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Syftet med studien är att få inblick i om vad och hur de yngsta barnen (1-2 år) 
samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap samt om vilka 
förutsättningar det finns för deras möjligheter att utforska naturvetenskap inom 
förskolans verksamhet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod, där 
icke-deltagande observationer har utförts på två olika förskolor. Resultatet och 
slutsatsen av studien visar att de yngsta barnen utforskar flera olika 
naturvetenskapliga fenomen både kroppsligt, verbalt, med sinnena samt genom 
imitation och iakttagelse. Barns uppmärksammande av varandras 
naturvetenskapliga utforskande, förskollärarens roll samt miljö och dess 
material visar på centrala förutsättningar för de yngsta barnens möjligheter att 
utforska naturvetenskap.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: förskola, naturvetenskap, de yngsta barnen, samspel, 
kommunikation, förskollärare 

 



 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning ........................................................................................................... 1	

1.1	 Problemområde, syfte och frågeställningar .............................................. 2	

1.2	 Uppsatsens disposition ............................................................................. 2	

2	 Bakgrund .......................................................................................................... 2	

2.1	 Avgränsningar i litteratursökning ............................................................. 2	

2.2	 Styrdokument ............................................................................................. 3	

2.3	 Tidigare forskning ...................................................................................... 3	

2.3.1	 De yngsta barnens samspel och kommunikation ............................... 3	

2.3.2	 De yngsta barnens möte med naturvetenskap .................................. 4	

2.3.3	 Fysiska miljön i förskolan .................................................................. 6	

2.3.4	 Psykiska miljön i förskolan ................................................................. 7	

2.4	 Teori .......................................................................................................... 8	

2.4.1	 Sociokulturellt perspektiv ................................................................... 8	

3	 Metod .............................................................................................................. 10	

3.1	 Metodval ................................................................................................... 10	

3.2	 Urval ......................................................................................................... 10	

3.3	 Genomförande ......................................................................................... 10	

3.3.1	 Dataanalys .......................................................................................... 11	

3.4	 Studiens trovärdighet ............................................................................... 12	

3.5	 Forskningsetik .......................................................................................... 12	

3.6	 Reflexivitet ............................................................................................... 13	

4	 Resultat och analys ......................................................................................... 13	

4.1	 Observationer ........................................................................................... 13	

4.1.1	 Barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen i samspel och 
kommunikation ............................................................................................. 14	

4.1.2	 Barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen med artefakter 
eller naturmaterial utomhus ......................................................................... 18	

4.1.3	 Barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen med artefakter 
inomhus ......................................................................................................... 21	

5	 Diskussion ...................................................................................................... 23	



 

5.1	 Resultatdiskussion ................................................................................... 23	

5.1.1	 De yngsta barnen utforskar flera naturvetenskapliga fenomen ....... 23	

5.1.2	 De yngsta barnen samspelar och kommunicerar i mötet med 
naturvetenskap ............................................................................................. 24	

5.1.3	 Det finns flera förutsättningar för de yngsta barnens möjligheter att 
utforska naturvetenskap ............................................................................... 25	

5.2	 Metoddiskussion ...................................................................................... 27	

5.2.1	 Slutsats .............................................................................................. 28	

5.2.2	 Studiens betydelse för förskollärarens yrkesroll ............................. 28	

5.2.3	 Fortsatt forskning ............................................................................. 28	

Referenser ............................................................................................................ 29	

Bilaga 1 .................................................................................................................. 31	

Bilaga 2 ................................................................................................................ 32	

Bilaga 3 ................................................................................................................. 34	

 

 

 

 

 

 

	
 

 



 1 

	

1 Inledning 

Trots läroplanens tydliga intentioner om naturvetenskapens betydelse för barn är 
litteraturen om de allra yngsta barnen i förskolan begränsad. Detta väckte intresse 
och nyfikenhet att studera hur och om vad de yngsta barnen (1-2 år) samspelar och 
kommunicerar i mötet med naturvetenskap i förskolans verksamhet samt undersöka 
vilka förutsättningar som finns i verksamheten för barnens möjligheter att utforska 
naturvetenskap.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhålls det att: 

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 (s.10). 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (s.12).  

I läroplanens målformuleringar tydliggörs det att naturvetenskap och dess innehåll 
skall riktas till alla barn i förskolan. Det naturvetenskapliga arbetssättet lyfts också 
fram, gällande barnens möjligheter att genom olika former utveckla sitt 
meningsskapande inom naturvetenskap (Skolverket, 2016). Därav finns ett intresse 
att närmare undersöka hur de yngsta barnen, som inte ännu har det verbala språket, 
skapar mening, samspelar, kommunicerar och utforskar naturvetenskapen i sin 
rådande förskolemiljö. Härvid belyses även förskolans miljö som ska stärka barns 
intresse och som en viktig del i arbetet att utmana barnen vidare i deras intressen för 
naturvetenskap genom att de får erövra nya egenskaper och kunskaper. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) hänvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan som 
framhäver miljöns betydelse med utgångspunkt i att barnen lär sig om sig själva och 
sin omgivning när de möter världen i olika sammanhang. De tillämpar begreppet 
pedagogisk miljö, vilket omfattar ”miljöns fysiska utformning, material, samspel 
mellan barn och vuxen samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten” 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 62). 

Skolverkets (2015) naturvetenskap- och tekniksatsning belyser att barnperspektiv, 
samspel och kommunikation är av stor vikt för hur olika situationer, inom 
verksamheten, utvecklas. Detta är oberoende av vilket innehållsområde som är i 
fokus. Den relationella synen på lärande, som läroplanen för förskolan framhåller, 
karakteriseras av att lärandet är beroende av kommunikation och samspel 
(Skolverket, 2015). 

Eftersom barnen redan är utforskande individer i tidigt skede och förskolan ska 
arbeta för att lägga grunden för det livslånga lärandet, är det betydelsefullt att 
utforska hur de yngsta barnen kommunikativt och i samspel möter naturvetenskap 
och huruvida miljön ger förutsättningar för barnen, i samband med det 
naturvetenskapliga lärandet.  

En bredare kunskap gällande de yngsta barnens möte med naturvetenskap i 
verksamhetens rådande kontext är av intresse, då skilda perspektiv kan bidra till 
ökad förståelse för hur en förskollärare kan närma sig barns perspektiv i deras möte 
med naturvetenskapen.  
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1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar 

Enligt läroplanen förväntas förskollärare skapa möjligheter för barnen att utforska 
naturvetenskap oavsett ålder samt utforma förskolans lärandemiljö utifrån deras 
behov i syfte att främja deras utveckling och lärande. 

Syftet med studien är att studera hur och om vad de yngsta barnen (1-2 år) samspelar 
och kommunicerar i mötet med naturvetenskap i förskolans verksamhet samt vilka 
förutsättningar det finns i verksamheten för de yngsta barnens möjligheter att 
utforska naturvetenskap.  

Frågeställningar: 

• Hur och om vad samspelar och kommunicerar de yngsta barnen i mötet med 
naturvetenskap? 
 

• Vilka förutsättningar finns inom förskolans verksamhet för de yngsta barnens 
möjligheter att utforska naturvetenskap? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I följande kapitel presenteras studiens bakgrund, där en redogörelse av 
avgränsningar i litteratursökning och styrdokument för förskolan samt tidigare 
forskning som är relevant för studiens syfte. Tidigare forskning är indelat i fyra olika 
teman; de yngsta barnens kommunikation och samspel, de yngsta barnens möte med 
naturvetenskap, fysiska miljön i förskolan och psykiska miljön i förskolan. Kapitlet 
avslutas med studiens val av teori och dess bärande begrepp. I tredje kapitlet 
presenteras studiens metod i följande avsnitt; metodval, urval, genomförande, 
studiens trovärdighet, forskningsetik och reflexivitet. I fjärde kapitlet redogörs 
studiens resultat och analys. Avslutningsvis, i femte kapitlet, presenteras 
diskussionskapitlet, som inleds med metoddiskussion och därefter 
resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med en slutsats, studiens betydelse för 
förskollärarens yrkesroll samt förslag på fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis avgränsningar i litteratursökning inför 
studien. Därefter presenteras förskolans styrdokument samt tidigare forskning som 
är relevant för denna kvalitativa studie. Avslutningsvis redogörs för studiens 
teoretiska perspektiv. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I litteratursökningen användes databaserna ERIC (ProQuest), ERIC (EBSCOhost) 
och Google scholar. Sökorden på engelska var bland annat: preschool, young 
children, toddlers, nature, nature of science, interact, communication. Sökorden på 
svenska var bland annat: förskola, de yngre barnen, naturvetenskap, mötet med 
naturvetenskap, samspel och kommunikation. Efter en systematisk genomgång av 
litteratursökningen gjordes ett urval där litteraturen begränsades till ny och relevant 
forskning för denna studie. 
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2.2 Styrdokument 

I förskolans läroplan framhålls det att förskolan ska erbjuda en trygg, inbjudande och 
innehållsrik miljö, som inspirerar barnen att utforska omvärlden. Miljön ska även 
utmana, främja och locka deras nyfikenhet till lek, aktiviteter och kreativitet 
(Skolverket, 2016). 

Dessutom lyfter förskolans läroplan att vid utformningen av miljön ska barnens 
intresse och behov ligga till grund såväl som till planeringen av verksamheten. 
Förskolan ska erbjuda en god miljö för utveckling och lärande, där barns nyfikenhet, 
förståelse och intresse för naturvetenskap utmanas och stimuleras (Skolverket, 2016). 
Det framgår även att, oavsett ålder, ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar 
sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap” (Skolverket, 2016, s. 10).  

2.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs det för olika studier som gjorts i relation till syftet att 
studera de yngsta barnens utforskande om naturvetenskap samt vilka förutsättningar 
som finns för de yngsta barnens möjlighet att utforska naturvetenskap.  

2.3.1 De yngsta barnens samspel och kommunikation 

De yngsta barnen samspelar och kommunicerar på flertalet olika sätt utöver det 
verbala språket. Hildéns (2014) studie visar att de yngsta barnen (1-2 år) ofta 
kommunicerar i form av en gemensam handling, vilket bidrar till en vi-känsla. Detta 
genom att de exempelvis upprepar vad det andra barnet gör eller dess gester, 
efterliknar varandras ljud, leker följa John eller hoppar på kuddarna på samma sätt. 
Studien visar att de yngsta barnen kommunicerar genom att utnyttja rummet och 
inte endast via rörelser, gester och blickar. De använder rummet exempelvis genom 
att ställa sig i fönstret likadant som kompisen gjort. Hildén menar att barn kan 
berätta mycket mer än vad vi tror. Barnen i studien kommunicerade genom att 
uppmärksamma varandra i följd av att hälsa, ta på eller knuffa ett annat barn. Vidare 
menar Hildén att barnen använder kroppen för att visa att de leker tillsammans, 
genom att rikta den samt att de kommunicerar i turordning där exempelvis deras 
svar hakar i varandra eller att de använder tydliga pauser och därmed anpassar sig till 
varandra. Hildén pekar på ett exempel utifrån två barn som gick tillsammans 
utomhus och när det ena barnet ramlade stannade det andra barnet och väntade in 
sin kompis. De började därefter att gå igen exakt samtidigt. Studien visar att de 
yngsta barnen kan svara på flertalet olika sätt och Hildén anser att den icke-verbala 
kommunikationen är viktig att uppmärksamma för att de yngsta barnens röster ska 
bli hörda. 

Engdahl (2011) har, i likhet med Hildén, studerat hur de yngsta barnen (17-24 
månader gamla) kommunicerar, samspelar och involverar varandra, under den fria 
leken. De övergripande resultaten stödjer ett teoretiskt perspektiv där mycket små 
barn är sociala aktörer, med vissa kompetenser. Deras strategier för att bjuda in 
varandra till lek visade sig mestadels baseras på icke-verbal kommunikation som 
ansiktsuttryck, gester, röstkvalitet och rörelseförmåga. De använde sig även av ett-
ords meningar för att understryka deras lekinviter. Lekinviter från ett ettårigt barn 
var dock inte alltid lyckade, då ett sådant närmande kan bli avvisat eller ignorerat 
från ett annat ettårigt barn. Engdahls studie visade att känslor som skratt och 
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leenden hos barn förstärker deras kommunikation och turtagning i lek. Barnen visade 
förhandlingsstrategier gällande hur lekinteraktionerna skulle fortgå såsom att till 
exempel upprepade gånger slänga en flaska i marken. Ett vanligt sätt som barnen 
använde för att avsluta sin medverkan i en pågående lek var att endast vända sig om 
och gå därifrån. De andra barnen som var involverade i leken gav inga reaktioner när 
detta skedde, vilket medförde att sättet de avslutade leken på kan ses som något 
accepterat bland de yngsta barnen. 

2.3.2 De yngsta barnens möte med naturvetenskap 

Under detta avsnitt beskrivs forskning som visar hur de yngsta barnen på olika sätt 
möter naturvetenskap. Förskollärares inställning till naturvetenskap lyfts även i 
relation för att stödja barns utforskande av naturvetenskap.  

Klaar och Öhmans (2012) har studerat de yngsta barnens kroppsliga undersökande 
och utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Studien visar att barn utvecklar 
naturvetenskapligt lärande genom kroppsligt, fysiskt och praktiskt erfarande. Ett 
exempel är genom videoinspelning där forskarna har fångat ett barns möte med 
friktion. Barnet, Robert, försöker klättra upp på en kulle, där han möter olika 
underlag på vägen såsom is, smält is och lera. Utifrån videoinspelningen kunde de se 
hur han saktade ner, stod på alla fyra och med försiktighet försökte ta sig upp på 
toppen av kullen. Dessa nya erfarenheter och naturupplevelser, gav Robert ett 
lärande om att is är halt genom kroppsliga erfarenheter som att gå långsamt med 
böjda knän. Detta gav honom ett utökat sätt att kunna möta naturvetenskapliga 
fenomen i framtida situationer, som att exempelvis inte halka på isiga underlag. Likt 
Klaar och Öhmans studie visar Caimans (2015) studie att barns utforskande sker 
genom praktiskt erfarande. Caiman lyfter material och miljö som betydelsefullt i syfte 
att utveckla barns lärande om naturvetenskap samt deras omsorgskänsla för miljö 
och en hållbar framtid. Ett exempel som Caiman lyfter var när barnen tillsammans 
fick studera levande djur, grodor, i förskolans verksamhet. Barnen fick då på nära 
håll både utforska grodans utseende och beteende. Ett barn visade både kroppsligt 
och verbalt hur en groda fångar en fluga, genom att stå still och frysa kroppen till att 
sedan göra ett utfall där handen blir tungan som fångar flugan. I detta exempel 
menar Caiman att barnet återskapar och berättar från tidigare erfarenheter, och visar 
på sina kunskaper om grodans jaktbeteende och därmed skapar mening utifrån 
innehållet. Klaar och Öhman (2012) och Caimans (2015) studier visar betydelsen om 
hur barn kroppsligt samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap. 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) anser att förskollärare kan få 
syn på barnens naturvetenskapliga utforskande om de sätter på sig de 
”naturvetenskapliga glasögonen”. Detta innebär att förskollärare exempelvis kan 
uppmärksamma fenomen som tyngdkraft, friktion, acceleration eller fart, detta 
exempelvis när barnen släpper ner diverse föremål i rutschkanan. Även om barnet 
inte bemästrar det verbala språket än, använder det rösten för att markera vilket 
föremål som åkte snabbast i rutschkanan, förtjusning, eller bara att de vill fånga 
andras uppmärksamhet. Författarna lyfter att en vanlig syn gällande de yngsta 
barnen är att deras aktiviteter ses som tillfälliga och oplanerade. Om en vuxen tar 
längre tid att mer noggrant observera, kan det bli tydligt att barnen ägnar sig åt 
tålmodigt undersökande, vilket ökar barnens förutsättningar för att utforska 
naturvetenskapen. Elfström m.fl. tar upp ett exempel från en yngrebarnsavdelning, 
där många av barnen ville hjälpa till varje gång de fick in varor, i form av stora 
kartonger och balar med blöjpaket, till avdelningen. Barnen visade intresse för att 
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förflytta tyngre objekt än de själva genom att dra och släpa. Utifrån detta lät 
förskollärarna barnen att, i mindre gruppkonstellationer, få möta dessa objekt mer 
koncentrerat i ett större rum. Rummet tömdes och materialet som de ville att barnen 
skulle få möta placerades i mitten av rummet. Alla barnen visade stor aktivitet i mötet 
med materialet, men bemötte det på skilda sätt. Detta visades exempelvis genom att 
ettåringarna satte sig på paketen, ålade över dem, lyfte och bar eller sköt fram dem. 
Ettåringarna slickade på och bet i plasten samt luktade och balanserade med böjda 
knän på paketen. Några barn började direkt att kroppsligt utforska i rummet medan 
vissa barn först iakttog de andra innan de prövade själva. Tvååringarna visade 
aktivitet genom att exempelvis släpa runt blöjpaketen, balansera på dem, sjunga 
“blöj, blöj, blöj, hoppa, koja”, hoppa ner från blöjpaketen, ramla omkull samt skratta. 
Barnen samspelade och härmade varandra exempelvis när ett barn använde ett paket 
som om den red på en häst och de andra barnen började göra likadant.  

I likhet med Elfström m.fl. (2014) lyfter Fleer, Gomes och March (2014) relationens 
betydelse mellan förskolemiljön och ”sciencing attitude”, det vill säga förskollärares 
positiva inställning till naturvetenskap, vilket innebär att ämnet naturvetenskap ska 
vara roligt och lustfyllt att arbeta med i barngruppen. Fleer, Gomes och March (2014) 
utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv när de undersökte olika situationer i 
barnens vardag där de erbjöds att utforska naturvetenskap. Studien visade vikten av 
att kombinera kunskaper om naturvetenskap i barns lek och lärande. Forskarna 
menar att förskollärare bör utforska förskolans inomhus –och utomhusmiljö samt 
närmiljön för att utveckla ”sciencing attitude”. Undersökningen visade att barns 
lärande kring naturvetenskap främjas om en förskollärare innehar en positiv 
inställning till naturvetenskap. Detta eftersom förskollärare medvetet tänker kring 
naturvetenskap i förskolans kontext och tar tillvara på material i dess miljö samt 
upplever och utforskar tillsammans med barnen, skapas meningsfullhet om 
naturvetenskapliga fenomen i barnens vardag.  

I Thulins (2011) avhandling presenteras tre delstudier där hon har studerat hur barn 
och förskollärare arbetar med naturvetenskapliga fenomen, språkbruk mellan 
förskollärare och barn samt barns frågor och intresse för det aktuella innehållet. 
Studien visade att barns naturvetenskapliga språkbruk inte stimuleras, utan istället 
används ett vardagligt och antropomorfiskt (att tala om djur och ting i mänskliga 
termer) språkbruk av förskollärarna. I relation till detta visade studiens resultat att 
barn reagerar med en ”kommunikativ känslighet”, vilket Thulin menar att barn 
tillägnar sig ”ett visst språkbruk på samma sätt som de tillägnar sig språk i övrigt, det 
vill säga i kommunikation med andra” (s. 92). Dock menar Thulin att förskollärare 
bör utveckla och använda det naturvetenskapliga språkbruket genom att introducera 
nya begrepp, vilket ger förutsättningar för barns lärande av naturvetenskap. Studien 
visade även att barns frågor inte blir besvarade eller möts med en motfråga utan 
istället är det förskollärarnas frågor till barnen som sätts i fokus i samtalen.  

I likhet med ovanstående studie lyfter Smidt (2010) övergången från vardagliga till 
vetenskapliga begrepp utifrån Vygotskijs tankar gällande pedagogik och 
undervisning, och preciserar innebörden av de olika begreppen. Vardagliga begrepp 
är de som barnen möter i vardagen via aktiviteter och interaktioner på olika ställen i 
samhället och i hemmet. Barnen utvecklar vardagliga samt spontana begrepp i lek 
och samspel med andra, vilket kan vara situationer såsom skolstart, semester eller 
matlagning. Det sker en språklig mediering som bidrar till begreppslärande kopplat 
till deras egna liv. Smidt menar att styrkan i vardagsbegreppen är att de inte är 
beroende av minnet eftersom de skapats ur förstahandserfarenheter. Vetenskapliga 
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begrepp skapas i de sammanhang där någon typ av undervisning sker, främst i ett 
formellt kunskapssystem. Barnen bekantar sig med vissa, som ingår i kulturen, 
abstrakta begrepp när de befinner sig i en formell undervisningsmiljö. När barnet får 
interagera med någon vuxen eller något barn som besitter mer kunskap, grundas en 
kännedom hos barnet för dessa mer generella och abstrakta begrepp. 

En annan forskningsgren intresserar sig för vad som sker när fysik blir lärområde i 
förskolan. Larsson (2016) visar på hur barnen möter och tar sig an fysikaliska 
fenomen i sin vardag samt visar på den bredd av möjligheter som finns inom 
verksamheten för det fysikaliska lärandet. Hon menar att förskollärare måste skapa 
och fånga tillfällen då möjligheterna finns för att utforska samt samtala om skilda 
fysikaliska fenomen. Larsson hävdar att det inte handlar om att förskollärare ska vara 
fysikexperter, utan om att besitta kunskap kring fenomenet i fokus och kring 
strategier för att inspirera barnens lärande samt att miljön är rik på innehåll för 
utforskande/lek. Genom att besitta kunskap kring naturvetenskapliga fenomen kan 
en förskollärare öka barnens förutsättning för att utforska naturvetenskapen.  

Den första av Larssons (2016) studier, där förskolan som studeras inte arbetar uttalat 
med fysik, visar att barnen utforskar och leker i mötet med fysikaliska fenomen. 
Exempelvis när ett barn halkar på golvet och flera barn börjar prova att glida över 
golvet. Förskollärarna missar dock tillfället att samtala om vad som sker och bemöter 
istället barnen utifrån ett omsorgsperspektiv. Detta exempelvis när barnen uppmanas 
av förskollärarna att vara försiktiga med pulkan när de drar den i gruset eller att de 
inte ska leka med tomaten, som de utforskar på bordsskivan. I den andra delstudien 
där en förskola arbetar i teman med fysikaliska fenomen tydliggörs att barnen och 
lärarna åskådliggör kunskapen gemensamt. Exempelvis när lärarna, i utforskandet av 
vad som flyter eller inte på vatten, sätter igång ett resonemang kring vad, hur och 
varför i dialog med barnen. Larsson framhåller även att förskollärarna enbart 
använder vardagliga begrepp och anser att de även bör använda vetenskapliga 
begrepp som vidare kan fördjupa barnens kunnande.  

2.3.3 Fysiska miljön i förskolan 

Under detta avsnitt presenteras forskning om miljö, material samt platsens betydelse 
för barns utforskande av naturvetenskap.  

En studie intresserar sig för verksamhetens miljö samt materialets betydelse för 
barnens möjligheter till utforskande, i förhållande till naturvetenskap. Elfström, 
Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) menar att miljön på 
yngrebarnsavdelningar bör skapa möjlighet för barnen att agera, förändra, 
ommöblera samt att det finns möjlighet för dem att komma undan i en liten vrå där 
de kan ta en paus i sitt undersökande. De yngsta barnen kräver också tillgång till bra 
material som exempelvis färg, papper, pennor och lera, vilket skapar möjligheter för 
barnen att kommunicera. Om de yngsta barnen får möjlighet skildrar de gärna sina 
erfarenheter med hjälp av att till exempel bygga, måla eller teckna. Elfström m.fl. 
reflekterar kring hur miljön ser ut för de yngsta barnen i verksamheten och menar att 
det bör finnas fler objekt för barnen att kunna undersöka. Exempelvis nivåskillnader, 
tunnlar, olika underlag att gå på eller krypa över, mindre trappsteg, kugghjul, 
väggfasta ting som barnen kan ta på och som därmed förändras, trattar/rör som de 
kan stoppa saker i eller kanor samt rännor för bollar och bilar. De menar även att 
utformningen av rummet är lika betydelsefull som alla de objekt som finns 
tillgängliga, exempelvis olika former av tyger som går att dra ut, tungt och lätt 
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material samt föränderligt material. Elfström m.fl. (2014) menar att rummet ska ge 
”En större sinnlighet med plats för känsel, lukt, smak, syn och hörsel” (s. 94). 

Szczepanski (2013) har studerat lärares (verksamma i förskoleklasser till och med 
årskurs 6) syn på lärmiljöer och platsens betydelse för lärande samt undervisning, ur 
ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Han menar att utomhuspedagogiken skapar 
möjlighet för ett platsbaserat lärande och en undervisning som tydliggör 
lärandeobjekten och gör dem synliga i dess naturliga miljö. Ett samspel mellan 
textbaserad (intellektuella redskap) och icke-textbaserad (fysiska redskap) 
verksamhet kan förekomma. Szczepanski lyfter fram mönster i summerandet av sin 
kunskapsöversikt över platsens innebörder. Dessa är bland annat att den kroppsliga 
interaktionen fungerar som en väsentlig grund för förståelsen av det 
utomhusbaserade lärandet. Ett erfarenhetsbaserat lärande förs fram där inomhus-
och utomhusundervisningen får komplettera varandra. Szczepanski (2013) menar att 
den rumsliga mångfalden bör expandera till att även inkludera utomhusmiljöerna i 
staden. Utifrån lärarnas uppfattningar vidgas det språkliga sättet att uttrycka sig vid 
ett utomhusbaserat lärande. Detta genom att hela kroppen och rörelsen används i 
lärandet då utomhusmiljön, speciellt skogen, uppfattas som en potential till 
pedagogiken och ett komplement till verksamhetens inomhusmiljö.  

2.3.4 Psykiska miljön i förskolan 

Eftersom förskolläraren är med och skapar grunden för barns lärande är den 
psykiska miljön av betydelse i arbetet med de yngsta barnens utforskande av 
naturvetenskap.  

Williams (2006) lyfter om lärandet som sker mellan barn. Hon menar att de yngsta 
barnen i förskolan naturligt dras till varandra, lär av varandra och samverkar 
otvunget och spontant. Däremot pekar Williams på att barns samverkan och 
samlärande är beroende av två nyckelfaktorer; miljö och attityd. När ett barn börjar 
på förskolan hamnar de och skapar en egen kultur med de barn, förskollärare och 
föräldrar som är delaktiga i den. Williams menar att med den kultur som skapas i 
verksamheten utgör förskolans miljö, där möten mellan barn och förskollärare blir 
samlärande situationer där varje individ lyfts fram, trivs och utvecklas. 
Förskollärarens attityd, det vill säga förhållningssätt och närvaro, lyfts även som 
betydelsefull för att främja kommunikation och samspel mellan barn. Vidare menar 
Williams att barn bör ta del av en variation av varandras uppfattningar för att bidra 
till deras förståelse om vilken mångfald av kunskap de besitter tillsammans och på så 
sätt skapa samlärande. Här menar hon att förskolläraren har en viktig uppgift att 
lyfta en mångfald av barns idéer och tankar om samma fenomen och därigenom göra 
barnen uppmärksamma på varandras insatser, där alla ses som en tillgång i gruppen.  

Mot bakgrund av Williams tankar om den psykiska miljön, det vill säga betydelsen av 
förskollärares förhållningssätt, närvaro och attityd, visar Pendrill, Hansson och 
Löfgrens (2014) studie en svårighet gällande förskollärarnas kompetens att kunna 
välja ut barns frågor eller situationer i syfte att berika det naturvetenskapliga 
lärandet. Deras vetenskapliga artikel bygger på barns frågor- och vardagliga 
situationer som 25 förskollärare har inrapporterat under en kurs inom 
fortbildningssatsningen ”Förskolelyftet”. Studien betonar vikten av att lyssna in barns 
frågor samt situationer, där resultat av analys visar en bredd gällande innehåll som 
förskollärare uppmärksammat. Studien visar även att när förskollärare har fokus på 
naturvetenskapligt innehåll har det skapat möjligheter för att identifiera frågor samt 
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situationer. Däremot visar studien att förskollärare har svårt att välja ut frågor samt 
situationer för att skapa meningsfulla lärandesituationer utifrån innehållet. Detta 
menar Pendrill m.fl. (2014) kan vara en brist i förskollärarutbildningen som menar 
att studenter behöver inte bara lära sig identifiera utan även lära sig att sortera 
mellan barns frågor samt situationer för att berika det naturvetenskapliga lärandet 
och meningsskapande erfarenheter. 

I Johanssons (2003) artikel behandlar hon vad barns perspektiv kan innebära för 
pedagoger. Författaren menar att förskollärares ställningstaganden, intentioner och 
agerande är av betydelse för om och hur barns perspektiv visar sig samt för att närma 
sig barns livsvärld. Johansson menar att människor kommunicerar med varandra 
genom att delta i varandras livsvärldar. Här tolkar Johansson att det inte är fråga om 
att känna precis som den andre, utan mer strävan efter att få förståelse för den 
andres livsvärld. I barnets sätt att vara och de olika uttryck barnet tar sig sker inte 
bara verbalt utan bildar en helhet kroppsligt, sinnligt, med gester, tonfall, 
ansiktsuttryck i olika situationer och sammanhang där förskolläraren ingår. I 
verksamheten behöver förskolläraren kroppsligt vara nära, med lyhördhet, försöka 
inta ett barns perspektiv och förstå deras olika uttryck utifrån deras livsvärld. 

Förskollärarna kan bidra till de yngsta barnens utveckling och lärande. I Jonssons 
(2013) studie presenteras betydelse av förskollärares attityder och kunskaper för att 
kunna närma sig och uppmärksamma de yngsta barnens (1-3 år) perspektiv. Det 
synliggörs att lärarens begreppsanvändning samt frågor med fokus på skilda innehåll 
från omsorg till ämnesinnehåll som naturvetenskap och matematik, bidrar till 
inkludering av alla barn där de blir tilltalade och sedda. Det blir tydligt att lärarens 
frågor har en viktig plats för kommunicerandet och mötet med barnen. Det 
framkommer även skillnader i lärares kommunikation med barnen, gällande innehåll 
samt hur lärarna beaktar och tar tillvara barnens egna uttryckssätt. Jonsson skapade 
tre kategorier som förklarar kommunikationen mellan barnen och lärarna. Den första 
kategorin innefattar kommunikation som domineras av att läraren tar initiativ, vilket 
medför att barnen blir passiva i ord och handling. Den andra kategorin utmärks av att 
barns lärande uppmuntras av lärare genom förstärkande, positiva gensvar och 
språklig acceptans, dock tillför dem inte några nya aspekter av innehållet eller utökar 
den pedagogiska dialogen. Vidare sker bekräftelse i form av att läraren, synbart utan 
att reflektera gör upprepningar i kommunicerandet med barnen, vilket visar på 
exempel där barnen är ledande och läraren efterföljande i kommunikationen. Den 
tredje kategorin kännetecknas av en synlig strävan mot att koppla meningen i det 
som görs och sägs, till den påtagliga omgivningen. Jonsson tolkar detta som ett 
vägledande samspel där ett ömsesidigt samtal får ske genom både barnens och 
lärarnas initiativtagande. 

2.4 Teori 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska perspektiv, där centrala begrepp som 
är av betydelse för denna studie lyfts fram. 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij var en psykolog som intresserade sig för hur människan genom arbete 
och kollektiv verksamhet i olika praktiker omskapar världen, och genom detta hur 
den mänskliga individen utvecklas psykologiskt. Vygotskij menar att människan 
formas som tänkande, kännande och kommunicerande individ genom sociala och 
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kulturella erfarenheter i samspel med andra (Säljö, 2011). Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv menar Säljö (2011) att när barnet börjar kommunicera med sin omgivning 
stimuleras barns utveckling och lärande. Säljö lyfter språkets betydelse som en 
kraftfull och viktig del för att barnet ska komma i kontakt med sin omgivning och bli 
delaktig i sociokulturella erfarenheter. Utifrån detta ämnar studien att närma sig 
barns möte med naturvetenskap genom att studera vilka förutsättningar det finns i 
verksamheten och hur barnen kommunicerar i den omgivningen förskolan erbjuder. 
I förhållande till det sociokulturella perspektivets teori om språkets betydelse ämnar 
denna studie att betona vikten av att förstå de yngsta barnens kommunikation, då de 
utöver verbalt kommunicerande använder kroppsspråk eller ansiktsuttryck. 

Med utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv beskriver Strandberg 
(2006) om rum för lärande, lärandets situerade natur, och vikten av att beakta till 
exempel förskolornas rum, då de har en stor påverkan på barnens lärande. Rummen 
innehåller och förmedlar känslor, erfarenheter, kunskaper samt förväntningar. De 
utgör en bakgrund för utveckling och lärande. Rummet kan antingen underlätta eller 
försvåra lärandet. Det handlar om att i praktiken utveckla en ”stödstruktur”, där 
pedagogiken förs framåt genom fysisk aktivitet, exempelvis när vi möblerar om. Att 
utveckla lärmiljöer är någonting som barn och vuxna kan skapa gemensamt och det 
bidrar till förändringar som känns och syns omgående. Gemensamma aktiviteter 
skapar en god grund för lärande. Strandberg (2006) har, med inspiration från det 
sociokulturella perspektivet, utvecklat en checklista över vad som är betydelsefullt att 
uppmärksamma i arbetet med rumsliga förändringar. Checklistan innehåller; 
Interaktion för samspel, hur barn kan relatera till varandra och samspela med 
läraren. Det andra är aktivitet om vad som är möjligt att göra i rummet. Det tredje är 
artefakter om vad barnen har tillgång till i rummet. Det fjärde och sista är kreativitet 
som belyser om det finns möjligheter för barnen att förändra rummet. 

Några av det sociokulturella perspektivets centrala begrepp är; artefakter, mediering, 
medierande och proximala utvecklingszonen. Begreppen fungerar som ett verktyg för 
att kunna synliggöra barns kommunikation, samspel och användande av olika 
redskap i deras möte med naturvetenskap. Artefakter innebär verktyg och tecken, 
som grundar sig i historiska erfarenheter, som hjälper individen att göra och tänka. 
Verktyg är föremål som människan skapat och tecken kan vara beskrivande 
exempelvis ord, bilder eller kartor. Verktyg och tecken kompletterar varandra med att 
det vi inte har i huvudet kan vi låna från verktyg. När individen samspelar med 
externa verktyg kallas det för mediering (Strandberg, 2006). Språket, som 
medierande, ses som ett hjälpmedel för tänkandet. Individens tankar förs vidare med 
hjälp av språket samt varierade symboler som redskap. Det är beroende av 
sammanhanget barnet vistas i, som de väljer vilket språk de behöver använda. När 
människor ställs inför språkliga utmaningar bildar de vidare begrepp som svar 
(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). Arnqvist (2015) hänvisar till 
Vygotskij och beskriver proximala utvecklingszonen som ett utrymme mellan det 
barn individuellt förmår att göra utan hjälp och det barn kan lösa med en mer 
kompetent individs hjälp. Barnet kan alltså få stöd av en vuxen som befinner sig i en 
annan utvecklingszon och på så sätt klara av situationen.  

Begreppet social kompetens och dess innebörd innefattar alla typer av samspel och är 
fundamentalt för utveckling (Strandberg, 2006). De emotionella, intellektuella, 
existentiella och sociala förmågor som barnet besitter har sin grund i sociala 
relationer. Barnets förbindelse till världen är från första början relationen till andra 
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individer. Vidare menar han att de flesta barn redan från start är socialt kompetenta 
och att samspel i sig är lärande och utveckling (Strandberg, 2006). 

3 Metod 

Metodkapitlet presenteras i följande avsnitt; metodval, urval, genomförande, 
studiens trovärdighet, forskningsetik och reflexivitet. 

3.1 Metodval 

Studien har en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2011) menar att kvalitativ 
forskning bygger på en strävan att fånga insidan av upplevelser och erfarenheter. Han 
lyfter induktiv syn mellan teori och praktik där forskningsresultatet är praktiskt 
orienterat. Icke deltagande observationer användes för datainsamlingen. Bryman 
(2011) menar att icke-deltagande observation handlar om en situation där 
observatören endast iakttar och icke deltar i det som sker i den aktuella miljön. Dock 
fanns undantag för de situationer då barnen sökte uppmärksamhet och blev 
bekräftade. Denna studie utförde vad Bryman (2011) kallar ostrukturerade 
observationer, där alla relevanta beteenden för syftet noterades. En mer öppen 
struktur i form av spalt användes som observationsmall där även fältanteckningar 
ingick. Bryman (2011) menar att inget observationsschema för registrering av olika 
beteenden ska användas i en ostrukturerad observation, utan syftet är att notera och 
beskriva hur deltagarna beter sig i en miljö. Observation som metod är lämplig för att 
studera spontana händelser och beteenden som äger rum i naturliga sammanhang 
(Patel & Davidsson, 2009), vilket var tanken med observationerna som utfördes på 
förskolorna. Patel och Davidsson (2009) menar att det behövs en planering av 
forskaren trots att observationerna är ostrukturerade. Det är exempelvis av vikt att 
bestämma hur observationerna registreras, vilket förhållningssätt som observatören 
tar sig an samt att ha kännedom om vad som utgör målet för observationerna. 

3.2 Urval 

Medvetet valdes förskolor ur ett bekvämlighetsurval. Totalt tio observationer gjordes 
på två olika förskolor. Antalet observationer avgjordes i förhållande till studiens 
tidsram. Urvalet av deltagarna i studien bestod av förskollärare och barn från 
yngrebarnsavdelningar (1-2 år). Missivbrev till förskolechefer, förskollärare och 
vårdnadshavare mailades till förskolecheferna samt förskollärarna på respektive 
förskola, där förskollärarna vidarebefordrade breven till arbetslagen och 
yngrebarnsavdelningarnas vårdnadshavare. Endast de barn vars vårdnadshavare 
godkände deltagande observerades.   

3.3 Genomförande 

I det här avsnittet redogörs för studiens genomförande och dataanalys. Tillsammans 
diskuterades de olika formerna av observationer. Utifrån diskussionen 
sammanställdes en spaltliknande observationsmall, som underlag för 
observationerna. Förskolecheferna kontaktades via mail för samtycke till studien. I 
mailet informerades de om studien och etiska forskningsregler. Efter godkännande 
skickades ett missivbrev till förskollärare på respektive avdelning där 
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observationerna skulle genomföras. Missivbrevet till förskollärarna innehöll 
information gällande studiens syfte och hur studiens förhållningssätt till Brymans 
(2011) och Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska regler för forskning (bilaga 1). 
Missivbreven till vårdnadshavarna delades ut av förskollärarna, där information 
gällande studiens syfte samt rättigheterna som gällde för deras barn. I den 
tillhörande samtyckesblanketten fick de ta ställning till om deras barn fick delta 
(bilaga 2).  

När godkännande från förskollärarna och vårdnadshavarna tillhandahållits, bokades 
tider med förskollärarna på respektive avdelning för att kunna påbörja 
observationerna. På den ena förskolan utfördes observationerna på en 
yngrebarnsavdelning under tre olika dagar, där observationstiden var cirka en timme 
vid varje tillfälle och innehöll flertal mindre observationer/händelser som 
registrerades. På den andra förskolan utfördes observationerna på en 
yngrebarnsavdelning under två olika dagar, där varje tillfälle var cirka två timmar och 
innehöll flera mindre observationer/händelser som registrerades. Observationerna 
på respektive förskola genomfördes av en enskild observatör.  

Inför observationerna skapades ett observationsunderlag (bilaga 3) för att inte gå 
miste om viktig data samt att underlätta sammanställningen av empirin. 
Anteckningar fördes i observationsmallen under observationerna. Barnen upplevdes 
inte som negativt påverkade av observatörernas närvaro under observationerna. 
Däremot upplevdes en önskan till kontakt genom barnens påkallande av 
uppmärksamhet under observationerna. För att öka barnens känsla av trygghet 
söktes kontakt genom att hälsa på barnen innan observationen genomfördes. 
Bjørndahl (2005) menar att det är viktigt att alla parter accepterar observatören, 
oavsett en passiv eller aktiv observatör, för att inte riskera att observatören påverkar 
situationen negativt.  

3.3.1 Dataanalys 

Studiens insamlade data, som registrerades i observationsmallar, transkriberades 
noggrant. Observationerna har transkriberats till text och det är dessa texter som 
ligger till grund för analyserna. De färdigställda texterna markeras med /…/ vid de 
tillfällen då observationerna, av olika anledningar, pausades. En jämförelse av 
observationerna gjordes för att få fram de mest väsentliga för studiens syfte. Det 
transkriberade materialet jämfördes och tolkades utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Härvid upptäcktes likheter och skillnader i barnens utforskande av 
naturvetenskapen samt förutsättningarna i den fysiska och psykiska miljön för detta. 
Det sociokulturella perspektivet vägledde tolkningarna av empirin, där en tankekarta 
skapades för att tydliggöra dessa mönster och för att underlätta utförandet av 
analysen. Eftersom det sociokulturella perspektivet handlar om att individen lär i 
olika sociala och kulturella sammanhang, bestod analysarbetet av att förstå 
observationerna med ett tydligt fokus på barnens handlingar, känslor och beteenden i 
relation till barnens omgivning. Då observationerna genomfördes enskilt på de olika 
förskolorna ansågs det betydelsefullt att diskutera och reflektera kring 
observationernas fynd. Detta eftersom fler perspektiv berikar innehållet och 
analysen. Utifrån tankekartan skapades olika kategorier för resultatet genom att 
belysa svaren på studiens frågeställningar. Datamaterialet analyserades utifrån 
studiens frågeställningar, mot det teoretiska perspektivet för studien samt mot 
tidigare forskning.  
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3.4 Studiens trovärdighet 

I enlighet med Bryman (2011) har kriterierna för kvalitativ forskningsansats beaktats 
genom att säkerställa att studien utförs i enlighet med de regler som finns. Bryman 
belyser fyra kriterier för kvalitativ forskningsansats; trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. I detta avsnitt används dessa 
begrepp med tanke på studiens kvalitativa forskningsansats. 

Genom att sträva efter en hög trovärdighet har den insamlade data bearbetats, tolkats 
och analyserats på ett systematiskt, pålitligt och hederligt sätt. Bryman (2011) 
beskriver att trovärdigheten, som är motsvarighet till intern validitet, handlar om att 
forskaren följer de regler som finns och att forskningsresultatet redogörs för 
deltagarna i studien. För att öka trovärdigheten har förskolechefer, förskollärare och 
vårdnadshavare erbjudits att ta del av forskningsresultatet och studien. För att 
ytterligare stärka studiens trovärdighet har flera observationer i olika sammanhang, 
på skilda förskolor gjorts. Detta för att få djupare förståelse och bredare kunskaper 
om de yngsta barnens möte med naturvetenskap i förskolan. Överförbarhet, som 
enligt Bryman (2011) motsvarar extern validitet, har beaktats i studien. Studiens 
resultat är inte generaliserbart, utan speglar endast hur det kan se ut på två olika 
förskolor i arbetet med de yngsta barnens möte med naturvetenskap. Innebörden av 
pålitlighet beskriver Bryman (2011) som skapandet av fullständiga och tillgängliga 
redogörelser av de olika faserna i en forskningsprocess. I denna studie framhålls 
pålitligheten i genomförandeavsnittet där en redogörelse för de olika faserna såsom 
val av undersökningspersoner, tillvägagångssätt för bearbetning och insamling av 
data och så vidare. Bryman (2011) betonar vikten av att kunna agera i god tro. 
Forskare ska inte bli påverkade av personliga värderingar eller teoretiska 
inriktningar. I enlighet med Brymans beskrivning av agerande i god tro, kan denna 
studie styrkas och konfirmeras då ett objektivt förhållningssätt under observation och 
analys använts.  

3.5 Forskningsetik 

Studien har beaktat de olika forskningsetiska principerna i enlighet med 
Vetenskapsrådets (2017) rapport samt Bryman (2011). De forskningsetiska 
principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Första principen, informationskravet, betyder att information 
om den aktuella studien skall informeras till berörda personer, vilket innebär en 
vetskap om att deras deltagande är frivilligt och deras rätt till att avsluta sin 
medverkan. Andra principen, samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva 
bestämmer över sin medverkan och att vårdnadshavares godkännande krävs för 
minderåriga. Uppgifterna om alla berörda personer ska under den tredje principen, 
konfidentialitetskravet, behandlas konfidentiellt. Det innebär att personerna är 
anonyma och att den insamlade informationen är arkiverad på ett sätt som innebär 
att obehöriga inte kan ta del av det. Fjärde och sista principen, nyttjandekravet, 
belyser att uppgifter insamlade av enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017).  

! Informationskravet: I den första kontakten med förskollärarna och 
vårdnadshavarna belystes syfte, tillvägagångssätt och användning av studien. I 
missivbrev belystes att undersökningen skulle följa etiska regler. Deltagande i 
studien lyftes också som frivilligt, där deltagarna själva fick bestämma om sin 
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medverkan och att deras deltagande alltid kunde avbrytas trots ett tidigare 
beslut. 

! Samtyckeskravet: I undersökningen har deltagarna själva fått bestämma över 
sin medverkan. Efter godkännande av förskolechef informerades berörda 
förskollärare och vårdnadshavare genom missivbrev. Inga observationer 
genomfördes utan skriftligt samtycke av barnens vårdnadshavare.   

! Konfidentialitetskravet: Deltagarna i undersökningen informerades om 
fullständig anonymitet, med vilket menas att deras namn eller annan 
identifieringsinformation inte kommer kunna härledas. Förskolans uppgifter 
kommer förblir konfidentiella. Datamaterialet behandlades med försiktighet 
för att inte hamna i obehöriga händer. 

! Nyttjandekravet: Deltagarna informerades om att studien kommer att 
presenteras på databasen Diva och samtliga erbjöds att ta del av den 
fullständiga studien.  

3.6 Reflexivitet 

Innan, under och efter arbetet har reflexivitet eftersträvats. Genom självreflektion 
och medvetenhet om påverkansfaktorer, som Bryman (2011) pekar på, har både 
medvetenheten samt reflexiviteten i arbetet stärkts. En medvetenhet om 
observatörernas påverkan under observationerna har beaktats vid analysen av 
resultaten. Personalen på förskolan blev informerade om studien innan 
observationerna och planerade aktiviteter därefter. Detta i sin tur kan ha påverkat 
deras beteende. Strävar efter att bibehålla en neutralitet och opartiskhet gentemot 
undersökningspersonerna gjordes, vilket innebär att utan försök styra deltagarna i en 
viss riktning och inte värdera deras handlingar under observationerna. Objektivitet 
eftersträvades i tolkandet och analyserandet av datainsamlingen. Medvetenhet kring 
subjektiva tolkningar beaktades med tanke på att de kan ha påverkat resultatet. 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för studiens resultat och analys. Resultatet har kategoriserats 
utifrån likheter och skillnader mellan observationerna. Dessa har resulterat i 
kategorier som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Efter varje observations 
beskrivning redovisas en analys. Analyserna grundar sig i tolkningar som är i relation 
till studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

4.1 Observationer 

Sammanlagt gjordes tio observationer i olika situationer och sammanhang, som har 
delats upp under tre olika rubriker; barns utforskande av naturvetenskapliga 
fenomen i samspel och kommunikation, barns utforskande av naturvetenskapliga 
fenomen med artefakter eller naturmaterial utomhus och barns utforskande av 
naturvetenskapliga fenomen med artefakter inomhus. 
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4.1.1 Barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen i samspel och 
kommunikation 

Rulla bollar i naturen 

Följande observation visar att barnen utforskar naturvetenskapliga fenomen som; 
friktion, fart, rörelser och tyngdkraft genom kroppen, sinnena, verbala ljud och ord 
samt imitation och iakttagande. Det är en planerad aktivitet av en förskollärare i en 
park. Observationen visar även förskollärarens utmanande förhållningssätt som 
bidrar till barnens utforskande.  

Förskolläraren ställer fram en låda med olika bollar i. Alla barnen går fram och tar var sin boll. 
Ett barn klättrar upp på en stor sten med sin boll. Hen rullar ner bollen och inväntar vad som 
händer. Hen skrattar och klappar med båda händerna och säger ”Wow!”. Hen nästan lägger sig 
ner, glider nedför stenen och hämtar bollen igen. Ett andra barn iakttar detta. Hen håller i en 
boll, och försöker samtidigt klättra upp på den stora sten, där det första barnet satt. Det andra 
barnet rynkar på ögonbrynen och säger ”Uh, uh” med en besvärlig min. Hen beslutar att släppa 
bollen. Tittar och skrattar medan den rullar ner. Hen fortsätter klättra, men nu på alla fyra, 
uppför stenen. Hen saktar ner med försiktighet den sista biten. Väl uppe på stenen ställer hen 
sig upp. Känner först med fötterna och stampar mot stenen och dess underlag /…/ Ett barn 
rullar sin boll nedför en sten. Bollen rullar vidare på löv och stannar vid ett träd. Barnet säger 
”Wiie, woh”. Förskolläraren ser vad som händer och säger ”Vad långt bollen kom! Igen?”. Barnet 
nickar. Ett annat barn väljer att klättra upp, sätta sig ner på stenen, och sedan rulla ner bollen. 
Detta gör hen ytterligare två gånger och skrattar högt varje gång. Ett barn ser detta och 
bestämmer sig för att göra likadant. Ytterligare ett barn hänger också på. De tre barnen sitter nu 
bredvid varandra på den stora stenen och skrattar. Två av tre barn kasade nedför stenen, medan 
den tredje gick ner från ett annat håll. Förskolläraren tar fram den tunga bollen; ”Tror ni den 
tunga bollen kan rulla nedför stenen?” Alla barnen i gruppen blir nyfikna och samlas runt 
förskolläraren. Barnen tittar, nickar och säger ”Ja”. Förskolläraren släpper bollen nedför stenen. 
Bollen rullar ner snabbt och långt iväg på löven. Barnen och förskolläraren skrattar. Barnen 
prövar att göra likadant med sina bollar. Ett barn går fram till den stora stenen och känner på 
stenen med handen en lång stund. Sedan tar hen sin boll och ställer sig cirka en halv meter ifrån 
stenen. Hen kastar bollen mot stenen, och bollen studsar och rullar tillbaka till barnet mitt 
framför hens fötter. Barnet har en allvarlig blick och upprepar aktiviteten. Till slut beslutar hen 
sig för att stå längre ifrån stenen, cirka tre meter, och hen tar sats, springer och kastar bollen 
med hela kroppen så att hen ramlar. Bollen studsar mot stenen och över hen. Liggandes skrattar 
hen högt.  

Analys: Observationen visade att barnen utforskade friktion; genom att de gled nerför 
en sten eller att de kände på stenens yta. Barnen utforskade också tyngdkraft; genom 
att de släppte en boll nedför en sten, samt fart och rörelse; genom att de tittade på 
bollens fart och längden bollen rullade. Barnen valde att utforska med hela kroppen 
och sinnena. Detta exempelvis när ett barn valde att krypa på alla fyra för att klara av 
att klättra upp på en sten samt kände och stampade med fötterna mot stenen för att 
försäkra sig om att hen klarade av att stå uppe på toppen. Det blir tydligt att barnen 
kommunicerade med sin omgivning på flera olika sätt, vilket ur ett sociokulturellt 
perspektiv är av betydelse för barns utveckling och lärande. Barnen uttryckte även 
känslor genom att de skrattade, klappade händerna, använde verbala ljud som ”Wiie” 
och olika ansiktsuttryck när de utforskade naturvetenskapliga fenomen. Detta kan 
kopplas till Johansson (2003) studie som visar att barnen inte endast uttrycker sig 
verbalt. När barnen upplevde känslor och samspelade med varandra skapades sociala 
och kulturella erfarenheter, vilket Säljö (2011) menar formar den tänkande, 
kännande och kommunicerande individen. 

Utifrån observationen visades även att barnen flera gånger imiterade varandra 
genom att de först iakttog varandra och sedan gjorde likadant, som exempelvis när de 
klättrade uppför stenen och satte sig. Tolkningen kan tydligt kopplas till Hildéns 
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(2014) teori som menar att de yngsta barnen ofta kommunicerar med varandra i 
gemensam handling, där de kan upprepa vad det andra barnet gör och genom 
kroppen visa att de leker tillsammans. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan denna 
kommunikation ses som en viktig länk mellan barnet och omgivningen, och som 
Säljö (2011) menar att i samspel med varandra dela sociala erfarenheter som främjar 
människan som tänkande, kännande och kommunicerande individ.  

Williams (2014) lyfter förskollärares förhållningssätt och attityd som betydelsefullt 
för att främja kommunikation och samspel mellan barn. Detta synliggjordes i 
observationen genom att förskolläraren var närvarande och delaktig i barnens 
utforskande samt väckte nyfikenhet och intresse genom att ställa utmanande frågor 
till barnen. Det visar hur förskollärarens utmanande fråga bidrog till barnens vidare 
utforskande, vilket kan kopplas till språkets betydelse, som pekas på inom det 
sociokulturella perspektivet. Språket anses föra individens tankar vidare och 
sammanhanget barnet vistas i avgör vilket språk de behöver använda (Strandberg, 
2006). Detta yttrades i hur förskollärarens utmanande fråga bekräftades av barnen 
då de svarade verbalt, nickade eller närmade sig förskolläraren fysiskt. 

Barnen upprepade och utforskade vidare en aktivitet som förskolläraren 
introducerade, när förskolläraren släppte en tung boll nedför en sten. Här svarade 
barnen genom att de skrattade och prövade att göra likadant med sina bollar, och ett 
barn utforskade vidare genom att studsa bollen mot en sten. Förskolläraren 
benämnde vad barnen gjorde, men använde inga naturvetenskapliga begrepp utan 
mer enklare vardagliga begrepp, vilket ses i likhet med flera studiers resultat som 
belyser en frånvaro gällande förskollärares tillämpning av naturvetenskapliga 
begrepp i undervisningen (Larsson, 2016; Thulin, 2011). Språket är ur ett 
sociokulturellt perspektiv ett viktigt redskap och det bildar vidare begrepp som svar 
när barnen ställs inför språkliga utmaningar (Elfström m.fl., 2014). Därmed görs 
tolkningen av observationen att förskollärares användande av naturvetenskapliga 
begrepp hade kunnat utvecklats för att bidra till språkliga utmaningar för barnen.  

Pinnmålning 

Kommande observation visar att barnen utforskar ytterligare naturvetenskapliga 
fenomen som; artkunskap och kemiska processer genom verbala ljud och ord, 
känslouttryck, med sinnen samt imitation. Det är en planerad aktivitet av en 
förskollärare i förskolans ateljé. Observationen visar även på en förskollärares 
närvaro och uppmärksammande av barnens utforskande.  

Förskolläraren bryter itu de långa pinnarna och leder barnen till sina platser där hon delar ut 
papper, penslar, målarfärg och vatten i burkar samt lägger varsin pinne på varje papper. 
Förskolläraren och barnen sitter nu tillsammans runt ett rektangulärt bord. Ett barn upprepar 
ett annat barns handling genom att slå pinnen mot pappret. Förskolläraren visar och beskriver 
hur barnen kan doppa penseln för att få färg och under tiden som barnen målar med penseln på 
pappret säger hon att de kan vända på pinnen på pappret för att få färg på den. Några barn rör 
runt med sina pinnar och får färg på pinnarna, medan några målar med penslarna på pinnarna 
/…/ Ett barn tar först gul färg på sin pinne och sen röd färg som blandas och blir orange. 
Förskolläraren säger ”Du har blandat dina, blev orange!”. Ett barn mittemot säger ”Orange!” 
och pekar. Förskolläraren uppmärksammar det och säger ”Om du vill ha orange måste du 
blanda röd och gul”. Barnet fortsätter att måla med sin gula färg /…/ Förskolläraren 
uppmärksammar barnen på mossan som sitter på ett barns pinne. Förskolläraren jämför med 
ett annat barns pinne som knappt har någon mossa. Några av barnen känner på sina pinnar 
med fingrarna. Ett barn säger ”Kolla, där mossa, titta!” /…/ Flera barn smakar och luktar på 
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färgen som sitter på pinnen, och låter ”Uh”. Förskolläraren säger ”Nej inte stoppa i munnen 
utan på pinnen!” och ”Ja, det luktar målarfärg”. 

Under aktiviteten säger barnen till exempel pinne, måla gul, kolla samt säger ”Wow” 
med skratt. 

Analys: Observationen visade att barnen utforskade naturmaterial som pinne och 
mossa (artkunskap) och enkel kemisk process genom att de blandade olika färger. 
Barnen utforskade materialet på olika sätt och uppmärksammade förskolläraren eller 
barnen på det dem gjorde genom att kommunicera verbalt eller med känslouttryck. 
Exempelvis när barnen under aktiviteten målade sa de uttryckligen ”Måla gul” och 
visade känslouttryck som skratt och verbala ljud som ”Wow”. Flera av barnen 
använde sinnena genom att de smakade och luktade på färgen och kände på sina 
pinnar med fingrarna. Utifrån observationen kan tolkningen göras att barnen 
utforskade genom imitation. Exempelvis upprepade ett barn ett annat barns handling 
när hen slog med en pinne mot pappret. Detta kan kopplas till Strandberg (2006) 
som utifrån det sociokulturella perspektivet menar att när barn kan relatera till 
varandra och även samspela med läraren skapas en god grund för lärande. 

Förutsättningar för samspel och gemenskap i utforskandet skapades genom att 
förskolläraren placerade barnen, och sig själv, runt bordet så att de kunde se 
varandra, vilket underlättade deras möjligheter för samspel och kommunikation. Ur 
ett sociokulturellt perspektiv kan detta kopplas till barns möjligheter för samspel. Där 
det är av vikt att reflektera över vilka samspel som rummet skapar möjlighet för, hur 
barnen kan relatera till varandra och hur de kan samspela med läraren i rummet 
(Strandberg, 2006).  

Förskolläraren gjorde barnens undersökande synliga för dem genom att hen 
benämnde deras handlingar och vissa naturvetenskapliga fenomen med vardagliga 
begrepp. Det bidrog till att barnen, i vissa fall, fortsatte sitt utforskande utifrån det 
som förskolläraren uppmärksammade. Exempelvis när förskolläraren 
uppmärksammade att ett barn blandade sina färger till orange, vilket ledde till att ett 
annat barn också sa ”Orange”. Här förklarade förskolläraren vilka färger som kan 
blandas till orange. Det ledde dock inte till att barnet blandade färgerna. Ytterligare 
ett exempel är när förskolläraren uppmärksammade barnen på mossan som satt på 
pinnen och barnen tittade, pekade eller upprepade ordet som förskolläraren sa. 
Förskollärarens förhållningssätt och närvaro i aktiviteten ses av betydelse för att 
främja barnens kommunikation och samspel, med koppling till Williams (2006) som 
pekar på förskollärarens attityd och dess betydelse för barnens samlärande. Utifrån 
det sociokulturella perspektivet blev det tydligt att språket och kommunikationen 
som skapades mellan förskolläraren och barnen bidrog till barnens delaktighet och 
kontakt med omgivningen, vilket enligt Säljö (2011) gynnar barnens utveckling och 
lärande. 

Grodor  

Observation ”Grodor” visar att barnen utforskar, som i föregående observation, det 
naturvetenskapliga fenomenet artkunskap genom kroppen, känslouttryck, verbala 
ljud och ord. Barnen uppmärksammar även varandra på det naturvetenskapliga 
fenomenet artkunskap. Observationen visar även på en förskollärares medforskande 
roll i barnens utforskande. Det är en planerad aktivitet av en förskollärare i en park 
med dammar.  
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Förskolläraren och barnen går mot dammen. Ett barn får syn på två gräsänder, hen säger ”Oh, 
oh!” med ett stort leende och rycker med kroppen. Hen har ögonkontakt samt drar i 
observatörens arm mot änderna. Barnet och observatören står en bit ifrån och tittar på änderna. 
Samtidigt säger förskolläraren ”Kom nu alla, nu går vi mot grodorna”. Barnet och observatören 
går till andra sidan av dammen, där förskolläraren och barngruppen befinner sig. I vattnet tittar 
alla på grodäggen som ligger på ytan /… /Barnen tittar ner i vattnet. Ett barn pekar på det gröna 
vattengräset. Observatören stannar med barnet som säger ”Wow, titta”. Observatören bekräftar 
och säger ”Ja, det har vuxit upp nytt grönt gräs, vilka starka färger”. Förskolläraren och de andra 
barnen försöker hitta grodor i vattnet. De hittar inga. Alla går vidare till en större damm. I 
vattnet syns grodägg och två grodor som sticker upp huvudet ur vattnet. De allra yngsta barnen 
som sitter i vagnen sträcker sig ut och försöker se ner mot vattnet. Ett barn bredvid vagnen 
sträcker på sig och spänner kroppen när hen får syn på en groda. Barnet hoppar, uttrycker 
tjoande ljud och pekar. Barnen i vagnen försöker titta efter grodorna där hen pekade. 
Förskolläraren och barnen går vidare ut på en brygga. De tittar ner på vattnet. De ser en 
skräddare och en groda i vattnet. Barnen står länge och tittar ner i vattnet där det både, förutom 
djuren, finns löv, kvistar och stenar. 

Analys: Utifrån observationen blev det tydligt att barnen utforskade artkunskap, det 
vill säga olika djur och växter. När ett av barnen fick syn på gräsänderna blev hen 
intresserad och ville närma sig djuren genom att hen använde ögonkontakt, 
kroppsspråk med gester, känslouttryck som glädje och verbala ljud. Barnet visade 
genom att fysiskt dra i armen på observatören mot gräsänderna. När barnet visade 
att hen ville stå nära samt pekade flera gånger mot gräsänderna kan tolkningen göras 
att barnet ville få med den vuxna att undersöka och uppleva utifrån det som barnet 
fann intressant. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan barnets sätt att kommunicera 
med den vuxna ses som ett språkligt kulturellt redskap, i likhet med vad Säljö (2011) 
lyfter om språkets kraftfullhet när barn ska komma i kontakt med sin omgivning och 
bli delaktig i sociokulturella erfarenheter.  

Barnen i vagnen upplevdes möta ett ganska passivt deltagande av gemenskapen och 
utforskandet av naturvetenskap. Deras förutsättningar för att utforska miljön och 
dess djur och växter begränsades i jämförelse med de övriga barnen som kunde gå 
fritt. Utifrån deras kroppsspråk kan tolkningen göras att de försökte sträcka sig upp 
från vagnen för att få syn på grodorna i vattnet, men nådde inte fram. Utifrån 
observationen blev det tydligt att barnen uppmärksammade varandra även 
kroppsligt. Exempelvis när ett barn sträckte på sig, spände kroppen, hoppade och 
pekade när hen fick syn på en groda. Upptäckten uppmärksammades av de andra 
barnen som försökte titta mot det håll barnet pekade åt. Det blev tydligt att de yngsta 
barnen är socialt kompetenta och skapade relationer till varandra genom samspel, 
precis som Strandberg (2006) förklarar utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Förskolläraren hade ett tydligt fokus på grodorna och förbisåg ett barns upptäckt av 
gräsänder genom att säga att de istället skulle gå mot grodorna. Förskolläraren letade 
även efter grodor med barnen, vilket visar på en medforskande roll med barnen. I 
likhet med Fleer, Gomes och March (2014) studie som visar när förskolläraren 
medvetet utforskar tillsammans med barnen skapas det meningsfullhet om 
naturvetenskapliga fenomen i barnens vardag. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
den medforskande förskolläraren ses i förhållande till beskrivningen av den 
proximala utvecklingszonen som belyser det stöd ett barn kan få av en vuxen som har 
mer kunskap i ämnet.  
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Spricka i asfalten 

I denna observation utforskar barn ett materials egenskaper. Barnen utforskar och 
uppmärksammar fenomenet genom kroppen, sinnena och verbala ord. 
Observationen visar förskollärarens roll i barnens möte med naturvetenskap. Det är 
en spontan upptäckt av ett barn, under en utflykt, på en trottoar i förskolans 
närmiljö.  

En förskollärare går på utflykt med fyra barn, två barn sitter i vagnen och två barn går bredvid 
vagnen. Ett barn stannar, böjer sig ner och uppmärksammar en spricka på asfalten. Alla 
stannar. Förskolläraren frågar ”Vad kan det vara för spricka?” Barnet som uppmärksammade 
sprickan svarar ”Kanske slått med hammare”. Förskolläraren svarar ”Tror du någon har gått hit 
och slått med en hammare?” ”Ja.”, svarar barnet. Förskolläraren säger ”Ja, man vet ju inte”. Två 
barn känner med händerna och fötterna på sprickan. Förskolläraren börjar gå, barnen springer 
efter och det ena barnet tar tag i vagnen, och det andra barnet tar tag i observatörens hand och 
säger ”Spindel boor”. Observatören svarar ”Spännande, kanske bor det en spindel i asfalten”. 

Analys: I den här observationen uppmärksammade ett barn ett materials egenskaper, 
det vill säga asfaltssprickan. Barnen uppmärksammade det naturvetenskapliga 
fenomenet, sprickan, både kroppsligt, med sinnena och med verbala ord. Detta 
genom att barnet gick fram till sprickan och böjde sig ner för att kunna titta närmare 
och när båda barnen kände på sprickan med händerna och fötterna. Med verbala ord 
beskrev barnen sina hypoteser kring fenomenet.  

Förskolläraren ställde en utmanande fråga om vad det kan vara för spricka. Dock 
visade observationen att barnens svar och hypoteser kring fenomenet och deras 
vidare utforskande inte togs tillvara, då förskolläraren dels upprepade ett barns svar 
samt började gå vidare och lämnade situationen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 
gemensamma aktiviteter en god grund för lärande (Strandberg, 2006). Det vill säga 
att barnens fantasier och frågeställningar i deras upptäckt från promenaden hade 
kunnat bli utgångspunkter för att undersöka vidare om sprickan, nämligen ur en 
naturvetenskaplig vinkel; trädens rötter och dess rotsystem. Förskollärare måste 
skapa och ta till vara på möjligheter för att öka barns förståelse av naturvetenskapliga 
fenomen (Larsson, 2016). I observationen minimerades barnens förutsättningar då 
förskolläraren förbisåg möjligheten att ta tillvara på tillfället som gavs att vidare 
utforska sprickan med barnen. Med barnens fantasier i åtanke kan tolkningen göras, 
ur ett sociokulturellt perspektiv, att de emotionella förmågor som barnen besitter har 
sin grund i sociala situationer, vilket Strandberg (2006) lyfter. Detta kan betyda att 
barnens hypoteser kring sprickan speglar ett samband mellan fantasi och verklighet. 
När förskolläraren inte berättade sin sanning eller den naturvetenskapliga sanningen 
bakom sprickan blev barnens fantasier bejakade och fortsatt levande i deras tankar.  

4.1.2 Barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen med artefakter 
eller naturmaterial utomhus 

Utforska sanden 

Följande observation visar ett barns utforskande kring ett materials egenskaper 
genom användandet av artefakter, med sinnena och kroppen. Det visar även på ett 
annat barns iakttagande av ett barns utforskande av naturvetenskapligt fenomen. 

Ett barn sitter själv i sandlådan. Hen kastar sand med spaden och visar ett brett leende med 
öppen mun när hen ser att sanden sprids och försvinner bland den övriga sanden. Hen gör 
samma sak en gång till. Hen tar tag i en kratta och börjar kratta i sanden. Samtidigt som barnet 
krattar ser hen hur det blir ränder i sanden. Barnet vänder på krattan och inspekterar föremålet. 
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Hen tar sand på den vända krattan och ser hur sanden ligger kvar. Hen försöker kratta och ser 
att det inte blir lika tydliga ränder i sanden. Hen vänder på krattan och krattar igen. Efter en 
stund tar hen spaden och bygger en liten hög med sand. Plattar till. Tar mer sand. Plattar till. 
Barnet tar av sig vantarna och känner med händerna på sandhögen. Hen börjar göra mönster 
med fingrarna på sandhögen. Ett annat barn tittar (under hela observationens gång) på barnet i 
sandlådan. Barnet i sandlådan erbjuder en spade till barnet som tittar, men barnet skakar på 
huvudet och fortsätter titta när hen bygger en hög med sand. 

Analys: Observationen visade att barnet, med hjälp av olika artefakter, utforskade 
sandens egenskaper som hållfasthet och konsistens. Strandberg (2006) menar att 
artefakter är verktyg som kan lånas för det som individen inte har i tankarna och 
därmed stöttar individen i det hon gör och tänker genom ett medierande samspel. 
Med hänsyn till detta görs tolkningen att barnet stöttades av och samspelade med 
verktyget i sitt utforskande när hen använde spaden för att sprida torr sand eller 
upprepande gånger byggde en hög med sand. Observationen visade även att barnet 
tog av sig vantarna för att kunna känna (sinnen) på sanden hur den kändes mot 
huden och för att fingerfärdigt kunna göra mönster eller spår i sanden.  

Barnet uppmärksammade även det andra barnet som iakttog aktiviteten och försökte 
kroppsligt med stöd av ett föremål bjuda in till samspel genom att sträcka ut en arm 
och erbjuda en spade. Ur ett sociokulturellt perspektiv agerade barnet medierande 
med hjälp av artefakter för att bjuda in det andra barnet till samspel. Om fokus riktas 
till det iakttagande barnet, väljer hen en synlig men passiv position att studera vad 
barnet i sandlådan gör, vilket kan tydas som ett sätt att närma sig förståelse om 
barnet i sandlådans handlingar eller upplevelser. Genom att barnet iakttog och stod 
fysiskt nära för att se vad som skedde i sandlådan, kan tolkningen göras att även här 
skapas kulturella erfarenheter som stimulerar barnets tänkande, kännande, 
utveckling och lärande.  

Plastslottet 

Likt föregående observation visar ”Plastslottet” barns utforskande av materialets 
egenskaper genom användandet av artefakter, men även genom kroppen och 
imitation. För att förtydliga platsen befinner sig barnen i sandlådan med ett plastslott 
som är cirka 40x40 cm.  

Ett barn tar en spade och börjar fylla tornet i plastslottet med sand och tittar på hur det åker 
neråt i tornet. En förskollärare frågar ”Undra hur mycket sand det får plats?”. Barnet fortsätter 
fylla till toppen och plattar till med spaden samt med handen. Förskolläraren lämnar platsen. 
Ett annat barn kommer dit och börjar fylla med sand på andra ställen i plastslottet. När det är 
fyllt vänder ett barn på plastslottet så att sanden rinner ut och sedan börjar de om /…/ Ett av 
barnen häller sand på en leksaksbil som ligger halvt nergrävd i sanden. Barnet som lekte med 
slottet går dit och gör likadant och de fortsätter tills bilen är täckt. 

Analys: Observationen visade på flera barns naturvetenskapliga utforskande av ett 
materials egenskaper, det vill säga sanden. Barnen undersökte sanden med kroppen 
och genom att bruka de artefakter som fanns i omgivningen, när de exempelvis lyfte 
och vände på plastslottet eller testade att hälla sanden i de olika hålen med spadarna. 
Det kan kopplas till begreppet mediering som sker i samspelet med externa verktyg 
och att psykologiska processer växer fram i barnens interaktion med den givna 
kulturen med stöd av artefakter (Strandberg, 2006).  

Observationen visar även på barnens samspel i utforskandet där de inspirerade 
varandra och upprepade varandras handlingar. Exempelvis när barnen i tur och 
ordning gemensamt fyllde på med sand över leksaksbilen eller när det ena barnet 
kom fram till det andra barnet, som fyllde på med sand i plastslottet, och upprepade 
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hens handlingar. Samspelet mellan barnen ses i samband med det sociokulturella 
perspektivets syn på social kompetens där alla typer av samspel ses fundamentalt för 
utveckling, samt att de flesta barn från start i hög grad är socialt kompetenta 
(Strandberg, 2006).  

Trästockkana 

Denna observation visar på barnens utforskande av naturvetenskapliga fenomen som 
friktion, rörelse, fart och artkunskap genom verbala ord, kroppen och sinnen. Det 
visar även på naturmaterialets (samt en artefakt, galonbyxor) betydelse för barnens 
naturvetenskapliga utforskande. Observationen visar även på hur en förskollärare 
använder en motfråga.  

Två barn leker vid trästockarna. Ett av barnen uppmärksammar förskolläraren och säger ”Titta 
där” samt pekar på ett hål i trästocken. ”Hittar du fler hål?”, säger förskolläraren. Barnet tittar 
på förskolläraren och känner med händerna på hålet. Efter en stund lämnar förskolläraren 
platsen. Det andra barnet sätter sig på trästocken (med galonisar) och börjar hasa sig ner. Det 
går trögt, och hen anstränger sig. Mot slutet går det fortare längre ner på trästocken och barnet 
tittar på observatören och säger ”Det är backe!” samt ”Slipa!”. Observatören bekräftar barnet 
genom att upprepa vad hen sa. 

Analys: Observationen visar att barnen utforskar naturvetenskapliga fenomen som 
friktion, rörelse, fart och artkunskap. Med kroppsliga rörelser hasade ett barn fram 
på trästocken med varierande hastighet, som långsamt och snabbt. Materialet i de 
galonbyxor som barnet hade på sig påverkade barnets upplevelse av fenomenet 
friktion, rörelse och fart, eftersom den inverkade på hastigheten som skapades när 
barnet tog sig nedåt på trästocken. Ett av barnen uttryckte sitt utforskande med 
verbala ord som ”Det är backe” och ”Slipa”. Artkunskap utforskades av ett barn som 
tittade närmare på trästocken och använde sinnen när hen kände med händerna på 
trästockens hål.  

Observationen visade att barnen utforskade olika saker på egen hand, där en 
förskollärare var närvarande en kortare stund och bekräftade barnen i vissa 
sammanhang och ställde en motfråga. Detta motsvarar det som Thulins (2011) studie 
pekar på, gällande att förskollärare bemöter barnen med motfrågor vilket bidrar till 
att förskollärarens frågor hamnar i fokus istället. Detta exempelvis när ett barn 
verbalt och kroppsligt sökte förskollärarens uppmärksamhet genom att säga ”Titta 
där” och pekade på hålet i trästocken som hen funnit. Förskolläraren ställde 
motfrågan till barnet om den hade hittat fler hål.  

Den här observationen visade att miljöns innehåll och dess naturmaterial, i relation 
till Szczepanskis (2013) studie gällande lärmiljöer och platsens betydelse, 
uppmuntrar barnens naturvetenskapliga utforskande av friktion, rörelse, fart och 
artkunskap. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir det synligt att omgivningen och 
dess material stimulerade barnens utveckling och lärande. Detta genom att barnen 
samspelade med det som fanns tillgängligt i miljön och kommunicerade utifrån deras 
upplevelser av det som skedde i samspelet. 

Skrindan 

Nedanstående observation visar på ett barns utforskande av naturvetenskapliga 
fenomenet friktion genom användandet av artefakter, känslouttryck och kroppen. 
Resultatet visar även på ett barns tillämpande av ett äldre barns kompetenser i 
utforskandet.  
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Ett barn kämpar med en skrinda. Hen drar den längs asfalten tills det säger stopp på sandiga 
plätten. Barnet drar skrindan upp på sandplätten, men börjar stånka och flåsa samt luta sin 
kropp när hen försöker dra skrindan. Hen lyckas inte dra tillbaka den till asfalten. Barnet 
släpper skrindan och lämnar platsen. Hen ser sig om på gården. Efter en stund kommer hen 
tillbaka med ett större samt äldre barn och pekar på skrindan. Det större och äldre barnet drar 
upp skrindan från sanden tillbaka på asfalten. Barnet som tidigare kämpade med skrindan säger 
”Mm” och tar tag i skrindan igen, varpå det större och äldre barnet släpper skrindan.  

Analys: I den här observationen kan tolkningen göras att barnet, med stöd av 
artefakten skrinda, stötte på och utforskade fenomenet friktion. När barnet försökte 
dra tillbaka skrindan från sandplätten till asfalten visade barnet med känslouttryck, 
som att stånka och flåsa, samt lutade kroppen för att använda vikten när hen försökte 
att dra skrindan. Barnet lämnade skrindan, vilket uppfattas som att det var för tungt 
för hen i försöket att dra tillbaka skrindan till asfalten från sandplätten. Därför 
hämtade barnet ett större och äldre barn genom att hen peka på skrindan. Utan 
verbala ord förstod barnen varandra och det större och äldre barnet hjälpte till att 
flytta tillbaka skrindan på asfalten. Ur denna situation kan tolkningen göras att det 
yngre och mindre barnet är medveten om det större och äldre barnets kompetens och 
styrka att kunna förflytta ett tungt föremål. Utifrån det sociokulturella perspektivet 
blir det tydligt att barnet drog nytta av det större och äldre barnets förmågor med 
tanke på den proximala utvecklingszonen. I relation till Engdahls (2011) studie, visar 
observationen att de yngsta barnen är sociala aktörer med kommunikativa 
kompetenser trots det icke-verbala språket. 

4.1.3 Barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen med artefakter 
inomhus 

Rutschkanan och hyllplanet 

Första observationen visar barns utforskande av tyngdkraft, friktion, fart, rörelse och 
balans genom användandet av artefakter, kroppen och ”utvecklande” imitation. I 
observationen visar även en förskollärares bemötande av barnen i en 
omsorgssituation. Platsen är i ett stort lekrum med en rutschkana. Det finns en hylla 
som sträcker sig ända upp i taket med leksaker i som till exempel pussel, leksaksbilar 
och magnetformer. I rummet finns även en trä-bondgård med plastdjur och en koja 
skapad runt ett bord med tyg.  

Två barn leker vid rutschkanan. Ett av barnen har tagit dit några ”leksaksgrodhoppor” som hen 
börjar kasta ner en efter en nerför rutschkanan. Ett annat barn sätter sig på mattan framför 
rutschkanan och börjar ta emot leksaksgrodorna. Hen tar leksaksgrodorna tillbaka till trappan 
vid rutschkanan. Barnet som kastade dem innan tar några och kastar ner under trappan istället. 
Sedan åker hen själv ner för rutschkanan. Det andra barnet tar alla leksaksgrodor och kastar alla 
samtidigt nerför rutschkanan och åker sedan efter själv. De fortsätter med att skjutsa ner olika 
storlekar av plastbilar nerför rutschkanan samt nerför och under trappan samt åker sedan själva 
på kanten av rutschkanan. En förskollärare kommer och lyfter upp ett barn (för att byta blöja). 
Leken avbryts /…/ Ett barn drar sig upp, med hela kroppen, och in i ett av hyllplanen på en stor 
hylla, som står på marken. Barnet ligger på magen på hyllplanet, hen dinglar med fötterna och 
armarna. Sedan drar barnet sig en bit bakåt och håller fast sig med händerna i hyllplanet. Hen 
tittar runt och söker ibland observatören med blicken. 

Analys: Ur den här observationen kan tolkningen göras att barnens utforskande 
skedde i samspel och enskilt, av naturvetenskapliga fenomen som tyngdkraft, 
friktion, fart, rörelse och balans. Detta exempelvis när barnen kastade ner leksaker av 
olika storlek och tyngd nedför rutschkanan, gled ner på kanten av rutschkanan, åkte 
själva i rutschkanan eller när barnet balanserade med sin kropp på hyllplanet. Barnet 
som ägnade sig åt enskilt utforskande av hyllplanet, undersökte fenomenet kroppsligt 
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och genom blickar. Barnets sökande med blicken uppfattas som påkallande av 
uppmärksamhet och bekräftelse från andra vuxna eller barn. 

Barnen vid rutschkanan samspelade kring ett visst antal artefakter som de 
undersökte genom att imitera varandra. När ett barn kastade leksakerna en efter en, 
valde istället det andra barnet att kasta alla leksaker samtidigt. En tolkning till detta 
kan vara att imitation användes fast med ett utvecklande av det andra barnets första 
handling. I relation till det sociokulturella perspektivet synliggjordes betydelsen av de 
artefakter (leksakerna) som fanns tillgängliga och den aktivitet som var möjlig att 
bedriva i rummet, vilket Strandberg (2006) menar bidrar till samspelet mellan 
barnen. 

Observationen visade att en förskollärare närvarade och kommunicerade med barnen 
i samband med en omsorgssituation (byte av blöja). Ur ett sociokulturellt perspektiv 
stimulerades det naturvetenskapliga utforskandet genom barnens samspel med 
varandra och artefakter. Detta var något förskolläraren missade att uppmärksamma, 
vilket också framgår i Larssons (2016) studie där förskollärarna använder 
omsorgsperspektivet istället för att se det naturvetenskapliga utforskandet. 

Miljön och dess material som fanns tillgängligt för barnen i rummet, med hänvisning 
till Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godées (2014) tankar om miljöns 
utformning och vilket material som bör finnas tillgängligt för de yngsta barnen, skulle 
kunna utvecklas med tanke på barnens möjligheter att utforska naturvetenskapen. 
Exempelvis föremål som går att dra ut som olika tyger, föränderliga väggfasta objekt 
eller trattar och rör som barnen kan stoppa saker i. Elfström m.fl. (2014) menar att 
det kan gynna barnens undersökande i miljön och skapa en större sinnlighet, där 
barnen både kan känna, lukta, smaka samt se och lyssna. 

Bilkörning och djurläten 

Den andra observationen visar barnens utforskande av friktion, rörelse, fart och 
artkunskap genom användandet av artefakter, kroppen, verbala ljud och ord. Den 
visar även på hur barnen tillåts förflytta material mellan miljöerna, vilket främjar 
barnens möjligheter till utforskande av naturvetenskap. 

Ett barn i stora lekrummet tar en mindre leksaksbil och går fram till fönstren. Hen börjar köra 
bilen på fönsterkarmen och sedan vidare till nästa och så vidare. Hen gör ett hopp med bilen 
mellan varje fönsterkarm. Efter det går hen till rummet bredvid, (där en förskollärare befinner 
sig), tar leksaksbilen och en bok om olika djur med sig och lägger dem på ett bord. Barnet 
bläddrar och kör med bilen på olika sidor i boken fram och tillbaka. Det blir det guppigt och går 
fort, sakta, uppåt, neråt och så vidare. Ett annat barn som är i det stora lekrummet sitter vid 
”träbondgårdshuset”. Hen tar upp ett får och en ko och låter ”BÄ, BÄ” och ”MU, MU”. Barnet 
går fram till observatören i olika omgångar med var och ett av djuren, visar det och låter som 
fåret respektive kon. Observatören bekräftar barnet och upprepar djurens läten som; ”Ja, MU 
MU, säger kon.” 

Analys: Barnen utforskade friktion genom olika underlag, rörelse och fart, samt 
artkunskap med djur och dess läten. Friktion utforskades av det första barnet när hen 
i tysthet med rörelser använde händerna för att köra med leksaksbilen på de olika 
underlagen; boken och fönsterkarmen. Det andra barnet utforskade djuren med sin 
röst och sin kropp samt sökte en vuxen för bekräftelse. Barnets utforskande med 
kroppen betyder att barnet fysiskt tog upp var och ett av djuren och sträckte fram till 
observatören samtidigt som hen med rösten gjorde ett djurläte. Detta kan kopplas till 
det sociokulturella perspektivet, gällande barnets kommunicerande med sin 
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omgivning med stöd av artefakterna samt den proximala utvecklingszonen när barnet 
söker en vuxens uppmärksamhet för stöd i situationen.  

När det gäller miljön blev det tydligt att barnen tilläts förflytta material till olika rum 
eller platser, vilket kan skapa möjligheter och underlätta för barnens lärande i 
utforskande av miljön. Strandberg (2006) framhåller, med hänvisning till det 
sociokulturella perspektivet, att barnens kreativitet stimuleras genom att möjligheter 
skapas för barnen att förändra i rummen. Det visar på betydelsen av förskollärarens 
förhållningssätt som tillåtande i situationen, när barnet förflyttade boken och 
leksaksbilen till ett annat rum och på så vis kunde fortsätta sitt kreativa utforskande i 
samspel med artefakterna.  

5 Diskussion 

I detta kapitel presenteras inledningsvis resultatdiskussion, som är indelat i tre 
delavsnitt, därefter metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras slutsats, studiens 
betydelse för förskollärares yrkesroll samt förslag på vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen i förhållande till tidigare 
forskning. Syftet med studien är att genom observation få syn på hur och om vad de 
yngsta barnen samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap i förskolans 
verksamhet samt undersöka vilka förutsättningar det finns i verksamheten för de 
yngsta barnens (1-2 år) möjligheter att utforska naturvetenskap. 

5.1.1 De yngsta barnen utforskar flera naturvetenskapliga fenomen 

Studiens resultat visar att de yngsta barnen i stor utsträckning utforskar flera 
naturvetenskapliga fenomenen. I synnerhet friktion, där rörelse, fart, hastighet och 
tyngdkraft ofta ingår. Hälften av alla observationer visade att barnen utforskade 
fenomenet, exempelvis under en observation där barnet drog skrindan på olika 
underlag eller observationen där barnet i galonbyxorna hasade sig nedför trästocken. 
Resultatet visar en likhet med Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godées (2014) 
studie där barnen också utforskar fenomenen friktion, rörelse, fart och tyngdkraft. 
Likaså visar Klaar och Öhmans (2012) och Larssons (2016) studier att de yngsta 
barnen utforskar friktion genom kroppsligt och praktiskt erfarande. 

I flera av observationerna synliggjordes att barnen utforskar naturvetenskapliga 
fenomen som artkunskap och balans. I observationen ”Grodor” blir utforskande om 
artkunskap tydligt när barnen, på nära håll, får se och möta grodor, gräsänder, 
skräddare och olika växter. På samma sätt framkommer i Caimans (2015) studie att 
barnen utforskar artkunskap genom att studera levande grodor på nära håll. Barnen 
utforskade balans i exempelvis observationen ”Rutschkanan och hyllplanet”, då ett 
barn balanserade med kroppen på ett hyllplan. Detta ses i likhet med Elfström m.fl. 
(2014) resultat som visar på barnens undersökande av fenomenet balans i aktivitet 
med blöjpaket.  

I motsats till tidigare forskning belyser resultatet att barnen, dock i få sammanhang, 
undersöker naturvetenskapliga fenomen som materialens egenskaper och kemiska 
processer. Barnens utforskande av materials egenskaper synliggjordes under 



 24 

exempelvis observationen ”Utforska sanden”. Här undersökte ett barn sandens 
egenskaper, som hållfasthet, genom att bygga eller platta en hög med sand. 
Observationen, ”Pinnmålning”, visade på barns möte med kemiska processer.  

5.1.2 De yngsta barnen samspelar och kommunicerar i mötet med 
naturvetenskap 

I studiens resultat blir det tydligt att barnen samspelar och kommunicerar i mötet 
med naturvetenskap, på flera olika sätt. Det som är framträdande i studiens resultat 
är att de använder kroppsspråk, sina sinnen, verbala ljud eller ord och visar känslor 
och ansiktsuttryck. Detta synliggörs framförallt i observationerna ”Rulla bollar” och 
”Grodorna”, då barnen i högre utsträckning använde dessa uttryck i mötet med 
naturvetenskap.  

Detta ses i motsvarighet till flera studier som visar att de yngsta barnen fysiskt 
använder sin kropp och verbala ljud eller ord i samspelet, kommunikationen och 
leken inom verksamhetens kontext. Klaar och Öhmans (2012) studie visar att barn 
utvecklar naturvetenskapligt lärande genom kroppsligt, fysiskt och praktiskt 
erfarande i likhet med Elfström m.fl. (2014) som visar på att barnen kroppsligt 
undersöker i samspel med varandra. Elfströms m.fl. studie visar även att de yngsta 
barnen använder rösten för att markera, visa förtjusning eller för att söka 
uppmärksamhet eller använder sina sinnen genom att smaka och lukta i deras 
utforskande. Hildéns (2014) studie visar på att barnen använder kroppen för att visa 
att de leker tillsammans genom att rikta den eller kommunicerar genom att knuffa 
varandra. Engdahls (2011) studie belyser också att barnen mestadels kommunicerar 
genom rörelseförmåga, ansiktsuttryck, gester, röstkvalitet, känslor som skratt och 
leenden samt ettords meningar för att bjuda in varandra till lek och för att förstärka 
kommunikationen i leken. Resultatet av denna studiens observationer visar dock att 
de yngsta barnen vid några tillfällen använde flerords meningar. Exempelvis under 
observationen ”Trästockkanan” när ett barn sa ”Det är backe”. Detta synliggörs i 
relation till det sociokulturella perspektivet som bekräftar att barnen redan tidigt är 
socialt kompetenta och att de lär och utvecklas genom samspelet (Strandberg, 2006). 

I studiens resultat framkommer också att barnen samspelar och kommunicerar 
genom imitation och genom att iaktta andra barns handlingar. Under exempelvis 
observationen ”Plastslottet” exemplifieras imitation när ett barn upprepar ett annat 
barns handling när de använde spadar för att täcka över en leksaksbil med sand. 
Imitation och upprepning i de yngsta barnens samspel och kommunikation lyfts fram 
i tidigare forskning (Elfström m.fl., 2014; Hildén, 2014; Larsson, 2016). I 
observationen ”Rutschkanan och hyllplanet”, sågs att barnen imiterade genom att 
upprepa varandras handlingar samtidigt som de utvecklade sättet att utföra 
handlingen på genom att kasta samma föremål efter varandra i rutschkanan på skilda 
sätt. Ett exempel på barns iakttagande framhålls i observationen ”utforska sanden”, 
där ett barn iakttog ett annat barn som utforskade sanden. Denna observation 
bekräftar vad tidigare forskning funnit gällande yngre barns iakttagande. De yngre 
barnens iakttagande kan alltså ses som en förutsättning för deras samspel och 
kommunikation i mötet med naturvetenskapen. Detta lyfts fram i förhållande till det 
sociokulturella perspektivet som tydliggör att redskap (artefakter) fungerar som stöd 
och är betydande för barnens möjligheter till samspel och kommunikation 
(Strandberg, 2006). 
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Till skillnad från Engdahls (2011) studie där barnen använde redskap för att 
kommunicera förhandlingsstrategier i lek, använde barnen i denna studie redskapen 
för att kommunicera och bjuda in varandra till samspel i mötet med 
naturvetenskapen. Båda studier ger bevis på betydelsen av barns användande av 
redskap för att kommunicera och samspela, oberoende av om det gäller 
förhandlingsstrategier eller mötet med naturvetenskapen. 

5.1.3 Det finns flera förutsättningar för de yngsta barnens möjligheter 
att utforska naturvetenskap 

Studiens resultat visar att det inom förskolans verksamhet finns flera förutsättningar 
för barnens möjligheter att utforska naturvetenskap. De förutsättningar som visas 
centrala är barns uppmärksammande av varandras naturvetenskapliga utforskande, 
miljön och dess material och förskollärarens roll.  

Den första centrala förutsättningen är att barnen uppmärksammar varandra när de 
utforskar naturvetenskapliga fenomen. Uppmärksammandet blir tydligt i resultatet 
när barnen tittar på varandras kroppsspråk eller lyssnar till varandras röster i mötet 
med naturvetenskap. Det blir också tydligt på andra hållet när barnen 
uppmärksammar andra barn genom exempelvis att spänna kroppen, peka eller ropa 
ord eller ljud på vad de ser. Resultatet bekräftar Hildéns (2014) forskning som visar 
att de yngsta barnen kommunicerar och använder kroppen när de uppmärksammar 
varandra. Detta ger förutsättningar för de yngsta barnens möjligheter att utforska 
naturvetenskap eftersom barnen uppmärksammar varandra genom kroppsspråk eller 
verbalt och därmed bjuds in till varandras naturvetenskapliga utforskande.  

Den andra centrala förutsättningen för barns möjligheter att utforska naturvetenskap 
är förskollärarens roll. Många av observationerna innehöll planerade aktiviteter 
vilket kan ha påverkat medverkande förskollärares attityd och närvaro. Då 
förskollärarens förhållningssätt och attityd är direkt avgörande för att stödja barnens 
kommunicerande och samlärande (Williams, 2006), är det av vikt att 
uppmärksamma deras roll i observationerna. Detta belyses i relation till det 
sociokulturella perspektivet som bekräftar betydelsen av förskollärarens roll, som 
skapar förutsättningar för barnen att kunna kommunicera och samspela med andra 
(Strandberg, 2006; Säljö, 2011). Under observationerna var förskollärarna medvetna 
om att mötet med naturvetenskapen var i fokus vilket kan ha påverkat deras attityd 
som i sin tur gett barnen bättre förutsättningar att utforska i mötet med 
naturvetenskapen. 

Till skillnad från planerade aktiviteter visar resultatet att förskollärarna, under 
barnens fria aktiviteter, oftare bemöter barnen utifrån ett omsorgsperspektiv och 
med motfrågor eller genom upprepningar. Resultatet visar att barnen utforskar 
naturvetenskapliga fenomen under deras fria lek, vilket bör tas på allvar av 
förskollärarna. Precis som Larsson (2016) och Fleer, Gomes och March (2014) 
belyser att förskollärarna bör ta tillfället i akt och samtala kring det som barnen 
möter i sin vardag och den fria leken. Barns lärande kring naturvetenskap främjas om 
förskollärare har en positiv inställning till naturvetenskap. När förskollärare 
medvetet tänker kring naturvetenskap i förskolans kontext och utforskar med barnen 
skapas meningsfullhet om naturvetenskapliga fenomen i barnens vardag.  

Observationerna visar att barns svar i naturvetenskapliga möten bemöttes med en 
motfråga från förskolläraren. I anknytning till Jonssons (2013) studie visas hur 
lärares positiva och förstärkande gensvar uppmuntrar barnens lärande. Däremot 
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tillför det dock inga nya aspekter av innehållet i samtalet och förskolläraren blir 
efterföljande vid tillämpning av bekräftande upprepningar. Detta blir även synligt i 
Thulins (2011) studie att förskollärares frågor ofta hamnar i fokus när barns frågor 
bemöts med motfrågor.  

Studiens resultat indikerar övergripande att förskollärarna i kommunicerandet med 
barnen huvudsakligen använde sig av vardagliga begrepp framför naturvetenskapliga. 
Resultatet bekräftar tidigare forskning som visar att förskollärare sällan använder 
naturvetenskapliga begrepp i kommunikationen och lärandesituationer med barnen 
(Larsson, 2016; Thulin, 2011), då observationstillfällena sällan indikerade på att 
förskollärarna använde sig av det. För att fördjupa barnens naturvetenskapliga 
lärande, bör förskollärare utveckla och introducera nya begrepp för att främja 
barnens förutsättningar så att deras naturvetenskapliga språkbruk stimuleras 
(Thulin, 2011). Det styrks ur det sociokulturella perspektivet som tydliggör vikten av 
att barnen ställs inför språkliga utmaningar som stimulerar deras utveckling och 
lärande (Elfström m.fl., 2014). Detta är något som kan lyftas och behöver utvecklas 
samt ses ur ett bredare samhällsperspektiv, där de yngsta barnens möte med 
naturvetenskapliga begrepp kan underlätta för deras senare möten med 
naturvetenskapliga fenomen i både undervisningssituationer som situationer i 
vardagslivet. Pendrill, Hansson och Löfgren (2014) menar att förskollärare har svårt 
för att skapa meningsfulla lärandesituationer utifrån innehåll av barns frågor, vilket 
de anser bero på en brist i förskollärarutbildningen. En liknande brist i 
förskollarutbildningen bör lyftas fram som en förklaring till varför förskollärare 
sällan använder och introducerar naturvetenskapliga begrepp. 

Den tredje centrala förutsättningen för de yngsta barnens möjligheter att utforska 
naturvetenskap är miljön och dess material. Studiens resultat visar att miljön och det 
material som finns tillgängligt för barnen påverkar vad och hur de utforskar kring 
naturvetenskapliga fenomen. 

Studiens resultat tydliggör att det finns ett utbud av varierat material tillgängligt i 
miljön för barnen, som de brukar i sin lek och undersökandet av naturvetenskap. 
Emellertid blir det synligt, i motsvarighet till Elfströms m.fl. (2014) studie, att det 
tillgängliga materialet för de yngsta barnen bör utökas. I synnerhet material som 
barnen kan förändra, som exempelvis väggfasta ting som de kan ta på och omforma. 
Detta i förhållande till det sociokulturella perspektivet som tydliggör vikten av att 
uppmärksamma vilka artefakter som barnen har tillgång till och därmed vilka 
aktiviteter som är möjliga att bedriva i rummet (Strandberg, 2006). 

Miljöns utformning påverkar barnens möjligheter att kommunicera och samspela i 
mötet med naturvetenskap, vilket belyses i relation till det sociokulturella 
perspektivet (Strandberg, 2006). Det blir tydligt att utformningen bidrar till vilka 
förutsättningar som skapas för det. I exempelvis observationen “Pinnmålning” är 
bordets och barnens placering runt bordet det som skapar förutsättningar för 
barnens möjligheter att kommunicera och samspela. Eftersom barnen och 
förskolläraren sitter nära varandra samt att alla kan se varandra. Detta resultat 
speglar Elfström m.fl. (2014) som pekar på att utformningen av miljön på de yngsta 
barnens avdelningar är lika viktig som de material som finns tillgängliga. 

Vidare kan platsens betydelse urskiljas i de yngsta barnens möjligheter att utforska 
naturvetenskap. Barnens utforskande sker både i förskolans inomhus- och 
utomhusmiljö, men också i dess närmiljö. Detta ses i relation till Szczepanski (2013) 
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som hävdar att utomhuspedagogiken bidrar till ett platsbaserat lärande och där 
lärandeobjekten blir tydliga och synliga när de undersöks i sin verkliga miljö.  

Forskning visar att hela kroppen och rörelsen används i det utomhusbaserade 
lärandet och ett kompletterande användande av både inomhus- och 
utomhusundervisning bidrar till ett erfarenhetsbaserat lärande (Szczepanski, 2013). 
Detta synliggörs i observationen “Grodor” när barnen, på nära håll, fick se och möta 
levande grodor och gräsänder på dess verkliga plats i naturen.  

De tre förutsättningar, som beskrivs ovan, för barnens möjligheter att utforska 
naturvetenskap överensstämmer med tidigare forskning. Studiens resultat tyder dock 
på att en fjärde förutsättning bör uppmärksammas. En av observationerna visade 
ytterligare möjlighet för barnen att utforska naturvetenskapen när de tilläts att 
förflytta material inom miljön på yngrebarnsavdelningen. Detta skapar förutsättning 
för barnens möjligheter att utforska naturvetenskap när de inte stoppas i sitt 
pågående undersökande, vilket lyfts fram i samband med det sociokulturella 
perspektivets syn på vikten av att barnen får vara kreativa och ges möjlighet att 
förändra i rummen (Strandberg, 2006). 

5.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsansats med icke-deltagande observationer valdes för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. För att få kunskap om vad och hur de 
yngsta barnen samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap samt om 
vilka förutsättningar det finns för de yngsta barnens möjligheter att utforska 
naturvetenskap valdes observationer som metod för att bibehålla barnen i fokus i 
förskolans verksamhet. Detta för att få syn på konkreta och detaljerade situationer i 
barnens vardag. Intervjuer hade kunnat tillfogas med hänvisning till Bryman (2011) 
som lyfter triangulering som användning av flera metoder och datakällor i utförandet 
av en undersökning. Detta för att öka trovärdigheten i studien, då Bryman (2011) 
menar att resultaten som framkommer från de olika metoderna kan bestyrka 
varandra. Dock anses valet av observationsmetod som relevant i förhållande till 
tidsramen och det som studien ämnades studera i barns verkliga och praktiska 
situationer i förskolans vardag. I observationer ligger betoningen på individens 
handlingar till skillnad från intervjuer där betoningen ligger på vad individen säger. I 
studien avsågs främst att studera barns agerande i mötet med naturvetenskap och 
därmed beslutades att observation som metod var mest lämplig. Däremot användes 
olika datakällor, där observationerna genomfördes på två olika förskolor.  

En svårighet under observationerna var att anteckna allt som sker och fås syn på i 
stunden. Detta hade kanske kunnat underlättas om observationerna gjordes 
tillsammans och därmed styrkts med ytterligare två ögon, vilket reflekterades över i 
efterhand. Detta hade ökat trovärdigheten. Bjørndahl (2005) menar att det kan 
skapas en bredare verklighet av det som studeras ifall det är flera personer som 
betraktar situationen i fråga. Han anser dock att det är helt möjligt att på egen hand 
utveckla sitt värderande öga men att det finns en bra möjlighet i att nyttja andras 
ögon. Efter genomförande av observationerna delgavs det transkriberade materialet 
varandra, vilket bidrog till ett bredare perspektiv på observationerna. 



 28 

5.2.1 Slutsats 

Slutsatsen är att de yngsta barnen, trots det icke-verbala språket, samspelar och 
kommunicerar på flera olika sätt med en utforskande nyfikenhet av olika 
naturvetenskapliga fenomen. Barn utforskar både kroppsligt, verbalt, med sinnen och 
känslor. Studien visar att barn använder imitation, men också iakttagelse för att 
närma sig samspel och öppna upp för kommunikation tillsammans i mötet med 
naturvetenskap. Barn utforskar flera olika naturvetenskapliga fenomen som till 
exempel friktion, artkunskap och kemiska processer. Barns uppmärksammande av 
varandras naturvetenskapliga utforskande, förskollärarens roll samt miljö och 
material blir framträdande förutsättningar för de yngsta barnens möjligheter att 
utforska naturvetenskap. De yngsta barnens utforskande av naturvetenskap i 
förskolan är ett ytterst aktuellt ämne. Dels för den begränsade forskning som finns 
om de allra yngsta barnen i förskolan, dels också för blivande förskollärare att ta de 
yngsta barnen på allvar i det professionella arbetet.  

5.2.2 Studiens betydelse för förskollärarens yrkesroll 

I avseende på den begränsade forskning som finns om de allra yngsta barnen i 
förskolan är studien av betydelse för alla verksamma aktörer i förskolans verksamhet. 
Studien visar, trots det icke-verbala språket, hur ett –och tvååringar är utforskande 
individer med rika idéer och kompetenser samt att de på olika sätt samspelar och 
kommunicerar med sin omgivning i relation till naturvetenskap. Studien är viktig, i 
synnerhet till alla som arbetar med yngre barn, där de yngsta barnen måste 
uppmärksammas, tas på allvar och där deras utforskande av naturvetenskap kan 
komma påverka och utveckla verksamheten. Studien kan berika verksamma aktörer i 
förskolans verksamhet och bidra till nya insikter om hur de kan ta tillvara på de 
yngsta barnens intresse för naturvetenskap.  

5.2.3 Fortsatt forskning 

Då resultatet visade en tydlighet gällande de yngsta barnen som sociala aktörer och 
deras inre vilja att utforska naturvetenskapliga fenomen är det intressant att vidare 
forska om hur förskollärare arbetar för att ta tillvara på och utmana i deras intressen 
för naturvetenskap. Det är även intressant att studera hur de yngsta barnen ges 
inflytande att påverka verksamheten i förhållande till naturvetenskap och hur 
förskollärare bemöter dessa situationer. Under studiens gång väcktes även tankar om 
att göra undersökningen en annan årstid, då olika årstider kan ha betydelse för 
samspel och förutsättningar för utforskande av naturvetenskap i förskolan. 
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Bilaga 1 

Information om en undersökning om hur de yngsta barnen 
samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap 

Hej, vi vill tillfråga er förskollärare om godkännande för deltagande i denna 
undersökning, där ert deltagande innebär att vi observerar barngrupp och miljö där 
ert aktörskap ingår. Vi är två studenter som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi läser nu kursen Självständigt 
arbete och i vårt examensarbete vill vi nu studera de yngsta barnens utforskande av 
naturvetenskap i förskolans verksamhet.  

Syftet med undersökningen är att få fördjupade kunskaper om hur de yngsta barnen 
samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap och hur förskolans 
lärandemiljö är utformad för att främja detta.  

Som metod har vi valt att genomföra observationer i barngruppen och dess lärmiljö. 
Vi vill understryka att vi inte kommer att filma eller fotografera er eller barn. Ni 
kommer att få ta del av det färdiga arbetet om så önskas. 

Observationerna kommer att analyseras av oss studenter och undersökningen 
kommer senare att presenteras i form av en uppsats på Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Vi vill också belysa att undersökningen 
kommer att följa de etiska regler som finns för forskning. Det innebär att era namn 
eller annan identifieringsinformation inte kommer att redovisas i vårt arbete. 
Förskolans uppgifter kommer också att förbli konfidentiellt. Ert deltagande i studien 
är frivilligt och ni kan alltid välja att avsluta ert deltagande trots ett tidigare beslut 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för er.  

Vi hoppas att Ni förskollärare har möjlighet och viljan att delta i vår studie då det är 
av stor betydelse för både kunskapen om de yngsta barnens utforskande av 
naturvetenskap som vårt uppdrag som blivande förskollärare.  

 

Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss.  

Ort/datum:  
Student: Emelie Tell Nilsson             Student: Jennifer Petersson 
 

Handledare: Eva Ärlemalm-Hagsér  
 
Kontaktuppgifter är borttagna från detta dokument 
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Bilaga 2 

Information om en undersökning om hur de yngsta barnen 
samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap 

Hej, vi vill tillfråga er vårdnadshavare om godkännande för ert barns deltagande i 
denna undersökning. Vi är två studenter som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi läser nu kursen Självständigt 
arbete och i vårt examensarbete vill vi nu studera de yngsta barnens utforskande av 
naturvetenskap i förskolans verksamhet.  

Syftet med undersökningen är att få fördjupade kunskaper om hur de yngsta barnen 
samspelar och kommunicerar i mötet med naturvetenskap och hur förskolans 
lärandemiljö är utformad för att främja detta.  

Som metod har vi valt att genomföra observationer i barngruppen och dess lärmiljö. 
Vi vill understryka att vi inte kommer att filma eller fotografera barn. Ni kommer att 
få ta del av det färdiga arbetet om så önskas. 

Observationerna kommer att analyseras av oss studenter och undersökningen 
kommer senare att presenteras i form av en uppsats på Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Vi vill också belysa att undersökningen 
kommer att följa de etiska regler som finns för forskning. Det innebär att era barns 
namn eller annan identifieringsinformation inte kommer att redovisas i vårt arbete. 
Förskolans uppgifter kommer också att förbli konfidentiellt. Ert barns deltagande i 
studien är frivilligt och ni kan alltid välja att avsluta ert barns deltagande trots ett 
tidigare beslut utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
er/dig.  

Vi hoppas att Ni vårdnadshavare har möjlighet och viljan att ge oss ert godkännande 
för ert/era barns medverkan i vår studie då det är av stor betydelse för både 
kunskapen om de yngsta barnens utforskande av naturvetenskap som vårt uppdrag 
som blivande förskollärare.  

 
Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss.  
Ort/datum:  
Student: Emelie Tell Nilsson             Student: Jennifer Petersson 
 

Handledare: Eva Ärlemalm-Hagsér  
 
Kontaktuppgifter är borttagna från detta dokument 
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Samtyckesblankett 

 

För att vi ska kunna genomföra studien behöver vi Er vårdnadshavares underskrift 
samt godkännande av ert barns delaktighet när vi observerar i barngruppen. 

 

Ja, jag samtycker. 

 

Nej, jag samtycker inte. 

 

 

 

___________________________                  _________________________ 

underskrift vårdnadshavare                                                       underskrift vårdnadshavare 
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Bilaga 3 

Observationsmall 

 

Aktivitet/Situation 

 

Miljö/Material 

 

Vad händer? Känslor 


