012. 

 

Jag vill delta i undersökningen  

  
Jag vill inte delta i undersökningen  
 

 

Underskrift: ___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________________  

 

Datum: ____________________________________________________________________  

 

 
  



 

 

 

Bilaga 3: Nytt i den reviderade läroplanen 

Följande strävansmål inom naturvetenskap och teknik tillkom när Lpfö 98 reviderades 2010: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn /…/ 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 
om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

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

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap” (Lpfö 98, 2010, s. 10). 

Följande kapitel om uppföljning, utvärdering och utveckling är nytt i den reviderade läroplanen: 

”2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i 
deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt 
inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns 
utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras 
kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 
organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 
förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 
arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna 
sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 
väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. 
Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 

Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för 

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 
och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 
möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,  

• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras 
med varandra i det pedagogiska arbetet, 

• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, 
aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, 



 

 

 

• att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 
kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och 
lärande som förskolan bidrar med, 

• att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar 
verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga 
målområden kritiskt granskas, och 

• att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 
kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till 
utveckling och lärande. 

Arbetslaget ska 

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och 
lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om 
förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa 
barns förändrade kunnande inom olika målområden, 

• dokumentera, följa upp och analysera 

– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid 
vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig, 

– hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till 
de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 

• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har 
möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och  

– föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras 
perspektiv tas till vara” (Lpfö 98, 2010, s. 14-15). 


