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Abstract 
 
Thulin, Susanne, 2006. Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lära-
re och barn i förskolan kommunicerar  naturvetenskapliga fenomen. 
Acta Wexionensia Nr 102/2006. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-519-0. 
 
Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i 
förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) fram-
skriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. 
De forskningsfrågor som ställs är: Vad kommuniceras som objekt för lärande i 
ett naturvetenskapligt sammanhang i förskolan? Vilka akter av lärande fram-
kommer i kommunicerandet av lärandets objekt? Studiens teoretiska referensram 
utgår från fenomenografi och sociokulturell teori, med särskild förankring i ut-
vecklingspedagogisk forskning. Forskningsprojektet genomfördes på en försko-
leavdelning med barn i åldern tre till sex år. Situationer med ett naturvetenskap-
ligt innehåll har dokumenterats med videokamera. Lärarnas ”intended object of 
learning” var ’Livet i stubben’. Observationerna har skrivits ut i text med fokus 
på de dialoger som förekom mellan lärare och barn. Materialet har analyserats 
utifrån lärandets objekt och lärandets akt. Vid en fördjupad analys används tre 
nivåer av metareflekterande samtal. Denna analys har som syfte att visa i vilken 
mån det aktuella objektet synliggörs inom de tre nivåerna. Resultatanalysen av 
lärandets objekt visar på en variation av samtalstema. Resultatanalysen av läran-
dets akt har synliggjort ’akter som riktning’ och ’akter som uttryckssätt’. Vad 
som händer med lärandets objekt i förskolan diskuteras i termer av det menings-
fulla sammanhanget, betydelsen av att uppfatta sammanhanget och lärarnas goda 
intentioner med innehållet. Resultaten pekar på att akter som uttryckssätt riskerar 
att bli ett redskap för innehållets anpassning till rådande omsorgs-, lek- och lä-
randepraktik. Avslutningsvis problematiseras lärandets objekt i relation till för-
skolans bildningsideal och framtida vägval för förskolan diskuteras.   
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Förord 

Varför är jag intresserad av barns lärande och varför vänder jag blicken åt de håll 
jag gör? Kanske började det redan i min barndom då jag satt i fönstersmygen på 
Södra Kaserngatan och försvann in i fantasins värld med hjälp av min farmors 
berättande. Eller när jag fick ett alldeles eget trädgårdsland hos min mormor som 
jag fick planera och ta ansvar för. Eller kanske när mina föräldrar tog oss syskon 
med på utflykt till skogen men också till heden. För visst är upplevelsen olik, 
som doften efter regnet i en barrskog eller från den soltorra heden. Eller när vi 
lämnade östkustens sandstrand för upplevelsen av klippor på västkusten. Nä det 
är inte samma överallt, världen är olik, förutsättningarna är olika. Det viktiga var 
att få uppleva skillnader. Och, ja visst är det nyanserna som gör en berättelse till 
en god berättelse eller ett landskap till ett landskap. Visst är det olikheterna som 
bidrar till utmaningar för tanke och känsla. 

Vad har detta med mitt eget intresse för barn och lärande kanske läsaren frågar 
sig. Ja jag tror att någonstans här mellan söndagsskolan och Vietnamdemonstra-
tionerna grundlades en människosyn som bygger på tillit och tilltro, om rätten att 
få känna tilltro till den egna förmågan och de egna påverkansmöjligheterna.  
En människosyn som framförallt vill se mångfalden som en tillgång för utveck-
ling och lärande. Det är nog också denna människosyn som är den främsta driv-
kraften i mitt intresse för barns lärande och utveckling. Barn föds med en vilja att 
förstå och begripa världen. Det är i denna vilja som förutsättningar för lärande 
och utveckling skapas. Barn kommer till förskolan med en undran om vad som 
väntar. I mötet med dessa barn kan jag bli allvarlig och tänka på förskolans upp-
drag. Ett samhällsuppdrag som vilar på demokratins grund. Eller uttryckt med 
andra ord: om nödvändigheten av olika röster och om att få möjlighet till tillträ-
de. Tillträde till samtal och gemenskap, till omsorg, lek och lärande. Men ett till-
träde förutsätter att dörren hålls öppen. 

Under min yrkesverksamma tid har också förskolläraryrkets professionsutveck-
ling stått i centrum. Också här har olikheten varit en tillgång. Det arbetslag jag 
framförallt tänker på är de kollegor som jag fostrades och utvecklades i yrket till-
sammans med. Vi tyckte, tänkte och utvecklades tillsammans. Vi gavs tillträde 
till samtalsarenor och våra olika åsikter fick brytas mot varandra. Det är lätt att i 
efterhand framställa saker och ting  som om allt vore välfungerande. Vad jag tror 
att jag vill ha sagt är att i detta klimat grundlades också en syn på det gemen-
samma ansvaret av professionens utveckling. Här övade vi oss i att kunna skilja 
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på sak och person. Verksamhetens frågor fick stå i centrum för verksamhetens 
utveckling.  

Idag är det många aktörer som vill spela olika roller i ”spelet kring förskolan”. 
Det kan vara olika yrkesprofessioner, pedagogiska influenser och kommersiella 
intresse. Återigen, mångfalden är välkommen och behövs. Men de som framför-
allt behövs i diskussionen kring förskolans verksamhetsutveckling, kring barns 
lärande och utveckling, är lärarna i förskolan.  

Då jag i denna stund skriver de sista orden i mitt licentiatarbete vill jag se de re-
sultat jag visar fram, den diskussion jag för och de frågor jag reser som framför-
allt riktade mot framtiden. Jag är inte ute efter att värdera hur något förhåller sig, 
min avsikt är långt mer att synliggöra för att kunna förhålla sig. Det är min för-
hoppning att föreliggande studie kan bli ett användbart inlägg i diskussionen 
kring arbetet med förskolans innehållsaspekter och att lärarna i förskolan tar or-
det i den diskussionen. 
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1 Vad händer med lärandets objekt? 
Då förskolan betraktas i ett historiskt perspektiv blir det synligt att barns identi-
tetsutveckling och utveckling av personliga förmågor satts i förgrunden framför 
utveckling av kunskaper kring ett specifikt innehåll. Förskolans verksamhet skall 
bygga på lek omsorg och lärande. Vad det gäller begreppens innebörd ter sig lek 
och omsorg som allmänt vedertagna i en förskolepraktik. Lärande framträder inte 
som ett lika självklart begrepp i retoriken kring förskolan. Ofta har istället barns 
erövrande av förmågor och kunskaper diskuterats i termer av utveckling. Avsik-
ten med den här studien är inte att diskutera begrepps användning utan snarare 
dess innebörd i praktisk utövning. Jag vill rikta ljuset mot hur förskolan tar sig an 
läroplanens innehållsaspekter. Vad händer när förskolan med rötterna i sin speci-
fika tradition och historia skall låta ett visst innehåll komma i förgrunden för 
barns lärande? 

Bakgrund 
Då Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) jämför olika pedagogiska 
riktningar som präglat svensk förskola under årens lopp kan det konstateras att 
lärandets objekt1, det vill säga lärandets innehåll, med något undantag inte varit 
särskilt framlyft i förskolans verksamhet. Genom förskolans historia har däremot 
lärandets akt2 stått i fokus för verksamheten. Det är metoder och förhållningssätt 
som har diskuterats framför det innehåll som barn förväntas utveckla ett kunnan-
de om. Det arbetssätt som praktiserats har präglats av det konkreta. Det har gällt 
att fånga barns intresse och att engagera dem i ett här- och nuperspektiv. I och 
med Läroplan för förskolans införande (Utbildningsdepartementet, 1998) har 
emellertid lärandets objekt fått en mer framskjuten roll i förskolans verksamhet. 
Olika innehållsaspekter och förmågor som barn bör utveckla framhålls i måldo-
kumentet. Läroplanen anslår en kunskapssyn där fokus läggs på en förändring av 
barns kunnande och skapande av mening (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
1999, Sheridan, 2001). En innehållsaspekt som framhålls i måldokumentet är na-
tur och miljöarbete. 

Natur och miljöarbete har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men ofta 
har det inskränkt sig till att handla om att benämna, så och sätta, naturupplevelser 
och uppträdande i naturen. Att natur och miljöarbete i förskolan, i och med infö-
randet av läroplanen, fått en mer framskjuten plats kan härledas till en allt mer 
utökad medvetenhet om att människans sätt att hantera jordens resurser på sikt 
hotar den egna existensen. Situationen är så allvarlig att förändringar i ett ekolo-

––––––––– 
1 Lärandets objekt används av Marton och Booth (2000) som begrepp för lärandets innehåll, lärandets 

vadaspekt. 
2 Lärandets akt används av Marton och Booth (2000) som begrepp för  hur lärandeakten utförs, lä-

randets huraspekt. 
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giskt helhetsperspektiv måste komma till stånd, både vad det gäller nationell och 
global samhällsutveckling. Ett resultat av FN:s världskonferens om natur och 
miljö i Rio 1992 är för Sveriges del att man antagit Agenda 21, ett handlingspro-
gram vars syfte är att skapa en hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja 
hot mot miljön. Olika grupper och samhällsinstitutioner har i Agenda 21 fått ett 
särskilt ansvar för dokumentets uppföljning. En av de viktigaste positionerna i 
detta arbetet anses utbildningssektorn inneha (SOU:157; SOU 1992:105). Rio-
konferensen och Agenda 21 fick sin uppföljare i Johannesburg 2002, där UNE-
SCO ytterligare förstärkte skrivningarna om utbildningssektorns roll vad gäller 
utbildning för hållbar utveckling. (UNESCO, 2004) 

Ett lärande är alltid ett lärande om något (Marton, Runesson och Tsui, 2004). 
Men vad detta något är hör ihop med hur lärare definierar detta något och hur de 
väljer att gestalta det tillsammans med de barn som ingår i sammanhanget. Lära-
res medvetenhet om lärandets innehåll ses därför som en viktig faktor för det ut-
fall lärandet får i förhållande till de barn som är involverade i lärsituationen. Mot 
denna bakgrund är det med stort intresse jag i denna studie riktar mitt fokus mot 
hur lärare och barn i förskolan kan definiera en innehållsaspekt och hur detta 
kommer till uttryck i sätt att kommunicera i en faktisk lärsituation. 

Det är nu åtta år sedan förskolans läroplan infördes. Frågor kan då resas huruvida 
de innehållsaspekter som läroplanen lyfter fram blir synliga i förskolans verk-
samhet. Hur väljer lärare i förskolan att skapa lärandesituationer som synliggör 
för barnen det innehåll som står i fokus? Eftersom mitt intresse är särskilt inriktat 
mot den naturvetenskapliga innehållsaspekten väljer jag att avgränsa min under-
sökning till att gälla natur och miljöarbete i förskolan. 

I ljuset av förskolans läroplan kan det således vara av intresse att få en bild av 
hur lärare, tillsammans med barn i förskolan, tar sig an läroplanens innehålls-
aspekter. Det tycks också vara så att det finns få studier av naturvetenskaplig un-
dervisning i förskolan (Björneloo, m.fl., 2003). Förhoppningen är att undersök-
ningens resultat ska kunna vara en användbar utgångspunkt för en vidare diskus-
sion om hur lärare i förskolan förhåller sig till lärandets objekt och vilka konse-
kvenser det kan få för barns lärande. 

Syfte 
Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att beskriva, analysera och 
diskutera hur lärare i förskolan i samtal3 med barn tar sig an en innehållsaspekt. 
Vad är det för aspekter av ett innehållsobjekt som lyfts fram och hur sker kom-
munikationen i dessa situationer? Den innehållsaspekt som får stå i fokus för 
mitt intresse är ett naturvetenskapligt sammanhang.

––––––––– 
3 I det här fallet används samtal synonymt med verbal kommunikation. 
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Disposition 
Denna studie fokuserar förskolans arbete med läroplanens innehållsaspekter. För 
att synliggöra vad det är för arv och historia förskolans lärare kan vara bärare av 
studeras i kapitel 2 lärandets objekt i skrivningar som rör verksamhetens inrikt-
ning och styrdokument.  Några historiska nedslag görs och förskolans nuvarande 
läroplan studeras.  

I kapitel 3 formar jag studiens teoretiska utgångspunkt. Vad är det för barn och 
lärare jag talar om och hur kan begreppet lärande förstås? Här redogörs också för 
en del för studien relevanta begrepp. 

Med hjälp av tidigare forskning synliggörs i kapitel 4 en bild av hur lärare i för-
skolan kan se på sitt uppdrag och vad som kan sägas om lärares kompetens i för-
hållande till lärandets objekt. 

Därpå följer kapitel 5 som rör metod och genomförande. Här presenteras också 
studiens problemområde. Jag motiverar mitt val av forskningsansats och metod, 
samt presenterar förskolan där studien genomfördes.

I kapitel 6 redogör jag för hur jag gått tillväga vid analysförfarandet. Kapitlet är 
uppdelat i två delar där den ena delen beskriver de analyssteg som rör urskiljan-
det av lärandets innehåll och den andra delen hur jag urskiljt lärandets huraspekt.  

Därefter följer presentation av studiens resultat vilka redovisas i kapitel 7 och  8. 
I kapitel 9 gör jag en fördjupad analys av resultatet. Vid den fördjupade analysen 
används tre nivåer av metareflekterande samtal som vid utvecklingspedagogisk 
forskning visat sig ha betydelse för synliggörandet av lärandets objekt. I kapitel 
10 diskuteras studiens övergripande syfte i ljuset av de resultat som framträtt. 
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2 Lärandets objekt i ett historiskt 
perspektiv 

När jag inledningsvis hävdar att Förskolans läroplan lyfter fram förskoleverk-
samhetens innehållsaspekter i ett nytt ljus kan det också vara intressant att få en 
inblick i mot vilken bakgrund det här påstående görs. I följande avsnitt har jag 
därför som målsättning att synliggöra hur lärandets objekt blivit behandlat i ett 
historiskt perspektiv och då med särskilt fokus på den naturvetenskapliga aspek-
ten. Jag vill därmed också synliggöra vad det är för tradition och historia försko-
lans lärare kan vara bärare av och som möjligen kan påverka även dagens peda-
gogiska förhållningssätt i verksamheten. 

Jag startar min historiska exposé med Friedrich Fröbel och mitten av 1800-talet. 
Att jag väljer att starta här har att göra med att svensk förskola anses ha starka 
rötter i Fröbeltraditionen (Johansson, 1994). Fröbel betraktas som en av försko-
lans förgrundsgestalter. Frågor kan ställas huruvida Fröbel fortfarande kan anses 
påverka kulturen i dagens verksamhet. Nästa nedslag gäller ett antal sammandrag 
utifrån de reformivrare som kan ha påverkat verksamhetens innehåll och upplägg 
under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Därefter ”vandrar” jag 
vidare till 1970-talet. Att jag väljer denna tidpunkt beror på att då hade förskolan 
sin stora utbyggnad. 1973 utfärdades Lag om förskoleverksamhet (SFS 
1973:1205) då begreppet förskola etablerades på allvar. Bland annat togs då be-
slutet om avgiftsfri förskola för alla sexåringar. Många av de lärare som idag ar-
betar inom förskolan fick sin grundutbildning vid den tiden.  Därefter går jag vi-
dare med Pedagogiskt program för förskolan som kom 1987 (Socialstyrelsen 
1987:3). I ett sista nedslag landar jag i förskolans nuvarande styrdokument Läro-
plan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Barnet som ett omedelbart, ursprungligt och 
unikt väsen 
Friedrich Fröbel (1782-1852) såg det han kallade barnträdgården som en helhet 
där olika aktiviteter tillsammans skulle främja barns utveckling.  Johansson 
(1994) menar att det inte fanns någon direkt formulerad Fröbelpedagogik utan 
väljer istället att kalla det tradition. Barn skulle få material som förde dem framåt 
i utvecklingen, men de skulle också få visats i en miljö nära naturen. Barnen 
skulle få ägna sig åt musik, husliga sysselsättningar och åt att odla, sköta djur 
och följa naturens kretslopp. De aktiviteter som förekom skulle engagera hela 
kroppen.  

Fröbel liknade barnet vid en planta, en planta med inneboende anlag, som be-
hövde vårdas och ansas för att så småningom blomstra (Öhman 1991). Men barn 
behövde enligt Fröbel inte bara utveckla det inre utan också ta in intryck från 
omvärlden. Grunden i Fröbels uppfostringssystem var barnets självverksamhet 
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och lekens betydelse. Den tidiga perioden i en människas utveckling skulle präg-
las av ”liv” medan ungdomstidens utveckling skulle präglas av ”lärande” (Sim-
mons-Christenson, 1980). Enligt Johansson (1994) menade Fröbel att barn inte 
förstod saker på samma sätt som vuxna och därför inte kunde underkasta sig 
samma disciplin och krav.  Fröbel tog intryck av Pestalozzi (1746-1827) som an-
såg att skolan var en plats där man ”tvingade” i barn meningslösa fakta. 

I litteraturen framskymtar en barnträdgårdsverksamhet som erbjuder en mängd 
varierande aktiviteter med det främsta syftet att stimulera barns inneboende verk-
samhetsdrift i ett här- och nuperspektiv.  Någon direkt programförklaring för det 
innehåll som verksamheten skulle omfatta går inte klart att urskilja. Fröbel for-
mulerade däremot en lekteori. Denna lekteori bygger på ett antal så kallade lek-
gåvor. Det är genom lekgåvorna ett direkt innehåll blir synligt. Lekgåvorna be-
stod av ett antal olika materialuppsatser med tillhörande beskrivningar för dess 
användningsområde. Utgångspunkten för lekgåvorna var att stimulera barns ma-
tematiska och geometriska utveckling. Man kan konstatera att var det något in-
nehållsområde som kom i förgrunden under den här perioden så var det matema-
tiken. Materialet skulle emellertid tjäna dubbla syften. Genom lek med materialet 
skulle barn dels utveckla matematiska kunskaper men samtidigt också utveckla 
en uppfattning om sig själva som strukturerande väsen. (Johansson, 1994) Kan-
ske kan detta arv om dubbla syfte, å ena sidan ett främjande av barns personlig-
hetsutveckling och å andra sidan ett främjande av barns kunskapsutveckling, 
fortfarande anses leva kvar som en av grundförutsättningarna för förskolans 
verksamhet. 

Det finns flera personer, företrädesvis kvinnor, som fick betydelse för den svens-
ka förskolans utveckling under slutet av 1800 talet och första hälften av 1900-
talet. En gemensam nämnare för dem alla är att de på olika sätt var präglade av 
ovanstående reformivrare men samtidigt utvecklade olika förhållningssätt till rå-
dande familjepolitik. Innehållet i förskolan skulle väljas med utgångspunkt i 
barns intresse och närmiljö och vara hem- och naturnära. Att val av innehåll varit 
ett diskuterat ämne i historien ger Vallberg Roth (2002) ett exempel på. I Svens-
ka Fröbelförbundets Tidskrift 1919 stod att läsa varför inte skrivning och läsning 
fanns med på barnträdgårdens agenda. Man ifrågasätter om det verkligen skulle 
innebära en fördel för barnen att lära sig läsa vid sex års ålder. Dessutom menar 
man att det skulle innebära problem för småskollärarinnorna.  

Ett danande av personligheten sätts i förgrunden och de kunskapsområden som 
lyfts fram får sitt berättigande utifrån ett ändamålstänkande. De kunskaper barn 
skulle erövra framstår vid denna tiden som framåtsyftande och skulle till exem-
pel tjäna ett framtida yrke (Vallberg Roth, 2002). Innehållsaspekter som nämns 
är naturen, hembygden och hemmets värld. Meningarna går dock isär vad gäller 
synen på lek och arbete med olika innehåll. Schrader Breyman (1827-1899) gör 
till exempel en stark åtskillnad mellan lek och arbete. Enligt Johansson (1995) 
menade Scharder Breyman att när barn var verksamma utifrån lärarens föreskrif-
ter så arbetade barnen, även om det kunde ske inom lekens form.  Det ämnesin-
tegrerade arbetssättet fick också sitt intåg i förskolan under denna period. Schra-
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der Breyman var den som lade grunden för detta arbetssätt genom att införa må-
nadslånga tema. Elsa Köhler (1879-1940) förde denna tradition vidare och ut-
vecklade verksamheten mot så kallade intressecentrum. Begreppet betonade att 
barnens eget intresse skulle utgöra grunden för arbetet i förskolan. Ämnet skulle 
hämtas från barnens närmiljö. Myrdal4 (1902-1986) uttryckte sedan kritik mot 
temaarbetet och menade att det kunde utgöra ett hinder för barns fria utveckling 
(Vallberg Roth, 2002). Dock kunde, enligt Myrdal ett visst innehåll övas i lekens 
form. 

Barnstugeutredningen, 1972 - Jaguppfattning, 
begreppsbildning och kommunikation  
Barnstugeutredningen (förkortas fortsättningsvis BU), tillsattes 1968 och avlade 
sitt betänkande 1972 (SOU 1972:26). I BU fick verksamhetens övergripande mål 
av ideologisk karaktär och verksamhetens delmål, vilka anger den pedagogiska 
inriktningen för fostran och handledning en mer ingående behandling. Verksam-
hetens innehåll fick emellertid en mer kortfattad och allmänt hållen beskrivning. 
  
Barnstugeutredningen har sin förankring i Piagets (1896-1980) och Homburger 
Erikssons (1902-1994) stadieteorier och presenterade dialogpedagogiken som ett 
alternativ till förmedlingspedagogiken. Respekt för och tilltro till barnets egen 
förmåga och lust kom i fokus. De tre delmål som skulle ange den pedagogiska 
riktningen var; jaguppfattning, kommunikation och begreppsbildning. De tre 
delmålen beskrivs som intimt förknippade med varandra. Jaget tar form genom 
viss begreppsbildning men också genom inre och yttre dialog. Begreppsbildning 
kan inte heller ske utan någon form av kommunikation. Vad man ser här är dock 
att metoderna kom i förgrunden. Det innehåll som lyfts fram ses mer som exem-
pel på hur man kan arbeta med begreppsbildning än som något värdefullt i sig. 

Till BU fogades emellertid ett antal bilagor. Två av dessa bilagor (SOU 1972:26, 
bilaga 7 och 8) behandlar barns naturvetenskapliga begreppsbildning. I bilagorna 
hävdas att det är angeläget att införa naturvetenskap ”fattad i vid bemärkelse” i 
förskolan då en viktig del av den grundläggande begreppsbildningen kan hänfö-
ras till den naturvetenskapliga begreppsvärlden. Systembegreppet  det vill säga 
olika fenomens växelverkan inom ett sammanhang till exempel i en näringsked-
ja, förs här fram som särskilt viktigt. Genom systembegreppet läggs en grund för 
förmågan att utforska och att göra och pröva vidare antaganden. Samtidigt po-

––––––––– 
4 Alva Myrdal arbetade utifrån sitt familjepolitiska engagemang för att alla barn skulle få en bra start 

i livet. Myrdal engagerade sig för att barnträdgårdslärarainnorna inte bara skulle undervisa barn 
utan ta hand om hela omvårdnaden om barnen. Myrdal menade att temaarbetet enligt en viss modell 
kunde vara ett hinder för barnens fria aktivitet. Till exempel menande Myrdal att husliga sysslor 
kunde övas inom den fria lekens form. Lärarledda aktiviteter skulle helst inte vara mer än15-20 mi-
nuter och särskilt ägnas åt sagoberättande, rytmik-, sång- och samtalsstunder. (Vallberg Roth, 
2002)  
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ängteras också betydelsen av att förankra verksamheten i barns egna experiment 
med konkret material. Den egna konkreta erfarenheten går inte att ersätta med 
faktasamlingar, bilder, filmer osv. Att själv få pröva sina idéer i en öppen och re-
spektfull atmosfär, samt övning i analytiskt och kritiskt tänkande kunde resultera 
i självständiga individer med möjlighet att ta ställning. Träning av grundläggan-
de naturvetenskapliga processer som att observera, kommunicera, klassificera, 
mäta och testa var färdigheter som man menade var till nytta för vidare naturve-
tenskapliga studier, även inom olika ämnesområden. 

Pedagogiskt program, 1987 - Natur, kultur 
och samhälle  
1987 utkom Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987:3). Peda-
gogiskt program gavs ut i serien allmänna råd från socialstyrelsen. I Pedagogiskt 
program för förskolan kom innehållet mer i fokus och behandlades under ett eget 
avsnitt. I programmet hävdas att innehållet skall ses som ett stöd för barns ut-
veckling av: identitet, begrepp om omvärlden och kommunikation med andra. 
Förskolan skall vid denna tiden erbjuda ett rikhaltigt och varierat innehåll utifrån 
vilket barn successivt kan utveckla och fördjupa sina kunskaper om sig själva 
och omvärlden. Verksamheten skall bygga på tre innehållsaspekter, natur, kultur 
och samhälle. Man poängterar att de olika aspekterna på ett naturligt sätt skall in-
tegreras med varandra i den praktiska verksamheten. Ett temainriktat arbetssätt 
förespråkas.  

Pedagogiskt program skiljer sig från Barnstugeutredningen på så vis att här får 
innehållsområde natur en egen plats i dokumentet. Innehållsområdet natur är inte 
längre ett bland alla exempel man kan välja emellan för att uppnå en pedagogisk 
intention, utan nu slår man fast att natur är ett av de tre innehållsområden som 
innehållet skall kretsa kring. 

Inom området natur betonas människans beroende av naturen och nödvändighe-
ten av att utveckla ett etiskt förhållningssätt. Innehållet skall väljas med utgångs-
punkt i barns förmåga och intresse samt i vad som bedöms vara viktigt för dem. 

Utifrån det pedagogiska programmet skall förskolan bidra till att barn känner an-
svar för naturen och får erfarenheter och grundläggande kunskaper om: 

• sig själva och andra (människan) 
• sig själva i kedjan av generationer (livsloppet) 
• människan i förhållande till andra arter och till naturen  
 (växter  och djur, klimat och miljö) 
• naturens krafter och hur vi använder dem (naturfenomen, krafter, och  
 processer, teknik och matematik) 
 (Socialstyrelsen 1987:3, s.26) 
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Barns egna erfarenheter i form av experiment, upplevelser och praktiskt tilläm-
pad naturvård skulle bidra till denna utveckling. Barnet är i centrum och en för-
skoledags alla situationer med lek och omsorg framhålls som rika tillfälle för att 
stimulera barns utveckling även vad gäller lärande inom olika innehållsområden.  

Pedagogiskt program för förskolan lyfter således fram innehållet som betydelse-
fullt i sig. Innehållet ses som stöd för barnets identitetsutveckling och kommuni-
kation med omvärlden. Inom innehållsområdet natur ges flera exempel på vad 
som kan ingå i området.  

Förskolans läroplan, 1998 - Vad och hur 
varandras förutsättningar 
Under 1990-talet hände det mycket inom förskoleområdet. Förskolans roll i sam-
hället sågs med nya ögon. Forskning om barns lärande och utveckling hade tagit 
rejäla kliv framåt och belyst det betydelsefulla i att förskolan är bra för barnen 
själva och inte i första hand skall ses som en omsorgsinstitution för barn till för-
värvsarbetande föräldrar. Förskolan och skolan började diskutera ett närmande 
till varandras verksamheter och flexibel skolstart för sexåringar infördes. Beho-
vet av en gemensam huvudman växte fram. Kanske var det dessa olika diskus-
sioner som sammantaget ledde fram till att förskolan 1996 fördes över till utbild-
ningsväsendet och fick en ny huvudman i Utbildningsdepartementet.  

1998 fick förskolan sin första läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998). En lä-
roplan är en förordning och ska därmed ses som bindande till skillnad från tidi-
gare måldokument som bestått av råd och anvisningar. Läroplanen anger målen 
för verksamheten vilka för förskolan anges i form av mål att sträva mot. En an-
ledning till att verksamheten skall sträva mot målen, till skillnad mot att också 
uppnå dem, är att förskolan är en frivillig skolform och att barn deltar i verksam-
heten under olika förutsättningar. (Skolverket rapport 239, 2004) 

Vad medförde då förskolans läroplan vad gäller synliggörandet av lärandets ob-
jekt? Inledningsvis kan det konstateras att med läroplanen kom begreppen läran-
de och kunskap mer i fokus än tidigare. Förskolan skall främja barns lärande. Att 
erövra omvärlden (SOU 1997:157) det betänkande som föregick läroplanen, 
uppmanar  till diskussion om innebörden i begreppen kunskap och lärande. Det 
är ingalunda  några entydiga begrepp. Den kunskapssyn som kan skönjas i lä-
roplanstexten kan sägas vila på sociokulturell grund. Texten föreskriver att verk-
samheten skall utgå från barns erfarenhetsvärld, intressen och motivation. Läran-
de baseras på samspel mellan individer där barngruppen framhålls som ett viktigt 
stöd i lärandeprocessen. Språk, lärande och identitetsutveckling ses som oupplös-
ligt sammanbundna. 

Med läroplanen kom ett tydliggörande av att den pedagogiska verksamheten 
skall omfatta olika innehållsaspekter (Utbildningsdepartementet, 1998). De inne-
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hållsaspekter som lyfts fram i läroplanen rör läsning och skrivning, matematik, 
natur, samhälle och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Ingen in-
nehållsaspekt ges företräde framför en annan utan verksamheten skall innehålla 
samtliga aspekter och dessutom ge barn tillfälle att uttrycka sina tankar och upp-
levelser på olika sätt. Det är alltså inte meningen att avgränsa de olika aspekterna 
och behandla dem som skolämnen vart och ett för sig inom bestämda ramar. De 
olika aspekterna skall istället integreras i ett sammanhang (Utbildningsdeparte-
mentet, 1998; Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). Ett sådant samman-
hang kan till exempel utgöras av ett tema där en bestämd aspekt blir föremål för 
riktad uppmärksamhet i syfte att utveckla barns förståelse och förmågor. Inom 
ett tema kan man alltså arbeta med flera innehållsaspekter samtidigt. Även om 
verksamheten kretsar kring ett naturvetenskapligt fenomen så kan tillfälle skapas 
för till exempel matematisk problemlösning och läs- och skrivutveckling, olika 
uttryckssätt kan stimuleras och värdegrundfrågor kan diskuteras. 

Läroplanerna för svenskt utbildningsväsende bygger på varandra. Lärprocessen 
skulle kunna liknas vid en resa som börjar i förskoleåldern (Pramling Samuels-
son & Asplund Carlsson 2003), där de objekt för lärande som introduceras och 
fokuseras i förskolan skall få sin fortsättning i grundskolan. Det är inte olika sa-
ker som barn skall lära sig inom den ena eller andra skolformen, men lärandet 
skall ha en progression, en fördjupning och en utveckling. Ju längre man kom-
mer i utbildningsväsendet ju mer komplext blir innehållet, menar Pramling Sa-
muelsson och Asplund Carlsson i sin tolkning av förskolans läroplan. Jämförel-
ser kan göras med Bruner (1960/1996; 1996) som talar om läroplansspiralen, 
”spiral curriculum”, också med syfte på ett kontinuitets- och progressionstän-
kande. Den undervisning barn möter i utbildningssystemet måste hela tiden, oav-
sett nivå, utgå från och bygga på de kunskaper och erfarenheter barn och ungdo-
mar bär med sig. Bruner (ibid) menar att barn kan möta i stort sett vilket innehåll 
som helst förutsatt att utgångspunkten tas i barnets perspektiv och att lärmiljön 
präglas av ett meningsfullt sammanhang. 

Läroplanen och naturvetenskapen - Vad ska barn lära sig om 
naturen? 
En innehållsaspekt som lyfts fram i läroplanen är naturen, där miljö- och natur-
vårdsfrågor står i fokus (SOU 1997:157; Utbildningsdepartementet, 1998). Då 
mitt intresse i denna studie särskilt riktar sig mot det naturvetenskapliga området 
väljer jag att ringa in de aspekter läroplanen anger som mål att sträva mot inom 
detta kunskapsområde. Målet är att utveckla barns förståelse för något i omvärl-
den och verksamheten skall ta sin utgångspunkt i barnets perspektiv, på hur barn 
erfar själva innehållsområdet, relationen mellan barnet och det som skall läras in. 
Arbetet skall riktas mot bestämda mål; kompetenser i form av kunskaper, insik-
ter och färdigheter som man vill att barnet skall utveckla. Ett av förskolans över-
gripande uppdrag är att medverka till att barn utvecklar ett varsamt förhållnings-
sätt till natur och miljö och förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp. (Ut-
bildningsdepartementet, 1998). Läroplanen framhåller också betydelsen av att ett 
ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro får prägla förskolans verk-
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samhet. De mål som särskilt anger inriktningen på miljövårdsarbetet i förskolan 
och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen kan utläsas i nedan citerade 
avsnitt: 

2.1 Normer och värden 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen 
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö, 

1998, s. 11) 

2.2 Utveckling och lärande 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  
- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser sam-

band och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 
- utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens krets-

lopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt 
kunnande om växter och djur. (Lpfö, 1998, s. 13) 

Efterhand som förståelsen i samhället ökar för att det finns samband mellan 
människa, samhälle och natur  så ökar också behovet av att omsätta dessa kun-
skaper i förskolans verksamhet. Den byggsten som i Att erövra omvärlden, slut-
betänkande inför förskolans läroplan (SOU 1997:157), framhålls som den vikti-
gaste i förskolans miljöarbete är att förmedla att saker och ting är positivt på-
verkbara. Barn måste således få möta vuxna som ständigt söker och tror på lös-
ningar. Personalens attityder och kunskaper anses vara grunden för miljöarbetet. 
Den vuxnes roll betonas alltså stakt. Ekologiska processer är  till stora delar 
osynliga för barn och kan förbli så om inte de vuxna skapar situationer som för-
mår barn att göra upptäckter kring de naturvetenskapliga fenomenen. Att upp-
märksamma barn på och starta kunskapsprocesser kring det ekologiska samspe-
let, att väcka förundran och nyfikenhet kring de upptäckter som görs skall alltså 
vara ett naturligt inslag i förskolans arbete. Utifrån förskolans läroplan (Utbild-
ningsdepartementet, 1998) räcker det således inte att barn får uppleva naturen, 
lärare i förskolan har i dag också en skyldighet att hos barnen grundlägga en för-
ståelse för miljö- och samspelsfrågor i naturen (Björneloo, m.fl., 2003). 

Forskning har visat att redan små barn har en utvecklad förmåga att känna inle-
velse i orättvisor och förstå andra människors utsatthet (Lindahl, 1995; Johans-
son, 1999). Det arbete och de diskussioner som förs på förskolan skall därför fö-
ras på ett sådant sätt att de hos barnen väcker påverkansmöjligheter framför 
skuld och konfliktkänslor. Att då utifrån egna förutsättningar få göra upptäckter 
och utforska naturen tillsammans med vuxna, kan ge barn möjlighet att utveckla 
kunskaper om beroendeförhållande mellan människa och natur och skapa förut-
sättningar för en helhetssyn på människan och hennes roll i det ekologiska krets-
loppet. Förskolans kontaktnät i samhället, inspiration till ökat miljötänkande 
samt konkretisering det vill säga tillämpad ekologisk helhetssyn i verksamheten 
är aspekter som tillsammans kan bidra till att barns tilltro till vuxnas vilja, kun-
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skap och tro på en positiv miljöutveckling för framtiden ökar. Ett miljötänkande 
skall således genomsyra hela förskolans verksamhet (SOU 1997: 157).  

Med förskolans läroplan har alltså innehållsaspekterna fått en framskjuten plats. 
Olika innehållsaspekter preciseras och lyfts fram liksom delar av innehållsper-
spektiv som respektive aspekt skall omfatta. Begreppen kunskap och lärande förs 
in på förskolans arena och uppmaningar till tolkning av begreppen görs, samti-
digt som grunden ges för den pedagogiska riktningen i form av utgångspunkter 
för förhållningssättet i verksamheten. Betydelsen av ett vad och ett hur kan tol-
kas som varandras förutsättningar för barns lärande och utveckling. 

Hur har läroplanen påverkat arbetet i förskolan?  
Förskolans läroplan har med sina skrivningar tydliggjort lärandets vad- och hur-
perspektiv. I föreliggande studie riktas mitt intresse främst mot vadperspektivet. 
Det har nu gått några år sedan läroplanen infördes och det kan därför vara intres-
sant att få en inblick i hur den reella förskolepraktiken har anammat denna för-
ordning.  

Skolverket (Rapport 239, 2004) utvärderade arbetet i förskolan efter reformen 
1998 (Utbildningsdepartementet, 1998). På frågan vilken betydelse läroplanen 
haft för verksamheten svarar 47% (av tillfrågade ledningsansvariga, förskoleche-
fer och personal) att den gett bekräftelse på ett redan etablerat arbetssätt. Vad det 
gäller det specifika kunskapsområdet naturvetenskap och matematik så kommer 
det långt ner på listan (16% av de svarande) vad gäller prioriterade områden i 
kommunernas skolplaner. Vad gäller prioriterade områden för kompetensutveck-
ling av förskolans personal är inte heller naturvetenskap och matematik särskilt 
framskjutet. Endast 15% av de tillfrågade har prioriterat detta område. Å andra 
sidan har 72% av de tillfrågade satsat på kompetensutveckling som rör läropla-
nen och dess genomförande i ett övergripande perspektiv. Riktigt vad kompe-
tensutvecklingen som rörde läroplanen innehöll är svårt att säga, förmodligen 
rörde den implementering av läroplanens intentioner i ett övergripande perspek-
tiv.  

Personalen i förskolan tycks vara bärare av vad man i skolverksrapporten be-
nämner som ”educare-conceptet”, vilket betyder att pedagogik och omsorg för-
enas i en vardaglig praktik. Men samtidigt konstaterar man att förskolan tycks 
befinna sig i en brytningstid vad gäller synen på lärande. En tredjedel av de till-
frågade menar att tyngdpunkten i verksamheten har förskjutits mot lärande. 
Lärande definieras dock i intervjusvaren på olika sätt. Några menar att lärande 
mer än tidigare skall utgå från barns intresse och initiativ. Andra lägger beto-
ningen på sådant barn skall lära sig inför skolstarten. Vissa intervjusvar poängte-
rar också att förskolans lärande är något annat än skolans och de intervjuade kan 
uttrycka en oro för att förskolan skall bli alltför lik skolan. 
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Sammanfattning  
En rad dokument har studerats med förskolans innehållsaspekter i fokus. Utifrån 
denna tillbakablick kan det sammanfattningsvis konstateras att även om lärandets 
vadperspektiv funnits med på dagordningen så har det inte fått någon speciellt 
framskjuten plats förrän i Läroplan för förskolan (1998). Visserligen förde redan 
Fröbel in innehållsaspekter, exempelvis matematik på arenan, men betonade 
framförallt barnets personlighetsutveckling. Barn skulle se sig själva som struk-
turerande väsen. Matematiken sågs som ett medel att uppnå detta. De reformivra-
re och pedagoger som präglade svensk förskola under slutet av 1800-och första 
hälften av 1900talet var präglade av rådande familjepolitik och förde också in en 
familjeatmosfär i förskolan. Den pedagogik som präglade arbetet skulle ligga 
nära vardagslivet. Det innehåll som valdes vid till exempel temaarbete skulle 
utgå från barns intressen och barnens närmiljö och sågs som ett medel i danandet 
av barnets personlighetsutveckling. Ett ändamålstänkande präglar i hög grad de 
innehållsaspekter som framskymtar. De kunskaper barn skulle tillägna sig skulle 
till exempel tjäna ett kommande vuxenliv.  Den naturvetenskap som synliggörs i 
ljuset av detta är också i hög grad präglad av ett nyttotänkande. Barns skulle få 
odla, sköta och vårda. Barns skulle också få uppleva naturen och ges möjlighet 
att följa naturens kretslopp. De innehållsaspekter som förekom sågs främst som 
ett medel för att uppnå något annat som till exempel dana en personlighet, eller 
rusta för framtiden.  

Även i Barnstugeutredningen sågs innehållet som sekundärt och utgjorde snarast 
exempel på vad den pedagogiska inriktningen kunde omfatta. Via Förskolans 
pedagogiska program och slutligen i Läroplanen 1998 har emellertid innehållet 
fått en alltmer framskjuten plats. I läroplanen anges de innehållsaspekter som 
verksamheten skall omfatta parallellt med de intentioner utifrån vilken verksam-
heten skall verka. Värt att notera är att samtliga de styrdokument som diskuteras 
ovan framhåller att lärande inte kan hänskjutas till vissa situationer, barn lär hela 
tiden. Omsorg, lek och lärande ses som varandras förutsättningar och förskole-
dagens alla situationer betonas som lika viktiga och möjliga att utnyttja som till-
fällen för utveckling och lärande. Via den historiska exposén kan det också skön-
jas en markering mot att det inte skall bedrivas undervisning i ”traditionell me-
ning” i förskolan. En uppfattning om att kunskap inte kan bindas i någon speciell 
form. Fröbel menade att barn helt enkelt inte förstår saker på samma sätt som 
vuxna och därför inte skall utsättas för den disciplin och de krav som man till-
skrev skolan. Barndomen skulle präglas av ”liv” medan ungdomstiden tillfördes 
”lärande” . Det har passerat ca 150 år sedan Fröbels dagar och mycket har hänt 
vad gäller synen på lärande. Utvärderingar visar dock att rädslan för ”skolspö-
ket” tycks vara en livskraftig uppfattning, som lever kvar åtminstone hos en del 
av förskolepersonalen.  

Förskolan har alltsedan begynnelsen byggt på ett idéarv från Fröbels pedagogik, 
ett idéarv om att dana den fria människan. Förskolans pedagogik har genom hi-
storien betonat betydelsen av att utgå från barns intressen till skillnad från en in-
delning i olika ämnesområden. Det ämnesintegrerade arbetssättet har gått som en 
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röd tråd genom förskolans historia och framträder även i Förskolans läroplan. Ett 
ämnesintegrerat arbetssätt är lika aktuellt i dagens styrdokument, men ett ämnes-
integrerat arbetssätt där olika innehållsaspekter skall få komma i förgrunden vid 
olika tillfällen.  

Utifrån Skolverkets utvärdering ”Förskola i brytningstid” kan det slutligen kon-
stateras att förskolans personal är bärare av vad man i rapporten kallar ”educare-
conceptet”. Betydelsen av att förena pedagogik och omsorg i en vardaglig prak-
tik framhålls. Kanske är det också detta som är det förskolespecifika? Dagens 
förskola tycks samtidigt befinna sig i en brytningstid vad gäller innebörden i be-
greppet lärande. Lärande ses av de tillfrågade i skolverksrapporten inte som nå-
got entydigt begrepp utan blir föremål för olika tolkningar. Även om en rädsla 
för en ”skolifiering” fortfarande kan spåras håller kanske förskolan på att bryta 
med arvet efter Fröbel. Kanske håller synen på barns utveckling på att bryta ny 
mark. Kanske kan då personlighetsutveckling och kunskapsutveckling ses som 
varandras förutsättningar och inte göras till varandras motsättningar.  

Livet i stubben – en möjlig referensram 
För att läsaren skall få en möjlig referensram för den fortsatta läsningen väljer 
jag här att ge en bild av möjliga ingångar till det innehållsområde som den aktu-
ella förskolan kom att välja som objekt för lärande.  

Förskolan där föreliggande studie ägde rum valde Livet i stubben som arbetsom-
råde. Med Marton, Runesson och Tsuis (2004) begrepp skulle Livet i stubben 
kunna förstås som ”the intended object of learning”. Lärarnas intention med det-
ta arbete var att barnen skulle lära sig om mångfalden av liv i stubben. Hur kan 
då det avsedda objektet tolkas, vad är det lärarna vill att barnen skall få syn på 
och förhoppningsvis lära sig något om? Lärarna beskriver det som att mångfal-
den av liv i en stubbe skall fokuseras. Vad är då mångfalden av liv, vilken mång-
fald och vilket liv åsyftas?  Ja vad lärarna direkt syftade på då de valde detta in-
nehåll vet vi inte något om. De eventuella ställningstaganden som på förhand 
gjordes lyftes inte fram utan fanns dolda hos var och en av de individuella lärar-
na. Men låt mig i alla fall fundera en stund över vad som skulle kunna tänkas in-
rymmas i detta ”mångfalden av liv i stubben”. Inte för att slå fast en normgivan-
de ram för vad som skall upptäckas eller bli föremål för uppmärksamhet, utan för 
att ge en bakgrundsbild av möjliga fokus och upptäckter, en bakgrunds bild som 
kan var behjälplig i förståelsen av de resultat som kommer att framträda. 

Om ett arbetsområde är definierat utifrån en naturvetenskaplig innehållsaspekt så 
skall jag alltså först tänka i naturvetenskapliga termer. Arbetet skall handla om 
mångfalden av liv i en stubbe med utgångspunkten i ett naturvetenskapligt per-
spektiv. Vad kan det då betyda? Enligt Läroplan för förskolan (Utbildningsde-
partementet, 1998) så ska förskolan sträva efter att barn får lära sig att se och 
upptäcka samband och att förstå enkla naturvetenskapliga fenomen. En stubbe 
kan ses som ett stycke natur, ett litet samhälle i naturen. Det samhället kan var 
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boplats för flera arter av djur. Djur som lever sida vid sida, och som kanske kan 
vara beroende av varandras existens på olika vis.  De enskilda arter av djur som 
förekommer i stubben kan i sin tur betraktas var för sig. Frågor om till exempel 
sambandet djur föda skulle då kunna ställas. Frågor som i sin tur kan synliggöra 
näringskedjor och kretslopp. Mångfalden av liv i stubben kan också röra sig om 
sambandet stubbe/djur. Till exempel kan stubbens funktion för olika djur pro-
blematiseras. En annan aspekt av innebörden av mångfalden av liv i stubben 
skulle kunna utgå från begreppet liv.  Läroplanen förespråkar att barn skall ut-
veckla förståelse för begrepps innebörd och nyanser. Kanske kan begreppet liv 
ses i ljuset av detta. Vad är liv och vad är levande? Hur kan dessa begrepp förstås 
i förhållande till djur och till stubbe? 

Enligt läroplanen skall barn också utveckla sitt kunnande om växter och djur. 
Det kan handla om att upptäcka skillnader och nyanser att få ordna och sortera 
och att lära sig om olika arters namn och behov. Stubben bjuder många djurarter, 
men stubben har också funnits i ett sammanhang ute i naturen. Den aktuella 
stubben var ju tagen ur sitt sammanhang i naturen och inlyft på förskolan men 
kanske kan ändå rester av den natur som omgav stubben spåras genom till exem-
pel de olika växter och jord som hittas.  

Förskolan har också ett uppdrag att lägga grunden till att barn utvecklar ett var-
samt förhållningssätt till natur och miljö och att de så småningom kan förstå sin 
egen delaktighet i naturens kretslopp.  Kanske kan diskussioner som till exempel 
rör sambandet djur/föda eller design av experiment också skapa förutsättningar 
för sådana samtal. Frågor som utmanar barnens uppfattningar, frågor av typen: 
Vad händer om..? Vad behövs…? Hur förstår du..? Kanske kan det konkreta 
upptäckandet i stubben också föranleda behov av respekt och aktsamhet. En för-
ståelse för ”Att om jag gör så, så kan det bli så…”.
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3 Teoretiska utgångspunkter –
fenomenografi och sociokulturell teori  

I föreliggande studie riktas mitt intresse alltså mot innehållets behandling i för-
skolan. Ett innehåll i en lärsituation vill jag här se som en del av en kontext där 
barn och lärare utgör de självklara aktörerna. I min (kunskaps-) teoretiska ut-
gångspunkt innefattas en strävan att synliggöra barn och lärare som just aktörer 
kring ett innehåll. Vad är det för barn och lärare jag pratar om?   Hur kan be-
greppet lärande förstås? Vad säger tidigare forskning om lärares förhållningssätt 
till lärandets objekt i förhållande till barns lärande? I följande avsnitt kommer jag 
också, med hjälp av tidigare forskning, att reda i en del för studien relevanta be-
grepp.  

Jag har valt att forma min teoretiska utgångspunkt med hjälp av två kunskapsteo-
retiska perspektiv. Dels tar jag intryck av ett fenomenografiskt sätt att se på 
lärande och dels av en kunskapssyn som har sin grund i ett sociokulturellt per-
spektiv. Mitt motiv för detta val har sin absoluta utgångspunkt i ett pragmatiskt 
förhållningssätt till lärande, där grunden utgörs av förvissningen om att barn föds 
som sociala varelser och utvecklas i samspel med omgivningen. Även om de 
båda kunskapsteoretiska perspektiven har olika forskningsfokus så betonar båda 
miljöns och det sociala sammanhangets betydelse för lärprocessen. Det är med 
utgångspunkt i detta som båda perspektiven framstår som betydelsefulla för mitt 
forskningsintresse.  

Fenomenografin ser lärande som en relationell process. Förståelsen av en situa-
tion kan inte skiljas från hur fenomenet som är fokus förstås. Det fenomen som 
är i fokus medvetandegörs således för individen utifrån den specifika situation 
det ingår i (Marton & Booth, 2000). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande är mänskliga handlingar också situerade i social praktiker (Rogoff, 2003; 
Säljö, 2000). Ett antagande kan då göras om att människan handlar utifrån hur en 
kontext upplevs och tolkas. Jag menar alltså att ett förenande av ett sociokultu-
rellt och ett fenomenografiskt sätt att se på lärande kan bidra till att skapa en hel-
hetsbild av en lärsituation. På samma sätt kan de också hjälpa mig som forskare 
att avgränsa och fokusera en lärsituations olika aspekter. Då jag intresserar mig 
för lärmiljön med specifikt fokus på undervisningsformer vänder jag mig mot 
sociokulturellt inspirerade forskare. Medan fenomenografin och fenomenogra-
fiskt inspirerade forskare kan hjälpa mig att rikta uppmärksamheten mot en lärsi-
tuations innehåll. Liknande jämförelser gör Ahlström (2001) som menar att de 
båda forskningsperspektiven har olika kunskapsobjekt och därmed kan lämna 
olika bidrag till en diskussion. Beroende av vad jag vill avgränsa mitt fokus mot 
ger de båda perspektiven mig olika redskap och kan därmed bidra till kunskaps-
utvecklingen. Även Williams (2001) använder i sin avhandling både ett sociokul-
turellt och ett fenomenografiskt perspektiv att se på lärande. Williams utgår i sin 
studie från en fenomenografisk forskningsansats och antagandet om att lärande 
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sker genom samspel med omgivningen. Beroende på vad som ska fokuseras har 
de båda perspektiven sitt berättigande. 

Det kompetenta barnet och dess 
utvecklingsmöjligheter 
I de senare årens forskning om barn har begreppet ”det kompetenta barnet” lan-
serats.  Att betrakta barn som kompetenta kan då ses i motsats till synen på barn 
som ”ett bräckligt och novist barn”. Från det att ha betraktat barn som oskrivna 
blad, med en i huvudsak biologiskt styrd utveckling vet vi idag att barn mycket 
tidigt i livet reagerar på och utvecklas genom samspel med omvärlden (Sommer, 
1997). 

Jag förstår uttrycket det kompetenta barnet i betydelsen av att inneha en tilltro till 
barn. Forskning visar att redan små barn har en förmåga att kunna ta någon an-
nans perspektiv, att de stävar efter samarbete, att de engagerar sig i till exempel 
etiska dilemman som berör den egna eller kamraternas situation (Johansson, 
1999). Forskning visar också att de små barnen kan ha ett medvetande om sitt 
eget lärande (Lindahl, 1996). Barn föds med en vilja att förstå och upptäcka 
världen. Det är i denna vilja som den vuxnes tilltro till barnets förmåga kan ta sin 
utgångspunkt. I denna tilltro till barnet vilar ett ansvar på den vuxne, ett ansvar 
som är förenat med demokratiska värderingar. Tilltron till barnet får därmed en 
betydelse av delaktighet. Med denna tolkning får begreppet lärmiljö en innebörd 
av möjlighet till delaktighet och inflytande samt tillvaratagande av barns erfaren-
heter och upplevelser. En sådan miljö förutsätter aktiva engagerade lärare som 
förstår att barn kan ha en egen kultur och ett eget sätt att förstå världen (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Det handlar om att som lärare kunna tolka barns 
agerande och att ha en tillit till att barn med stöd och handledning kan utvecklas i 
sitt lärande (Lindahl, 2002). Barns rätt att uttrycka sin mening och att bli hörda 
och sedda är också något som lyfts fram som betydelsefullt i förskolans styrdo-
kument och i Barnkonventionen (Utbildningsdepartementet, 1998; Utrikesdepar-
tementet, 1990). 

Ett flertal studier visar att lärares förmåga att göra barn delaktiga i ett samman-
hang är beroende av den vuxnes egen syn på och medvetande om sin syn på 
barn, kunskap och lärande (Pramling; 1988, 1994; Sheridan, 2001; Lindahl, 
2002). Den vuxnes förhållningssätt och medvetenhet om sitt förhållningssätt kan 
alltså sägas vara avgörande för huruvida tilltron till barnet i denna betydelse ska-
pas. Hur mötet mellan vuxna och barn utformas blir på så vis betydelsefullt för 
det samspel och den ömsesidighet i kommunikationen som skapas i en situation.  

Vygotskij (1995) såg den kognitiva utvecklingen som ett resultat av individens 
delaktighet i och samarbete med andra kring målrelaterade aktiviteter. Vygotskijs 
utvecklingsteori handlar både om utveckling och undervisning. Barnets kompe-
tens bör då förstås ur två synvinklar, dels utifrån de kognitiva processer som bar-
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net redan äger och dels i relation till den aktuella utvecklingsnivån där man kan 
ana en vidare utveckling, den potentiella utvecklingsnivån. Den vuxnes uppgift 
är att försöka se vart barnet är på väg och vad intresset är riktat mot. Detta be-
nämner Vygotskij som den ”den proximala utvecklingszonen”. För att möjliggö-
ra framgångsrik undervisning bör barnet då ingå i undervisningssituationer där 
samspel med mer kompetenta vuxna och kamrater kan äga rum. Det barnet gör 
med hjälp i dag kan hon göra ensam imorgon. Om samarbete säger Vygotskij 
också att det inte är själva samarbetet som är det viktigaste utan vad som kom-
mer ut av samarbetet. Alltså de möjligheter för vidarelärande och utveckling som 
ligger i samarbetet. Utifrån Vygotskijs (1995) synsätt bör därför undervisning 
planeras så att det sker ett aktivt samspel mellan individ, lärare och kamrater. 

Om utgångspunkten för lärandet tas i den proximala utvecklingszonen får det 
också konsekvenser för undervisningen. Barn kan inte lämnas för sig själv i av-
vaktan på till exempel en eventuell inre mognad. Istället betonas barnets potenti-
al för utveckling, den möjliga zonen. De aktiviteter som genomförs och det inne-
håll som väljs måste således utgå från barns erfarenhetsvärld, men samtidigt 
måste utmaningar skapas i riktning mot ny möjlig utveckling. Det är då läraren 
blir medveten om vad barnet kan göra i samarbetet med läraren eller kamrater 
som denna potentiella utveckling kan synliggöras. Bruner (2002) i likhet med 
Dysthe (1996) använder begreppet ”scaffolding” i betydelsen stödstruktur och 
avser då den hjälp som vuxna och kamrater kan ge i den närmaste utvecklings-
zonen. Utifrån ett socialt och dialogiskt sätt att se på lärande är det viktigt att 
stödstrukturen är dialogisk och präglas av samarbete. Den vuxnes roll i under-
visningssituationen är också här starkt betonad. Det är den vuxne som utifrån 
barns kunskaper och erfarenheter  identifierar enskilda barns proximala utveck-
lingszon och tar ansvar för att nya steg i denna ömsesidiga lärandeprocess tas.   

Ytterligare en viktig faktor i stödstrukturen kring det enskilda barnets läropro-
cess utgörs av huruvida barnet kan relatera till det fenomen som är i fokus för 
lärande, att situationen upplevs som meningsfull. Dysthe (1996) lyfter också 
fram betydelsen av att i undervisningssammanhang kommunicera mål och syfte. 
Då barn och elever får vara delaktiga i målsättning och vara med och bestämma 
hur inlärningsredskap ska användas tycks engagemanget växa och ge positiva ef-
fekter på elevernas inlärningspotential. 

Det barn som växer fram utifrån ovanstående resonemang föds med en vilja att 
förstå och upptäcka omvärlden. Det är ett barn som redan från början är inställt 
på samarbete med sin omgivning och som utvecklas i samspel med andra, ett 
barn som är delaktig i sitt eget lärande. Den lärare som träder fram i ljuset av det 
här resonemanget är en lärare som ser det enskilda barnets utveckling och den 
potentiella utvecklingsnivån och som har en förmåga att bygga stödstrukturer i 
lärprocessen. Stödstrukturer där tilltron till barnet i betydelsen delaktighet blir 
det centrala utifrån vilket målrelaterade aktiviteter planeras och genomförs.  

Vad och hur vi lär och hur vi använder det vi lär är med denna utgångspunkt nära 
sammankopplat med den sociala kontext och de situationer som vi vistas i. Man 
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skulle med Gibbons (2002, s. 8) ord kunna säga att ”/…in a very real sence, what 
and how we learn depends very much on the company we keep.” 

Hur kan begreppet lärande förstås? 
Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) var benämningen på det betänkande som 
föregick förskolans läroplan. Att erövra omvärlden kan ju också ses som ett 
samlande begrepp för förskolebarns lärande, där omvärlden får stå som metafor 
för allt det innehåll barn skall förstå, alla de frågor som ska besvaras.  Begreppet 
erövra kan få utgöra en metafor för själva lärprocessen genom vilken alla insik-
ter skall uppnås. I erövrandet finns det med all sannolikhet en uppsjö av metoder 
och förhållningssätt som kan fungera som redskap på barnets kunskapsresa.   

I föreliggande studie riktas mitt intresse mot hur en innehållsaspekt kan definie-
ras i förskolan. Med hjälp av ovanstående metafor skulle man kunna säga att mitt 
intresse riktas mot vad det är för aspekter av omvärlden som blir presenterade för 
barnen. Vad är det barn och lärare kommer att samtala kring när innehållet till 
exempel är valt utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv? Jag är också intresserad 
att synliggöra aspekter av hur innehållet behandlas. Därför är jag också nyfiken 
på vad som kan dölja sig i den process själva erövrandet utgör, till exempel hur 
barn och lärare samtalar med varandra då innehållet har ett naturvetenskapligt 
fokus. Det är mot denna bakgrund begreppet lärande behöver förstås. I följande 
avsnitt är det min avsikt att med hjälp av några forskare som riktat sitt forsk-
ningsintresse mot lärandets vad- och huraspekter reda en del i begreppet. 

Lärandets objekt och lärandets akt 
I senare års forskning om lärande har två nya begrepp introducerats. De rör dels 
lärandets vadaspekt och dels lärandets huraspekt. De begrepp som åsyftas är lä-
randets objekt och lärandets akt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) definierar lärandets objekt som ”den förmåga eller det kunnande barnet 
förväntas utveckla”. Lärandets akt handlar om hur barn går till väga för att lära 
sig något. En aspekt av lärandets akt rör hur lärare arrangerar innehållet och ar-
betet kring det. 

Marton och Both (2000) talar också om lärandets vad- och hurapsekter. Vad-
aspekten rör lärandets innehåll, det direkta objektet. Vadaspekten kan förstås 
som det ämne eller det innehåll som behandlas till exempel i en text eller de fe-
nomen som ingår i ett problem. I lärandets huraspekt finns också ett objekt för 
lärande vilket Marton och Both benämner som ett indirekt lärandeobjekt. Be-
greppet det indirekta objektet syftar då på den typ av förmåga som den lärande 
strävar att lära sig bemästra  eller utveckla (Marton, 2004-03-09).Utifrån ett rela-
tionellt sätt att se på lärande kan inte förståelsen av en situation särskiljas från 
förståelsen av det fenomen som är i fokus. En situation förstås utifrån de feno-
men som är inblandade likaväl som inblandade fenomen medvetandegörs utifrån 
den specifika situationen. Marton, Runesson och Tsui (2004) påpekar att den 
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lärande ofta är inriktad på det direkta objektet, medan läraren måste ha en samti-
dig uppmärksamhet på både lärandets objekt och lärandets akt. Alltså både på lä-
randets vad- och huraspekt.  

Lärandets objekt kan vara mer eller mindre medvetet för läraren och därmed mer 
eller mindre genomarbetet och planerat. Läraren har en mer eller mindre uttalad 
avsikt med det aktuella objektet för lärande som står i fokus. Lärarens avsikt med 
det aktuella objektet (intended object of learning) gestaltas av läraren i en hand-
ling (enacted object of learning), undervisningen struktureras på ett visst sätt. 
Vad eleven sedan möter i situationen, blir uppmärksam på och verkligen lär sig 
kan bli synligt i det som lärandet mynnar ut i hos eleven (lived object of lear-
ning) (Marton, Runesson, Tsui; 2004). Med denna definition skulle lärandets ob-
jekt kunna förstås dels som ett specifikt innehåll barn skall lära sig något om ex-
empelvis ett naturvetenskapligt fenomen, dels som de förmågor barn förväntas 
utveckla, exempelvis problemlösningsförmåga, empatisk förmåga eller en meta-
kommunikativ förmåga. Marton och Booths direkta och indirekta lärandeobjekt 
skulle med denna tolkning kunna jämföras med när Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) diskuterar hur lärandets objekt kan ha flera innehåll. 

Lärandets huraspekt benämns alltså som lärandets akt och syftar på hur lärande-
akten genomförs. Medan vadaspekten syftar på lärandets innehåll och benämns 
som lärandets objekt. I arbetets fortsättning kommer jag att använda begreppet 
lärandets objekt med syfte på innehållet och begreppet lärandets akt med syfte på 
hur lärandeakten utförs. I kapitel 6 (Analysförfarande) preciserar jag ytterligare 
hur begreppen kommer att användas i föreliggande studie. 

Att se lärande som en relationell process 
Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) vilar på ett sociokulturellt 
och erfarenhetsbaserat antagande. Barn föds med en vilja att begripa sin om-
värld. De är intresserade och lyhörda för de seder och bruk som omger dem 
(Pramling, 1994; Bruner, 2002). Förutsättningar för barns utveckling skapas i 
den miljö de vistas i och i de relationer som de har till kamrater och vuxna. Men 
det är barnet som skapar sin egen mening och förståelse för omvärlden (SOU 
1997:157, Karlsson Lohmander & Pramling Samulesson, 2003). Barns förutsätt-
ningar för utveckling och lärande kan utifrån detta perspektiv enbart ses i ljuset 
av den kulturella praktik som råder och utifrån de omständigheter som den aktu-
ella gruppen befinner sig i (Rogoff, 2003). Med detta för ögonen blir det natur-
ligt att vända blicken mot sådan förskolepedagogisk forskning som präglas av 
detta antagande. Mina frågor rör vad det är som kännetecknar de förskoleprakti-
ker som i någon mån skapat ett gynnsamt lärandeklimat för de barn som varit in-
volverade. Vilken roll spelar lärares medvetenhet om det aktuella lärandeobjektet 
i dessa praktiker? Jag tar utgångspunkten för dessa studier i utvecklingspedago-
giken ett forskningsområde som intresserar sig för forskning om barns lärande i 
förskolan. 



30

Medvetandeteori och utvecklingspedagogik 
En fråga som drivit utvecklingspedagogisk forskning genom åren är hur försko-
lan kan få en praktik som ger barn goda möjligheter att förstå olika aspekter av 
sin omvärld. Utvecklingspedagogiken bygger på ett förhållningssätt där innehål-
let i lärandet utgör en oskiljbar del av lärandesituationen och har som jag visat 
ovan sin grund i en fenomenografisk forskningsansats. En fenomenografisk ut-
vecklingspedagogik tar sin utgångspunkt i synliggörandet av individers uppfatt-
ningar och relationen mellan individers erfarande och det som ska läras. 

Inom fenomenografisk forskning är, som jag tidigare diskuterat, inte barnet (sub-
jektet) och omvärlden (objektet) skilda åt utan ingår i en intern relation med var-
andra. Det innebär att vad barn uppfattar är beroende av den situation barnet in-
går i och de människor barnet har omkring sig. Barn kan inte skapa en  förståelse 
för något de inte har egna erfarenheter av. Men med varje ny erfarenhet barnet 
införlivar skapas möjligheter att uppfatta och förstå välden på ett nytt sätt. Det 
som varit i fokus inom fenomenografin är just relationen mellan barnet och om-
världen, relationen mellan subjektet och objektet, hur någon uppfattar något. 
Detta teoretiska antagande innebär att hur barnet uppfattar sin omvärld är bero-
ende av  barnets tidigare erfarenheter (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997)5.  

Fenomenografin har under senare år kommit att utvecklas mot en teori om med-
vetande (Marton & Booth, 2000). Hur man som individ tar sig an och förstår en 
uppgift, ett innehåll, hör enligt denna forskningsansats samman med de samband 
som råder mellan hur den lärande förstår såväl innehållet som lärandesituationen 
och hur de fenomen som är relevanta för förståelsen förstås. Med det här sättet 
att se på kunskapsbildning är det således inte möjligt att skilja förståelsen av si-
tuationen från förståelsen av fenomenet. Vad som får betydelse för en individ i 
en lärande situation är beroende av vilka aspekter som upptäcks och fokuseras. 
Marton m.fl  menar att hur man förstår en situation är beroende av hur man upp-
fattar den. I sökandet efter fruktbara sätt att lära har denna forskningsansats fun-
nit vissa aspekter vara av betydelse; variation, urskiljning och samtidig med-
vetenhet (Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

Variation har visat sig vara en nyckelfaktor i lärandet (Lindahl, 1996; Marton 
Booth, 2000). För att en individ ska lära sig något, till exempel ett fenomen eller 
ett begrepps innebörd, måste detta något få en innebörd för individen. Denna in-
nebörd kan uppnås genom att det aktuella begreppet får prövas i olika samman-
hang och situationer och då upplevas som konstant även om situationen varierar. 
Samtidigt måste individen förstå att innebörden i begreppet kan variera och då 
kunna urskilja vad det är som gör att begreppet med sin variation skiljer sig från 
andra begrepp. Variation kan med denna innebörd betraktas som ”lärandets käl-
la” eftersom den ger barn möjligheter att erfara, och urskilja mångfald och att ha 

––––––––– 
5 Jag återkommer till den fenomenografiska forskningsansatsen i kapitel 5 Metoder och genomföran-

de och då med avseende på hur föreliggande studie anknyter till denna ansats. 
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beredskap inför nya situationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003).  

En tredje aspekt av lärandeprocessen utgörs av samtidighet (Marton, Runesson & 
Tsui, 2004). Då barn möter ett nytt fenomen i sin omvärld kan det samtidigt rela-
tera till sina tidigare erfarenheter av liknande fenomen. I mötet mellan det nya 
och det gamla sker ett samtidigt erfarande av vad som upplevs som likheter eller 
skillnader mellan de aktuella fenomenen. Vad som då håller samman variation, 
urskiljning och samtidighet är medvetandet om medvetandets riktning. Det med-
vetandet är riktat mot är det som man då ser, uppfattar och erfar. Därmed får 
också uppmärksamhetens riktning en avgörande betydelse för vad som uppfattas 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Lärandets akt kan då, ur lära-
rens perspektiv, uppfattas som lärarens uttryck för att hitta vägar som hjälper 
barn att rikta uppmärksamhet och möjliggöra urskiljning. Denna medvetandeteo-
ri har för de yngre åldrarna kommit att benämnas utvecklingspedagogik (Pram-
ling & Mårdsjö, 1994).  

Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) lyfter fram tre betydelsebärande princi-
per för utvecklingspedagogiken vilka samtliga kan härledas ur fenomenografin: 
• Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 
• Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 
• Att ta tillvara mångfalden av barns idéer. 

De egna erfarenheterna ses som en förutsättning och tillgång i lärandeprocessen. 
Vi människor möter världen med olika erfarenheter som också ligger till grund 
för hur vi tar oss an och erfar olika företeelser i omvärlden. Inom utvecklingspe-
dagogiken betonas barns perspektiv. Barnet själv är med och lämnar sitt bidrag, 
barn ges möjlighet att höja sin röst (Halldén, 2003). Barnet formulerar sin me-
ning om lärandets innehåll och fokus. Inom utvecklingspedagogiken ses denna 
variation av sätt att förstå som en tillgång och används som innehåll i verksam-
heten (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Det är i brytningen 
mellan uppfattningar som utveckling kan ske. Om barnet skall ges möjlighet att 
kunna urskilja något krävs det både variation och samtidighet, att kunna ha det 
kända ”framför ögonen” samtidigt som det nya, variationen, kan ses. Utveck-
lingspedagogiken betonar alltså betydelsen av de förväntningar barn möter från 
de vuxna och de sätt att samspela och kommunicera som omgivningen iscensät-
ter. Barn anpassar sig till de förväntningar som miljön inbjuder till (Pramling 
Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 

Utvecklingspedagogisk forskning visar att om det ska åstadkommas en föränd-
ring i barnets sätt att uppfatta ett fenomen i omvärlden måste barnet bli medvetet 
om att det finns olika sätt att förhålla sig. Den egna uppfattningen blir oftast syn-
lig då den konfronteras med andras, individens uppfattning blir då en uppfattning 
bland andra. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (ibid) menar också att  såväl lä-
randets handlings som dess innehållsaspekt bör synliggöras. Det förhållningssätt 
som praktiseras i kommunikation med barn kring ett innehåll blir därför betydel-
sefullt för hur barn utvecklar sina idéer och uppfattningar. Frågor av typen ”Vad 
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är det vi gör?” och ”Hur kan det komma sig?” har visat sig hjälpa barnet att syn-
liggöra fenomen och lärprocesser (Pramling, 1988; Pramling, 1994). Inom ut-
vecklingspedagogisk forskning ifrågasätts ett ”förmedlingspedagogiskt” synsätt, 
läraren måste utveckla barns erfarenhetsvärld och medvetande på olika nivåer. 
Lärarens uppgift blir då, utifrån ett utvecklingspedagogogiskt perspektiv, att ar-
rangera eller fånga situationer i vardagen där detta görs möjligt.  

I nästa avsnitt följer en närmare presentation av några forskningsprojekt som yt-
terligare fördjupar ovanstående resonemang och visar på de didaktiska förhåll-
ningssätt som praktiserats. 

Didaktiska förhållningssätt  
Pramling Samuelsson (Pramling, 1983; 1988; 1994) har i sin forskning funnit att 
det finns ett samband mellan barns metakognitiva förmåga och barns möjlighet 
att lära. I förskolor där man praktiserat en utvecklingspedagogiskt inriktad didak-
tik visar det sig att barn blir bättre på att reflektera och förstå innebörder och ut-
vecklar dessutom sin förmåga att lära.  

I en studie har Pramling Samulesson undersökt sambandet mellan barns meta-
kognitiva förmåga och möjlighet att lära (Pramling, 1988). Studiens huvudsyfte 
var att undersöka hur den undervisning barn i vardagslag är med om, på sin egen 
förskola, kan påverka hur de förstår den undervisning de är med om utanför för-
skolan. I den aktuella studien rörde lärandesituationen ett ekologiskt kretslopp. 
Undersökningens fokus var alltså att undersöka om barnen kunde lära sig att för-
stå ett ekologiskt kretslopp och hur denna förståelse kan relateras till den under-
visning de varit med om. I undersökningen deltog fyra förskolegrupper; A, B, C 
och D. Undervisningen av de aktuella barngrupperna genomfördes på Naturhi-
storiska museet och bestod av ett samtal som utgick från en uppstoppad fågel, 
död, småkryp, bajs, näring, träd, blomma, löv, maskar och fåglar. Kretsloppet 
blir slutet. På golvet fanns kretsloppets olika delar i form av en död fågel, små-
kryp, smådjurs exkrementer, gröna blad och maskar i en låda. Efter museibesö-
ket fick barnen rita en teckning från något de kom ihåg av besöket. Därefter in-
tervjuades alla enskilt.  

Av barnens teckningar kunde man inte uttolka att barnen upplevt att de gick till 
museet för att lära sig om kretsloppet. De flesta barnen ritade sådant som inte 
hörde ihop med själva undervisningsmomentet. Då intervjuerna analyserades 
kunde däremot fyra olika nivåer av förståelse skiljas ut. På nivå ett fanns de barn 
som förstått fenomenet kretslopp, dvs. sambandet mellan död fågel, småkryp, 
bajs osv.. På nästa nivå uppfattade barnen flera samband likt en näringskedja. På 
den tredje nivån hade barnen uppfattat något fragment ur näringskedjan. Till sist 
fanns de barn som benämnde något från den undervisning de varit med om. Då 
undersökningen avslutats fann forskaren att det fanns flest barn som uppfattat 
kretsloppet eller näringskedjan bland grupp A- och B-barnen. Vad var det som 
gjorde att det kunde förhålla sig på det viset? En förklaring kan vara det didak-
tiska förhållningssätt som präglat respektive förskolas verksamhet. Grupp A och 
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B har präglats av ett arbetssätt där lärarna uppmanat barnen att reflektera kring 
olika innehåll, och kring innehållets struktur men också fått fundera kring sitt 
eget lärande. Dessutom har de stimulerats att reflektera utifrån ett metakognitiv 
perspektiv. Det arbetssätt som praktiserats i grupp C och D har mer haft karaktär 
av mognadssyn och förmedlingspedagogik. C- och D-gruppens lärare menade att 
”fakta” kom först. A- och B-gruppens lärare ansåg principen om förståelse som 
den mest betydelsefulla och den princip som skulle stå i förgrunden, för att sedan 
kunna bilda utgångspunkt för annan kunskap. Undersökningens resultat visar att 
det kan finnas ett samband mellan barns metakognitiva förmåga och barns möj-
lighet att lära. Det tycks inte vara tillräckligt att som lärare visa konkret eller att 
undervisa utifrån lösryckta delar. Det krävs också ett medvetet reflekterande över 
verkligheten, över strukturer och över sin egen roll. 

I en senare studie var de inblandade lärarnas huvudsyfte att utveckla barns för-
ståelse för fenomen i omvärlden (Pramling, 1994). Barns egna erfarenheter som 
de kommit till uttryck i form av utsagor låg till grund för och användes som in-
nehåll i verksamheten. Läraren riktade uppmärksamhet mot barnens erfarenheter 
men också mot det aktuella innehållet. Lärandets objekt och lärandets akt sågs på 
så vis som två oskiljbara delar i lärandeprocessen. Resultaten visade att de barn 
som har varit involverade i en verksamhet med en klart utvecklingspedagogisk 
inriktning gav uttryck för en  större medvetenhet  kring de innehållsaspekter som 
varit i fokus än barnen i jämförelsegrupperna. Inom området natur var skillna-
derna mycket stora. Mer än hälften av barnen hade till exempel uppfattat krets-
loppet, medan inte något barn i jämförelsegrupperna ger uttryck för denna kun-
skap. Barn som varit involverade i en utvecklingspedagogisk verksamhet visade 
också en större förståelse för sitt eget lärande. 

Utvecklingspedagogisk forskning har således visat att en viktig faktor vid barns 
lärande är att göra lärandets objekt synligt och att få barn att tänka och reflektera 
runt detta. Med andra ord poängteras betydelsen av metakognitiva samtal som 
kan hjälpa barn att bli medvetna om vissa fenomen som annars kan förbli osynli-
ga eller kanske förgivet tagna. Metakognitiva samtal har således till uppgift att 
rikta uppmärksamheten mot det som pågår, men också mot hur barn tänker om 
det som görs. Inom utvecklingspedagogiken görs tre olika nivåer till objekt för 
lärande. De tre nivåerna kan sägas gå från det konkreta och situationsbundna till 
mer abstrakt och generell kunskap (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003): 

Nivå 1 innebär att rikta uppmärksamheten mot det lärande objekt 
man arbetar med och som det framstår i det direkta innehållet. På 
den här nivån exponeras barns uppfattningar om det speciella ob-
jekt som är i fokus. Variationen av föreställningar uppmärksam-
mas och görs till föremål för reflektion.  

Nivå 2 handlar om att göra vissa generella strukturer synliga. Vid 
arbetet med till exempel lövets nedbrytning kan en bakomliggande 
generell struktur utgöras av själva kretsloppet.  
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Nivå 3 är den metakognitiva nivån och den mest generella av de 
tre. Här riktas barns uppmärksamhet mot vad, hur och varför man 
gör som man gör; pratar om något eller gör på ett visst sätt, eller 
genomför en viss aktivitet. Samtal förs om olika sätt att lära sig 
och tänka om sitt eget lärande.  

Marton och Booth (2000) påpekar i likhet med Pramling Samuelsson och Asp-
lund Carlsson (2003) nödvändigheten av att i lärandesammanhang rikta in sig på 
lärandets objekt, inte åtskilt utan tillsammans med lärandets akt. I sin forskning 
ser de också hur huraspekten ofta kommer i fokus och att både det direkta och 
indirekta objektet kommer i skymundan. Marton och Booth lyfter också fram ex-
empel på studier där de båda aspekterna sätts i fokus, där hur och vad får referera 
till varandra, och som visar att den lärande människan utvecklat sitt lärande både 
om uppgiftens mening och innehåll. De båda forskarna slår fast att det inte finns 
ett enda sätt att lära ut något på. Men om man som lärare vill åstadkomma vissa 
kvalitativa förändringar i barns lärande så måste undervisningen inriktas mot vis-
sa inslag i de lärandes erfarande. En första princip om att lära någon att erfara  
något handlar om att bygga en relevansstruktur. Varje situation har en relevans-
struktur för de som erfar den: Varför är vi här? Varför ska vi göra detta? Rele-
vansstrukturen handlar alltså om situationens syfte och förväntningar, den me-
ningsbärande strukturen. När Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
talar om relevansstruktur lyfter de två sidor av begreppet. Den ena sidan handlar 
om igenkänning och meningsfullhet. Den andra handlar om att uppfatta och erfa-
ra en innebörd av ett innehåll.  

Principen att diskutera situationens relevansstruktur kan som jag förstår det in-
rymmas i den metakognitiva nivån hos Pramling Samuelsson och Asplund Carls-
son (2003). Att höja sig lite över vad som faktiskt sker och reflektera kring vad, 
hur och varför man gör som man gör. Den andra principen som Marton och Bo-
oth menar att undervisningen måste inriktas mot handlar om att utforma lärande-
situationer kring variationens arkitektur. Vilket innehåll undervisningen än har så 
menar de båda forskarna att det aktuella undervisningsobjektet har olika utseende 
som den lärande ska få syn på och koppla ihop med helheten. Det kan handla om 
de sätt den lärande erfar undervisningsobjektet, men också om lärarens egen för-
ståelse för de områden som bör kopplas till innehållet. Jämförelser kan göras 
med det Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson benämner som nivå ett och 
kanske också i viss mån nivå två. Att exponera barns erfarande inom det aktuella 
objektet men att också som lärare bidra med sin erfarenhet och att skapa situatio-
ner som riktar fokus mot samband och variationer.  

Flera forskare med naturvetenskaplig anknytning lyfter också fram kommunika-
tionens betydelse för barns lärande (Helldén, 1992; Elstgest, 1999). Betydelsen 
av att i samtal med barn ta utgångspunkten i barns tidigare erfarenheter av de fe-
nomen som är i fokus poängteras. Helldén (2004) hävdar i likhet med Bruner 
(1960/1996) att barns tidiga erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen har stor 
betydelse för utvecklingen av deras förståelse senare i livet; eller med Bruners 
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ord: ”The first object of any act of learning, over and beyond the pleasure it may 
give, is that it should serve us in the future. Learning should not only take us 
somewhere; it should allow us to go further more easily.” 
(Bruner, 1996, s. 17) 

Osborne (1999) poängterar i likhet med Marton och Booth och Pramling Samu-
elsson och Asplund Carlsson nödvändigheten av att kommunicera situationens 
relevansstruktur.  Vid samtal tar man både som barn och vuxen in hela situatio-
nen, man iakttar gester, ord och minspel. Man gör kopplingar till var man befin-
ner sig. I den här situationen finns det en risk menar Osborne att barnets förståel-
se av situationen är en annan än den läraren vill förmedla. Jämförelser kan också 
göras till Hundeide (2003) och begreppet diskursiv metakunskap. Hundeide me-
nar att en viktig förutsättning för barns lärande är de förtolkningsramar barnet 
bär med sig in i den aktuella situationen, det vill säga hur barnet uppfattar situa-
tionen och sin egen roll i denna. Det är i barnets förtolkningsramar som också 
barnets förutsättningar att förstå och delta i den aktuella situationen finns. Hun-
deide påpekar därför nödvändigheten av att reflektera och lära både om situatio-
nen och om det egna lärandet. Även Bruner (2002) understryker betydelsen av 
att lärare ser skola och skolundervisning som situerade praktiker. Skolan handlar 
inte bara om ämnen, det viktigaste ämnet i skolan sett ur ett kulturellt perspektiv 
är menar Bruner skolan själv. Det sätt som barn och elever upplever skolan be-
stämmer den mening de tillskriver den. 

Sammanfattning 
Då jag i denna studie riktar mitt fokus mot lärandets innehåll i förskolans verk-
samhet har jag valt att söka min teoretiska utgångspunkt inom sociokulturell och 
fenomenografisk kunskapsteori där utvecklingspedagogiken utgör en medvetan-
deteori för de yngre barnen. Med hjälp av dessa teorier kan jag placera innehållet 
i sitt sammanhang, i en lärandekontext. I denna kontext ses såväl barn som lärare 
som lika självklara aktörer och medskapare i kunskapsprocessen.  Redan det lilla 
barnet föds med en vilja att förstå och begripa världen och är inriktat på samspel 
med sin omgivning. Den lärare som framstår i ljuset av denna uppfattning tar sin 
pedagogiska utgångspunkt i barns erfarenhetsvärld.   

Den fenomenografiska forskningsansatsen kan hjälpa mig att rikta uppmärksam-
heten mot lärandets innehåll. Forskningsansatsen visar att lärande kan diskuteras 
i såväl ett vad- som ett hurperspektiv, som lärandets objekt och lärandets akt. 
Även om de båda delarna utgör varandras förutsättningar i en reell lärsituation så 
är det möjligt att i ett forskningsarbete rikta ljuset åt det ena eller andra hållet.  

Lärande ses som en relationell process. Förståelsen av en situation går inte att 
skilja från förståelsen av det fenomen som är i fokus. Vad och hur barn lär är 
alltså beroende av den miljö de vistas i, vilka relationer som skapas och vilka-
möjligheter till samspel som erbjuds.  För den lärande är innehållet i en lärsitua-
tion intimt förknippat med uppfattningen av själva situationen. Utvecklingspeda-
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gogisk forskning visar att om barn får tillgång till olika nivåer av metakognitiva 
samtal så utvecklar de större medvetenhet om sitt eget lärande och om de inne-
hållsaspekter som är i förgrunden. Variationen i barns olika sätt att förstå ses 
som en tillgång och förutsättning för utveckling. Betydelsen av en aktiv lärare 
som förmår att rikta barns medvetande mot olika fokus och göra lärandets objekt 
synligt lyfts fram.  

Likaväl som utvecklingspedagogiken menar att fokus kan riktas mot olika sam-
talsnivåer under en lärsituation så kan jag som forskare välja att rikta mitt fokus 
mot lärandets olika delar. Jag kan låta något få komma i förgrunden. Fenomeno-
grafin och utvecklingspedagogiken erbjuder en begreppsapparat för ett sådant 
tillvägagångssätt. 
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4 Förskolans lärare – uppdraget och 
kompetensen 

I ljuset av den forskning som behandlades i föregående avsnitt framstår läraren 
som en aktiv part i barns lärande. Läraren är den som samtidigt skall vara med-
veten om såväl lärandets objekt som lärandets akt. Barns erfarenheter skall expo-
neras och deras uppmärksamhet skall riktas mot olika nivåer osv..  Utifrån detta 
perspektiv kan det vara berättigat att fundera över hur lärare i förskolan ser på 
sitt uppdrag i förhållande till barns lärande. Då mitt övergripande syfte rör läran-
det om en i läroplanen framskriven innehållsaspekt kan det vara intressant att 
försöka synliggöra på vilket sätt lärares innehållsmässiga kompetens kan sägas 
påverka detta uppdrag. I följande avsnitt tar jag hjälp av tidigare forskning för att 
närma mig dessa frågor.  

Läroplanens teoretiska utgångspunkt kan sägas vila på ett sociokulturellt och er-
farenhetsbaserat antagande (SOU, 1997:157; Karlsson Lohmander & Pramling 
Samuelsson, 2003). Med utgångspunkt i detta antagande skapas barns förutsätt-
ningar för utveckling utifrån den miljö de vistas i och de relationer som barn har 
till kamrater och vuxna. Men det är barnet som skapar sin egen mening och för-
ståelse för omvärlden. Den vuxnes roll i en lärandesituation är dock starkt beto-
nad. Det är läraren som ansvarar för att fånga och skapa situationer för lärande. 
Ansvara för val av lärandeobjekt och vilken riktning lärande processen får 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan man då också fråga sig vad som 
påverkar de val av innehåll och förhållningssätt lärarna gör. Vad väljer lärarna 
som objekt för barns lärande? Hur tar de sig an en naturvetenskaplig innehålls-
aspekt? Hundeide (2003) menar att vuxna, fostrare och lärare, bär på olika nor-
mativa föreställningar om barn, om vad som är god uppfostran, om vem barnet 
ska bli, så kallade metakognitiva kontrakt om barns utvecklingsriktning. De kon-
kreta målsättningar fostrare/lärare har i barns vardag justeras efter de här över-
ordnade metakontrakten, menar Hundeide. Detta i sin tur påverkar det stöd barn 
får i lärandesituationen.  

Lärares val 
Hur ser då lärare i förskolan på sitt uppdrag och vad väljer de att fokusera på? 
Syftet med följande avsnitt är att ge en övergripande bild av existerande pedago-
giska förhållningssätt till uppdraget och av hur lärare i förskolan kan förhålla sig 
till lärandets objekt.  

Henckel (1990) undersökte i en studie bland annat yrkesverksamma förskollära-
res föreställningar om förskolan och dess verksamhet, jämfört med vad de fak-
tiskt gjorde i barngrupperna. Totalt deltog tolv förskollärare i undersökningen. 
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Resultaten visar att förskollärares föreställningar om förskolan vid denna tid-
punkt dominerasdes av tre kvalitativt skilda föreställningskategorier. Inom kate-
gorien ”Förskolan som en institution för kompensation” gavs uttryck för att för-
skolan har en reell möjlighet att förändra både människa och samhälle.  De för-
skollärare som uttryckte en uppfattning om ”Förskolan som en institution för 
anpassning” menar att förskolans uppgift är att fostra barnen till anpassning i 
förskolan, till skolan och till samhället i stort. Barn skall lära sig att umgås med 
varandra och acceptera varandra och varandras förutsättningar. I den tredje kate-
gorin gav förskollärarna uttryck för ”Förskolan som en institution för utveck-
ling”. Inom denna kategori uppmärksammades det enskilda barnets utveckling, 
förskolan skall ge det enskilda barnet möjligheter att utvecklas optimalt.  

I resultaten dominerade föreställningen om ”Förskolan som en institution för an-
passning”. Endast ett fåtal förskollärare svarade inom kategorin ”Förskolan en 
institution för utveckling”. En delfråga i studien var vilka uppfattningar förskol-
lärare kan ha om begreppen arbete, lek och lärande. Då min studie fokuserar för-
skollärares sätt att kommunicera lärandets objekt väljer jag här att lyfta fram hur 
förskollärarna i studien ser på begreppet lärande.  Undersökningen visar att för-
skollärare i första hand ser lärande som social fostran och lärande av vissa prak-
tiska färdigheter. Det är alltså sociala och emotionella färdigheter som betonas 
framför den kognitiva utvecklingen.  

En något mer komplex bild ger Kihlströms undersökning (1995, 1998). Resulta-
tet visar att det inom undersökningsgruppen förskollärare fanns tre dominerande 
förhållningssätt till verksamhetens mål: ”Att ta hand om barn”, ”Att utveckla 
barns personliga förmågor” och ”Att lära barn”. De lärare som uppfattar sitt 
uppdrag som ”Att ta hand om barn” menar att målet för verksamheten är att bar-
nen ska trivas och må bra. Målet handlar alltså inte om vad barn ska utveckla el-
ler lära sig, utan om att kunna ta hand om barn på rätt sätt.  Den uppfattning som 
framträder som vanligast förekommande är att uppfatta sitt uppdrag som ”Att ut-
veckla barns personliga förmågor”. Inom denna grupp riktar lärarnas sin upp-
märksamhet på psykologiska, sociala och motoriska aspekter. Innehållet i de ak-
tiviteter man genomför betraktas som ett medel att nå det uppsatta målet. Till ex-
empel får barn väva för att träna sin finmotorik och inte för att i första hand lära 
sig vävandets konst. Det tredje förhållningssättet, ”Att lära barn”, har som mål 
att barn ska lära sig något. Innehållet i de aktiviteter som genomförs ses därför 
som mycket viktigt, barn ska lära sig om det innehåll som är i fokus. Vad som 
lyfts fram som innehåll kan skifta. Det kan röra sig om att barn ska lära sig siff-
ror, bokstäver eller färger, men det kan också handla om att barn ska rikta sin 
uppmärksamhet mot fenomen i omvärlden. Även om resultaten från undersök-
ningen visar på tre olika dominerande förhållningssätt till verksamhets mål så 
pekar resultaten på att förskollärare i högre utsträckning nu än tidigare har sin 
uppmärksamhet riktad mot barns lärande av ett innehåll. Liknande slutsatser drar 
Ljung Djärf (2004) som i sin studie om datoranvändande i förskolan fann ett 
samband mellan hur pedagoger ser på förskolans uppgift och de konsekvenser 
det får för den verksamhet som bedrivs. Ljung Djärf identifierade tre domineran-
de rationaliteter: en omsorgs-, en fostrans- och en utbildningsrationalitet.  
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En annan undersökning som berör hur lärare i förskolan erfar sitt pedagogiska 
uppdrag fyra år efter sin examen visar också på att förhållningssätten varierar 
(Hensvold, 2003). Hensvold delar in hur förskollärare erfar sitt pedagogiska ar-
bete med barn i tre aspekter: Förskollärares barnsyn, Förskollärares pedagogis-
ka görande och Förskollärares pedagogiska  intentioner. Även om de olika 
aspekterna kan gå i varandra så är min tolkning att den tredje aspekten, Förskol-
lärares pedagogiska intentioner, är den aspekt som kan jämföras främst med ex-
emplen i Kihlströms (1995) undersökning. I den aspekten beskrivs förskollärar-
nas intentioner utifrån tre teman: social kunskap och färdighetsträning, kompen-
serande motiveringar samt tänkande och problemlösning. De förskollärare som 
sätter social kunskap och färdighetsträning som sin främsta pedagogiska inten-
tion menar att uppdraget handlar om att barn ska utveckla sociala normer, empati 
och färdigheter. Lärandet sker här i spontant uppkomna situationer och genom 
barns egen aktivitet. Bland de förskollärare som ser sitt uppdrag som kompense-
rande motiveringar, dominerar intentionen att förändra något hos barnen. Barn 
skall kompenseras för bristande färdigheter och normativitetsbegreppet finns 
som en röd tråd i förskollärarnas utsagor. Inom det tredje temat, tänkande och 
problemlösning, ser förskollärarna som sin intention att utveckla just barns tän-
kande och problemlösning.  

Ovanstående undersökningar av hur lärare i förskolans definierar sitt pedagogis-
ka uppdrag har visat att yrkesgruppen knappast kan betraktas ge uttryck för en 
homogen uppfattning. Detta kan i sin tur ha sina förklaringar i traditions- och 
kontextfaktorer och också i förskolans allmänna legitimitet i samhället vid ett gi-
vet tillfälle (Rubinstein Reich, 1993). Hur man ser på sitt pedagogiska uppdrag 
är således väldigt olika och de intentioner man har för barns lärande skiftar vä-
sentligt. Inte någon av undersökningarna diskuterar heller explicit lärandets ob-
jekt. Det kan emellertid konstateras att synen på vad och om barn ska lära sig 
och vilka förmågor barn ska utveckla skiftar väsentligt likaväl som synen på hur 
lärandet sker. Ett antagande kan då göras om att vad barn får med sig av kunska-
per kring läroplanens innehållsaspekter kan bli väldigt olikt och beroende av de 
lärare de möter under sin vistelse i förskolan. 

Lärares kompetens  
Den pedagogiska kvaliteten i förskolan har inte bara att göra med vilken inställ-
ning lärare i förskolan har till förskolans uppdrag. En annan faktor som visat sig 
ha betydelse för den pedagogiska kvaliteten är i vilken utsträckning och hur lära-
re i förskolan använder sin kompetens (Sheridan, 2001). De förskolor som enligt 
Sheridan uppvisar en hög kvalitetsgrad karakteriseras av lärare som har en för-
måga att interagera med barnen utifrån ett demokratiskt – pedagogiskt perspek-
tiv. Det som i synnerhet särskiljer dessa lärare från andra är att de har ett klart ut-
talat syfte med vad de vill att barn skall lära sig och utveckla förståelse kring. 
Aktiviteterna har en klart uttalad riktning.  
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En viktig faktor vid barns lärande tycks vara att läraren själv förstår och har kun-
skap om de innehållsaspekter som står i fokus (Siraj-Blatchford & Mac Leod 
Brudenell, 1999). Vid en undersökning inom det engelska förskolesystemet (Si-
raj-Blatchford, m.fl., 2002) om vilka pedagogiska  strategier som kan anses ef-
fektiva i syfte att stödja barns utveckling av förmågor, kunskaper och attityder  
visar det sig att verbal interaktion vuxen – barn har betydelse för att skapa förut-
sättningar för ett gynnsamt lärande. Båda parter skall på något sätt vara involve-
rade i det innehåll som står i fokus, situationen skall präglas av ömsesidighet. I 
undersökningen används begreppet ”sustained shared thinking”. Undersökningen 
visar också att lärares egna kunskaper om och förståelse för de innehållsaspekter 
som framhålls i läroplanen är av betydelse.  

Kunskap rörande läroplanens innehållsaspekter har visat sig vara lika betydelse-
full för undervisning av förskolebarn som av äldre barn i andra delar av utbild-
ningssystemet. Vad barn lär sig kan i den här undersökningen direkt relateras till 
kvantitet och kvalitet i lärares planering, initiering av och fokusering på aktuellt 
objekt för lärande. En liknande slutsats drar Björneloo, m.fl., (2003) sedan de av-
slutat ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt med lärare i förskola och sko-
la. De menar att om barn skall kunna utveckla en förståelse för grundläggande 
naturvetenskapliga fenomen så är en viktig förutsättning att lärare i förskolan har 
kunskap om det aktuella innehållet och att denna kunskap ses som ett innehålls-
ligt mål vilket barnet skall skapa en förståelse för. 

Sammanfattning 
Utifrån synen på lärande som en relationell process tar jag intryck av Hundeide 
(2003) som menar att vuxna, lärare, föräldrar osv. är bärare av normativa före-
ställningar om vad som är bra för barn, det vill säga vad som är god uppfostran, 
vad som är bra förskola och så vidare. Med denna utgångspunkt vände jag i kapi-
tel 4 blicken mot de forskare som studerat hur lärare i förskolan kan uppfatta sitt 
uppdrag. Det kan då konstateras att lärare i förskolan tycks ha skilda uppfatt-
ningar vad gäller innebörden i begreppet lärande och om vad och hur barn ska 
lära sig. Å ena sidan kan lärande definieras som utveckling av barns sociala för-
mågor och å andra som att barn skall lära sig om ett visst innehåll. En viss för-
ändring av hur lärare i förskolan kan uppfatta sitt uppdrag går att spåra över tid. 
Undersökningar visar också på sambandet uppfattning om förskolans uppdrag 
och utfallet av den pedagogiska kvaliteten i verksamheten. En viktig faktor vid 
barns lärande tycks också vara att läraren själv förstår och har kunskap om de in-
nehållsaspekter som står i fokus. Att lärare i förskolan har innehållsmässiga kun-
skaper har visat sig vara lika betydelsefullt för lärandesituationer tillsammans 
med förskolebarn som med äldre barn i andra delar av utbildningssystemet. Vad 
barn lär sig kan relateras till kvantitet och kvalitet i lärarens planering samt initi-
ering av och fokusering på aktuellt objekt för lärande. 
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5 Metod och genomförande 
Min studie skall ses som en fallstudie med kvalitativ inriktning. En fallstudie kan  
ge en avgränsad beskrivning av en företeelse eller av en viss kontext. Som fors-
kare måste man därför ge sig ut på fältet och göra sina observationer i det Merri-
am  (1994) kallar de studerade företeelsernas naturliga omgivning. 

Jag har valt att följa en förskolas sätt att arbeta med en innehållsaspekt. Försko-
lan utgör kontexten, sammanhanget. Det jag specifikt vill rikta ljuset mot är allt-
så förskolans sätt att arbeta med en innehållsaspekt. Detta val av angreppssätt har 
sin grund i den fenomenografiska forskningsansats som jag valt som teoretisk 
utgångspunkt för studien. Min avsikt är inte att uttala mig generellt om hur något 
är eller borde vara. Jag vill i min studie ge en bild av hur något kan uppfattas 
vara; en bild som kan bidra till kunskapsutveckling kring hur läroplanens inne-
hållsaspekter behandlas i förskolans verksamhet. Jag vill helt enkelt ”bringa nå-
got i dagen” (Kroksmark, 1987). 

En fenomenografisk forskningsansats  
Termen fenomenografi myntades av Marton och kan  enligt Kroksmark (1987) 
härledas ur det grekiska verbet ”fainsthai” som betyder att visa sig (”att bringa i 
dagen”, eller ”att ställa i ljuset”). Syftet är alltså att förstå det i ”sig självt visan-
de”. Fenomenografin koncentrerar sig sålunda på beskrivningar av människors 
uppfattningar av fenomen i omvärlden. 

Ansatsen är innebördsbeskrivande och gör inte anspråk på att avtäcka hur något 
egentligen är. Intresset riktas mot att förstå hur något kan uppfattas vara i ett rent 
mänskligt perspektiv. I olika fenomenografiska framställningar har olika termer 
används till exempel ”uppfattningar”, ”sätt att förstå” och ”begreppsbildning”. 
De bör alla tolkas i förhållande till erfarande – ”sätt att erfara”. Att beskriva erfa-
rande skall ses som en självständig beskrivningsnivå som skildrar hur världen 
framträder för människor. Fenomenografin har alltså mänskligt erfarande som 
sitt forskningsobjekt, vilket är något annat än exempelvis mänskligt beteende 
(Marton & Booth, 2000). Inom fenomenografisk forskning koncentrerar man sig 
på andra ordningens perspektiv dvs. på att beskriva hur andra personer uppfattar 
aspekter av verkligheten. Fokus riktas mot bakomliggande sätt att erfara världen 
eller enskilda fenomen vilket blir föremål för forskning (Marton & Booth, 2000; 
Uljens 1989). Första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv beskriver 
aspekter av verkligheten som är av intresse. Föreliggande studie har inte som 
syfte att studera erfarande, eller att mäta vad lärandet resulterat i. Syftet är istället 
att avgränsa och fokusera de delar av lärprocessen som rör lärandets vad- respek-
tive hurperspektiv. Den begreppsapparat jag använder lånar jag från fenomeno-
grafin och presenterar närmare i Kapitel 6: Analysförfarande. 
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Inom fenomenografin är man öppen för att ta skilda teoretiska utgångspunkter 
till hjälp, en inställning som också bidragit till att jag som forskare kan känna 
mig fri att använda de teorier som upplevs som relevanta i förhållande till min 
studies syfte. Ett sådant förfarande kan betraktas som en förtjänst i det avseendet 
att fenomenografin anpassas till en föränderlig verklighet och olika innehåll 
istället för att försöka anpassa verkligheten till en snäv teoriram (Kroksmark, 
1987). Fenomenografin utgår ifrån att det finns en verklighet utanför individen, 
men att verkligheten får sin betydelse beroende av hur individen uppfattar den. 
Objektets mening är alltså inte på förhand given. Fenomenografin omfattar 
forskning om uppfattningar och ses som en kvalitativt inriktad forskningsansats 
inom den pedagogiska forskningen. Enligt Bryman (2002) omfattar en kvalitativ 
forskningsansats en bild av den sociala verkligheten som ständigt föränderlig 
som skall ses i relation till individernas skapande och konstruerande förmåga. 
Ansatsen har sina rötter i inlärningsforskningen.  Specifikt för fenomenografi är 
att man är intresserad av lärandets vadperspetiv och vad olika ämnesinnehåll be-
tyder för individen. I fokus står således vad man lär sig i motsats till hur mycket 
man lär sig. Man är intresserad av hur individer uppfattar ett meningsinnehåll i 
en lärandesituation med särskilt fokus på kvalitativa skillnader av förståelse eller 
variationer av sätt att erfara (Marton & Booth, 2000; Uljens, 1989).  

Inom fenomenografisk forskning ses insamling och analys av data som oskiljak-
tiga. Ett första steg i forskningsprocessen är att avgränsa det fenomen som är 
centralt för den aktuella studien. Forskaren har därefter ett ansvar att lära känna 
det aktuella fenomenet, studera framträdande drag, studera mot vilken bakgrund 
det kan framträda och i vilka situationer, att se på fenomenet med andras ögon 
och att vara öppen för en vidare utveckling.  

Det finns olika sätt att samla in sitt forskningsunderlag. Den systematiska metod 
som vanligtvis förknippas med fenomenografin är intervjuer (Kroksmark, 1987). 
Då det empiriska materialet bearbetas är avsikten att finna kvalitativt skilda ka-
tegorier, där olika uppfattningar kan beskrivas. Variationen i uppfattningar fram-
står som betydelsefullt (Larsson, 1986). De olika sätten att erfara något kan ock-
så ha relationer med varandra, kompletterande eller överlappande (Marton & 
Booth, 2000). Det finns också fenomenografiska  studier där man använt sig av 
andra sätt än intervjuer vid datainsamlingen. Ett exempel är Lindahl (1996) som 
har studerat ettåringars erfarande med hjälp av videoinspelningar och observa-
tioner. I denna studie har Lindahl haft som syfte att ”…försöka förstå episoder i 
barns handlingar i termer av hur dessa framstår för barn och hur barns med-
vetande struktureras” (Lindahl, 1996, s. 74). De kategorier som upprättats vid 
analysen skiljer sig från en strikt fenomenografisk undersökning på så sätt att de 
inte beskriver variationen av uppfattningar av samma objekt. Kategorierna be-
skriver istället olika objekt; varje kategori har sitt innehåll.  

I föreliggande studie består det empiriska materialet av videoobservationer. I 
analysen av resultaten kommer jag inte att beskriva kategorier av uppfattningar. 
De kategorier som jag utgår ifrån i min resultatanalys beskriver istället variatio-
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nen av objekt för lärande och variationen av lärandets akt med fokus på samtal 
mellan lärare och barn.  

Problemområde och frågeställningar 
Som framgår av kapitel 2 har förskolans lärare i ett historiskt perspektiv ägnat 
mycket tid och intresse åt metoder och genomförande (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003). Bilden av hur lärare i förskolan ser på sitt uppdrag 
tycks befinna sig i en brytningstid mellan tradition och nya kunskaper och krav. 
Begreppet lärande har fått en mer framskjuten position men ges samtidigt olika 
innebörder. Å ena sidan skall barns lärande utgå från barns intresse och initiativ 
och å andra sidan kan en rädsla för att förskolan ska bli lik skolan skönjas (Skol-
verket, Rapport 239, 2004). Å ena sidan finns ett värnande om barnets personlig-
hetsutveckling och å andra sidan nya krav på barns kunskapsutveckling. 

Det har nu gått åtta år sedan förskolans läroplan infördes. Med förskolans läro-
plan tydliggjordes också kraven på barns lärande kring ett antal innehållsaspek-
ter. Förskolan har fått mål att sträva mot men ansvaret för hur målen ska nås 
överlämnas till professionen. Samtidigt har förskolans lärare fått tillgång till en 
alltmer omfattande forskning om förutsättningar för barns lärande och om bety-
delsefulla faktorer i lärandeprocessen. Mot denna bakgrund i å ena sidan historia 
och tradition och å andra sidan förnyat uppdrag och nya kunskaper är det min 
avsikt att beskriva, analysera och tolka hur lärarna tar sig an ett av de objekt för 
lärande som lyfts fram i läroplanen. Vilken innebörd ges en innehållsaspekt när 
den ska omsättas i praktisk handling i förskolans verksamhet? Förhoppningen är 
att undersökningens resultat ska kunna vara en användbar utgångspunkt för en 
vidare diskussion om lärares i förskolan förhållningssätt till och definition av lä-
randets objekt och dess betydelse för barns möjligheter till lärande. 

Mitt fokus avgränsas här till att omfatta vad det är som  kommuniceras i form av 
direkt objekt för lärande samt hur detta vad kan sägas kommuniceras. Exemplet 
jag väljer som utgångspunkt utgörs av barns lärande om naturen. 

Med utgångspunkt i de teoretiska perspektiv som diskuterats i kapitel, 3, 4 och 5 
har jag i denna studie valt att söka svar på följande forskningsfrågor: 

• Vad kommuniceras som objekt för lärande i ett naturvetenskapligt 
sammanhang i förskolan?  

• Vilka akter av lärande framträder i kommunicerandet av lärandets ob-
jekt? 

Metod 
För att kunna svara på mina forskningsfrågor väljer jag inledningsvis att med 
hjälp av video observera avgränsade aktiviteter i förskolan. I aktiviteterna sam-
spelar barn och lärare kring ett naturvetenskapligt fenomen. 
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Varför videoobservationer? 
Då min strävan är att fånga en situation så autentiskt  som möjligt väljer jag vi-
deoobservation vid insamlingen av det empiriska materialet. Med videoteknikens 
hjälp kan viktiga insikter om barn och vuxnas olika perspektiv och förmågor 
fångas, insikter som kan ge en bild som kan vara svår att uppnå på andra sätt. 
Videoinspelningen är ett sätt att dokumentera lärares och barns lärandesituatio-
ner i den vanliga verksamheten i förskolan. Frågan kan ställas huruvida videoin-
spelning kan betraktas som en naturlig situation och om de inblandade kan sägas 
uppträda naturligt eller ej. I föreliggande studie förhåller det sig så att lärarna an-
vänder videokamera i den dagliga verksamheten. Barnen är därför vana vid att 
agera framför en kamera och betraktar det knappast som något märkligt.  

I detta sammanhang måste frågan om barns integritet resas. Finns det en risk för 
att man går för långt i sin iver att få med allt på bild? Lindahl (1996) som använt 
videokameran i sin studie av ettåringars möte med förskolans värld, lyfter fram 
teknikens möjligheter att göra vissa val och avgränsningar. Med kamerans hjälp 
kan man som filmare välja sitt fokus och därmed också göra avvägningar gällan-
de vad som ska inkluderas eller exkluderas vid inspelningen, val som i förläng-
ningen är av etisk karaktär. Heikkilä och Sahlström (2003) påpekar i en artikel 
som rör användning av videoinspelning i fältarbete nödvändigheten av att inom 
varje studies ram diskutera denna fråga.  Författarna menar att det inte är nöd-
vändigt att likställa ”nära” med ”oetiskt”. Att gå ”nära” med kameran behöver 
inte betyda att man inkräktar på enskilda individers integritet.  

Att som forskare få tillträde till en ny miljö kräver lyhördhet och respekt för det 
som sker i situationen och för den kultur som råder i verksamheten. Min strävan 
som forskare är att fånga det som sker i de situationer med naturvetenskaplig an-
knytning som genomförs på förskolan. Jag är inte där för att påverka och föränd-
ra utan min ambition är att störa så lite som möjligt att helt enkelt bara få vara 
bredvid och följa det som sker. Med videokamerans hjälp tror jag mig om att så 
långt möjligt kunna uppnå detta syfte. Huruvida en forskare kan stå utanför de 
situationer som uppstår vid insamlandet av data och objektivt åse vad som sker 
diskuteras till exempel av Lindgren och Sparrman (2003) som menar att som 
forskare är man alltid involverad i det som sker och därmed också medskapare 
av materialet. Vid tolkning och analys av materialet måste därför alltid reflektio-
ner om den egna inblandningen göras.  

Ett alternativ till videokamera skulle kunna vara ostrukturerad observation. En-
ligt denna tradition försöker forskaren med hjälp av sitt eget seende fånga  sitt 
fokus och så detaljerat som möjligt anteckna det som observeras (Bryman, 
2002). Forskaren kan välja att göra bestämda avgränsningar gällande tid och fo-
kus. Även om en forskare bestämt vad som ska observeras kan det i situationen 
uppstå en tvekan där plötsliga val måste göras. En videoinspelning kan också in-
nebära att forskaren i förväg gjort val av avgränsningar och fokus. Men en vi-
deoobservation ger större möjligheter att fånga även det som sker i anslutning till 
den direkta situationen. En videokamera ökar forskarens möjlighet till följsamhet 
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och rörelse oavsett om den placeras på stativ eller inte. Videokameran kan ge 
också forskaren större möjligheter till ett fylligare material än vad enbart anteck-
ningar kan ge. Videoobservationerna kan spelas upp och samma situation kan 
återses om och om igen både av forskaren och eventuella medbedömare. Video-
observationerna utgör också en kunskapsbas som möjliggör för forskaren att 
söka nya infallsvinklar, att utifrån olika val av fokus söka efter variation, möns-
ter och sammanhang. Jag kan emellertid också se nödvändigheten av att 
komplettera videoinspelningarna med anteckningar i direkt anslutning till video-
observationerna. Dels kan det förekomma händelser utanför kamerans upptag-
ningsområde som kan vara av betydelse för skeendet i situationen och därför bör 
noteras. Även om jag som forskare går ut på fältet med någorlunda formulerade 
frågeställningar så kan det också vara så att i den situation som observeras upp-
står hos forskaren tankar och uppslag som kan påverka fokus och resultatanalys. 
Detta öppna förhållningssätt till forskningsprocessens empiriska del är hävdar 
Bryman (2002) en av den kvalitativa forskningsstrategins starka sidor.  

Heikkilä och Sahlström (2003) menar att om ambitionen är att förstå forskning 
och forskning om någons perspektiv så måste också de handlingar som formar 
denna forskning förstås. De poängterar att utfallet av de handlingar som görs 
med videokameran också får systematiska konsekvenser för den typ av analys 
som kan göras med utgångspunkt i materialet. Heikkilä och Sahlström lyfter 
fram några aspekter av barns interaktion som låter sig fångas med hjälp av vi-
deokameran och som också är betydelsefulla vid tolkningen av materialet utifrån 
barns/individers perspektiv; samtal och andra ljudande handlingar, blickorienter-
ing och mimik hos talare och lyssnare, kroppsorientering och användning av ar-
tefakter. De här aspekterna är viktiga att ha i åtanke vid placering av mikrofoner 
och val av kameravinklar. Vad är det som ska synas och vad är det som ska hö-
ras? 

Genomförande 
Studien genomfördes höstterminen 2004. Undersökningen ägde rum på en  för-
skola med fyra avdelningar. Den förskoleavdelning där studien ägde rum ägnade 
den aktuella tiden åt ett arbete som rörde ”Livet i stubben”. 

Urval 
Undersökningen omfattar en förskoleavdelning. På avdelningen fanns det 21 
barn varav tio flickor och elva pojkar i åldern tre till sex år, samt tre lärare. För-
skolan är belägen i utkanten av en mellanstor stad. Barnen på förskolan kommer  
från familjer med skiftande socioekonomisk och kulturell bakgrund.  

Att valet för studien föll på just denna förskola har att göra med att förskolan har 
ett engagemang för natur- och miljövårdsfrågor och ett uttalat intresse för att ut-
veckla kunskap kring dessa frågor. Lärarna på förskolan säger sig också vilja va-
ra öppna mot omvärlden och ta emot nya intryck vilka kan anses stimulera den 
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pedagogiska utvecklingen. Via de samtal jag inledningsvis förde med arbetslaget 
fick jag också veta att det fanns en vana vid videodokumentation vilket jag tror 
kan inverka positivt vid insamlingen av mitt empiriska material. Barnen är vana 
vid att det finns någon med kamera i deras närhet. 

Etiska övervägande 
Studien presenterades inledningsvis på ansvarig tjänstemannanivå i den aktuella 
kommunen. Syftet med detta förfaringssätt var att skapa förankring och insyn 
hos och för förskolans ansvariga på en övergripande nivå. Med detta förfarings-
sätt fick jag också hjälp med att hitta en förskola som kunde tänkas vara intresse-
rad att medverka i studien. I nästa led tog jag kontakt med den aktuella försko-
lan. Jag presenterade studien för ansvarig rektor vilken i sin tur diskuterade upp-
lägget med sina medarbetare på förskolan. Klartecken gavs och jag fick möjlig-
het att träffa det aktuella arbetslaget och introducera mitt upplägg. Tillsammans 
bestämde vi vidare former för när och hur det hela skulle fortlöpa och vilket in-
nehåll som kunde tänkas passa. Det har hela tiden varit min utgångspunkt att 
fånga så autentiska situationer som möjligt. Jag har därmed inte velat påverka lä-
rarnas val av det direkta innehållet för aktiviteterna som ska observeras. Mitt 
enda förbehåll var att innehållet  skulle kretsa kring ett naturvetenskapligt feno-
men men det var lärarna som skulle ge det valda objektet sin definition.  

Inför genomförandet av studien har barnens målsmän fått muntlig information 
om projektets syfte via förskolans personal. Via ett brev fick målsmännen ytter-
ligare information om projektet samt ombads ge sitt skriftliga godkännande för 
respektive barns medverkan. Medgivandet var uppdelat i två delar, dels gavs till-
stånd för medverkan i studien och dels för min användning av videoinspelning-
arna i presentationssyfte (Bilaga 1).  

För att lära känna barn och personal har jag besökt förskolan vid ett antal tillfäl-
len. Vid besöken har jag förutom att presentera mitt syfte med undersökningen, 
diskuterat upplägg och försökt att på olika sätt närma mig pedagogernas arbets-
sätt och rådande kultur. Min strävan har också varit att vid dessa besök lära kän-
na barnen och i någon mån bekanta mig med miljön och de aktiviteter och lekar 
som förekommer där. Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) poängterar 
betydelsen av att som forskare skapa ett socialt kontrakt med de barn man önskar 
komma närmare genom intervjuer och observationer. Ett socialt kontrakt bygger 
på de relationer, det förtroende och den känsla av ömsesidighet man lyckas ska-
pa. Ett socialt kontrakt förutsätter att forskaren är koncentrerad på uppgiften och 
har en närvaro präglad av äkta intresse, lyhördhet och respekt för de barn och 
vuxna som ingår i undersökningen. Barn såväl som vuxna ska veta vad som på-
går, varför forskaren är där och de ska också kunna ge sitt aktiva bifall till att 
vara med i undersökningen eller att avstå (Utrikesdepartementet, 1990; HSFR, 
2002).  

Målsmännen har ansvar för barnens medverkan eller ickemedverkan i studien. 
För att komma närmare barnens egen beslutsnivå och samtidigt kommunicera 
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mitt syfte  har min strävan också varit att inför varje enskilt observationstillfälle 
berätta för barnen om vad jag skulle göra samt be om deras eget muntliga till-
stånd.  I studien är samtliga namn fingerade.  

Det material som samlats in i form av videofilmer förvaras hos forskaren i en da-
tabank. Videoobservationerna är överförda till CD skivor och också  transkribe-
rade till text via Transanaprogrammet (http//www.transana.org)  

Insamling av undersökningsunderlag  
Insamling av undersökningsmaterialet genomfördes som ovan angivits höstter-
minen 2004. Förskolan arbetade då med ett projekt där ”the intended object of 
learning” var Livet i stubben. Materialet består av sex videobservationer om var-
dera 30 till 60 minuter. Totalt omfattar materialet 4 timmar och 37 minuter.  

Vad var det då som den iscensatta praktiken kring Livet i stubben kom att inne-
hålla? Inledningen till detta arbete startar med att barnen är uppdelade i tre grup-
per med en lärare i varje grupp. Varje grupp samlas kring ett bord, på bordet 
finns en svart plastsäck vilken innehåller en stubbe, löv och mossa. Samlingen i 
varje grupp utspelar sig på likartade sätt, man börjar med att öppna plastsäcken. I 
en av grupperna försöker läraren skapa spänning runt vad som kan finnas i säck-
en: ”Här är en jättehemlis.…nästan som en tomte varit här. Vågar vi öppna?” 

Arbetet går vidare med att barn och lärare gör upptäckter i stubben. Inledningsvis 
verkar dessa upptäckter ske spontant och fritt. Efterhand övergår det fria upp-
täckandet i att lärarna uppmuntrar barnen att designa olika experiment. Experi-
mentens syfte är att försöka utröna specifikt vad och hur gråsuggor äter. På lära-
rens uppmaning ger barnen idéer om vad gråsuggor kan tänkas föredra som föda. 
I olika burkar stoppas gråsuggor tillsammans med olika prov på föda som löv, 
mossa, bark och jord. Under några samlingssituationer bevakas experimentens 
händelseförlopp. I dessa situationer är det en lärare och oftast ett barn som möts, 
kollar och samtalar kring vad som utspelar sig i burkarna. Parallellt med experi-
mentarbetet arbetar också några barn och en lärare med att tillverka en stubbe i 
papier maché. Vid en gemensam diskussion då hela gruppen med lärare är sam-
lad tittar man på den färdiga stubben, och ett samtal väcks kring vilka djur som 
då bor i stubben. Vidare beslut fattas om att tillverka dessa djur i lera. Arbetet 
med ”Livet i stubben” avslutas med en gemensam samling då hela arbetsproces-
sen gås igenom och samtal förs om vad barnen lärt sig.  

Livet i stubben kommer alltså i ett övergripande perspektiv att till stor del handla 
om gråsuggan i en näringskedja och om själva stubben. De samlingar som 
genomförs sker ömsom i mindre grupper eller i tvåsamhet men också i stor grupp 
då alla samlas. Det finns alltså ett växelspel i organisationen av lärmiljön. 
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Tillförlitlighet och giltighet  
En forskningsstudie väcker alltid frågor om dess tillförlitlighet och giltighet. Hur 
dessa frågor behandlas är emellertid avhängigt av inom vilken forskningsram 
den aktuella studien sker. Föreliggande studie har en kvalitativ inriktning och tar 
sitt avstamp i fenomenografin. Kvalitativ forskning är inriktad på att beskriva 
och förklara världen utifrån de människor som lever i den. Att studera männi-
skors konstruktion av sin verklighet (Bryman, 2002; Merriam, 1994). Som kvali-
tativt inriktad forskare vill jag därmed återge ett perspektiv av hur något kan 
uppfattas vara snarare än en sanning. Eftersom det finns många olika sätt att tol-
ka och uppfatta världen menar kvalitativt inriktade forskare att det inte finns någ-
ra fasta referenspunkter som kan användas för att upprepa eller mäta en företeel-
se (Merriam, 1994). Hur grundlig en beskrivning än är kan den med all säkerhet 
av någon betraktas som ofullständig (Marton & Booth, 2000). Min avsikt är inte 
heller att tillhandahålla en entydigt sann bild av en social verklighet. Jag vill bi-
dra med ett perspektiv på en förskolas sätt att tolka arbetet med lärandets objekt. 
De empiriska undersökningar som genomförs i studien har som sitt främsta syfte 
att förklara situationer i förskolan utifrån de lärare och barn som är verksamma 
där. De beskrivningar jag gör skall ses i förhållande till detta syfte och har sitt 
värde i hur intressanta de kan vara i en fortsatt diskussion av verksamheten i för-
skolan.  

Bryman (2002) med referens till Lincoln och Cuba (1985 ; 1994) menar att till-
förlitlighet och giltighet i kvalitativa studier handlar om just trovärdighet i form 
av beskrivningar av den verklighet som skildras. Fylliga beskrivningar av den 
kultur där forskningen äger rum kan skapa underlag för en bedömning av möjli-
ga jämförelser med liknande miljöer. Genom detaljerade beskrivningar av forsk-
ningsprocessens olika steg påvisas pålitlighet. En viktig aspekt är också närhet 
till det man ska undersöka (Holme & Krohn Solvang, 1991). Tillit och respekt 
för studiens deltagare är därmed av avgörande betydelse för forskningsproces-
sens utfall. Genom mitt sätt att redogöra för bakgrunden till studiens forsknings-
fråga och beskriva forskningsprocessens olika delar skapar jag tillförlitlighet i 
studien.  

Jag redogör i kommande avsnitt för analysförfarandets olika steg. Därefter följer 
resultatpresentation. I den diskussion som följer återvänder jag till studiens över-
gripande syfte och diskuterar då resultatets giltighet i ett större perspektiv.  
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6 Analysförfarande 
I syfte att diskutera behandlingen av ett naturvetenskapligt innehåll i förskolan 
har jag i denna studie rest två forskningsfrågor: Vad det är som kommuniceras 
och hur kommuniceras detta vad?  

I mitt analysarbete inspireras jag av Marton med kollegor (Marton & Booth, 
2000; Marton, Runesson och Tsui, 2004). De har utvecklat en begreppsapparat 
inom det fenomenografiska forskningsområdet i syfte att diskutera lärande i be-
tydelsen ”förmågan att erfara aspekter av världen på särskilda sätt” (Marton & 
Booth, 2000). Två begrepp som jag finner användbara i förhållande till de forsk-
ningsfrågor jag rest är lärandets objekt och lärandets akt. Lärandets objekt syftar 
på det innehåll eller ämne som behandlas i en lärsituation, alltså lärandets vad-
aspekt. Lärandets akt syftar på hur lärandesituationen genomförs.  

Att urskilja lärandets objekt 
Lärandets objekt kan analyseras utifrån två perspektiv. Det första perspektivet 
gäller lärarnas mer eller mindre uttalade intentioner. Vad det är lärarna i förväg 
menar att barn skall uppnå kunskap om. Med  hjälp av Marton och kollegors be-
greppsapparat kan detta benämnas the intended object of learning. I den här stu-
dien utgår lärarnas intended object of learning från ”Livet i stubben”. Deras i 
förväg uttalade syfte var att barnen skulle lära sig om mångfalden av liv i en 
stubbe.  

Lärandets objekt kan också analyseras utifrån vad som verkligen kommer till ut-
tryck i den aktuella situationen, alltså själva genomförandefasen. Med samma 
begreppsapparat kan detta då benämnas som the enacted object of learning. 
Översatt till denna studie kan detta förstås som vad ”Livet i stubben” i den reella 
praktiken kommer att handla om. Följande figur ger en schematisk översikt av en 
lärsituations möjliga analysfokus. 

Lärande 

Lärandets akt Lärandets objekt 

Intended object of learning Enacted object of learning 
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I likhet med Marton & Booth (2000) vill jag påpeka att en lärsituation erfars av 
den lärande som en oskiljbar helhet. De olika aspekter av en lärsituation som 
ovan presenteras har som sitt främsta syfte att skapa möjlighet för fokus och av-
gränsning. Den lärande kan precis som en forskare tillåta sig att fokusera på nå-
gon aspekt i syfte att analysera vad som döljer sig däri. I föreliggande studie rik-
tas mitt intresse mot hur lärare i förskolan i samspel med barn tar sig an läropla-
nens innehållsaspekter. Utifrån lärsituationer i förskolan studeras vad som sker i 
den reella praktiken. Det är alltså the enacted object of learning, vad som kom-
mer till uttryck i praktiken, som främst utgör det empiriska underlaget. Mitt ana-
lysfokus avgränsas  till att gälla  lärandets objekt och lärandets akt. Det vill säga 
vad som kommuniceras som innehåll i situationen samt hur detta innehåll kom-
municeras. 

Lärarna på den aktuella förskolan ville att barnen skulle utveckla kunskap kring 
ett naturvetenskapligt innehållsområde och valde då Livet i stubben som the in-
tended object of learning. The intended object är alltså på ett övergripande plan 
definierat av lärarna som ett arbetsområde med naturvetenskaplig anknytning. Då 
jag är intresserad av innehållets behandling är jag intresserad av de val lärarna 
gör och kommer inte här att ifrågasätta detta. Jag har använt materialet i sin hel-
het och inte uteslutit något. Om skäl framträder ur materialet kommer jag att dis-
kutera dessa val i ett senare skede av rapporten och då i ljuset av mitt syfte.  Ma-
terialet i sin helhet är således definierat som ett arbete med naturvetenskaplig an-
knytning inom en förskolas ram.  

Analysens olika steg 
För att synliggöra lärandets objekt som det kommer till uttryck i praktiken; i the 
enacted object of learning (Marton, Runesson och Tsui, 2004) valde jag att gå 
igenom det transkriberade materialet utifrån vad vuxna och barn pratar om. Till-
vägagångssättet har varit sådant att objekten har avgränsats från och med att ett 
nytt samtalsämne kan uppfattas introduceras och till och med att det kan anses 
avslutat.  

Vid genomgången av materialet framträdde ett antal innehållsobjekt. Dessa inne-
hållsobjekt har urskilts ur materialet och sorterats under ett antal teman. Det har 
visat sig att samtalsämnen ofta löper i varandra och kan vara svåra att avgränsa 
som inkluderande eller exkluderande ett visst ämne. Jag har då valt att låta de 
olika objekten tillhöra olika teman. Det kan alltså förekomma att samma exem-
pel finns under mer än ett tema och fokus för analysen har då skiftat.  

Varje temaområde har i nästa skede analyserats i syfte att synliggöra vad samta-
let inom respektive tema kretsat kring. Ett antal underteman har då identifieras. 
Totalt har tre teman med tillhörande underteman definierats. Varje undertema 
kan i sin tur innehålla olika samtalsobjekt. Dessa väljer jag att kalla miniteman.  

De utdrag ur undersökningsmaterialet som förekommer i resultatredovisningen 
har som sitt främsta syfte att åskådliggöra ett visst objekt för lärande. Läsaren 
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kan kanske uppfatta exemplen som oavslutade utdrag av samtal och undra över 
fortsättningen. Mot bakgrund av att mitt syfte här primärt är att synliggöra läran-
dets objekt och inte att visa på interaktionsmönster har jag gjort denna avgräns-
ning. 

I fortsättningen kommer jag att kalla de tre identifierade innehållsobjekten för 
teman. Varje tema har ett antal underteman som i sin tur kan innehålla ett antal 
miniteman. Då jag diskuterar exempel i förhållande till tema, undertema eller 
minitema använder jag begreppet sekvens. Då jag vill åskådliggöra enskilda utta-
lande inom sekvenserna använder jag begreppet utsaga.  

Lärandets objekt - vägledande resultat  
I syfte att ge läsaren en övergripande förståelse för resultatens innehåll och för 
hur jag ämnar redovisa de olika delarna inleder jag här med en bild av de resultat 
jag funnit i förhållande till lärandets objekt. Vid analysen blev olika samtalste-
man synliga. Dessa samtalsteman har som tidigare nämnts sorterats under ett an-
tal temarubriker; Tema Stubbe, Tema Löv och Tema Djur.  

Tema Stubbe innehåller två underteman Lärandets objekt – Stubben i sig själv 
samt Lärandets objekt – Göra Stubbe.   
• Lärandets objekt - Stubben i sig själv innehåller dessutom ett antal miniteman: 

Stubbe som begrepp, Vem bor i stubben? samt Varför blir det stubbar?   
• Lärandets objekt – Göra stubbe innehåller också tre miniteman vilka är: Att 

planera, Nya material introduceras samt Stubben som fenomen.  

Tema Lövet innehåller två underteman Lärandets objekt – Löv som löv och Lä-
randets objekt – Löv som föda. 

Tema Djuren i stubben innehåller Lärandets objekt – Djurs villkor, Lärandets 
objekt – Födans väg, Lärandets objekt – Djurs utseende samt Lärandets objekt – 
Djurs beteende. 
• Lärandets objekt – Djurs villkor innehåller i sin tur tre miniteman Gråsuggans 

föda, Vatten och Luft. 
• Lärandets objekt – Födans väg innehåller två miniteman: Små svarta prickar 

och Gråsuggan i en näringskedja. 
• Lärandets objekt – Djurs utseende innehåller tre miniteman: Djurens byggnad, 

Djurens storlek samt Djurens benämningar. 
• Slutligen innehåller Lärandets objekt – Djurs beteende två miniteman Må bra i 

betydelsen Att ha vad man behöver samt minitemat Att visa känslor och Att 
roa sig. 
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Att urskilja lärandets akt 
Begreppet lärandets akt beskrivs alltså av Marton & Booth, (2000) samt av 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) som lärandets huraspekt. I fö-
religgande studie avgränsas huraspekten till att gälla aspekter som blivit synliga 
då lärare och barn samtalar kring innehållet Livet i stubben. Väl medveten om att 
ett samtal kan innefatta flera faktorer som rör miljö, användning av redskap, 
gruppkonstellationer osv. (Säljö, 2000) väljer jag här att avgränsa de akter som 
urskiljs till att gälla det som uttrycks verbalt i de dialoger som förekommer. Mitt 
intresse inom denna undersöknings ram är riktat just åt de sätt på vilket innehål-
let uttrycks under de dialoger som förekommer kring ett visst innehåll. Utveck-
lingspedagogiken har visat att en viktig faktor vid barns lärande är att göra själva 
objektet synligt genom att få barn att tänka och reflektera kring detta (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). De undersökningar denna forskning  re-
laterar till visar just på betydelsen av karaktären i det verbala samtalet (Pramling, 
1988; Pramling, 1994).  

Analysens olika steg 
Då undersökningsmaterialet analyserades med fokus på lärandets akt utgick jag 
från de teman som identifierats. Det var alltså innehållet som bildade utgångs-
punkt för analysen och mitt intresse riktades mot hur innehållet i fråga behandla-
des. För att få en uppfattning om vad som karakteriserar de samtal som praktise-
rades av barn och lärare läste jag igenom varje tema upprepade gånger. De ”glas-
ögon” jag använde under denna process kan sägas utgöras av frågan: ”vad är det 
som händer i samtalet?” Vid analysen var det också intressant för mig att få en 
bild av vad som kan tillskrivas läraren och vad som kan tillskrivas barnen. Den 
analysmetod jag inledningsvis använt mig av kan jämföras med det Kvale (1997) 
benämner som ”att skapa mening genom ad hoc- metoder”.   

Med detta förhållningssätt till analysprocessen vill jag solidarisera mig med den 
metafor som Kvale (1997) använder i förhållandet forskaren som intervjuare, 
nämligen forskaren som resenär. Jag ser min analysprocess som en resa där jag 
är den som ”vandrar tillsammans med” med mitt material. På ”resans väg” ställer 
jag frågor till materialet som rör vad de individer jag möter i mitt material pratar 
om. Men jag är också intresserad av hur man pratar med varandra, jag vill kom-
ma åt de sätt lärare och barn i förskolan samtalar med varandra kring ett visst in-
nehåll. Mitt mål är att i slutändan kunna ge en skildring av hur ett innehåll be-
handlas i förskolan. Till grund för denna skildring finns min ”reseberättelse”.   

Under genomläsningen av materialet kunde undan för undan ett antal akter ur-
skiljas. Jag skapade en översikt i tabellform där lärandets objekt placerades i en 
horisontell rad och de identifierade akterna i en vertikal rad. Exemplet nedan il-
lustrerar förfarningssättet.  
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För att få en bild av vem som initierar vilken akt samt i vilken omfattning de fö-
rekommer identifierade jag akter inom respektive temaområde. Jag särskilde 
också om det var läraren eller ett barn som gav uttryck för akten. På så vis fick 
jag en bild av vilka akter som förekommer inom vilket tema, samt vem som ger 
uttryck för vilken akt. Det övergripande syftet med denna del av analysen var att 
få syn på hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i läroplanen ut-
tryckt innehållsaspekt. Mot denna bakgrund har jag i resultatredovisningen valt 
sekvenser ur undersökningsmaterialet som åskådliggör hur respektive akt prakti-
seras. Syftet är alltså inte att synliggöra hela händelseförlopp.  

Objekt:  Djur Löv stubbe osv. 

Akt:  L/B L/B L 

Rikta uppmärksamhet 27/28 19/12 5/4 

Problematisera  30/4 21/1 4/0 

Svara på frågor  0/26 1/19 0/6 

Osv. 

_______________________________________________________________ 

Figur 3: Figuren beskriver en del av analysförfarandet rörande lärandets akt. L står som förkortning 

för läraren och B för barnen. Antalet beskriver det antal sekvenser som identifierats inom respektive 

akt. En utförligare bild finns som bilaga 2. 

Vägledande resultat – lärandets akt 
För att ge läsaren en övergripande förståelse för resultatens innehåll och för hur 
jag ämnar redovisa de olika delarna inleder jag detta avsnitt med att ge en över-
gripande beskrivning av de resultat jag funnit som kan härledas till lärandets akt. 
De akter jag funnit är Att rikta uppmärksamhet, Att problematisera, Att svara på 
frågor samt Att uppmana till handling. Dessa akter har det gemensamma att de 
har en slags riktning, antingen genom sitt riktade fokus, genom sitt riktade svar 
eller genom uppmaningar. Mot denna bakgrund väljer jag att kalla dem Akter 
som riktning. I det följande ger jag en närmare presentation av de olika akterna 
och mina gränsdragningar dem emellan. 

Att rikta uppmärksamheten. 
Att rikta uppmärksamheten är en akt som har som syfte att vända uppmärksam-
heten åt något håll. De utsagor som härleds till denna akt kan ha karaktär av 
uppmaning. Barn eller lärare hittar något i stubben som de vill att uppmärksam-
heten skall riktas mot och uttrycker det i utsagor av följande slag: ”Gråsugga”, 
”Ett litet kryp”, ”Titta på min”, ”Titta här/…/” och ”Ska vi dela lite mer här (i 
stubben) och se vad vi hittar mer här?” Väl medveten om att det kan vara svårt 
att särskilja till exempel problematiseringar från uppmärksamhetsriktningar då 
också problematiseringar innehåller ett visst mått av uppmärksamhetsriktning är 
utsagorna inom denna akt avgränsade på så sätt att de handlar om en förändring i 
uppmärksamhetsriktning, någon kommer på att man ska titta, fundera åt ett nytt 
håll. De utsagor som placerats inom föreliggande akt innehåller inte heller någon 
uttalad problematisering.  
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Då en individ vänder uppmärksamheten åt ett visst håll kan detta samtidigt visa 
vad medvetandet är inriktat mot (Pramling, 1994, Pramling Samuelsson & Asp-
lund Carlsson, 2003).  Det medvetandet är inriktat mot är också det man ser, er-
far eller letar efter. Annat som finns runt omkring blir då mindre viktigt. Då ett 
barn påkallar uppmärksamhet mot något kan vara ett tecken på att just detta barn 
är upptaget med att fundera kring något som rör den aktuella riktningen. Utifrån 
detta perspektiv om medvetandets riktning blir det intressant att studera vad lära-
ren vänder uppmärksamheten mot, vad är lärarens medvetande inriktat mot, vad 
vänder barnen uppmärksamheten mot och vad är barnens medvetande inriktat 
mot? Det fullständiga svaret på vad ett medvetande är inriktat mot lär inte kunna 
ges. Mitt material gör endast anspråk på att synliggöra vad och hur något sägs 
och vem som säger vad och gör hur. 

Att problematisera 
Utsagor som härleds till denna akt om Att problematisera har i min tolkning som 
avsikt att utveckla ett resonemang. Dessa utsagor kan utgöras av frågeställningar 
som har till syfte att synliggöra erfarenheter, utmana fantasin, eller helt enkelt 
ställas för att man vill veta. Det kan vara utsagor som ”Hur ser en stubbe ut?”
”Vad äter de (gråsuggorna) för någonting tror du?” Det kan också vara utsagor 
som problematiserar händelser eller sammanhang: ”Varför har de smutsat ner på 
det viset vad har de gjort?” ”Du de får ingen luft när det är så många löv.” Att 
problematisera kan också innebära att ställa frågor som utmanar till handling, till 
exempel: ”Hur ska vi forma det här till en stubbe hör ni?”  

Att svara på frågor 
Akten Att svara på frågor styrs av andra. Någon annan problematiserar ett be-
grepp eller fenomen. Någon svarar på den problematiseringen.  Utsagorna kan 
vara svar på direkt ställda frågor som till exempel ”Var har de (gråsuggorna) 
sina öron?”, ”Är det någon som vet vad det här heter det här lövet, vad det 
kommer från för träd ?” eller som ”Vad är det du pekar på?”  Men utsagorna 
kan också utgöras av svar på problematiseringar av karaktären Vad tror ni om…? 
”Tror ni de hör, tror ni de har öron?” eller ”Hur får de maten i munnen då? el-
ler ”Tror ni de gillar varandra då olika djur?” Dessa frågor har då mer karaktär 
av öppna frågor där det inte finns något förväntat svar. ”Den andre” inbjuds till 
att fundera och komma med sina hypoteser och förslag. 

Att uppmana till handling 
Materialet innehåller också akter som uppmanar till handling. Att uppmana till 
handling eller skapa utrymme för handling kan ges olika innebörder vilket också 
visar sig i mitt material. Dels finns det en övergripande handlingsnivå. Det sätt 
på vilket den aktuella situationen tillrättaläggs eller skapas innehåller en möjlig 
handlingsnivå för barnen. Levande material undersöks, experiment designas och 
en stubbe tillverkas. Men det finns också en handlingsnivå som omfattar vad som 
sker i själva situationen, de direkta uppmaningar som ges till någon annan att ut-
föra något. Syftet med dessa uppmaningar kan ha skiftande karaktär. De utsagor 
som jag här härleder till denna akt utgörs av de uppmaningar till handling som 
görs i den direkta situationen. Någon skall till exempel göra något för att upp-
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täcka något: ”Där, ner med ögat! Räkna hur många ben.” eller ”Titta nu!”  
Uppmaningen kan också syfta till att göra något för att kunna göra något annat: 
”Ja då kan du ta av dig din tröja för nu blir det kladdigt kan jag säga.” eller 
”Försiktigt, försiktigt!” en uppmaning till försiktighet när ett djur skall fångas. 
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Översikt resultatpresentation 
Varje tema kommer i resultatredovisningen att presenteras för sig och inleds med 
presentation av lärandets objekt där förekommande underteman och miniteman 
lyfts fram. Varje tema innehåller därefter också ett avsnitt där en presentation av 
lärandets akter i förhållande till respektive tema ges. Varje temaavsnitt  
avslutas med en kort sammanfattning. Nedanstående schematiska bild ger en 
översikt över hur resultaten kommer att presenteras. 

The enacted object of 
learning 

Livet i stubben   

Teman: Stubbe Löv Djuren I stubben 
Underteman: Lärandets objekt: 

Stubben i sig själv 
Lärandets objekt: 
Löv som löv 

Lärandets objek: 
Djurs villkor 

Miniteman: • Stubbe som be-
grepp 

• Vem bor i stubben? 
• Varför blir det 

stubbar? 

• Gråsuggans föda 
• Vatten 
• Luft 

Underteman: Lärandets objekt : 
Att göra en stubbe 

Lärandets objekt: 
Löv som föda 

Lärandets objekt : 
Födans väg 

Miniteman: • Att planera 
• Nya material intro- 
• duceras 
• Stubben som feno-   

men 

• Små svarta prickar 

• Gråsuggan i en när-

ingskedja 

Underteman:   Lärandets objekt : 
Djurs utseende 

Miniteman:   • Djurens byggnad 
• Djurens storlek 
• Djurens namn 

Underteman:   Lärandets objekt: 
Djurs beteende 

Miniteman:   • Må bra i betydelsen 
•  Att ha vad man 

behöver 
• Att visa känslor 

och att roa sig 
Lärandets akter • Att rikta uppmärk-

samheten 
• Att problematisera 
• Att svara på frågor 
• Att uppmana till 

handling 

• Att rikta uppmärk-
samheten 

• Att problematisera 
• Att svara på frågor 
• Att uppmana till 

handling

• Att rikta uppmärk-
samheten 

• Att problematisera 
• Att svara på frågor 
• Att uppmana till 

handling 

Sammanfattning: Tema Stubben  
lärandets objekt och 
lärandets akter

Tema Löv  
lärandets objekt och 
lärandets akter  

Tema Djuren i stub-
ben  
lärandets objekt och 
lärandets akter  

Figur 4: En schematisk bild över resultatpresentationen  
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7 Resultat 
I det följande kommer jag alltså att presentera undersökningens  resultat och där-
med synliggöra vad det är barn och lärare pratar om under de aktuella aktivite-
terna och hur lärandets objekt kommuniceras. I resultatpresentationen står L för 
läraren. Barnens namn är fingerade. 

Tema Stubben 
Ett tema som identifierats rör själva stubben. I materialet kan utläsas två olika 
underteman som beskriver vad dessa avgränsade samtal handlar om. Ett under-
tema utgörs av samtal som rör Stubben i sig själv. Samtalen berör här begreppet 
stubbe, djuren i stubben och varför det blir stubbar. Ett andra undertema som rör 
Tema Stubbe utgörs av Att Göra en stubbe. Här utgår samtalet från en aktivitet 
vars syfte är att göra en stubbe i papier maché. Dessa samtal berör delvis andra 
objekt än själva stubben. Här introduceras till exempel nya material och strategi-
er för planering diskuteras. I det följande synliggörs vad de olika lärandeobjekten 
innehåller. Därefter ges en bild av de lärandeakter som förekommer inom temat 
som helhet. 

Lärandets objekt: Stubben i sig själv  
Då samtalet mellan barn och lärare rör undertemat Stubben i sig själv framträder 
tre olika minitema: Stubbe som begrepp, Vem bor i stubben och Varför blir det 
stubbar? Det första minitemat Stubbe som begrepp rör själva begreppet stubbe. 
Frågor som vad en stubbe är för något problematiseras.  Det andra minitemat, 
Vem bor i stubben, lyfter frågeställningar om vilka djur som kan tänkas bo i en 
stubbe och om det möjligen kan finnas olika sorters djur i samma stubbe. Det 
tredje minitemat slutligen problematiserar frågan Varför det blir stubbar. Detta 
samtal innehåller frågor om hur det kan bli stubbar ute i skogen. 

Stubbe som begrepp 
Ett första undertema utgår från begreppet stubbe. Under det att barn och lärare 
undersöker materialet som de har framför sig på bordet problematiserar läraren 
själva stubben som begrepp. I samtliga fall är det läraren som tar initiativ till 
problematiseringarna.   

L: Vet ni vad en stubbe är för något? 
Pojke: Ja. 
Otto: Detta är en stubbe. 

Läraren nöjer sig inte med svaret utan fortsätter : ”Vad kallas, vänta lite, vad är 
en stubbe för någonting? (Plockar ut stubben från säcken och pratar samtidigt.)”

Per: Ett trasigt träd. 
Lars: Om man hugger ner ett träd så kan det finnas en liten bit 
kvar. Det kan man kalla stubbe. 



58

Detta svar bekräftas av läraren L: ”Kvar av trädet. När man huggit ner med så-
gen så.” (Kör som en motorsåg i luften, gör ljud som en såg.)  

Lars: Eller något annat. 
L: Eller något annat, så den bit som blir kvar vid marken. (Plattar i 
löven och stubben.) Det är en sådan bit man kan sitta och mysa 
vid och äta fika på så. 

Vem bor i stubben? 
Ett andra minitema rör djuren i stubben. Då undersökningen av stubbematerialet 
fortsätter händer det att olika sorters småkryp blir synliga. De djur som det tycks 
finnas flest av är gråsuggor men plötsligt får en pojke syn på en myra.  

Lars: Är det här en myra? 
Läraren riktar då uppmärksamheten mot om det kan finnas olika sorters djur i 
stubben.  

L: Men det kan väl inte finnas olika sorters djur i den här stubben? 
Flicka: Jo jag ser att det är det. 

Vid en samling då barn och vuxna tillverkat en stubbe av papier maché samtalar 
man om stubben som ett hus för djur.  

L: Vad hittade ni fler för djur /…/ mer än gråsuggor. Kommer ni 
ihåg det?  

Barnen räknar upp olika djur: myror, maskar, larver och ormar. 

Varför blir det stubbar? 
Den tredje infallsvinkeln behandlar varför det blir stubbar. I följande situation 
sitter alla barn i en ring tillsammans med läraren. I ringen finns en stubbe som 
man med gemensamma krafter har tillverkat av papier maché. Läraren ställer en 
problematiserande fråga till barnen: ”/…/ Hör ni varför blir det stubbar ute i 
skogen?” Ville svarar: ”För att de har huggit det till ved.” Läraren väljer nu att 
resa sig upp och starta en lekdramatisering av händelseförloppet om hur det kan 
gå till när det blir stubbar i skogen.  

L: Ja (reser sig) det är någon som kommer så här, med en stor 
lastbil så kör de in så Öhhh,  (gör billjud, låtsaskör) i skogen, Ah 
det trädet det är alldeles för stort säger farbrodern, det är ofta 
farbrödrar i de här stora lastbilarna. Så tar han en jättestor såg, 
en motorsåg, så hämtar han den och så drar han igång den så här 
(visar med kroppen, drar igång en motorsåg) Öhn, öhn, öhnnn. 

Dramatiseringen fortsätter och ett låtsasträd fälls. Dramatiseringen innehåller 
också aspekter av varför trädet ska fällas:  

L: /…/ så säger han: ”Om vi hugger ner det här trädet så blir det 
mycket ljusare i skogen och då kan träden, alla andra gräs och 
blommor och sånt växa. 

En annan aspekt som trädfällningen leder in på är vad man kan använda 
trädet till. Läraren hänvisar till det träd som just ”fällts” i samlingsringen 
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och frågar barnen: ”/…/ vad händer med detta trädet nu? Vad har man 
det till?”  

Ville: Och hugga ved. 
L: Hugga ved, vad kan man mer göra? 

Exempel på saker som görs av trä radas upp. Sekvensen avslutas med att läraren 
säger: ”Vad har vi kvar i skogen (för handen mot stubben) vad är det som står 
där?” Något barn svara då: ”Stubben” 

Lärandets objekt: Att göra en stubbe  
Barn och lärare har designat experiment. Gråsuggor har lagts tillsammans med 
olika förslag på föda i burkar. Syftet är att studera vad  gråsuggor intar som föda 
och hur de intar sin föda. Då barn och vuxna följt experimenten i burkarna under 
några veckor tas beslut om att vända tillbaka till själva stubben.  Läraren tar ini-
tiativ till att det ska tillverkas en stubbe. Ett undertema som identifierats utifrån 
lärandets objekt rör alltså att göra en stubbe. Att göra en stubbe skiljer sig från 
övriga teman så tillvida att temat utgörs av en i stort sett sammanhängande se-
kvens. Det skiljer sig också på så vis att det finns ett gemensamt mål uttalat med 
situationen, det vill säga målet är att tillsammans tillverka en stubbe. Det är en 
lärare och fyra barn som interagerar i situationen. Det är också läraren som för 
aktiviteten framåt mot det gemensamma målet. Att göra en stubbetemat skiljer 
sig också på ett tredje sätt från övriga teman, det är hantverket som står i cent-
rum, själva tillverkningsprocessen. Det är också kring den som samtalet till stora 
delar rör sig. Görandet blir objekt för lärande. Att göra en stubbe innehåller föl-
jande minitema: Att planera, Nya material introduceras och Stubben som feno-
men. 

Att planera 
För att komma igång med stubbetillverkningen tar läraren initiativ till att det ska 
göras en ritning.  

L: Hör ni vi behöver rita upp detta tillsammans.”(L reser sig och 
går för att hämta något.) En pojke kommer med ett förslaget att 
Man kan göra en lång bräda.  

Läraren fortsätter:  ”Och så får vi göra en ritning.” (Barnen riktar blickarna mot 
vad L gör, L kommer tillbaka, sätter sig och lägger ett stort papper på bordet.) 
Sam tycks veta vad en ritning är för något och erbjuder sig att hjälpa till. 

Sam: Jag kan. 
L: Mm (Ger pennan till Sam.)
Ville: Jag kan inte. 
L: Det kan du säkert du kan hjälpa till, hur ser en stubbe ut? 

Sam ritar i ena hörnet av pappret. 
Fia: Det var brunt inuti.  
L: Det var brunt inuti ja.  
Sam: Jag har sett en riktig stubbe som var helt hel. 

Ritningen kommer sedan till användning under hela arbetet med stubbetillverk-
ningen. Både barn och lärare vänder tillbaka till ritningen för jämförelse.  
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Sam: Jag tar ritningen. 
L: Ja gör det om det verkar bra.” 

I följande exempel jämförs stubbens höjd  med modellen på ritningen:  
L: ”Sam, du som har ritningen. 
Sam: Mm. 
L: Är den tillräckligt hög den här eller är den för hög?  
Sam: ( S sitter vid bordet, har ritningen framför sig och kollar mot 
stubben.) Lite.  
L: Ja men då skulle jag vilja veta, hur mycket ska vi hugga av den 
här? 
Fia: (Sitter vid bordet vid ritningen.) Lite högre denna. 
Sam: (Kommer från ritningen, måttar på nätstubben.)
L: Där, den blir lagom där? 

Så bestämmer man sig för hur hög stubben i praktiken skall vara och var nätet 
skall tas av. 

Nya material introduceras 
Stubbetillverkningen medför att nya material introduceras för barnen. I följande 
exempel presenteras hönsnät som material.  

L: Det skulle bli en stubbe ja. Jag har tagit in sådant här nät, 
hönsnät, där bakom er. Det kan man böja tänkte jag. Så om vi 
skulle böja det så att det liknar den här stubben som vi har gjort 
på ritningen. (Tar på ritningen.) Ska vi försöka det tillsammans? 

Användandet av hönsnätet föranleder ett samtal kring vad hönsnät i allmänhet 
kan användas till.  

L: /…/ Har ni hönor till ert hönsnät? 
Sam: Nä till fönster, det är några små hål. Det är sådant här nät. 
(Pekar på hönsnätet.)

En annan aspekt av hönsnätet som material gäller att få till en form som kan an-
passas till stubbens.  

L: /…/ Hur ska vi forma det här till en stubbe hör ni? (Böjer upp 
nätet.) 
Ville: Man viker det bara så. (Visar med handen.)  
Sam: Eller kan man rulla ihop det. 
L: Rulla ihop det så här? (Böjer ihop nätet.) Diskussionen fortsät-
ter. 
V: Vi kan väl måla. 
Fia: Så här. (Snurrar med handen i luften.) Så blir det lite rund 
stubbe.  
L: Men är det inte så som Ville. menar med detta också, då att 
man fäster detta här (kniper med nätet). Hur ska du ha detta sen 
Ville? 

Under stubbetillverkningen får barnen också möta material som tidningspapper 
och tapetklister. Dessa material ska användas för att klä hönsnätet så att det blir 
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täckt och kan målas. De nya material som presenteras blir också föremål för tek-
nikdiskussioner.  

L: /…/ Nu ska vi göra någonting jätteroligt. 
Sam kommer med ett förslag om vad som kan göras:  
Sam: Man ska ta lite längre papper och så ska man ta lite brunt på ovansidan 
och sen klistrar man fast det. 
Läraren ignorerar förslaget och koncentrerar sig på att berätta och visa för barnen 
vad de ska göra med det tidningspapper och tapetklister som finns på bordet.  

L: Nu ska vi klistra fast, först med de här papperna som jag har 
hittat ute i personalrummet. (L tar en bit tidningspapper och lim, 
lägger på nätstubben.) Och då ska vi ta sånt här klister (fnissar till)
och det är lite kladdigt.  
Eskil: Jag vill inte göra. (Viftar med sin hand.)  
L: Men det tar man bara bort sen. /---/  
L: Vill ni hellre ha penslar?  
Barnen: Jaa  

Barnen hämtar penslar och arbete och diskussion fortsätter.  
L: /…/ (klistrar på papper) Sen kan ni väl sätta fast lite sånt här då 
( håller papper mot nätet) så och så klistrar ni. (Barnen kommer 
tillbaka med penslar, doppar i klistret, L jobbar med handen.). Det 
bästa är att ta med handen, det är inget farligt. Vet ni vad det är 
för klister?  
Barnen: Näe 
L: Det är tapetklister. 

Barn och lärare fortsätter med att klistra tidningspapper på nätet. Under arbetet 
prövar barnen olika begrepp i sina samtal. Ett exempel på det är följande dialog.  

Sam: Jag målar på den. 
Ville: Jag målar på metallet, klistrar metall. 
Sam: Jag målar på det andra. (Målar på själva nätet.)
L: Nä ta lite på det pappret istället. Vänta lite så ska jag gå och ta 
lite mer…. 
Ville: Tidningspapper. 
L: Papper ja. (Slätar ut klistringen med händerna.)  
Eskil: Det finns mer där. (Pekar med penseln.) 

Exemplet visar hur Ville för in begreppet metall på samtalsarenan. Ville målar 
”på metallet”. Ett begrepp som dock förblir oproblematiserat och endast får stå 
som motpol till att måla på pappret. 

Stubben som fenomen 
Arbetet med stubbetillverkningen föranleder också samtal som har direkt an-
knytning till själva stubben som fenomen. Då stubbetillverkningen skall sätta 
igång och läraren berättar att de ska göra en stubbe, väcker till exempel ett barn 
frågan ”Var finns stubben någonstans?” Syftet med frågan kan jag som forskare 
endast spekulera över. Kanske kan det vara så att barnet är osäker på vad det är 
som ska göras, vad är att ”göra en stubbe”, och finns stubben någonstans? Frågan 
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får hur som till följd att läraren ger en förklaring om att den står i skogen (i min 
tolkning riktiga stubbar) och att det kan finnas gräs runt om.  

Då den gemensamt konstruerade stubben är nästan klar upptäcker barnen att det 
är hål lite varstans i den. Pappret har inte täckt allt. Barnen för då ett resonemang 
om att de gråsuggor som bor i stubben kan smita ut. Läraren väljer att problema-
tisera situationen. 

L: Tror ni gråsuggor i skogen aldrig går ifrån sin stubbe? 
Fia: Ja. 
L: De går aldrig iväg och går ut i skogen någon annanstans. 
Fia: Nu tror jag jag vet. De går ut och hämtar mat sen går de in 
igen. 

Diskussionen fortsätter och läraren påpekar att de ju skulle låtsas att det här var 
en riktig stubbe och att de måste knäcka hur de ska kunna se in i stubben.  

L: /…/ det här måste vi tänka på och kanske göra in det på rit-
ningen. (Pekar mot ritningen.)  

Temat Att göra en stubbe skiljer sig från övriga teman bland annat genom att det 
är själva hantverket som blir lärandets objekt. Material och tillverkningsproces-
ser utgör kärnan omkring vilket samtalet rör sig. Ritningen blir den sammanhål-
lande faktorn mot vilken tillverkningsprocessen jämförs och varieras. Ritningen 
är också redskapet som håller målet levande genom arbetet. 

L: Följer det ritningen? 
Sam: Jag ser till så det inte blir fel med ritningen. 

Flera begrepp synliggörs och provas. Stubbe, ritning, hönsnät, tidningspapper, 
klister – tapetklister, metall – papper, skönt och oskönt är exempel på begrepp 
som antingen provas av barnen själva sinsemellan eller barn och lärare tillsam-
mans.

Lärandets akt: Tema Stubbe  
De samtal som rör Tema stubbe innehåller som redovisats ovan två underteman, 
Stubben i sig själv och Att göra en stubbe. Dessa två underteman utgår från två 
olika typer av aktiviteter. Den ena aktiviteten rör undersökning och samtal kring 
den stubbe som finns på bordet. Den andra aktiviteten rör den färdigtillverkade 
stubben som finns i mitten av en situation där alla barn och lärare är samlade. 
Det andra undertemat Göra stubbe skiljer sig på så sätt att samtalet utgår från en 
aktivitet där hantverket det vill säga tillverkningsprocessen av en stubbe i papier 
maché finns i centrum. I det följande ges en bild av hur de olika akterna präglar 
det innehåll som står i centrum.  

Att rikta uppmärksamheten 
Barnen och läraren riktar uppmärksamheten åt olika håll. Utfallet av uppmärk-
samhetens olika riktning har redovisats ovan. Någon, barn eller vuxen, säger el-
ler gör något som får uppmärksamheten att vända åt ett visst håll. Uppmärksam-
hetens riktning är alltså av betydelse för det innehåll som får komma i fokus. Då 
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mitt syfte också är att få en uppfattning om innehållets behandling så är det ock-
så intressant att få en bild av vem som riktar uppmärksamheten åt vad.  

I de sekvenser som har stubben som det direkta objektet är det läraren som i de 
flesta fall riktar barnens uppmärksamhet mot stubben. Läraren strävar efter att 
anknyta de upptäckter barnen gör till stubben som fenomen. Stubben är i dessa 
situationer det centrala, något som enskilda djur och mångfald av djur förhålls 
till. I de två sekvenser där barnen är de som tar initiativet får de aktuella barnen 
syn på stubben på bordet:  

Pojke: Jag visste att det var sånt här.  
Detta uttalande föranleder att läraren leder samtalet vidare mot vad det är man 
har på bordet och vad det kan vara.  

L: Vad kan detta vara för någonting då? Ett litet träd, en liten bit 
av ett träd?  

På så vis kommer stubbebegreppet att utvecklas vidare. 

När det gäller undertemat Att göra en stubbe finns ett vidare växelspel mellan lä-
rare och barn vad gäller initiativtagande. Läraren är den som tar initiativ till ra-
marna såtillvida att hon introducerar nya material och tillvägagångssätt. Då stub-
betillverkningen ska sätta igång presenterar läraren begreppet ritning för barnen: 

L: Hör ni vi får rita upp detta tillsammans. /---/ så får vi göra en 
ritning. 

Under arbetets gång riktar läraren också uppmärksamheten mot själva stubben 
och försöker genom sina problematiseringar hålla liv i göraperspektivet genom 
att göra kopplingar till en reell verklighet: 

L: Vad har detta varit för träd innan det var någon som kom och 
högg ner det med yxa? 

Även om det är läraren som är den aktive uppmärksamhetsriktaren vad gäller 
ramarna och den röda tråden i aktiviteten så framstår också barnen som aktiva 
uppmärksamhetsriktare. Då de riktar uppmärksamheten rör det vad som sker just 
i stunden Det kan vara något läraren säger som föranleder en reaktion från något 
barn vilket i sin tur gör att samtalet får en ny vändning. Ett exempel på det är då 
läraren frågar barnen vad det här kan ha varit för träd innan det blev en stubbe:  

Pojke: Det hära? (Kommer fram till nätet.)  
L: Ja. 
Ville: Det har inte varit någonting, det har….  
L: Men om vi låtsas…/.  

Det kan också vara så att barnen upplever något som gör att uppmärksamheten 
riktas mot ett nytt perspektiv. Så hände då målningen med tapetklister introduce-
rades. Ville säger då:. ”Jag vill inte bli kladdig”. I fortsättningen av sekvensen 
så präglas samtalet av olika upplevelser av att måla med denna sortens lim:  

L: Det är inget äckligt, det är bara tapetklister. Tycker ni inte om 
att bli kladdiga.  
Ville: Oho, det är kladdigt.  
Sam: Ah det var skönt på min hand.  
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En tredje aspekt som barnen riktar uppmärksamhet åt är den ritning som ligger 
till grund för tillverkningen. Sam har tagit på sig att rita och är också den som 
tillsammans med läraren  tar initiativ till jämförelser mellan tillverkningen av 
stubben och ritningen. Men Sam tar också initiativ till utveckling av ritningen:

Sam: Titta här! (Håller upp ritningen.)  
L: Vad har du gjort? (Pekar på något på ritningen.)
Sam: En gråsugga, så man vet att det (stubben) är till gråsuggor. 
L: Men va bra/…/ Sam tycker att när vi väl har gjort den här stub-
ben då ska där dit, är det en gråsugga? 
Sam: Mm. 

Att problematisera  
I Temat Stubben är det läraren som står för de allra flesta problematiseringarna. 
Läraren är den som till exempel tar initiativ till problematisering av begrepp och 
sammanhang genom problematiseringar som ”Hur ser en stubbe ut?” ” Men kan 
det finnas olika sorters djur i den här stubben?” eller ”Varför blir det stubbar?”  
utmanas barnen att tänka ett steg längre. 

Vid några tillfällen förekommer det i undertemat Göra Stubbe att barnen är de 
som problematiserar. Fokus för deras problematiseringar är riktade mot något 
som sker här och nu i situationen och utformas då med något undantag som frå-
gor. Kanhända är barnen osäkra på själva syftet med situationen. Ett exempel är 
då läraren föreslår att de ska starta stubbetillverkningen med att göra en ritning, 
Ett barn undrar: ”Ska vi rita den istället?” Ett annat exempel gäller då stubben 
håller på att tillverkas och läraren frågar barnen vad det har varit för ett träd in-
nan någon kom och högg ner det. Ett barn svarar då ”Det här är inget träd.” Det 
förekommer också att läraren uttrycker sig genom metaforer vilket får något barn 
att ställa motfrågor. Ett exempel på det är då alla arbetar med att limma tidnings-
papper på hönsnätet och läraren ber ett barn att limma fast papper på ett ställe. 

L: /…/du får ta där annars kommer det att sjunka skeppet.  
En pojke undrar då ”Vilket?”  Något direkt svar på detta ges inte utan arbetet 
fortskrider Då läraren målar lim med hjälp av händerna säger hon: ”/…/ den är 
alldeles mjuk som bomull.” Ett barn undrar då vad som åsyftas: ”Vilken?” Lära-
ren svarar: Limmet.”
Av materialet som rör Tema Stubbe framgår det att barnens problematiseringar 
mer riktas mot en nivå som rör själva språket, sättet som läraren har att uttrycka 
sig på. Barnen förstår inte de ord som används eller vad de syftar på.  

Att svara på frågor 
Temat Stubbe innehåller flera sekvenser då barn svarar på frågor som läraren har 
ställt. I de allra flesta fall har dessa frågor karaktären av problematiseringar. Det 
är frågor som syftar till att utmana barnen att utveckla ett resonemang. Då stub-
ben är under tillverkning och ett barn påpekar att det finns ett hål (i papier ma-
chén) som gråsuggorna kan smita ut igenom säger läraren: ”Tror ni gråsuggor i 
skogen aldrig går ifrån sin stubbe, tror ni de alltid bor i sin stubbe?”  På så sätt 
utvecklas ett resonemang bland annat om att gråsuggor behöver hämta mat. Det 
kan också vara så att läraren har som syfte att få grepp om vad barnen har för 
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uppfattning om något. Då stubbetemat inleds och alla sitter runt bordet med 
stubben säger läraren ”Jag tror att det är en stubbe. Vet ni vad en stubbe är för 
något?” Genom detta förhållningssätt inleds ett samtal om vad en stubbe är och 
hur det blir stubbar.  

De samtal som förekommer inom detta tema bärs i hög grad upp av lärarens pro-
blematiseringar vilka i de flesta fall har karaktären av öppna frågor. Problemati-
seringarna leder emellertid inte vidare exempelvis mot vad det blir av en stubbe, 
funderingar som skulle kunna ligga till grund för ett kretsloppstänkande. Barnen 
framstår som aktiva såtillvida att de svarar på lärarens frågor, går in och ut ur 
samtalet. De är deltagare i ett resonemang och detta resonemang leds av läraren. 
Det förekommer inte vid något tillfälle att läraren svarar på barnens problemati-
seringar. 

Att uppmana till handling 
Inom ramen för Tema Stubbe förekommer det också vid några enstaka tillfällen 
att direkta uppmaningar till handling ges. Vid de tillfälle då det är läraren som 
ger uppmaningen kan det dels röra sig om en uppmaning som ett led i att kunna 
utföra något annat, som till exempel då läraren ber barnen att dra upp tröjärmarna 
när de ska arbeta med lim: 

L: /…/ nu får ni göra så här att ni drar upp era ärmar. (Läraren 
drar upp sin egen tröjärm och barnen gör efter.)  

Det kan också vara så att läraren uppmanar barnen till aktsamhet, som när ett 
barn vill ta en spindel som kryper på bordet:  

L: Akta nu benen där.!  

Då ett barn under detta tema uppmanar till handling så handlar uppmaningen 
också om att vara försiktig och handla aktsamt. I följande sekvens håller läraren 
på med att knipa med tång i hönsnätet:  

L: /…/ Klipper jag här. 
En pojke ser vad läraren gör och uppmanar då till försiktighet:
Akta händerna. 
Ville: /…/ ett metall eller…. 
Sam: Akta händerna.  
På det svarar läraren : Ja jag ska akta händerna /…/  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att i de sekvenser som har stubben som det direk-
ta objektet är det läraren som i de flesta fall riktar barnens uppmärksamhet mot 
stubben. Läraren strävar efter att anknyta de upptäckter barnen gör till stubben 
som fenomen. Stubben är i dessa situationer det centrala det som enskilda djur 
och mångfald av djur förhålls till. Likaså problematiseras stubben som begrepp 
ur både det direkta perspektivet vad är en stubbe men också ur ett perspektiv 
som har till syfte att synliggöra bakomliggande sammanhang som till exempel 
varför det blir stubbar. När barnen tar initiativet leder deras utsagor till att be-
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greppet stubbe problematiseras ytterligare. En pojke säger ”Jag visste att det var 
sånt här.” Detta uttalande föranleder att läraren leder samtalet vidare mot vad 
det är man har på bordet och vad det kan vara. L: ”Vad kan detta vara för nå-
gonting då?”, ” Ett litet träd, en liten bit av ett träd?” På så vis kommer stubbe-
begreppet att problematiseras vidare.  

Göra stubbe skiljer sig på så vis från övriga teman genom att det är själva hant-
verket som blir till lärandets objekt. Material och tillverkningsprocesser utgör 
kärnan omkring vilket samtalet rör sig. Ritningen blir den sammanhållande fak-
torn mot vilken tillverkningsprocessens jämförs och varieras. Ritningen är också 
redskapet som håller målet levande genom arbetet. Läraren: ”Följer det ritning-
en?” Sam: ”Jag ser till så det inte blir fel med ritningen.” Flera begrepp synlig-
görs och provas. Stubbe, ritning, hönsnät, tidningspapper, klister – tapetklister, 
metall – papper, skönt och oskönt är exempel på begrepp som antingen provas av 
barnen själva sinsemellan eller av barn och lärare tillsammans. 

Ytterligare en aspekt som skiljer detta undertema från övriga är att det jämfört 
med övriga teman finns ett jämnare samspel mellan lärare och barn. Läraren är 
visserligen den som tar initiativ till aktiviteten och det är också läraren som för 
aktiviteten framåt. Läraren tar initiativ till att det görs en ritning och att material 
introduceras. Det är också läraren som håller ihop den röda tråden det vill säga 
själva stubben, målet med aktiviteten. Men läraren ställer många öppna frågor 
vilka inbjuder barnen till associationer och egna initiativ. Barnen svarar på detta. 
Barnen tar initiativ till hur ritningen skall utformas, till berättelser om egna erfa-
renheter av hönsnät och husdjur, om materialanvändning och tillverkningspro-
cesser. De har idéer om hur nätet skall formas. De berättar för varandra om sina 
känsloupplevelser i samband med klistermålningen.  

Det går inte här att klart urskilja vilka lärandeobjekt läraren för in på samtalsare-
nan och vilka som barnen lyfter fram. Det finns inte någon uttalad skiljelinje mer 
än att läraren är initiativtagare till aktivitet och materialval. Vad det gäller asso-
ciationer och idéer kring tillverkningsprocessen är barnen lika aktiva initiativta-
gare som läraren.  

Sammantaget kan sägas om Tema Stubbe att lärandets objekt rör sig på två nivå-
er, dels en direkt nivå i form av till exempel begreppet stubbe och olika materials 
beskaffenhet. Men lärandets objekt kommer också att handla om sammanhang 
som till exempel varför det blir stubbar eller stubbar som bostad för djur. Det är 
alltså många aspekter på stubben som fenomen som exponeras under det här te-
mat, aspekter som också kopplas till ett göraperspektiv där en stubbemodell skall 
tillverkas. Men även under denna göraaktivitet knyts lärandets objekt till feno-
menet stubbe samtidigt som tillverkningsmaterialet också blir ett objekt för 
lärande.  

Vad gäller de akter som används så blir en aktiv lärare synlig. Det är läraren som 
står för de flesta uppmärksamhetsriktningar och problematiseringar. Det är lära-
ren som håller i den röda tråden och introducerar ramar. De barn som synliggörs 
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är till stora delar styrda av lärarens handlande men med hjälp av lärarens förhåll-
ningssätt och öppna frågor inbjuds barnen till delaktighet och upptäckarlust. 
Barnen svarar på detta, särskilt tydligt blir det under Göra stubbetemat. 
Då barnen är initiativtagare till problematiseringar framstår det språk som an-
vänds särskilt framträdande. Det finns barn som vid flera tillfällen i de direkta 
här- och nusituationer som förekommer ställer frågor kring uttryck eller metafo-
rer som används, eller tycks ha svårt att skilja lek från den direkta här och nu si-
tuationen.

Tema Löv 
Tema Löv innehåller två underteman: Löv som löv och Löv som föda. Här har 
inte några miniteman gått att urskilja. Vid sidan av Tema Djur är det Tema Löv 
som står i centrum för flest identifierade samtalssekvenser. Vad är det då dessa 
samtal kretsar kring? Inom ramen för undertemat Löv som löv fokuserar samtalet 
lövets förändring över tid samt lövets uppbyggnad. Då undertemat Löv som föda 
är i fokus riktas intresset mot löv som föda för djur och varför djur tycks föredra 
vissa löv framför andra. De flesta av dessa utsagor härrör från situationer då en 
lärare tillsammans med ett barn sitter runt bordet och samtalar vad som hänt i de 
olika burkarna med experiment, där barn och lärare undersöker vilken föda olika 
djur föredrar. 

Lärandets objekt: Löv som löv 
Samtalsobjekten inom ramen för undertemat Löv som löv handlar om att göra 
jämförelser mellan olika sorters löv och lövens förändring över tid. I följande ex-
empel blir det synligt hur läraren riktar barnets uppmärksamhet mot att det finns 
löv med olika färger på bordet: 

 L: Har du lagt ner ett smutsigt löv? 
Carl: Ja 
L: Har du? (på bordet ligger några löv utplattade) Se! Det är ju 
olika färger på dom här löven, varför är det det då? 
Carl: Ut de här lövar. 
L: Hittade du de här där ute? 

Vid tiden för följande samtalssekvens har lövet legat i en burk några dagar och 
därmed tycks något ha hänt med lövets färg: 

L: Var det den här färgen? (lägger lövet på bordet) 
Lisa: Den var lite grön. (Lyfter upp lövet och kollar.)  
L: Har det ändrat färg? Var det alla de här hålen i också? (Tar 
lövet och visar på hålen.) /---/ Varför har det blivit brun färg då, 
varför är de inte gröna? 
Lisa: Inte vet jag. 
L: Vad tror du? 
Lisa: Jo för gråsuggan har ätit på dem. 
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Inte bara lövets färgförändring blir föremål för uppmärksamhet, ett barn delar 
också med sig av sin kunskap vad gäller nervtrådars funktion:  

Sam: Och de här taggarna gör att de sitter bladen. (Pekar på nerv-
trådarna.) 
L: Så det är taggar? (pekar)  
Sam: Ja det kanske det är, jaa. 
L: Ja  

I något enstaka fall förekommer det också att läraren frågar vad det är för sorts 
löv man hittar:  

L: /…/ är det någon som vet vad det här heter det här lövet, vad 
det kommer från för träd? (Håller upp lövet.)  
Per: Björk 
L: Björk helt rätt, litet. Då lägger vi ner det här varsågod (lägger 
lövet i en av burkarna), här har ni björk. Ska vi kanske lägga ner 
något annat sorts träd? 

Lärandets objekt Löv som löv innehåller framförallt samtal om lövens färg och 
dess förändring över tid. Med det förekommer också sekvenser med samtal om 
lövets uppbyggnad och artbenämning. 

Lärandets objekt: Löv som föda 
Då experimentburkarna ställs i ordning tas beslut om att man ska prova om grå-
suggorna äter löv. Alltså har barnen lagt ner olika sorters löv i sina burkar. Flera 
samlingar ägnas åt att titta efter vad som kan ha hänt i de olika burkarna mellan 
gångerna. Uppmärksamheten riktas åt olika håll. Först och främst åt att gråsug-
gor tycks äta löv:  

L: Vad är det du pekar på? /---/ 
Eskil: Dom har ätit. (Håller upp lövet i pincettgrepp, snurrar på 
det.)  

I följande exempel är det läraren som riktar uppmärksamheten åt löv som föda: 
L: Tror du han tycker det lövet var gott? (Pekar på lövet.)  
Ella: (Tittar på lövet nickar.)  
L: Var tror du han har ätit någonstans då? 
Ella: Här. (Pekar på lövet.)  
L:  Jaa. (Tittar i burken.)
Ella: Och där, och där, och där. (Pekar på olika ställe.) /---/ 
L:  /…/ vilket tycker han var godast tror du? (Båda löven ligger 
bredvid varandra på bordet, L och Ella tittar på dem.)  
Ella: Jag tror det. (Pekar på det trådigaste.)

Men uppmärksamheten riktas också åt att det inte är alla löv som gråsuggorna 
tycks äta på:  

L: Men (håller upp resterna av ett löv) men varför tror du, (tar upp 
ett löv till håller upp båda) titta där på det lövet till exempel och 
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det lövet, varför tror du att så mycket och där bara en enda liten 
provsmak och sen ”Öh” säger gråsuggan? 

Barnet tittar på löven men svarar inte. Läraren upprepar sin fråga och till slut 
skakar Eskil på huvudet och samtalet avslutas med att läraren återupprepar frå-
gan och säger: ”Det är väl konstigt att de inte äter alla löv”. Ytterligare ett ex-
empel visar på hur läraren försöker uppmärksamma barnen på om gråsuggor 
tycker om att äta alla slags löv: 

L: Vilket tror du de tyckte om? 
Fia: Detta (Väljer ett löv från bordet.)  

Läraren nöjer sig inte utan problematiserar vidare.  
L: Varför tror du de tycker mer om detta än de andra?

Barnet fortsätter ta löv och lägger i burken. En ny burk öppnas och läraren gör 
ett nytt försök, nu också med hjälp av ett överraskningsmoment i rösten.   

L: /…/ Men jössenamn de löven de var lika stora som de vad har 
hänt med dem? 
Fia: De har ätit upp dem. /---/ 
L: Titta de är ju snart borta de är ju genomskinliga de har trollat 
gråsuggorna. Titta! (Håller upp ett halvtrådigt löv.) /---/  
L: Vad ska vi göra när de här löven är borta? 

Barnen kan ha olika förklaringar till varför bara vissa löv är uppätna. I följande 
sekvens iakttar barn och lärare vad som kan ha hänt med löven i burken: 

L: Du Ella. Du som vet så mycket, varför har de ätit (pekar på de 
båda löven på bordet) så mycket på det men inte på det? 
Ella: De var nog mätta på detta lövet. (Pekar på det hela lövet.)
L: När de kom till det lövet så var de mätta i magen.
Ella: Men ändå så hade de ätit på det. (Tar ett halvtrådigt löv och 
visar fram.)  
L: Ändå sen de var mätta. 

Läraren förstärker uttalandet genom att använda sin lekröst och genom att koppla 
till ett slags mänskligt perspektiv: 

L: Där kom han ju! /…/ mmm gott säger han (lekröst) precis som 
vi har favoritgodis. 
Ella:  Mm och favoritglass. 
L: Favoritglass och favoritlöv, vi kanske inte ska lägga ner det 
som den inte tyckte om. Eller tror du de tycker om det sen plöts-
ligt? 
Ella: Eller någon annan dag, när vi tittar i den här burken. 

Att vara mätt kan ju vara en anledning till att inte vilja äta mer, att något ser 
gammalt ut kan också vara ett tecken på att det fungerat som föda. I följande se-
kvens riktar läraren uppmärksamheten mot vad som kan ha hänt med ett löv som 
legat en tid i burken med gråsuggor:  

L: /…/ Men du vad är detta? (Tar ett trådigt löv från burken håller 
upp det.)  
Ville: De har ätit på det. 
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Här nöjer sig inte heller läraren utan problematiserar vidare:  
L: Hur kan du se att de har ätit på det. Men där är inte så mycket 
hål på det. (Jämför två olika löv på bordet.) Varför tror du de tyck-
er om det och inte det? 
Ville: För att det här är gammalt. (Snurrar på ett trådigt brunt 
löv.)  
L: De gillar gamla löv. 
Ville: Mm. 
L: De tycker inte om sådana gröna hårda (tar upp det hela gröna 
lövet) det är mycket hårdare./…/ 
Ville: (Kollar på ett trådigt löv som L håller upp.) Den ätit mer än 
den. (Pekar på olika löv och jämför.) 

Karakteristiskt för detta undertema är att samtalen fokuseras kring löv som föda 
för främst gråsuggor. De problematiseringar som görs rör varför gråsuggor tycks 
föredra vissa löv framför andra. Tillfälle för jämförelser ges och barnen sätter 
ord på sina tankar. 

Lärandets akt: Tema Löv 
Analysen av undersökningsmaterialet har som nämndes ovan visat att det i hu-
vudsak är samtal mellan enskilda barn och lärare kring experimentburkarna som 
fokuserar Tema Löv som lärandets objekt. Lövet får då en central roll eftersom 
det finns barn som tror att gråsuggor gillar löv som föda. Löv är ett av de förslag 
till föda som prövas i experimentburkarna. I det följande presenteras på vilket 
sätt de olika akterna påverkat samtalen. 

Att rikta uppmärksamheten 
Inom Tema Löv är det alltså läraren som är den som riktar uppmärksamheten  
vid flest tillfällen. Läraren riktar uppmärksamheten åt själva löven: ”Nu ska du 
lägga dit (i burken) löv.” Det är också läraren som i de allra flesta fall riktar 
uppmärksamheten mot löv som föda för gråsuggor. L: ”Hur kan du se att de äter 
löv då?” Det tycks också vara så att gråsuggor inte äter av alla slags löv. L: (hål-
ler upp bladet) ”Men varför har de inte ätit lika mycket på det undrar man?” Lä-
raren lägger två blad bredvid varandra på bordet. Det är alltså läraren som till 
stor del riktar uppmärksamheten åt såväl Löv som löv och som Löv som föda.  

Vid de tillfälle som barnen riktar uppmärksamheten åt något håll så är det i hög 
grad utifrån ett här- och nuperspektiv på så sätt att det är det som finns framför 
ögonen som också väcker ett intresse. Ett exempel som förekommer vid flera till-
fällen är att barn får syn på ett djur eller letar efter ett djur som har försvunnit. 
Eskil kommer på att han lagt en mask i sin burk men kan inte se den: 

Eskil: (Tittar i burken.) Var är min mask? 
L: Är där mer? Har du en mask i din burk? Sekvensen fortsätter 
med att man letar efter masken.   

I följande sekvens undersöker barn och lärare vad som hänt med löven i burken 
och får syn på en gråsugga:  
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Fia:  Nä men.  
L: Nä men störde vi mitt i maten? 
Fia håller fokus på gråsuggan och försöker ta den: Kom, kom. 

Ett annat exempel som visar hur barn kan vända uppmärksamheten mot det som 
de får syn på är en pojke som i en situation med löv, gråsuggor och burkar håller 
ett löv i handen och riktar uppmärksamheten mot dess nervtrådar: ”Och de här 
taggarna gör att de sitter bladen.” 

Även om de flesta situationer där barn riktar uppmärksamheten mot något är 
präglade av ett här och nu så förekommer det också exempel på att något barn 
kan ha haft en fundering i förväg. Läraren frågar exempelvis Eskil om de ska tit-
ta hur det ser ut i burken idag, varpå Eskil svarar: ”Ska vi se att de inte är döda.” 
Läraren tar inte någon notis om detta påpekande. Eskil lyfter på ett löv och säger: 
”Där var en” medan läraren säger: ”Har de ätit på lövet?” och pekar på ett löv. 
Vad det här barnet kan fundera över är omöjligt att veta. Möjligen kan locket på 
burken vara ett skäl till frågan. Vad som här kan konstateras är att barn bär med 
sig sina egna funderingar och hypoteser. Frågan är i vilken utsträckning läraren 
uppmärksammar detta. 

Att problematisera 
De problematiseringar som förekommer inom Tema Löv har lövet som fokus. 
Den ena aspekten rör lärandets objekt Löv som löv och den andra rör Löv som 
föda för gråsuggor. Det förekommer många problematiseringar och med något 
undantag är det läraren som står för de flesta av dem. De problematiseringar som 
rör löv som löv  kan till exempel rikta uppmärksamheten mot lövens olika färg:  

L: Se! (på bordet ligger några löv utplattade) det är ju olika färger 
på dom här löven, varför är det det då? 

Problematiseringar kan också fokusera lövens förändring över tid. I följande ex-
empel tas löv upp ur en av experimentburkarna. Läraren håller upp ett brunt löv, 
lägger det på bordet och säger samtidigt:  

L: Var det den här färgen förut?  
Lisa: Den var lite grön. (Lyfter upp lövet och kollar.)  
L: Har den ändrat färg? 
Lisa: Mm. 
Läraren försöker igen: Varför har det blivit brun färg, varför är de 
inte gröna? 
Lisa: Inte vet jag. 
L: Vad tror du? 
Lisa: Jo för gråsuggor har ätit på dem. 
L: Så de blir bruna av att gråsuggor äter på dem? 

Därefter avslutas sekvensen med att Lisa får syn på något annat i burken. 

De problematiseringar som rör Löv som föda riktar uppmärksamheten dels mot 
vad gråsuggor gör med löven dels mot frågan varför de skall finnas i burken . 

L: Löv vad är det så bra med löv för?/---/ 
Carl: Ohh, det måste man ha löv däri. 
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Läraren går vidare och ger samtidigt en ledtråd: Varför måste man 
ha löv, varför blir gråsuggan glad då? /---/ Vad gör de med löven? 
Carl: De äter dem. 

Läraren lekberättar därefter om hur gråsuggorna sitter och mumsar på löven i 
burken. Avslutningsvis problematiserar läraren kring hur man kan se att gråsug-
gor äter löv. 

Experimenten visar också att gråsuggor tycks gilla olika sorters löv, det är inte 
alla som utgör föda. Läraren uppmärksammar barn på skillnaderna och proble-
matiserar kring skeendet: 

L: Du Ella du som vet så mycket varför har de ätit (pekar på de 
båda löven på bordet) så mycket på det men inte på det? 

Det är endast vid något enstaka tillfälle som det förekommer att ett barn proble-
matiserar kring något som rör löven. Vid ett tillfälle får ett barn se att det ligger 
en massa löv på bordet bredvid en av experimentburkarna och undrar då ”Vad  
ska vi med de här till då?” Denna fråga leder i sin tur till att läraren refererar till 
vad olika barn sagt angående vilka löv som är populära som föda hos gråsuggor 
och därför sorterat ut vissa. I en annan situation där ett barn skapar en problema-
tisering är det helt enkelt så att läraren frågar Eskil om gråsuggorna har ätit upp 
löven och Eskil svarar: ”Men de tycker inte om de andra.”  Detta påstående från 
Eskils sida föranleder en vidare diskussion kring vad Eskil syftar på och vilka 
löv som gråsuggor äter och hur man kan se det. Eskil har alltså gjort en iakttagel-
se som han för in på arenan vilket utvecklar samtalet vidare. 

De problematiseringar som förekommer har två olika karaktärer. Dels har de som 
syfte att synliggöra barns erfarenheter som till exempel då läraren frågar ”Varför 
behöver de bladen där då?” Eller ”Var tror du han (gråsuggan) har ätit någon-
stans?” Dels finns det utsagor som  utmanar barnen till att tänka ett steg längre:  

L: Har de ätit på det lövet? 
Pojke: Ja där sitter ju en (gråsugga).
Läraren går då vidare: Tror du han tyckte det lövet var gott? (Pe-
kar på lövet.)  
Barnet tittar på lövet och nickar. Läraren nöjer sig inte utan frågar 
vidare: Var tror du han har ätit någonstans då?  
Barnet pekar då på ett ställe på lövet här /---/. Barnet fiskar upp ett 
annat löv från burken: Han har ätit mycket på detta. (De båda lö-
ven jämförs.)  
L: Ja det har han, vilket tyckte han var godast tror du? Och så förs 
samtalet vidare.  

Genom ett sådant förhållningssätt synliggörs händelser och sammanhang. 

Att svara på frågor 
Det är alltså en aktiv problematiserande lärare som synliggörs ovan och kanske 
är då följande konsekvens logisk nämligen att det blir barnen som svarar på alla 
problematiseringar. 
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De frågor som ställs har som nämndes ovan oftast karaktär av problematisering-
ar. Det är öppna frågor som har som syfte att synliggöra erfarenheter men också 
att utmana barnen att få syn på något och att tänka vidare. ”Varför tror du…”
”Vad har du (stoppat ner)” ”Tror du…” ”Hur kan du se….” Det kan också vara 
så att uppmärksamheten är riktad mot något då läraren går vidare: ”Se! Det är ju 
olika färg på dom här löven, varför är det det då?” Barnen svarar efter egen er-
farenhet eller beroende på hur de tolkar frågan. Samtalen kan karakteriseras som 
sekvenser styrda av lärarens problematiseringar. Samtalen har karaktären pro-
blematisering, svar eller inte något direkt svar, ny problematisering, samt svar 
som föranleder en ny problematisering. Inte något bedöms som rätt eller fel. Lä-
raren tar emot det barnen svarar och försöker få barnet att utveckla sig vidare. 
Det är endast vid något tillfälle som läraren ställer raka frågor till barnen som till 
exempel: ”Är det någon som vet vad det här heter det här lövet, vad det kommer 
från för ett träd?” (L håller upp ett löv) Ett barn svarar ”Björk”. Läraren bekräf-
tar med orden: ”Björk, helt rätt /…/.”

Att uppmana till handling 
De uppmaningar till handling som görs i Tema Löv har bland annat syftet att di-
rekt uppmana barnen att utföra något som till exempel då läraren ber dem att ”ta 
några bra löv”. I övrigt är de uppmaningar till handling som ges präglade av 
uppmaningar att handla för att få syn på något: ”Titta de är ju snart borta de är 
ju genomskinliga de har trollat gråsuggorna Titta!” (L håller upp ett halvgnagt 
löv.) I en annan situation jämför barn och lärare olika löv och läraren uppmanar 
barnet att titta i en viss riktning. L: ”Titta där då, det är också genomskinligt. 
Det är gott (här använder läraren lekröst) men du de tycker inte om de dära.” De 
uppmaningar till handling som förekommer inom ramen för Tema Löv ges ge-
nomgående av läraren.

Sammanfattning 
När det gäller lärandets objekt fokuseras både Löv som löv och Löv som föda. 
Samtalen rör lövets förändring över tid. Lärare och barn talar om att löv kan ha 
olika färg och om varför det kan ha blivit så. I något fall lyfts också lövets upp-
byggnad som objekt för lärande. Det är då ett barn som delar med sig av sin kun-
skap rörande nervtrådars funktion. Många löv från olika slags träd finns i omlopp 
under de olika samtalen. I ett fall lyfter läraren frågan om vilket träd  ett speciellt 
löv kommer från. Då löv som föda lyfts fram som objekt för lärande är det sär-
skilt löv som föda för gråsuggor som fokuseras. Löv föda som provas i experi-
mentburkarna. Samtalen rör huruvida gråsuggor äter löv, vilka löv gråsuggor äter 
samt varför de tycks föredra vissa löv framför andra.  

Då läraren är den som riktar uppmärksamheten så rör sig samtalet dels på en di-
rekt observerbar nivå till exempel i form av att olika sorters löv fokuseras. Lära-
ren uppmärksammar barnen på att löven inte ser likadana ut, varken till färg eller 
form. Men då läraren riktar uppmärksamheten kommer också fokus att riktas 
mot eventuella samband. Vad kan ha hänt med löven? Varför ser de ut som de 
gör? Varför behöver gråsuggor löv? Äter de alla sorters löv och äter de allt på 
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lövet? Hur kan det komma sig att färgen förändras på löven? Det är läraren som 
är den som leder och tar initiativ till dessa samtal och som klart riktar barnens 
uppmärksamhet mot löven.  

Om jag vänder mitt fokus mot vad det är barnen riktar uppmärksamheten mot då 
de själva tar initiativet kan det först och främst konstateras att det endast är vid 
ett fåtal tillfällen som det är barnen som väcker lövet som samtalsobjekt.  Under 
de sekvenser då läraren tagit initiativet kan emellertid barnen rikta uppmärksam-
heten mot olika objekt för lärande. Ett exempel på detta är då läraren tillsammans 
med Eskil undersöker vad som hänt i hans experimentburk. Eskil tar då upp ett 
löv och tittar närmare på det medan han säger: ”Och de här taggarna gör att de 
sitter bladen.” Materialet ger ett intryck av att barnen mer rör sig på en här- och 
nunivå, mot det som kommer i det egna synfältet. Det som framförallt väcker in-
tresset är djuren, om gråsuggorna lever eller är döda, om man kan hitta gråsug-
gan och om djuren har ätit på löven. Det förekommer också sekvenser som be-
skriver hur barnen uppmärksammar och tar initiativ till samtal som rör jämförel-
ser mellan löv. Dessa jämförelser är i de flesta fall knutna till gråsuggornas föda. 
Djuren har ätit av ett löv, men tycker inte om det. Man sorterar och jämför. Vid 
något tillfälle riktar ett barn samtalet mot en mer generell nivå i form av nervtrå-
dars funktion och lövens omvandling till jord.  

När det gäller lärandets akt kan det konstateras att även inom Tema Löv finns det 
en aktiv lärare som står för de flesta uppmaningar till uppmärksamhetsriktningar 
och problematiseringar. I ett fall förekommer det att ett barn riktar uppmärksam-
heten mot om djuren i burken kan vara döda. Läraren är då inriktad på vad som 
kan ha hänt med löven och tar inte någon notis till barnets fundering. Här synlig-
görs ett dilemma med olika uppmärksamhetsriktningar barnets å ena sidan och 
lärarens å andra. De problematiseringar som görs av läraren har det dubbla syftet 
att dels lyfta fram barns erfarenheter, dels synliggöra konsekvenser och sam-
manhang.  

Det barn som framträder inom det här temat är också i hög grad styrt av läraren. 
Det är ett aktivt barn men aktiviteten är kopplad till de problematiseringar som 
läraren riktar uppmärksamheten åt. 

Tema Djuren i stubben 
Tema Djuren i stubben är det största temat såtillvida att det omfattar flest se-
kvenser. Under hela arbetet med Livet i stubben så ägnas mest uppmärksamhet åt 
djuren i stubben och de djur som framförallt kommer i fokus är gråsuggorna. Jag 
har kunnat kategorisera temat i fyra undertema: Djurs livsvillkor, Födans väg, 
Djurs utseende och Djurs beteende. Djurs livsvillkor innehåller samtal om dju-
rens behov av föda, vatten och luft. Samtalen härrör framförallt från de experi-
ment som iordningställs. Vad gäller undertemat Födans väg utgår intresset från 
vad de små svarta prickarna som hittas i burkarna kan vara för något, medan 
Djurs utseende fokuserar djuret i sig själv. Frågor som bland annat rör djurs ana-
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tomi och storleksförhållande diskuteras. Det sista undertemat ’Djurs beteende’ är 
speciellt på det viset att det har antropomorfistiska drag. Frågor om djuren mår 
bra och kan roa sig lyfts då upp som objekt för lärande. 

Lärandets objekt: Djurs livsvillkor 
Djurs livsvillkor kommer i själva verket att utgöra det övergripande tema som 
Livet i stubben i praktiken till stor del handlar om och då med särskilt fokus på
gråsuggans föda. Det är vad gråsuggor äter som tar upp en stor del av intresset 
och det är också detta som prövas via de experiment som designas och följs upp. 
Experimenten leder emellertid till att även andra förutsättningar för gråsuggors 
liv än föda lyfts fram och kommer i fokus. Undertemat Djurs livsvillkor innehål-
ler de tre minitemana Gråsuggans föda, Varför behövs det vatten i burken? och 
Var finns luften någonstans? 

Gråsuggans föda 
Medan barn och lärare rotar runt ibland stubbe, löv och mossa dyker det upp oli-
ka småkryp och de kryp som rikligast förekommer är gråsuggor. Läraren tillhan-
dahåller luppar och förstoringsglas och gråsuggornas samlas och iakttas på när-
mare håll:  

L: De är ju helt tysta har de ingen mun att prata med? 
Barn: Jag vet vad de äter och hur de äter med. De har mun. 
L: Har de mun? 
Barn: Så tar de så här, ja så gör de så här. (Visar, plockar med 
händerna framför sig på bordet.) 
L: Ah du, du tror att de har en mun, ska vi försöka ta reda på om 
de har en mun gråsuggorna? 
Per: (nickar)  
L: Hur ska vi ta reda på det då? 
Per: Jag vet inte. 
L: Vi kanske kan titta i en bok om gråsuggor. 

Situation och samtal leder så småningom fram till att beslut fattas om att försöka 
utröna vad gråsuggor äter och hur de äter:  

L: Vad var det vi skulle ta reda på sa du innan, John? 
Lars: Hur de äter. 
L: Hur de äter var det ja, men vi måste ta reda på hur vi tar reda 
på det ja. 
Ett barn berättar hur han har gjort. 
Lars: Jag har ju lagt ner ett löv men det äter ju inte.  /---/. 
L: Tror du att de äter löv då? 
Lars: Ja det tror jag, jag kan ju lägga ner en bit sånt här också (tar 
en bit mossa). 

I följande situation har läraren hämtat burkar och introducerar de experiment 
som skall iordningställas i syfte att utröna vad och hur gråsuggor äter.  
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L: Först vet ni vad, vi tar ner lite vatten så det är lite vatten hos de 
här för att alla djur behöver ju dricka. /---/. 
L: Nu ska vi ta reda på vad de äter och….  
Lars:  Hur? 
L: Hur de äter. Vi skulle ju lägga löv i en, sa du och mossa i en. 
(Tar en burk som Otto håller i.)  
Lars: Ja. 
L: Vad kan vi mer lägga, finns här något annat? 
Lars: Jord. 
L: Jord kan vi ta. 
På detta sätt designas olika experiment som resulterar i olika bur-
kar med gråsuggor och olika prov på föda. 
L: En gråsugga har vi här. 
Barn: Undrar vad de äter. 
L: Vilka? 
Lars: De här. (Visar Disa.) 
Per: De äter nog bark. 
L: Bark? 
Lars: Ja. 
L: Ska vi lägga ner det och kolla.  

Situationen fortsätter med att  gråsuggor läggs tillsammans med bark i en burk. 

Då samtalet rör gråsuggans föda kretsar således innehållet kring vad och hur grå-
suggor äter. Experimenten designas och olika hypoteser vad gäller födan som 
ska prövas i burkarna ställs.  

Varför behövs det vatten i burken? 
Samtalen kring de designade experimenten vars syfte är att ta reda på gråsuggors 
matvanor medverkar till att nya fenomen och begrepp förs in och blir föremål för 
diskussion. Två sådana fenomen är gråsuggors behov av att det finns vatten i 
burken och att det finns luft i burkarna. 

Då vattnet i burkarna bildar fokus för lärandets objekt kommer samtalet att berö-
ra ett varförperspektiv. Varför behövs det vatten i burken? Det primära skälet 
som läraren anger är att djur behöver dricka: 

L: Först vet ni vad, vi tar ner lite vatten så det är lite vatten hos de 
här för att alla djur behöver dricka. (Jämförelser görs med att det 
är vått om man känner in i stubben.) Om man känner ner här (läg-
ger handen mot högen) så är inte detta jätteblött. Känn /…/ Känn 
in här det är lite blött känner ni det? (Alla känner på stubben.)

Då experimenten pågått en tid återkommer läraren till varför de har tagit vatten i 
burkarna: 

L: Vatten varför tog du vatten på pappret? 
L: Tror du de trivs med lite vatten? /---/ om du tänker på gråsug-
gorna så tror jag att de tycker om när det är lite vatten, de dricker 
ju precis som vi. Tror du inte det? 



77

Under experimentens gång för också läraren in problematiseringar som ”Hur 
kan det komma sig att pappret fortfarande är vått?”

L: Känn, kommer du ihåg att du blötade det pappret? Det är fort-
farande blött. Hur kan det vara det? 
Barn: (Tittar i burken.) 
L: Varför har det inte torkat? 
Barn: (Tittar i burken.) /---/  
Läraren släpper därefter frågan med: Det kan man ju undra eller 
hur?  

I ett par fall blir pappret utgångspunkt för en diskussion:  
L: De har mat, vad har de mer? 
Barn: Papper  
L: Papper, varför ligger det pappret där nere egentligen? 

Läraren får inte något svar och försöker igen denna gång med hjälp av en antro-
pomorfiserande jämförelse: 

L: Vad är det som gör att de gillar pappret? Ska de torka sig om 
munnen när de har ätit? Därefter lämnas frågan.

En tredje infallsvinkel på varför vattnet finns i burken står ett barn för. Förklar-
ingen till varför pappret finns i burken har då med djurens möjlighet att andas att 
göra: 

L: Vad tror du Eskil, varför skulle vi lägga i papper till dem?  
Eskil: Jag vet inte.  
L: /…/ varför tror du vi skulle lägga ner ett papper som var vått? 
Varför behövde gråsuggan det? Vad tror du?  
Eskil: Att de kan andas. 
L: De behöver det för att kunna andas. Läraren antecknar detta 
och väljer därefter att byta samtalsfokus.  
L: Tycker han om alla sorters löv?   

Ett barn står för ytterligare en förklaringsmodell till varför vattnet finns i burken. 
Det här barnet är inne på att vatten omvandlas till luft i burken:  

L: Vi ger dem dricka hur då då?  
Sam: Och så är det lite fuktigt på pappret så det kan vara luften så 
blir det till vatten så är det vatten.  
L: Helt rätt och precis som du sa de lever ju…/. 

Sammanfattningsvis kan sägas att då läraren leder samtalet om vattnets funktion 
i burken så är förklaringen att djuren behöver dricka. Då barnen däremot kom-
mer till tals i samtalet blir förklaringsmodellerna flera. Djur kan äta papper, det 
fuktiga pappret omvandlas till luft och vattnet behövs för att djuren ska kunna 
andas. När barnen kommer med alternativa förklaringsmodeller problematiseras 
inte dessa vidare utan antingen går samtalet över i något annat eller så konstate-
ras det helt enkelt som enda förklaringen och rätt.
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Var finns luften någonstans? 
Då experimenten designas förs alltså ännu ett begrepp in på samtalsarenan och 
det är gråsuggornas behov av luft i burkarna. Vid ett tillfälle är det läraren som 
för in luftbegreppet. L: ”De mår bra de bajsar och de dricker och de har faktiskt 
luft här inne.” (Lyfter upp burken.). Ett barn problematiserar då detta påstående 
och undrar i det att han petar på burken: ”Var?” 
L: De har luft där inne bara vi inte öppnar mer än när vi ska kolla på löven /…/, 
så har de luft här inne så att de överlever gråsuggorna. Är du orolig över det? 
Eskil: (nickar)  
Någon närmare förklaring till var luften finns eller var den kommer ifrån ges inte 
utan läraren nöjer sig med att konstatera ”Men det har dom, de mår jättebra/…/”  
och byter därpå samtalsämne: ”Men frågan är ska de äta upp allt?”  Själva 
locket och att inte öppna locket blir här en garanti för att det finns luft i burken. 
Detsamma gäller för nästa situation då det diskuteras om gråsuggorna kan ha 
dött i burken och vad som kan ha orsakat det:  

L: /…/ Varför kan den mer ha dött? 
Ella: Kanske luften gick bort. 
L: Mm luft måste ju gråsuggor ha. Men om man inte tar upp locket 
så är där faktiskt luft där i. 

Själva locket blir här en garanti för att det finns luft i burken.

Luften i burkarna och djurens behov av luft är uppenbarligen något som barnen 
funderar över. I övriga sekvenser med detta innehåll är det ett barn som initierar 
samtalet:  

Lisa: De får ingen luft när det är så många löv.  
L: Får de ingen luft?  
Lisa: Nä, jag vill inte ha löv inne där. 
L: Vad ska de, menar du att de inte ska ha löv där inne får de ing-
en luft? 
Lisa: Nej. 
Sekvensen avslutas med att läraren säger: ”Nähä,” och byter sam-
talsämne: ”Men vad tror du då att de ska äta för något?” 

I nästa exempel riktar läraren diskussionen mot huruvida gråsuggorna har ätit av 
löven i burken. En pojke säger något om att ta av locket för att ge gråsuggorna 
frisk luft:  

L: Har den inte frisk luft där då?  
Eskil undrar då: Var är luften då? (Håller upp burken och tittar in i 
den.) 

Samtalet följs av att läraren ställer frågor om var luften kan finnas. Läraren säger 
att alla som lever behöver luft. ”Frågan är var dina gråsuggor får luften ifrån?” 
Därefter avslutas sekvensen med att läraren föreslår att de ska lägga mer mat i 
burken och frågan lämnas alltså obesvarad. 

Barnen har funderingar och ställer frågor kring djurs behov av luft i burkarna. 
Att det ska vara ett lock på burken, eller många löv i burken kan för barnens del 
betyda risk för kvävning, medan locket för lärarens del har funktionen av att be-
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vara luften i burken. ”Det finns luft i burken.” Barnen behöver inte vara oroliga. 
Endast i ett fall problematiseras luftbegreppet och övergår i en öppen fråga om 
var luft finns någonstans och att man ska försöka ta reda på det. I samtliga fall 
övergår samtalet ganska raskt i ett nytt tema och det är då läraren som står för 
bytet. 

Lärandets objekt: Födans väg 
Undertemat Födans väg innehåller två miniteman: Små svarta prickar och Grå-
suggan i en näringskedja. Små svarta prickar innehåller samtal som har det man 
hittar i burkarna i form av svarta prickar, smuts eller bajs som utgångspunkt. 
Dels kommer fokus att riktas mot vad de små svarta prickarna man hittar kan 
vara för något och dels görs kopplingar direkt från födan till bajsbegreppet. Då 
Gråsuggan i en näringskedja bildar objektet utgår samtalet från den smuts och 
det bajs man hittar i burken, men nu lyfts också flera skeenden av en näringsked-
ja fram. 

Små svarta prickar 
Minitemat Små svarta prickar utgår också från det konkreta, det man hittar och 
direkt får syn på i burkarna. Vad är det då som lyfts fram och som uppmärksam-
heten riktas mot? En av de saker som uppmärksamheten riktas mot är de små 
svarta prickar som finns i burkarna:  

L: Där är ju också en massa små svarta prickar. 
Fia: Ja de prickarna har nog också trillat av på de här gråsuggor-
na. 
L: Är de smutsiga? 
Fia:  (Nickar över burken)  
L: Va smutsiga djur de där gråsuggorna. /---/ 
L: Vi får ta reda på om det är smuts, det är kanske vi som tror fel.  
Fia: Jag tror det är smuts. 

Att de små svarta prickarna kan vara smuts finns det fler barn som tror:  
L: Mm, allt det där svarta då vad är det? (Tittar i burken.)  
Ella: Det är smuts.  
L: Vad då för smuts?  
Ella: Ja sånt man har på sig.  
L: Som gråsuggor har på sig, ähum. Var sitter den smutsen på 
gråsuggorna? 
Ella: Ja de har tagit väck det. 
L: Så de är alldeles rena nu, ok så all smutsen har ramlat av dem 
nu i burken. 
Ella: Mm /---/  
L: Var hade de fått smutsen ifrån då?  
Ella: Ja när de är nere i jorden ju. 
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Om de svarta prickarna var ingång till ovanstående samtal så är begreppet smuts 
det till följande exempel. Här finns ett förgivettagande att det är smuts som finns 
i burken: 

L: Varför hade de smutsat ner på det viset, vad har de gjort?  
Mia: --- (Tittar i burken.) 
L: Vad gör dina gråsuggor där nere i burken tror du? 
Mia: Leker kanske.  
Läraren tar tag i ”lektråden” och fortsätter: Leker det är kanske de-
ras leksaker de har stökat upp där va? Mia tittar i burken:  

En annan förklaringsmodell har Ella:  
L: Hör du där var ju massa smuts där på marken eller på (pekar 
mot löven på bordet). Vad var det för något? 
Ella: Ja det från gråsuggans sådan där rygg (visar mot sin egen 
rygg) som det var smuts på. 
L: Var de smutsiga när ni la ner dem, hade de blivit smutsiga i 
stubben?  
Ella: Mm 
L: /…/ ser de rena ut nu då? (Lutar burken mot Ella.)  
Ella: Mm ja nu har de skitat av skitet. 

Ytterligare en förklaringsmodell till varför det finns smuts i burkarna står Ville 
för: 

L: Det var väldans vad de har smutsat ner här. (Tittar in i burken 
från sidan.)  
Ville: Det är bajs.  
L: Bajs som kommer från när de äter löv. 

En tredje ingång till vad det är som syns i burkarna utgår direkt från begreppet 
bajs. Eskil visar upp ett löv och säger: ”Dom har ätit på det.”  Läraren bekräftar 
utsagan men problematiserar också: ”Gråsuggorna har ätit på det. Men du baj-
sar inte gråsuggorna då?” 

Eskil: Nä. (Tittar nära på lövet.)  
L: Vad tror du det är som ligger kvar där? (Pekar ner i burken, 
Eskil tittar också.)  
Eskil: Usch (ryggar tillbaka).  
L: Kanske det som luktar Eskil, va? 
Eskil: Kanske doms bajs som luktar. /---/ 
Läraren tar fatt i tråden och säger: Tror minsann det är deras bajs. 
/…/ 

I nästa exempel tittar barn och lärare i en burk och läraren frågar : 
Vad var där i den? 
Ola: Det var en fluga som hade bajsat i den. 
L: Vad det en fluga som hade bajsat i den? 
Ola: Ja 
L: Jaså. 
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Ola: Strössel hade han bajsat. 
L: Vilken färg då? 
Ola: Svart strössel. 

De små svarta prickar som finns i burken får sin förklaring som smuts. Antingen 
smuts som tillförts via gråsuggorna eller som bajs från de djur som finns i re-
spektive burk. 

Gråsuggan i en näringskedja 
Ett samtalsämne som kommer att utgå från den smuts eller de exkrementer som 
finns i burkarna handlar om gråsuggans roll i en näringskedja. I följande exempel 
samtalar läraren med fyra barn. Läraren tittar i Eskils burk: 

L: Fy vad smutsigt det är här Eskil varför har du så smutsigt i din 
burk? 
Eskil (Tittar i sin burk) Därför. 
Läraren går vidare och vänder sig nu till alla barnen: Vad är det 
tror ni, varför är det så smutsigt i era burkar? Barnen kollar i sina 
burkar.  
Ville: Det är bajs.  
Fia: Det är för att de har ätit.  
L: Är det bajs?  
Eskil: Nä, om de har ätit /…/ (blir avbruten). 
Ville: Det smular.  
F: De måste ha ätit mycket på det lövet. (Pekar på ett trådigt löv 
som Eskil håller i.)  
L: Ja det måste de, så ni menar att det är bajs som har kommit ut. 
Tror du det också Eskil? 
Eskil: Ja  
Ville: Tror jag också.  
Fia: Tror jag med.  

Läraren gör därefter en beskrivning av ett händelseförlopp med löven och grå-
suggorna: ”Så ni menar att löven kommer ner till marken (låter händerna sakta 
falla uppifrån och ner mot bordet) till marken och stubben där alla gråsuggor le-
ver. /---/” 

L: /…/ Och sen börjar gråsuggorna äta. (Läraren förstärker här 
genom att göra smackljud, låtsasäter.) 
L: Och då försvinner ju löven eller hur? 
Ville: Så kommer det ut  
L: Så kommer det ut i…  
Ville: I burken ur magen. 
L: Ur magen, som…  
Sam: Som bajs. 
L: Som bajs. /---/ 
L: Är det bra för jorden då? /---/ 
Ville: Det är bra för jorden.  /---/  
L: Vad gör det på jorden då?  
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Lite senare under samlingen återkommer man åter till smuts bajs objektet. Det är 
läraren som återknyter samtalet. 

L: Du Ville du berättade ju innan att det var bra för jorden. 
Ville: Med bajs. 
L: Med bajs från löven och gråsuggorna som bajsar på jorden. 
Men vad tror du den hjälper jorden med?  
Ville: Att det växer mer gräs. 
L: Att det växer mer gräs. /---/ 
L: Tänk vad häftigt att gråsuggor hjälper till med jorden och får 
jorden att må bra så det växer (tittar runt på barnen).

Smuts och bajs som objekt för lärande utgår vad gäller alla identifierade minite-
man från något som barn och lärare ser i burkarna. Det förekommer dock varia-
tion i vad uppmärksamheten riktas mot och vilka begrepp som brukas. Läraren är 
den som i samtliga fall utom ett tar initiativ till att detta objekt för lärande blir 
synligt. Läraren som initiativtagare väljer olika ingångar till samtalet. Vid tre till-
fällen är det små svarta prickar som bildar utgångspunkter för problematisering-
ar. Förklaringarna innehåller smuts som begrepp. I sex fall är det smutsbegreppet 
som bildar utgångspunkt för problematiseringen. Barnens förklaringsmodeller 
blir då mer varierade. Gråsuggors lek och jorden i burken anges som skäl till att 
smutsen finns där, men något barn för också in bajsbegreppet som förklaring, det 
är gråsuggornas bajs. Vid tre tillfällen är det bajsbegreppet som bildar utgångs-
punkt för samtalet. Vid ett av dessa tillfällen är det ett barn som tar initiativet. 
Vid tre tillfällen utvecklar sig smuts och bajsobjektet mot gråsuggans roll i en  
näringskedja. Den ena gången utgår diskussionen från smutsbegreppet och den 
andra gången från bajsbegreppet. Värt att notera är att det vid båda dessa tillfäl-
len finns flera barn med vid aktiviteten. I exemplet ovan blir det också tydligt hur 
barn och lärare interagerar med varandra och hur förklaringen växer fram. Vid 
ett tredje tillfället då gråsuggans roll i en näringskedja är objekt för lärande, är 
det läraren som vid en avslutande samling berättar för barnen om hela förloppet. 

Lärandets objekt: Djurs utseende 
Den tredje aspekten av djurtemat utgörs av att djurs utseende diskuteras. Här be-
rörs tre olika aspekter. Dels kan det handla om Djurens byggnad då till exempel 
frågor om antal ben, djurens hörsel och djurens ögon berörs. Ett annat minitema 
är Djurens storlek då innehållet för diskussionen utgår från de djur man hittar 
och varför de är olika stora. Det tredje och sista minitemat är Djurens namn. 
Inom detta minitema förs samtal om att djur kan ha olika benämningar. 

Djurens byggnad 
I följande exempel blir gråsuggans antal ben föremål för intresset.  

Lars: Titta på min! 
L: Jag får se. 
Otto: Den har hamnat upp och ner. 
L: Hur många ben har en gråsugga egentligen. 
Isa: Den har hela sidan full. 
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L: Ja försök räkna dem Isa, du har ju många där. 
Även Sam är intresserad av hur många ben smådjuren kan ha: Jag 
ser något konstigt. 
L: Vad ser du för något som är konstigt?  
Sam: Det där djuret, det har bara två ben. 
Läraren problematiserar vidare: Då är det inte en gråsugga då? 
Sam: Nä för gråsuggor har tre. 
L: Vad är det för djur du har i den burken då? 

Smådjuren kan ju också ha vingar, något som uppenbarligen Disa vet att skal-
baggar har.  

Disa: Nu försvann han. 
L: Va? Den kanske flög iväg hade den vingar? 
Disa: Nä, det var ingen skalbagge. 
L: Finns det vingar? 

I nästa exempel får läraren syn på ett lite större småkryp och då får Disa anled-
ning till att återkomma till skalbaggar.  

L: Titta vilken stor vacker. 
Lars: Den vill jag ha  /---/. 
Disa: Det är en skalbagge. 
L: Det är nästan guld på den.  
Disa: Pappa skalbaggen. 

Läraren problematiserar också kring om gråsuggorna har öron och kan höra:  
L: Tror ni de hör, tror ni de har öron? 
L: Hör ni var har de sina öron? 
Disa: Vet inte. 
Lars: Ska se om jag ser dem. 
I nästa exempel skojar läraren och undrar: 
L: Fått vatten i öronen, tror du de har öron gråsuggorna? 
Fia: Mm, de där som är långa, det är öron. /---/ 
L: De hör med dem. Ja jag vet inte men vi kanske skulle kunna ta 
reda på om de hör med de där spröten. 

Diskussionsämnena varierar beroende på vad som dyker upp i det egna synfältet 
eller vad någon kamrat eller vuxen får syn på. Något som fångar intresset är ock-
så hur gråsuggorna rör sig: 

Disa: Kolla på mina gråsuggor! 
L: Vad gör dom? 
Disa: De kunde slå ett. 
L: Titta de kunde slå ett kullerbytta. 
Disa: Ähh 
Otto: Det kan den väl inte. /---/ 
Otto: Den gör kullerbytta. 

Barnen jämför sina gråsuggor och Lars konstaterar att hans gråsugga inte kan slå 
någon kullerbytta på grund av sin storlek: ”Ja men inte min den är för stor.” 
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L: Tänk va bra kropp sådana har. 
Lars: Ja men inte min den kan inte slå kullerbytta. 
Läraren avslutar sekvensen med att säga: Gråsuggor de kan vända 
sig hursomhelst. 

Djurens storlek 
Det är också så att upptäckter görs som rör djurs olika storlek. Ett större kryp har 
hittats i lövhögen och läraren undrar: ”Varför är den så stor och de andra så 
små?” I sina svar relaterar barnen till hur det kan vara i en familj, där pappan ses 
som den store, mamman som mittemellan och barnen som de små. 

Disa: Det måste vara pappan. 
L: Är det pappan i familjen? 
Otto: Nej det kan vara mamman. 
L: Kan det vara mamman. 
Disa: Mammor brukar vara mindre. 
Eller när Isa hittar en liten gråsugga: Jag hittade en baby. 
Lars: En baby, jag hittade en man. 
Mitt i alltihop hittas ett nytt djur.  
Disa: Läraren en snigel, jag hittade en snigel. 

Djurens namn 
Läraren riktar uppmärksamheten mot vad det är för djur som lagts i burken:  

L: Vet du vad det är för djur; va kommer du ihåg det?
Eskil: En bagge 
L: Gråsugga 

En diskussion kring att man tror sig ha sett en liten silverfisk föranleder att lära-
ren riktar uppmärksamheten mot att djur kan ha olika namn.  

L: Ja konstigt, har vi sett en silverfisk här, för alla djuren har ju 
olika namn som gråsugga, skalbagge. Sen finns det olika skalbag-
gar. Vi såg ju en som var guldig, den heter kanske guldskalbagge. 
Sen såg vi en som var svart. Otto den heter/…/. 
Disa: Elisabeth. 
L: Svartskalbagge. 
Disa: Jag vill att den ska heta Elisabeth. 
L: Det har vi ju redan en som heter, Elisabeth. 

På den vuxnes initiativ har gråsuggorna i experimentburkarna i ett tidigare skede 
döpts till olika namn med mänskliga förtecken. I föreliggande situation gäller det 
att kunna skilja namn från namn. 

Lärandets objekt: Djurs beteende 
Tema Djurs livsvillkors fjärde undertema rör Djurs beteende. Vad är det då barn 
och vuxna pratar om när det gäller detta objekt för lärande? Djurs beteende kan 
delas in i två olika minitema beroende på de riktningar samtalet tar. Djurs bete-
ende handlar i praktiken om att gråsuggorna ska må bra. Uttrycket må bra lanse-
ras av läraren på ett tidigt stadium av aktiviteten. Må bra i betydelsen Att ha vad 
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man behöver och i betydelsen Att visa känslor och att roa sig. I det följande ges 
exempel på hur respektive lärandeobjekt synliggörs inom de båda minitemana. 

Att ha vad man behöver  
Genom sin problematisering i följande exempel får läraren barnen att fundera 
över vad djuren kan behöva i sina burkar:  

L: Vet ni vad jag tror ni ska göra? Jag tror inte era djur mår bra 
där i burkarna. /---/ 
Lars: Jag tror jag ska lägga. (Tar lite från högen.)
L: Jag tror det med. /---/ 
Per: De gillar skog. 

I följande exempel får barnets tolkning av lärarens fråga till följd att barnet håller 
upp ett löv. Läraren i sin tur tolkar detta som mat. 

L: Vad ska vi göra för att de här gråsuggorna ska ha det bra nu? 
Vad ska vi mer göra i den här burken? 
Fia: Mm detta (håller i ett stort brunt löv). 
L: De ska få lite mat menar du? Tycker de om det? 

Det förekommer också situationer där läraren väljer att problematisera på ett an-
nat sätt nämligen genom att fråga hur man kan märka hur gråsuggorna mår i sina 
burkar:  

L: Ja men hur märker vi om de (gråsuggorna) mår bra? 
Ville: Jag vet inte. 
L: Vet du Sam? Hur vet vi att de mår bra?  

Sam har en idé som baseras på vad barnen gör för gråsuggorna: Vi ger 
dem lite mat och lite ljus då kan de må bra och så öppnar vi locket så de 
har sådan luft. 

L: Vi ger dem mat och de får luft. 
Fia: Och ger dem dricka ju.  
L: Vi ger dem dricka, hur då då? 

Sam förklarar sin uppfattning om hur det kan gå till när gråsuggorna får 
vatten: Och så är det lite fuktigt på pappret så det kan vara luften så blir 
det till vatten så de lever ju.  

L: /…/ De lever ju, för de kan ju inte prata precis som du säger 
Ville. (Tittar på Ville.) De kan ju inte säga: ”Hej Ville jag mår jät-
tebra.” (Lekröst, tittar runt på barnen.) Utan vi märker att de mår 
bra för att de lever precis som du sa. (Pekar mot Sam.) De får mat. 
(Räknar på fingrarna.) De får fukten. De får luften. 

Det förekommer också sekvenser där begreppet må bra vidgas till att också om-
fatta att kunna uträtta sina primärbehov. Här räcker det inte att gråsuggorna har 
tillgång till vad de behöver utan här handlar det om att gråsuggorna också ska 
kunna uträtta sina primärbehov: 

L: De mår bra, de bajsar och de dricker och de har faktiskt luft 
här inne (lyfter upp burken). 
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Att visa känslor och att roa sig 
Att må bra kan ju också ha känslomässiga bottnar. I de sekvenser som står som 
exempel här får samtalsämnet en mer abstrakt karaktär. Det handlar om inlevelse 
i gråsuggans eventuella känsloupplevelser och behov av att roa sig. Det är i hu-
vudsak läraren som riktar barnens uppmärksamhet mot detta objekt. Går det att 
se hur gråsuggor känner sig? I följande exempel tittar läraren och Eskil ner på 
gråsuggorna som finns i en burk:  

L: Ser de glada ut? 
Eskil: Jag ser inga ögon.  

Läraren tolkar detta påstående som att ögonen är något man kan visa sina känslor 
med: 

L: Du ser inte om de ser glada ut menar du, när vi inte ser ögonen.  
Läraren tar gråsuggans rörelse som ett tecken på att de kan vara glada: 

L: Men de kryper rundor eller hur? De ligger inte och håller på att 
dö i en hörna. Mm titta där! De ser ju nästan ut som de leker där. 

Upplevelsen av rädsla är också något som överförs till gråsuggan. Syftet med lä-
rarens förhållningssätt kan ju tänkas vara att försöka få barnen att känna inlevelse 
och respekt för det levande. Fia lägger i exemplet som följer ner en gråsugga i 
sin burk och tittar därefter ner i burken.  

Fia: Så så 
L: Tror du han har det bra gråsuggan? (Pekar mot burken.) Satt 
han där och åt middag så öppnade vi och störde. (Tittar på F och 
slår ihop händerna.) 
Fia: (fnissar)  
L: Vad tror du gråsuggan känner då? 
Fia: Ja då känner dom äh…. /---/. 
L: Tror du gråsuggan är rädd. 

Ytterligare en aspekt av att som djur må bra är att kunna roa sig. Följande objekt 
för lärande tar fokus på vad gråsuggor roar sig med och vad de kan ha för rela-
tioner till andra djur. Anna får syn på en mask i stubben: Där är masken. 

L: Du hade en mask med ja, den mår också bra va?  Ja den lever 
och mår bra. (Läraren tittar på Anna.)

Läraren sätter nu masken i relation till gråsuggan och problematiserar vi-
dare: Tycker de om varandra undrar man, gråsuggan och masken? 

Anna: Mm. 
L: Tror du de gillar varandra. Ja de lever ju därute i stubben de 
kanske gillar varandra. Va bra i så fall. Tänk om de har blivit 
kompisar (läraren tittar på Anna) här i din burk, så de leker med 
varandra. 
Samtalet går vidare och läraren undrar: Vad gör de (gråsuggorna)
mer om dagarna? 
Anna: Kanske leker lite och äter lite på löven. 
L: Vad gör de mer då? 
Anna: Det vet jag inte. 
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Läraren tittar i burken och ser att gråsuggan rör sig vilket får som följd att 
Läraren associerar till gymnastik: Titta (Läraren och Anna tittar i burken)
det ser ut som gråsuggan är på gympa va? 

I följande exempel är det ett barn som leder in samtalet på vilken typ av aktivitet 
smådjuren kan ägna sig åt i burkarna.  

L: Du tror du att dina djur har det bra där nere? (Läraren lyfter 
burken och ger den till Disa, som kikar ner i burken) 
Disa: Ja det tror jag.  
L: Tror du inte de saknar någonting? 
Disa: Nä. 
Per väcker nu uppmärksamhet och berättar vad som händer i hans 
burk : Kolla min skalbagge slåss. 
Disa: Nä den leker. 
Otto: Min leker /---/ 
Lars: Mina djur har det bra. 

Detta påstående av Lars får läraren att fråga: Får de kramas? 

Då experimenten kontrolleras anser barnen att det behöver fyllas på med löv eller 
mossa. Disa har i exemplet som följer lagt ner lite mossa i sin burk och Disa och 
läraren tittar ner på gråsuggan i burken.  

L: Ja, den säger tack så mycket för den lilla biten skogen. /---/ 
Disa: De springer nog och leker i sin lilla skog.  
Läraren problematiserar vidare: De kanske har fri lek, tror ni de 
har förskola de går till? 
Per: Nä. 

Exemplen från sekvenserna ovan visar hur främst läraren utnyttja situationen för 
samtal om vad djuren gör i sina burkar och hur de känner sig. Lärarens referens-
ram tycks utgöras av ett mänskligt perspektiv. 

Lärandets akt: Tema Djuren i Stubben 
Tema Djuren i stubben är som nämndes ovan det tema som omfattar flest se-
kvenser. Samtalen kom att beröra flera underteman. De aktiviteter som ligger till 
grund för detta tema utgår också från olika situationer. Dels kan det var situatio-
ner då en lärare och några barn sitter kring stubben och samtalar om det man 
upptäcker. Dels kan det vara situationer då ett barn tillsammans med en lärare 
samtalar om de designade experimenten. Men några exempel härrör också från 
situationer då alla barn och lärare är samlade. 

Att rikta uppmärksamheten 
Läraren riktar uppmärksamheten mot vad det är man ska ta reda på och vad som 
behövs i form av djur, föda och redskap för att kunna göra det. Då det är läraren 
som är initiativtagare riktas uppmärksamheten mot det direkta innehållet, det 
som är synligt för ögat. Det kan som vi sett röra sig om djurs utseende, färg, 
form och storleksförhållanden. Men det finns också en strävan från lärarens sida 
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att göra vissa samband synliga som till exempel då uppmärksamheten riktas mot 
frågor som rör djurs överlevnadsbehov och familjerelationer. Läraren lanserar 
också en rad begreppsförklaringar. Det är också läraren som lanserar uttrycket 
må bra. Mår gråsuggorna bra i sina burkar? Ser de glada ut? Har de vad de behö-
ver och känner de sig hemma? Vad det gäller minitemat Födans väg så är det lä-
raren som i samtliga fall riktar uppmärksamheten åt detta objekt för lärande. Lä-
raren som initiativtagare väljer olika ingångar till samtalet men med det konkre-
ta, det som syns, som utgångspunkt, det vill säga små svarta prickar eller den 
smuts man ser i burken. 

Barnen svarar på lärarens utmaningar genom att ge idéer och göra vad läraren 
ber om. Då barnen på eget initiativ är de som riktar uppmärksamheten är det mot 
djur som upptäcks i stubben, vad djuren gör eller hur de förhåller sig i storlek till 
varandra. Det kan också vara de egna behoven som styr, som till exempel önskan 
om att ha en egen burk.  

Även barnen kan rikta uppmärksamheten mot vissa samband. Vad det gäller 
djurs behov av luft i experimentburkarna så är det barnen som står för samtliga 
av dessa uppmärksamhetsriktningar. Barnen har funderingar och ställer frågor 
kring djurs behov av luft i burkarna och var luften finns frågor som till stora de-
lar förblir obesvarade. 

Att problematisera 
Vad det gäller de problematiseringar som görs så har de också i detta tema som 
syfte att medvetandegöra det direkta innehållet i form av det man ser och hittar i 
stubben eller i sina burkar. ”Har gråsuggor mun?”, ”Hur många ben har en 
gråsugga?”, ”Allt det där svarta då, vad är det?” eller ”Hade den vingar?” är 
exempel på direkta objekt som problematiseras. Problematiseringarna syftar ock-
så till att  synliggöra sammanhang. Uttrycket Må bra lanserades av läraren som 
ett samlande begrepp för att ha vad man behöver. Ett syfte kan här vara att syn-
liggöra sambandet föda luft.”Hur vet vi att de mår bra?”  

Sam: ”Vi ger dem lite mat och lite ljus då kan de må bra och så 
öppnar vi locket så dom har sådan luft. 
L: Vi ger dem mat och de får luft. 

Andra objekt som problematiseras är dels gråsuggors eventuella känsloupplevel-
ser, ”Tror du gråsuggan är rädd?”, dels vad gråsuggorna kan tänkas syssla med 
i sin burkar: ”De kanske har fri lek, tror ni de har förskola de går till?” 

I experimentburkarna finns det ett vått papper i botten. Det våta pappret föranle-
der problematiseringar dels kring varför det behövs vatten i burken och dels 
kring hur det kan komma sig att pappret fortfarande kan vara vått (underförstått 
när det legat i burken flera dagar). I de flesta fall stannar dessa problematisering-
ar vid att det finns vatten i burken för att gråsuggor behöver dricka.  

L: Vatten varför tog du vatten på pappret?   
L: Tror du de trivs med lite vatten.? /---/ om du tänker på gråsug-
gorna så tror jag att de tycker om när det är lite vatten, de dricker 
ju precis som vi. Tror du inte det?   
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I något fall då läraren ställer frågan om varför det finns ett vått papper i burken 
så svarar ett barn att det våta pappret är för att gråsuggorna skall kunna andas.  

L: /…/ varför tror du vi skulle lägga ner ett papper som var vått? 
Varför behövde gråsuggan det? Vad tror du?  
Eskil: Att de kan andas.  
L: De behöver det för att kunna andas.”   

Istället för att följa upp samtalet som rör andning väljer läraren här att byta sam-
talsfokus och säger: ”Tycker han om alla sorters löv? 

Vad är det då inom detta tema som barn problematiserar kring. Ja barns proble-
matiseringar har skilda perspektiv. Dels rör de också här det som direkt kommer 
i synfältet och som väcker uppmärksamhet som då ett ”nytt” slags djur dyker upp 
”Vad är det för något?” eller då ett barn tappar bort sin gråsugga i burken ”Var 
är han?” 

L: Ja var är han, han sprang nog och gömde sig under löven. 
Ola: Varför gjorde han det? 

Barns problematiseringar kan också röra sig om funderingar kring samband. Ett 
sådant tydligt exempel, vilket också berördes under ovanstående akt (Att rikta 
uppmärksamhet) är luften i burkarna och djurs behov av luft. Barnen är oroliga 
över om det finns tillräckligt med luft i burkarna och var luften kan finnas. Up-
penbarligen är frågan intressant och engagerande för barnen och det finns också 
något barn som vid ett tillfälle är inne på en förklaringsmodell som tangerar vatt-
nets omvandling till syre. Läraren möter dessa problematiseringar med att kon-
statera att det finns luft bara man inte tar av locket: ”Men om man inte tar upp 
locket så är där faktiskt luft där i.” Eller så formar läraren en ny problematise-
ring: ”Frågan är var dina gråsuggor får luften ifrån.” 

En annan typ av problematisering gäller själva akten i sig. Vid ett tillfälle då lä-
rare och barn har diskuterat hur gråsuggor äter säger lärare: ”Ja jag vet inte, men 
vi kan ju ta reda på det.” En pojke säger då ”Hur?” Läraren väljer då att svara 
med en ny problematisering. ”Ja hur ska vi ta reda på det?” Denna fråga får 
som svar att samme pojke kommer med ett förslag hur man kan gå tillväga. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det är läraren som står för de allra flesta 
problematiseringarna. Det är endast vid ett fåtal tillfällen som barnen skapar pro-
blematiseringar. När barnen problematiserar kring samband förblir dessa obesva-
rade. 

Att svara på frågor 
Läraren riktar de problematiseringar som görs till barnen vilket får som konse-
kvens att det också inom temat Att svara på frågor blir barnen som får rollen av 
att svara. I mitt material kan jag se att de svar på frågor som ges alltså kan härle-
das till läraren problematiseringar. Då barnen uttrycker sig är det i hög grad styrt 
av läraren. 



90

Eftersom de flesta problematiseringar har karaktären av öppna frågor där det inte 
finns något förväntat svar så utmanas barnen också att titta och upptäcka. Ett ex-
empel från tema Djuren i stubben är då en gråsugga hamnat upp och ner och Otto 
får syn på det och säger: ”Den har hamnat upp och ner.” (Tittar i sin burk.)

L: Hur många ben har en gråsugga egentligen?  
Isa: Den har hela sidan full.  
L: Ja försök räkna dem Isa du har ju många där (lyfter upp lupp-
burken med gråsuggor)./---/  
Disa: Tio  
L: Tio ben   
Man diskuterar gråsuggors storleksförhållande till varandra. 
L: Varför är den så stor och de andra så små? /…/   
Disa: Det måste vara pappan.  
L: Är det pappan i familjen?  
Otto: Nej det kan vara mamman (tittar på djuret som finns i bur-
ken).  
L: Kan det vara mamman?  
Disa: Mammor brukar vara mindre.  

Barnen går också till tals som svar på problematiseringar vars syfte är att fantise-
ra kring upptäckter och eventuella sammanhang. Då Disa räknat gråsuggans ben 
och säger att det är tio stycken, problematiserar läraren: ”Skor behöver man nu 
när det blir kallare eller hur, undrar om gråsuggor behöver skor?” Fler barn 
framför nu sina idéer. Först svarar en pojke direkt; ”Nej!” Läraren går då vidare: 
”Vad gör de för att de ska bli varma då?”  Denna fråga får flera barn att ta ordet. 
Per: ”Stoppar in för att det ska bli varmt.”  
Lars har en annan teori: ”Jag tror inte det, jag tror de tar in händerna i skalet.” 
(Visar med händerna mot huvudet.) Lite längre fram återkommer Per och har nu 
utvecklat sitt svar något: ”De går in i stubben.”  

Lars: Nä de går in i skalet.  
L: Är där varmt då?  
Lars: Jag tror de går in i skalet och värmer sig där. /---/  
Lars: Som en sköldpadda gör.  

Läraren bekräftar liksom svaret genom att upprepa det: ”Som en sköldpadda 
gör.” Nu kommer Disa in i samtalet. Kanske har jämförelsen med sköldpaddans 
agerande väckt en idé.  

Disa: Snigel 
Läraren svarar: Snigel /---/ sniglar går också in och lägger sig när 
de fryser. 

Ovanstående samtalsavsnitt beskriver det växelspel i dialogen som kan före-
komma. Läraren är motorn med sina problematiseringar men barnens svar och 
lyssnande till varandras synpunkter skapar nya funderingar och bidrag till samta-
lets utveckling. 

I materialet blir det också synligt att till grund för en problematisering som lära-
ren gör kan finnas en upptäckt som något barn gjort. Ett barn får syn på något 
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som i exemplet ovan med gråsuggan som hamnat upp och ner. Läraren hör och 
ser detta, tar tillvara på situationen och ställer den problematiserade frågan ”Hur 
många ben har en gråsugga egentligen?” 

Det är endast vid några tillfällen som läraren ställer så kallade raka frågor 
till barnen, frågor som det finns ett rätt svar på. Barnen gör då ofta sitt 
bästa för att försöka finna svaret. Ett exempel som beskriver hur ett barn 
försöker finna ut vad lärare vill ha för svar är då läraren ställer frågan till 
Carl om han kommer ihåg vad djuret som de lagt i burken heter. Carl sä-
ger: ”De heter…” L: ”grrrååssuu…” Carl svarar med att säga efter lära-
re, läraren ljudar också samtidigt: ”ggrråå…”. Inget fullständigt svar 
kommer och läraren avslutar sekvensen med att säga: ”gråsuggor.” 

Att uppmana till handling 
De uppmaningar till handling som ges inom ramen för temat Djuren i stubben 
har utifrån lärarens perspektiv två olika syfte. Dels syftar de till att handla för att 
få syn på något. Dessa uppmaningar inleds ofta med orden ”Titta här”. I följan-
de exempel vill läraren rikta uppmärksamheten mot ett djur som ligger på bordet: 
”Titta här vad som ligger på bordet!”  Det kan också vara att läraren vill att bar-
nen ska uppmärksamma någon färgskiftning eller dylikt i det man observerar 
som till exempel då man hittar en skalbagge i stubbehögen: ”Titta så vacker!” 
Men en uppmaning med detta syfte kan också inledas med att läraren ber barnen 
vara tysta för att kunna uppmärksamma något:  ”Sch! /…/ vi ska se om vi kan 
höra djuret.” 

Det andra syftet läraren har med sina uppmaningar till handling är att barnen ska 
handla i aktsamhet. Dessa uppmaningar förekommer då djur skall hanteras. Ett 
sådant tillfälle är då barn och lärare rotar runt i stubben och man tror sig ha hittat 
gråsuggornas hus: ”Här är kanske en massa lägenheter /…/ Försiktigt, försik-
tigt!” När ett djur skall lyftas säger läraren: ”Ta försiktigt Disa!”  

Barnen uppmanar till handling vid färre tillfällen än läraren men då det före-
kommer kan det inom det här temats ram sägas ha tre syften. Det första är att 
uppmana till handling som svar på läraren fråga. I ett fall förekommer att förslag 
till handling ges av ett barn som svar på en direkt problematisering från läraren. 
Ett exempel på det är då en diskussion förs om hur man ska få ut ett djur från 
burken och läraren efter att ha gjort ett försök undrar om någon har ett förslag på 
hur man ska gå till väga. En pojke tar då kommandot och säger ”Häll!” samti-
digt som han visar i luften hur man kan göra.  

Det andra syftet med barnens uppmaningar till handling är att handla för att få 
syn på något eller vilja ha något. Barnen tittar i sina burkar och studerar sina grå-
suggor, Disa får syn på något och vill dela med sig: ”Kolla, min skalbagge leker 
på min mossa!” Det kan också vara så att barnen fått syn på ett djur och behöver 
hjälp med att fånga det: ”Nej ta det! (till läraren).”  Det tredje syftet med bar-
nens uppmaningar till handling är att uppmana till aktsamhet. I likhet med lära-
ren riktar barnen uppmaningar till aktsamhet då djur skall fångas. En flicka har i 
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följande exempel fått syn på ett djur som kryper på bordet: ”/…/ den ska jag 
ha.” Per svara då: ”Ta det bara försiktigt.”  Läraren instämmer varpå Per fort-
sätter: ”Den kan gå jätte, jätte sönder.” L: Ja det får den inte. Per: Nä, det är 
inte snällt.  

Sammanfattning 
Tema Djuren i stubben innehåller många olika objekt för lärande. Temat är som 
tidigare framhållits det största till sin omfattning på så sätt att det innehåller totalt 
sett flest sekvenser. De smådjur som förekommer i stubben är uppenbarligen nå-
got som fångar såväl lärarens som barnens intresse. Uppmärksamhetsriktningar-
na varierar. Dels riktas den mot direkta objekt som kommer in i synfältet. Det 
kan till exempel röra sig om djurs utseende, färg, form och storleksförhållanden 
eller om det smuts och bajs som hittas i burkarna. Då samtalet rör sig mot att 
synliggöra samband riktas uppmärksamheten mot frågor som till exempel rör 
djurs överlevnadsbehov, gråsuggan i en näringskedja, familjerelationer och be-
greppsförklaringar.  

Det är läraren som riktar uppmärksamheten mot de olika miniteman som initieras 
inom ramen för Djurs beteende. Läraren är också den som lanserar uttrycket må 
bra. Mår gråsuggorna bra i sina burkar? Ser de glada ut? Vad som blir särskilt 
tydligt inom detta undertema är att de uttryckssätt som väljs ofta får antropomor-
fistiska drag. ”Ser de glada ut?”  eller som när man pratar om vad djuren gör 
”De springer nog och leker där i sin lilla skog. De har kanske fri lek, tror ni de 
har en förskola de går till?” Med något undantag är det läraren som står för detta 
sätt att uttrycka sig på. 

Det förekommer således flera situationer då läraren väljer ett mänskligt perspek-
tiv som utgångspunkt. Ett sådant exempel gäller då barnen gjort upptäckter som 
rör gråsuggans antal ben. Istället för att låta samtalsinnehållet utvecklas i riktning 
mot benens funktion och uppbyggnad, styr läraren innehållet i riktning mot grå-
suggans eventuella behov av värme och skor: ”Skor behöver man nu när det blir 
kallare eller hur? Undrar om gråsuggor behöver skor?”  

Värt att notera är också att då läraren leder samtalet om vattnets funktion i bur-
ken så är förklaringen att djuren behöver dricka. Då barnen däremot går till tals i 
samtalet blir förklaringsmodellerna flera. Djur kan äta papper, det fuktiga papp-
ret kan omvandlas till luft och vattnet behövs för att djuren ska kunna andas. När 
barnen kommer med alternativa förklaringsmodeller problematiseras inte dessa 
vidare utan antingen går samtalet över i något annat eller så konstateras det helt 
enkelt som rätt. 

Barnen har funderingar och ställer frågor kring djurs behov av luft i burkarna. 
Att det ska vara ett lock på burken, eller många löv i burken kan för barnens del 
betyda risk för kvävning, medan locket för läraren har funktionen av att bevara 
luften i burken: ”Det finns luft i burken.” Barnen behöver inte vara oroliga. En-
dast i ett fall problematiseras luftbegreppet vidare och övergår i en öppen fråga 
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om var luft finns någonstans och läraren säger att man ska försöka ta reda på det. 
I samtliga fall övergår samtalet ganska raskt i ett nytt tema och det är då läraren 
som står för bytet. 

Vad det gäller de akter som förekommer inom Temat djuren i stubben är både 
barn och lärare aktiva vad det gäller att rikta uppmärksamheten mot själva dju-
ren. Däremot varierar det när det gäller vad uppmärksamhet riktas mot. Läraren 
rör sig på två nivåer. Dels riktar hon barnens uppmärksamhet mot en direkt nivå 
och dels riktar hon den mot bakomliggande samband. Då samtalet rör sig på in-
nehållets direkta nivå utgår det från vad man får syn på. Det kan till exempel röra 
sig om djurs utseende, färg, form och storleksförhållande. Då samtalet rör sig 
mot att göra generella strukturer synliga kommer uppmärksamheten att riktas 
mot frågor som till exempel rör djurs överlevnadsbehov och familjerelationer 
samt begreppsförklaringar.  

Då barnen på eget initiativ är de som riktar uppmärksamheten, är det mot djur 
som upptäcks i stubben, vad djuren gör eller hur de förhåller sig i storlek till var-
andra. Det kan också vara de egna behoven som styr exempelvis önskan om att 
ha en egen burk eller att fånga ett djur. Det förekommer också någon sekvens då 
barn riktar uppmärksamheten mot samband. Ett objekt för lärande som särskilt 
fångar barnens uppmärksamhet är djurs behov av luft i experimentburkarna. 
Barnen står för samtliga av dessa uppmärksamhetsriktningar. Barnen har funder-
ingar och ställer frågor kring djurs behov av luft i burkarna och var luften finns. 
Deras frågor förblir emellertid obesvarade.  
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8 Akter som uttryckssätt 
En aspekt som väckt mitt intresse synliggjordes i samband med analysen av lä-
randets akt. Vid den första analysen fann jag vissa akter som inte kunde inrym-
mas inom området Akter som riktning utan som mer har karaktär av Akter som 
uttryckssätt. De uttryckssätt som särskilt fångade mitt intresse var utsagor med 
antropomorfistisk prägel och utsagor där någon form av lekröst användes. Akter 
som uttryckssätt beskriver alltså sättet som något uttrycks på. Min nyfikenhet 
väcktes att analysera dessa akter närmare. Två frågor som jag vid denna analys 
valt att utgå ifrån är: I vilket syfte och i vilka sammanhang används dessa akter 
och vem är det som använder dem?  I analysen använder jag samtliga tema som 
underlag. Det jag fann var att Akter som uttryckssätt innehåller två ofta före-
kommande sätt att uttrycka sig på. Det ena är Att uttrycka sig antropomorfistiskt 
och det andra är Att använda lekröst.  

Att uttrycka sig antropomorfistiskt 
Själva begreppet antropomorfism kommer ur grekiskans anthropos som betyder 
människa och morfe som betyder gestalt. Att uttrycka sig antropomorfistiskt in-
nebär att överföra mänskliga egenskaper på något annat än människor (Bonniers, 
1974). Uttryckssättet kan användas till exempel om sagor där djur tillskrivs 
mänskliga egenskaper.  

Piaget genomförde åtskilliga studier rörande barns utveckling och tänkande om 
olika naturvetenskapliga begrepp (1968, 1982). I sin forskning fann Piaget att 
barn har en tendens att uppfatta ting som levande och styrda av vilja. Föremål 
ges animistiska6 drag, föremål besjälas. Piaget hävdade också att det finns ett 
nära samspel mellan den emotionella och den intellektuella utvecklingen. Enligt 
Piaget finns det inte något renodlat intellektuellt tänkande utan känslolivet spelar 
alltid in. Carey (1985) har i likhet med Piaget tillskrivit barnen ett animistiskt 
och antropomorfistiskt uttryckssätt. Carey menar till och med att om barn lider 
brist på biologisk kunskap så får deras utsagor karaktär av animism. Helldén 
(2005) har i en longitudinell studie under sex år följt barn i åldern nio till femton 
år. Vid upprepade tillfällen har barnen intervjuats om sina uppfattningar av na-
turvetenskapliga fenomen. Vid analys av intervjuerna finner Helldén i likhet med 
Piaget och Carey att barnens utsagor ofta präglas av antropomorfistiska uttrycks-
sätt. Sådana föreställningar har visat sig vara mycket resistenta mot påverkan. 
Vid intervjuer i senare årskurser kunde intervjuaren känna igen angreppssätt som 
funnits med sedan lågstadiet. I en egen studie fann jag att barn ofta uttryckte sig 
animistiskt eller antropomorfistiskt (Thulin, 2001). Till skillnad från Carey kun-
de jag emellertid se att barnen inte behövde sakna biologiska kunskaper för att 
välja detta uttryckssätt. Istället menar jag att själva sättet att uttrycka sig kan vara 

––––––––– 
6 Animism kan översättas med tron att allt i naturen är besjälat (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). 
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hämtat från den egna erfarenhetsbasen. Barn utgår från sig själva, hur de själva 
känner, tänker och uttrycker sig om sina liv. Jag menar också att själva uttrycks-
sättet är en erfarenhet i sig. Det antropomorfistiska uttryckssättet används ofta av 
lärare i förskolan i syfte att få barn att känna, uppleva och förstå händelser och 
samband i omvärlden.  

När materialet analyseras utifrån denna utgångspunkt kan jag se att ett antropo-
morfistiskt uttryckssätt förekommer inom samtliga temaområden. Ett undantag 
är då samtalet rör luftbegreppet. Det är då barnen som styr samtalet. Antropo-
morfistiska uttryckssätt används till exempel då samtalet handlar om vad djur gör 
eller hur djur gör: De (gråsuggorna) har kanske duschat.” ” Kolla min skalbagge 
slåss”, ”Får de (gråsuggorna) kramas?” ”Ser de glada ut?” och ”Tror du grå-
suggan är rädd?” 

Då samtliga sekvenser och enskilda utsagor med detta uttryckssätt samlas och 
jämförs blir det också tydligt att det finns en skillnad i vem som kan tillskrivas 
de antropomorfistiska uttrycken och i vilka sammanhang de används.  

Läraren använder antropomorfistiska uttryck 
Lärarens utsagor kan delas in i två olika kategorier beroende på i vilket syfte de 
används. Dels kan utsagornas sägas var ett redskap för att rikta barnens upp-
märksamhet dels kan de sägas vara ett redskap för att uppmana barnen till hand-
ling.  

Redskap för uppmärksamhet 
Följande exempel är hämtat från en diskussion då läraren strävar efter att få ett 
barn att fundera över vad en gråsugga gör på lövet:  

L: Varför sitter han där på lövet? 
Carl: Han ska ju va där. /---/ 
L: Tycker han om att leka på lövet? 
Carl: Nej /---/  
L : Ja vad gör han på lövet? 
Carl: Han står på lövet. /---/  
L: Har han gymnastik på lövet? 
Carl: Ja det tror jag.  
L: Det tror jag med. Han kanske leker med tågbana med. 

Läraren problematiserar också kring djurs relationer till andra arter: 
L: Hör ni tror ni de gillar varandra då olika djur? 
Per: Ja. 
L: Myrorna, gråsuggorna, vad sa vi mer?  
Barn: Spindlar,  
Per: De gillar inte varandra.  
L: Tror du de slåss då när de hittar varandra här? /---/  
L: Tror du att den här skalbaggen och dina gråsuggor tycker om 
varandra?  
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Disa: Mm. 
L: Tror du de är kompisar? 

Läraren vill vid något tillfälle förstärka någon upptäckt eller berätta om något. 
Följande exempel är hämtat från stubbetillverkningen. Sam har ritat en gråsugga 
på stubberitningen och visar läraren vad han gjort:

Sam: En gråsugga så man vet att det är till gråsuggorna. 
L: Men va bra /…/ Sam tycker att när vi väl har gjort den här stub-
ben då ska där dit, är det en gråsugga? 
Sam: Mm. 
L: Han är utanpå stubben och smyger och smyger. 

Ett annat exempel gäller då ett barn har tappat ut en gråsugga från burken till 
stubbehögen på bordet. Barnet letar efter gråsuggan: 

Disa: Var tog skalbaggen vägen? 
L: Nu är den här (plockar i högen). Den är jätteglad för den får 
vara ute i sin skog. 

Vid ett annat tillfälle tittar barn och lärare på löven i en burk och läraren vill få 
barnet att upptäcka hur mycket gråsuggorna har ätit på ett löv: 

L: Men du de här löven (lyfter upp något löv ur burken) /…/  
L: Där var en tjockis. Men jössenamn de löven de var lika stora 
som de vad har hänt med dem? Vad har hänt med dem? 
Fia: De har ätit på dem. 
L: Men fy vilket party de har haft, de har bara ätit och ätit och 
ätit. 

Redskap för handling 
Läraren använder också antropomorfistiska uttryckssätt för att utveckla barnens 
resonemang. I följande situation diskuterar läraren varför gråsuggorna har smut-
sat ner i burken. Situationen är också ett exempel på att ett barn använder ett an-
tropomorfistiskt uttryckssätt. Då läraren bemöter utsagan väljer också läraren att 
anknyta till detta och utvecklar dessutom resonemanget vidare: 

L: Varför de har smutsat ner på det viset vad har de gjort? 
Anna svarar inte. 
L: Vad gör dina gråsuggor där nere i burken tror du? 
Anna: Leker kanske. 
L: Leker. Det är kanske deras leksaker de har stökat upp där va? 
Anna tittar i burken. 

Läraren antropomorfiserar också då hon vill få barnen att göra något.Vid ett till-
fälle tittar barn och lärare på en snigel. Läraren manar barnen till försiktighet och 
att inte ta i snigeln genom att relatera till snigelns känsloupplevelser: 

L: Du får inte röra den, då blir den ju rädd Fia, va?
Fia: Den måste ju ut. 
L: Ja det måste den, men då får man ju ta det försiktigt, man kan-
ske kan prata med den. 
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Ett annat exempel är då det är dags att släppa ut gråsuggorna i naturen igen och 
barnen inte så gärna vill det. Läraren vädjar då till barnen genom att relatera till 
hur det kan kännas att vara instängd i en burk: 

L: Nä det blir nog för länge i en burk och tradigt och bo i en burk 
en hel vinter. /---/ 
L: Men idag när ni går ut och leker sen då ska ni få ta med era 
burkar ut och släppa ut era (sänker rösten) gråsuggor i naturen. 
Jag tror de blir jätteglada tror ni inte det? 

Resultatanalysen visar att läraren använder det antropomorfistiska uttryckssättet i 
speciella syften. Genom att ge djur mänskliga egenskaper och skapa anknytning-
ar till barnens egna liv rikta läraren barnens uppmärksamhet och skeenden i situ-
ationen förstärks. Uttryckssättet blir ett didaktisk redskap för läraren. 

Barnen använder antropomorfistiska uttryck 
Då barnen använder sig av ett antropomorfistiskt uttryckssätt kan två olika sam-
manhang urskiljas. Barn använder ett antropomorfistiskt uttryckssätt dels då de 
ska svara läraren och läraren i sin fråga använt detta uttryckssätt och dels spon-
tant i sina beskrivningar då de ska sätta ord på något.  

Barnen svarar läraren med lärarens språkbruk 
I de utsagor som kan härledas till detta sammanhang blir det synligt att det är lä-
raren som leder in barnet på ett antropomorfistiskt uttryckssätt. Läraren ställer 
antropomorfistiskt präglade frågor till barnet och barnet svarar på de frågor som 
ställs. Det kan till exempel vara då barnen ska berätta om vad djur gör.  Läraren 
undrar om djuren äter av denna lilla bit ”skog” som de har fått i burken:  

L: Det är ju snart middag, kanske den sitter där och äter? /---/ 
Disa: De springer nog och leker lite i sin lilla skog. 
L: De har kanske fri lek, tror ni de har en förskola de går till? 
Per: Nä

I följande situation tittar läraren och ett barn i en burk. Situationen inleds med att 
Läraren riktar uppmärksamheten mot djuren och löven som finns i burken. Grå-
suggorna tycks ha ätit på de löv som finns i burken. Anna får syn på en mask 
som också finns i burken. Läraren övergår då till att problematisera kring hur 
djurens relation till varandra kan vara:  

L: Tycker de om varandra undrar man, gråsuggan och masken? 
Anna: Mm. 
L: /…/ Tänk om de har blivit kompisar, här i din burk så de leker 
med varandra. 
Anna: (Tyst tittar mot burken som L håller i.)  
Läraren övergår till att rikta uppmärksamheten mot att det finns en 
pinne i burken.  
L: Va, är det till exempel att öva balansgång där kanske. 
Anna: (Tittar fnissar.)  
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L: Har gympa kanske. /---/.  Vad gör de mer om dagarna?  
Anna: Kanske leker lite och äter lite på löven. 
L: Vad gör de mer då? 
Anna: Det vet jag inte. 
Läraren för samtalet framåt genom att spinna vidare på att gråsug-
gan kanske har gymnastik och undrar samtidigt varför det är så 
smutsigt i burken.  
Anna: För han kanske vill leka jättemycket varje dag och äta lite 
på löven. 

Värt att notera i detta exempel är också att barnet håller kvar ursprungsfokus hela 
vägen genom samtalet, nämligen djurs förhållande till löv som mat.  

Antropomorfiseringar för att sätta ord på något
I följande exempel på utsagor blir det synligt att barnen använder ett antropo-
morfistiskt uttryckssätt för att sätta ord på något.  Ett exempel är då lärare och ett 
barn diskuterar varför det finns smuts i burken.  

L: Vad gör dina gråsuggor där nere i burken tror du? 
Anna: Leker kanske. 

Ett annat sammanhang där det förekommer att barn spontant väljer att uttrycka 
sig antropomorfistiskt är då de riktar uppmärksamheten mot djurs storleksförhål-
lande. Ett exempel på det är då Otto hittar en snäcka.  

Otto: Jag har hittat en babysnäcka. 
L: En babies? 
Otto: Ja jag vågar inte ta ut den, vågar du? (Räcker sin burk mot 
L.) 
L: : Jag får se (tar burken). 
Disa: En liten bebis. 

Ytterligare ett exempel är då  läraren problematiserar kring gråsuggornas stor-
leksförhållande.  

L: Va, varför är den så stor och de andra så små?  
Disa: Det måste vara pappan.  
L: Är det pappan i familjen?  
Otto: Nej det kan vara mamman. (Tittar på djuret som finns i bur-
ken.)  
L: Kan det vara mamman?  
Disa: Mammor brukar vara mindre.  
Per: Ja men pappor… 
L: Så ni menar att det finns en pappa och en mamma? 

I barnens utsagor blir det synligt att ett antropomorfistiskt uttryckssätt används 
som begrepp för djurs storleksförhållande. Den lilla gråsuggan uttrycks som 
baby medan den stora gråsuggan uttrycks som pappa. 

Resultatanalysen visar att barn använder det antropomorfistiska uttryckssättet 
som ett sätt att sätta ord på något. Barnen svarar läraren med lärarens språkbruk, 
eller så använder barnen de ord och begrepp de har tillgång till. Vid så gott som 
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samtliga sådana tillfällen fångar läraren upp barnens antropomorfistiska uttryck 
och bygger också vidare på dem. 

Sammanfattning 
Då samtliga identifierade sekvenser med antropomorfistiska uttryckssätt läggs 
bredvid varandra blir det tydligt att det är läraren som står för de flesta av dessa 
inslag. Inom varje sekvens finns dessutom en varierande grad av utsagor då detta 
uttryckssätt används. Resultaten visar alltså att det är läraren som i hög grad är 
den som lanserar och använder detta uttryckssätt, framför allt som ett medel att 
rikta barnens uppmärksamhet mot något eller för att förstärka och utveckla bar-
nens resonemang. Läraren väljer också att genom antropomorfistiska uttryck, 
ofta med inslag av vädjan till barnens empatiska förmåga, uppmana barnen till 
handling. Det naturvetenskapliga sammanhanget tenderar i dessa situationer att 
övergå i ett samtal med mänskliga förtecken och referensramar.  

Då barnen använder ett antropomorfistiskt uttryckssätt är det i första hand som 
svar på en antropomorfistiskt präglad fråga ställd av läraren. Barnen tar efter det 
språk som läraren talar. Uttryckssättet används också som barnens egna begrepp 
för vad djur gör, till exempel leker eller sover eller för att benämna djurs stor-
leksförhållanden då ofta familjebegrepp används.  

Sammanfattningsvis visar resultaten således att det antropomorfistiska uttrycks-
sättet i hög grad kan tillskrivas läraren, men att barnen tar efter lärarens språk-
bruk. Resultaten visar också att det naturvetenskapliga innehållet riskerar att 
skymmas till förmån för ett samtal om djuren med mänskliga egenskaper.  

Att använda lekröst 
Det andra uttryckssättet som präglar samtalen mellan lärare och barn är att man 
använder en lekröst. Vad är då lek? Knutsdotter Olofsson (1993) menar med 
hänvisning till Bateson (1955) att lek är en mental inställning där det som görs 
och sägs inte skall tolkas bokstavligt. Denna mentala inställning signaleras meta-
kognitivt till omgivningen till exempel genom ögonrörelser, mimik, röstläge eller 
sätt att bete sig. Lek är inte verklighet men lek föreställer eller utgår från verk-
ligheten på samma sätt som teorier, myter eller konst gör det. Att leka är att kun-
na transformera verkligheten till något annat. Utifrån denna utgångspunkt inne-
bär att kunna leka att man kan svara på leksignaler och förstå att allt inte är vad 
det ser ut att vara. Vygotskij (1978) beskriver leken som vardagslivets negativ 
och menar att om barn kan skapa en fiktiv situation av verkligheten, så är lek 
också ett medel för att utveckla ett abstrakt tänkande.
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Läraren använder lekröst 
Vid analysen av materialet blir det tydligt att användningen av lekröst kan ha 
olika syften. Lärarens syfte med sin användning av lekröst kan i samtliga fall 
sorteras under rubriken att fånga barnens uppmärksamhet.  

Fånga barnens uppmärksamhet 
Då läraren använder lekröst är det för att fånga barnens uppmärksamhet. Genom 
att använda lekrösten förtydligar, förstärker eller åskådliggöra läraren något ske-
ende. Ett exempel på det är då barn och lärare samtalar kring vattnets funktion i 
burken:  

L: De lever ju, för de kan inte prata precis som du säger Ville. De 
kan ju inte säga: ”Hej Ville, jag mår jättebra” (Läraren använder 
lekröst, och tittar runt på barnen) /…/.  

Läraren använder också lekröst för att skapa ett utmanande scenario. 
L: Honom, han (gråsuggan) kanske säger så här; Hm, vad har 
hänt med mina kompisar som är där inne (pekar mot en burk)?  

Ett annat exempel på att läraren använder lekröst i syfte att åskådliggöra ett ske-
ende är då gråsuggorna ska släppas ut i naturen igen. Läraren frågar barnen vad 
gråsuggorna kan hitta till ett ”nytt hus”.  

Fia: Löv. 
L: Löv ja, men sen blir det ju kallt. Vad tror ni de hittar, var tror ni 
de vill bo någonstans gråsuggorna? (Barnen kommer med för-
slag:) i hål eller i träd. 
L: Träd ja.  
Fia: Fåglarna bor i ….  
L: Fågelholk?/---/  
L: Tror ni fåglarna tycker att ”ok du får bo här gråsuggan” (lek-
röst)?  
Fia: Men fåglarna kan ju inte prata.  
L: Men de måste ju kunna, de hörs ju jättemycket, de måste ju kun-
na prata.  
Barn: Piper hit och dit.  
L: Jag tror att fåglarna säger så här: ”pi, pip, pip” och då säger 
gråsuggan, vad säger gråsuggan?  

I en annan situation vill läraren förstärka att gråsuggorna har haft det bra med lö-
ven i burken. Läraren frågar hur man kan se att en gråsugga ser glad ut:  

L: Ser den ut så på munnen (ler med munnen). 
Barn: Nähä. 
L: Ah men hur kan man se att ett djur ser glad ut och nöjd? 
Barn: Den bara biter ihop lite.  
L: De biter ihop lite och… ja man kan inte se det på munnen om de 
är glada, men däremot kan man se det om de springer runt lite så 
här ”njöööö” (gör ett ljud) /…/.  
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Ett annat exempel som visar hur läraren förstärker en utsaga genom att använda 
lekröst är då lövens funktion som föda för gråsuggor diskuteras.  

L: Kanske sitter (gråsuggan) på ett löv och käkar så som de gjorde 
innan. (Plockar upp löv från bordet tittar på dem.)  
Fia: Mm.  
L: (Smackar i luften, gör smaskljud.) De är lite brunare de här lö-
ven ser du det? 

Läraren lekberättar om skeenden och sammanhang. Ett exempel är hämtat från 
avslutningssamlingen av Livet i stubben. Läraren sammanfattar här vad barn har 
sagt och upptäckt kring Livet i stubben. Särskilt lyfter hon fram gråsuggans plats 
i en näringskedja:  

L: Vet ni vad han kom på förra gången Carl? Han kom på så här 
(pekar på en skriftlig dokumentation). Att om man är en gråsugga 
så äter man på löven.  Smask, smask (låtsasäter), sen bajsar man 
Prutt, prutt (pruttar) så bajsar gråsuggan inte i sådana här burkar 
utan de är ju ute i skogen, och så bajsar de på marken, och det sa 
Ville att bajset är jättebra för marken. Då kommer det nya blom-
mor (markerar en växt som kommer upp ur marken). Och blom-
morna tänkte  Oh va skönt att växa här, här är en massa gråsug-
gebajs (lekröst)…/.

En annan sekvens handlar om hur det blir stubbar. Läraren lekberättar då händel-
seförloppet: 

L: Öhn, öhn, öhhhh /…/ så låter motorsågen och då tittar han på 
det jättelånga trädet (tittar upp) och så säger han: Om vi hugger 
ner det här trädet då blir det mycket ljusare i skogen /…/ OK? Så 
då säger han så här: Jag sätter igång och så tar jag ner det här 
trädet, öhhhhhhh  (sågar i luften). /…/.”  

I utsagorna ovan använder läraren lekrösten för att fånga barnens uppmärksam-
het. Genom att ta gråsuggans röst, låtsas läraren vara gråsuggan som pratar eller 
genom att låta och tala som en maskin försöker läraren få barnen att leva sig in i 
ett skeende. 

Barnen använder lekröst 
Barnen använder inte lekrösten lika ofta som läraren men då det förkommer kan 
lekrösten sägas användas utifrån två syften. Dels använder barnen lekrösten för 
att åskådliggöra ett skeende och dels använder de lekrösten för att leka. 

För att åskådliggöra ett skeende 
Vid ett tillfälle förekommer det att ett barn använder lekröst för att åskådliggöra 
ett skeende. Barnet ska då visa hur en gråsugga kan äta en sill (silverfisk):  

Ville: De kanske äter upp sillen, slurp (gör slurpljud och visar med 
munnen).  
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För att leka 
Vid de andra tillfällena då barn använder lekröst kan det sägas vara i syfte att 
leka eller skämta. Ett par pojkar triggar igång varandra då läraren frågar barnen 
vad som ska in i stubben då den är färdig. Pojkarna skojar och skämtar med var-
andra.  

L: Sen ska vi sätta in gråsuggor (pojkarna skrattar åt en penna som 
det kommit klister på). Vad var det mer? Vad ska mer in i den fär-
diga stubben? 
Barn: Mat. 
L: Mat. 
Ville: Och lite brun färg. 

Därefter skrattar och skojar pojkarna och kommer med olika förslag. 
L: Tror du gråsuggor tycker om glas? 
Ville: Ja (skratt)  
Eskil: De kryper under så här, och sen tar de ner huvudet (visar 
med huvudet) och sen dricker dom (skratt).  

Ytterligare ett tillfälle då ett barn använder lekröst är då läraren problematiserar 
kring vad gråsuggorna gör i sin burk. Det aktuella barnet går då in i en fiktiv si-
tuation och lekberättar en historia.  

L: Ja, vad gör de där då (i burken), de ligger ju bara stilla? 
John: De ligger väl och gömmer sig lite. 
L: Tror du de tycker om att gömma sig lite för oss? 
John: Ja särskilt Pumba. (en av gråsuggorna, barnen har döpt någ-
ra av gråsuggorna). 
L: Särskilt Pumba, varför särskilt Pumba? 
John: Han är rädd för saker. 
L: /…/ Vad är han rädd för då? 
John: Så här, Kimon han är lite våglig, men Pumba han läser en 
sån här bok, han har läst en sån här bok /…/ så åt han en sådan 
skalbagge så fick man vara inne i en pyramid så tror jag att det 
var någonting. 

Sammanfattning 
Analysen av materialet visar, att det är läraren som i hög grad använder lekröst i 
samtalen med barnen. Det är endast vid tre tillfällen av det undersökta materialet 
som barnen använder lekröst. Då läraren använder lekrösten är det för att skapa 
tydlighet kring en situation, att i lekens form förstärka och visa på skeenden och 
sammanhang. Lekrösten blir ett redskap för att fånga barnens uppmärksamhet 
och skapa engagemang eller förståelse kring en situation.  

Vid de tillfällen barnen använder lekröst är det med olika syften. Det kan dels 
handla om att åskådliggöra ett skeende, precis som för läraren, men det kan ock-
så vara för att skoja och skämta. Det handlar om en slags bredvidlek som sker 
vid sidan om den fokuserade situationen. I det tredje fallet handlar det om att ett 
barn lekberättar en historia som i någon mån också är fristående från den fokuse-
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rade situationen. Barnen använder helt enkelt lekrösten i syfte att leka. Resultatet 
visar inte på några situationer där barnen svarar på lärarens leksignaler med lek-
signal tillbaka.   
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9 Fördjupad analys 
Då ovanstående analys med syfte att synliggöra lärandets objekt och lärandets 
akter genomfördes och avslutades, fann jag vissa aspekter i materialet som väck-
te min nyfikenhet. Jag valde då att fördjupa min analys ytterligare genom att 
återvända till de objekt för lärande som jag identifierat i form av teman vid min 
första analys.  Analysförfarandet kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln. Jag 
återanvänder till mitt material i syfte att få fram ny information som kan bidra till 
att ytterligare fördjupa min resultatbild (Hartman, 1998). Med mina forsknings-
frågor i fokus tittar jag på materialet utifrån nya perspektiv.  

Vid analysen av lärandets objekt visade det sig att samtalen kan sägas röra sig på 
olika nivåer. Ibland samtalar man om det konkreta, det som finns i form av ett di-
rekt innehåll som också är synligt för ögat. Ibland rör sig samtalen på en mer 
bakomliggande abstrakt nivå och det finns en strävan hos läraren att barnen ska 
upptäcka och medvetandegöra samband. Mot bakgrund av detta väljer jag i den 
fördjupade analysen nedan att utgå från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. 
Tre nivåer av metareflekterande samtal utgör mitt analysfokus.  

Ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 
I den fördjupade analysen utgår jag ifrån de tre nivåer av metakognitiva samtal 
som vid tidigare forskning funnits vara betydelsefulla för synliggörandet av lä-
randets objekt och därmed för barns lärande om det innehåll som står i fokus 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Jag väljer alltså en utveck-
lingspedagogisk utgångspunkt. De tre nivåer som åsyftas är: 

Nivå 1 Att rikta uppmärksamheten mot det lärandeobjekt man arbetar 
med och som det framstår i det direkta innehållet 
Inom nivå 1 undersöker jag i vilken mån barns uppfattningar om det innehåll 
som står i fokus exponeras och huruvida variationen av föreställningar uppmärk-
sammas och görs till föremål för reflektion. 

Nivå 2 Att göra vissa generella strukturer synliga 
Då resultaten bearbetas utifrån nivå 2 är avsikten att undersöka om de olika se-
kvensernas utsagor kan sägas ha syftet att göra generella strukturer synliga. Rik-
tas uppmärksamheten mot bakomliggande generella strukturer och samband? 

Nivå 3 Att rikta uppmärksamheten mot en metareflekterande nivå7

––––––––– 
7 Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) använder sig av begreppet metakognition. Mot 

bakgrund av mina tidigare ställningstagande om att se lärande som relationellt; något som utvecklas 
i relation till någon eller något, finner jag begreppet (meta) kognition som begränsande som syftan-
de till mentala processer och det egna tänkandet (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). 
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Då utsagorna bearbetas utifrån nivå 3 är avsikten att undersöka om situationens 
relevanstruktur kommuniceras, det vill säga om uppmärksamheten riktas mot 
vad, hur och varför man gör som man gör.  

Mot bakgrund av mina tidigare ställningstaganden om att se lärande som relatio-
nellt, något som utvecklas i relation till någon eller något väljer jag att i fortsätt-
ningen använda begreppet metareflektion då den tredje nivån analyseras och dis-
kuteras. Reflektion skall då förstås i betydelsen att kunna se något utifrån olika 
perspektiv eller utifrån olika aspekter. Alexandersson (1994) diskuterar begrep-
pet reflektion och lyfter fram reflektion i betydelsen att konversera med själva 
situationen. Genom att tillskriva reflektion denna innebörd  vill jag också poäng-
tera samtalet kring situationens relevansstruktur. 

Samtliga teman/lärandeobjekt har analyserats som en helhet i syfte att synliggöra 
i vilken mån innehållet kommuniceras inom de tre nivåerna. Då min tidigare ana-
lys utifrån lärandets akt också beskriver vad lärare respektive barn riktar upp-
märksamheten mot avgränsar jag föreliggande analys till att endast fokusera hu-
ruvida innehållet kan sägas behandlas inom de olika nivåerna. 

Nivå 1 - Att rikta uppmärksamheten mot det direkta innehållet  
Huvuddelen av de objekt för lärande som synliggörs vid en fördjupad analys kan 
härledas till nivå 1. Livet i stubben är i fokus. Tillsammans gör barn och lärare 
en mångfald upptäckter i anslutning till stubben och med hjälp av det material 
som finns tillgängligt vid de olika situationerna. Begrepp problematiseras, 
uppmärksamheten riktas åt olika håll, mot olikheter och mot förändring. 
Utsagorna visar också att läraren använder barnens uppfattningar. 

Begrepp problematiseras 
Upptäckterna i stubben föranleder att begrepp problematiseras som till exempel 
då själva stubben är i fokus: ”Vad kan detta vara för något? Ett litet träd en liten 
bit från ett träd.” Så sker också då begreppet stubbe lanserats: ”Detta är en 
stubbe, vet ni vad en stubbe är för något?” Ett annat begrepp som får särskild 
uppmärksamhet är gråsuggornas mat. Ett barn säger till exempel: ”Den måste ha 
mat” Läraren fortsätter: ”Mat, vad är mat då?”  

Uppmärksamheten riktas åt olika håll 
Uppmärksamheten riktas också på en direkt konkret nivå åt olika håll. Det kan 
till exempel gälla djurs utseende. Då en skalbagge är i fokus säger läraren: ”Vet 
ni vad man ser här på den här skalbaggen?” Inte något barn svarar på frågan 
utan läraren säger: ”Det syns tydligt att den har spröt framme som den känner 
med, känner sig fram med.” Då man fått syn på ett djur med många ben gör lära-
ren en koppling till gråsuggorna som barnen fångat i sina burkar: ”Hur många 
ben har en gråsugga egentligen?” Barnen upptäcker också att de gråsuggor man 
hittat är olika stora: ”Varför är den så stor och de andra så små?” 
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Uppmärksamheten riktas mot olikheter 
Uppmärksamheten riktas också mot olikheter som smådjur upptäcks i stubben: 
”Där är ett djur med, det ser ju inte likadant ut som gråsuggan och spindeln. 
Vad många olika djur ni har hittat.” 

Uppmärksamheten riktas mot förändring 
Uppmärksamheten riktas också mot förändring och jämförelser som då löven 
diskuteras. L: ”Hur kan du se att de äter löv då?”, ”Vad det den här färgen?”,
”Har den ändrat färg?” eller ”Var det alla de här hålen i också?” 

Läraren använder barnens uppfattningar 
Undersökningsmaterialet visar också att läraren vid flera tillfällen använder bar-
nens uppfattningar i resonemangen. Då uppmärksamheten riktas mot vad grå-
suggor behöver för att må bra, säger ett barn att gråsuggor äter löv: ”och där såg 
jag att en av gråsuggorna har ätit av löven” Läraren följer upp barnets utsaga 
genom att förstärka uttalandet: ”Du såg när gråsuggorna åt löven?” Sekvensen 
avbryts av en instruktion kring ett förstoringsglas men läraren återkommer till 
maten som framstår som en nyckelfråga: ”Alltså jag tycker det var intressant det 
du berättade.” Sekvensen avbryts igen men ytterligare längre fram i samtalet 
kommer man tillbaka till djurens välbefinnande, då i termer av att må bra. En 
pojke (Per) visar sin burk där det finns djur och mossa. Per: ”De gillar mossa.”
Läraren tar tag i barnets burk och i det barnet säger : ”Titta här på Per/…../, titta 
här har Per lagt ner lite mossa, för att han tror att gråsuggor gillar mossa, jag 
tror att det är helt rätt av dig.” Under nästföljande sekvens börjar barnen ordna 
med mossa och barkbitar i sina luppburkar. 

Flera dimensioner av riktning mot det objekt för lärande som framstår i ett direkt 
innehåll synliggörs. Det är gråsuggan som oftast får komma i fokus och tycks 
spela en outtalad huvudroll. Det är mot gråsuggan som andra småkryp i viss mån 
varieras. Det är också gråsuggor som slutligen samlas i burkar för att studeras. 

Nivå 2 - Att göra vissa generella strukturer synliga  
Då resultaten bearbetas utifrån nivå 2 blir det synligt att det finns en strävan att 
rikta uppmärksamheten mot bakomliggande generella strukturer och samband. 
Livet i Stubben innehåller flera sådana dimensioner. Begrepp som mångfald och 
variation, del av kretslopp, djurs byggnad och beteende, djurs livsvillkor
och djurs samspel utgör sådana dimensioner.  

Mångfald och variation 
Begreppet mångfald diskuteras utifrån flera olika aspekter. Inom minitemat Vem 
bor i stubben fokuseras till exempel förhållandet stubbe/smådjur. Samtalet kom-
mer att röra sig om mångfalden av djur som bor i stubben:  
L:”Men det kan väl inte finnas olika sorters djur i den här stubben?” Mångfald i 
betydelsen olikhet diskuteras då jämförelser mellan olika djurarter görs. Läraren 
har fått syn på ett djur som inte kan vara en gråsugga: ”Detta kan ju definitivt 
inte vara en gråsugga.” Ett barn säger då att det är en spindel. Diskussionen 
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övergår därefter till funderingar kring djurs storleksförhållanden. Andra aspekter 
av begreppet mångfald som synliggörs i de olika samtalen utgår från de löv som 
finns i stubben eller har lagts ner i de olika experimentburkarna. Begreppet 
mångfald diskuteras då i betydelsen lövens mångfald av färg. Läraren uppmärk-
sammar barnen på att löven har olika färg. I följande exempel ligger några löv 
utplattade på bordet och läraren säger: ”Se! Det är ju olika färger på dom här lö-
ven. Varför tror du det är det?” I sekvensen som följer tittar ett barn närmare på 
de olika löven och diskussionen rör sig om varför löven ser olika ut och varför de 
kan ha ändrat sin färg över tid. Frågor reses också om gråsuggorna föredrar samt-
liga löv som föda även om de ser olika ut. Följande utsaga visar hur läraren riktar 
uppmärksamheten mot lövens olika form. L: ”Titta där på det lövet (visar ett 
löv). Titta där, nästan inte ätit någonting och sen här (tar upp ett trådigt löv, 
lägger dem bredvid varandra). Varför är det sådan skillnad tror du?”  

Resultaten visar att då mångfald står i fokus leds samtalen in på olika begrepp 
och begreppsnyanser. Lärarens frågor leder uppmärksamheten mot jämförelser 
mellan olika djur och löv och skeenden. Frågor som: ”Är de likadana”, ”Ser de 
likadan ut?” och ”Vad har hänt?” bidrar till att beskrivningar av händelser och 
skeenden görs. Begrepp som förändring diskuteras i termer av att bli gammal, 
vissna eller förändra färg.  Skillnader i form, färg och antal synliggörs. Ord och 
begrepp tillförs samtalet. Uppmärksamhetsriktningar i form av frågor som ”Vil-
ka?”, ”Vad skiljer?” eller ”Är där lika mycket?” bidrar till att barn och lärare 
sorterar och klassificerar de löv och djur som upptäcks. Begrepps och händelsers 
variation, kontraster och likheter synliggörs.

Del av kretslopp 
Varför det blir stubbar är ett annat minitema som kan föra tankarna till samman-
hang, till stubben som en del av ett kretslopp. Läraren ställer frågor som: ”Hör ni 
varför blir det stubbar ute i skogen?” I samtalet som följer håller lärare och barn 
fast frågan och lärarens svar är att stubbar är delar av träd som sågats ner. 
  
Ytterligare ett exempel på lärarens sätt att synliggöra en bakomliggande struktur 
i form av sammanhang är då samtalen om gråsuggan i en näringskedja förs.  
L: ”Och sen börjar gråsuggorna att äta/…/ och då försvinner ju löven eller 
hur?,  ”Så kommer de ut” ”Som bajs” och är det bra för jorden då?”  

Den stora övergripande frågan som Livet i stubben i praktiken kommer att kretsa 
kring är gråsuggans föda. Då något barn har lagt en gråsugga i sin burk säger lä-
raren: ”Tror ni den kan va där då, tror ni den mår bra där utan…”  Lars fyller i 
den oavslutade meningen: ”Den måste ha mat” Läraren fortsätter: ”Vad är mat 
då?” Frågan utvecklas till ett samtal kring huruvida löv kan utgöra föda för grå-
suggorna. En stund senare reflekterar barn och lärare kring om gråsuggor even-
tuellt kan ha någon mun, och om de kan prata. Barnen kan inte uppfatta några 
ljud från djuren vilket får läraren att fråga vidare kring hur de då kan få i sig mat 
om de inte har någon mun. L: ”Men hur får de maten i munnen då?” Barnen 
presenterar olika hypoteser om hur det kan gå till som: ”De suger i sig maten” 
eller ”Djuren bara ligger i maten”. Diskussionen går vidare med att läraren sä-
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ger: ”/… ja jag vet inte men vi kan ju ta reda på det.” Lars kontrar med: ”Hur?”
L: Ja hur ska vi ta reda på det?  
Barnen ger förslag och man diskuterar vad man ska ta för mat. Diskussionen av-
bryts av att andra upptäckter görs men längre fram återkommer den igen: 

L: Vad var det vi skulle ta reda på sa du innan Lars?  
Lars: Hur de äter.   

Lärare och barn kommer så småningom fram till hur de kan söka svar på frågan 
vad gråsuggor äter och hur de äter. Experiment designas och man beslutar att 
prova olika föda i olika burkar. Föda och gråsuggor läggs i varje burk.  

L: Jo, vad ska vi lägga för mat i den?  
Lars: Undrar vad de äter?  
L: Vilka?  
Lars: De här (visar sin burk)?  
Per: De äter nog bark. 
L: Bark?  
Lars: Ja  
L: Ska vi lägga ner det och kolla? 

På detta sätt riktas uppmärksamheten mot sambandet djur/föda och grunden 
läggs för vidare upptäckter som rör gråsuggan i en näringskedja och i ett krets-
lopp. 

Djurs livsvillkor 
Det finns också utsagor från lärarens sida som indirekt pekar på bakomliggande 
generella strukturer men som blir hängande som påståenden. Ett exempel på det 
utgörs av själva designen på experimentet. Läraren säger att det måste finnas vat-
ten i burkarna. L: ”Först vet ni vad, vi tar ner lite vatten så det är lite vatten hos 
de här för att alla djur behöver dricka.” ”Så att alla djuren de ska må bra så 
lägger vi i lite vatten ok.” Ett annat sådant påstående gäller att burkarna måste ha 
locket på. L: ”Sätter vi på locket och det måste va på hela tiden, det får vi inte 
öppna /.../.” En stund senare när iordningställandet av experimenten börjar bli 
klart och burkarna har sina lock på säger Disa i riktning mot läraren: ”Men de 
behöver ju luft också.” Läraren svarar då: ”Luft har de här tror jag, inne” (L tar 
på burklocket och höjer upp burken). När det gäller djurs behov av luft och vatt-
nets funktion i burkarna är det främst barnen som ställer problematiserande frå-
gor. Barnen undrar om det finns luft för djuren i burken och var luften finns nå-
gonstans. Det är också barnen som visar upp en variation av förklaringar vad 
gäller vattnets funktion i burken medan lärarens förklaring stannar vid djurens 
behov av att dricka. Djurs livsvillkor är uppenbarligen något som intresserar bar-
nen och inspirerar dem till vidare problematiseringar om behov och förklaringar, 
problematiseringar som inte fångas upp av läraren. 

Djurs byggnad och beteende
Livet i stubben innehåller också diskussioner som riktar fokus mot sambandet 
djurs byggnad respektive beteende. En diskussion rör hur gråsuggor kan hålla sig 
varma. Barnen associerar till och gör jämförelser med hur sköldpaddor och snig-
lar gör, när de drar in sig i skalet. Per: ”De går in i stubben.” Lars: ”Nä de går 
in i skalet. L: ”Är där varmt då?” Lars: ”Jag tror de går in i skalet och värmer 



109

sig där.” Lars: ”Som en sköldpadda gör.” Nu kommer Disa in i samtalet och sä-
ger: ”Snigel.” Läraren: Snigel /---/sniglar  går också in och lägger sig när de 
fryser." 

Det finns också en snigel i stubben. Barn och lärare studerar när snigeln rör sig 
över bordet. Snigelns rörelsehastighet blir då föremål för spekulationer om sam-
bandet snigelns sekret och snabbhet. Läraren: ”Vad snabb han var, Titta, Otto!” 
Lars: ”De har ett sånt klistrigt så de drar sig upp”. Diskussionen leder sedan vi-
dare mot om huruvida den fiktive figuren Batman har en liknande funktion eller 
inte.  

Även minitemat Djurs beteende innehåller situationer där fokus riktas mot sam-
bandet byggnad beteende. Uttrycket ”må bra” lanseras här av läraren och disku-
teras i betydelsen av att kunna uträtta sina primärbehov: ”Hur vet vi att de mår 
bra?”, ” Vad ska vi göra för att de här gråsuggorna ska ha det bra här nu?” el-
ler ”De mår bra, de bajsar och de dricker och de har faktiskt luft här inne (i 
burken).” 

Djurs samspel 
Läraren ställer frågor som rör småkrypens eventuella relationer till varandra: 
”Hör ni tror ni de gillar varandra då olika djur?” och om djuren kan vara kom-
pisar. Det leder till en diskussion om vad spindlar, myror och gråsuggor eventu-
ellt kan göra då de hittar varandra. 
Då Disa säger sig ha hittat en gråsuggebaby ställer läraren en fråga kring hur grå-
suggor får bebisar: ”Hur får gråsuggor bebisar?” Läraren får inte något direkt 
gehör för sin fråga, den tycks drunkna i andra upptäckter. Läraren håller dock 
fast vid den ett tag och återkommer till den vid några tillfälle. Otto säger att grå-
suggor får babiesar för att de själva vill det. Läraren försöker få de andra barnen 
att reagera på svaret: ”/…är det så?”  Sekvensen avslutas med att läraren säger: 
”Ja, jag vet inte om det är så, vi kanske får ta reda på det.”  

Då resultatet bearbetas med utgångspunkt från nivå 2, som rör synliggörandet av 
generella strukturer, blir det tydligt att det finns en strävan hos läraren att rikta
uppmärksamheten mot vissa generella bakomliggande strukturer. Hon ställer 
frågor som riktas mot djurs liv i allmänhet, frågor som rör boende, trivsel, familj. 
En del av dessa frågor blir hängande i luften kanske i brist på barnens intresse. 
Andra frågor avslutas och lämnas med att man kan söka svaren. I observationer-
na förekommer det också att läraren indirekt pekar på generella bakomliggande 
strukturer vilka då formuleras som påståenden vilka förblir oproblematiserade.

Den övergripande fråga som ägnas störst uppmärksamhet på nivå 2 är frågan vad 
gråsuggor äter och hur de äter. Det är sökandet efter sambandet djur/föda som 
utmynnar i de experiment som designas och iordningställs och som aktiviteten 
slutligen mynnar ut i. 
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Nivå 3 - Att rikta uppmärksamheten mot en metareflekterande 
nivå 
Användningen av ett metareflekterande förhållningssätt i relation till lärandets 
objekt kan, jämföras med bygget av den relevansstruktur som bland annat Mar-
ton och Booth (2000) menar är nödvändig för att åstadkomma vissa kvaliteter i 
barns lärande. Ett metareflekterande förhållningssätt innefattar frågor och samtal 
om varför man gör som man gör. Var den direkta gränsen för vad som kan anses 
tillhöra kommunikation på denna nivå går kan vara svår att avgöra. De utsagor 
som urskilts och hänförts till denna nivå har karaktär av distanstagande till det 
direkta innehållet. Resultaten visar att de frågor och förklaringar som ges har 
som syfte att förtydliga användning av redskap men också att förtydliga själva 
relevansen, syftet, med situationen eller någon del av situationen.  

Vid analysen har de utsagor som kan hänföras till denna tredje samtalsnivå sorte-
rats under olika rubriker beroende på det syfte som de olika utsagorna kan sägas 
ha utifrån en metareflekterande nivå. De syften som synliggörs vid analysen är 
Att förklara artefakter, Att rikta uppmärksamheten mot aktivitetens syfte
och Att medvetande göra barnen om sitt eget lärande. 

Att förklara artefakter 
Vid något tillfälle avbryter läraren samtalet gällande det direkta innehållet och 
kommunicerar med barnen om hur de ska använda de artefakter som finns. L:
”Du ska tänka så här att när du har ett förstoringsglas så ska du ha det så här 
nära ögat.” (L visar genom att demonstrera.) Ett annat exempel rör då miljön för 
gråsuggornas trivsel och förhållande till skog och burk diskuteras. Läraren bryter 
samtalet och ger en vidare förklaring till begreppet burk. L: ”Detta är en burk 
som vi har köpt i en affär. Sådana burkar finns inte i skogen.” 

I syfte att rikta uppmärksamheten mot aktivitetens syfte  
Kommunikation som kan härledas till en metareflekterande nivå riktar alltså 
uppmärksamheten mot syftet med aktiviteten. Syftet diskuteras då i termer av att 
göra eller ha gjort något. Vid några tillfällen återkommer till exempel läraren till 
frågan ”Vad var det vi skulle ta reda på nu?”: 

Lars: Hur de äter och vad de äter.  
L: Om de gillar de här tre löven som du har lagt ner här.  

Mot slutet av aktiviteten gör läraren en slags sammanfattning av vad som är be-
stämt och iordningställt.  

L: /…/i den här burken, där som är mossa, där ska vi se om de här 
tre gillar mossa /…/. Det är nästa vecka det är torsdag, idag, sen 
är det fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag ses vi igen. (L håller 
upp fingrar efterhand som räknar.)

Läraren riktar också uppmärksamheten mot vad barn och lärare har åstadkommit. 
Detta förhållningssätt kan fungera som ett sammanfattande avstamp inför fort-
sättningen av aktiviteten, en slags repetition. Något av ”att det var här vi slutade 
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och nu ska vi gå vidare”. Ett exempel på det är då tillverkningen av djur som ska 
bo i stubben ska sätta igång:  

L: Och vi hade tänkt så här att idag så ska vi göra egna husdjur 
som ska bo i vår stubbe. Titta här (L pekar på stubben som står vid 
sidan av) vad vi har gjort. En stubbe har vi gjort. /…/ Vi har gjort 
en egen stubbe så vi kan göra egna djur till den. 

  
Ett annat exempel är då läraren ger en tillbakablick på händelseförloppet:  

L: Det var längesen, kommer ni ihåg när vi tog in stubben på bor-
det och när vi tittade med alla djuren (gör gester med händerna) de 
sprang nästan iväg för oss. Kommer ni ihåg det?. /---/  
L: Och nu, nu är vi i mål. (Håller ut händerna tittar runt på alla 
barnen.) Nu har vi gjort en egen stubbe. 

Vid något tillfälle förekommer det också att läraren talar om vad som pågår på en 
generell nivå. Läraren lämnar då den konkreta ”göra nivån” och lanserar ett 
övergripande begrepp för det man håller på med. Detta sker då lärare och barn 
bestämt sig för att se vad och hur gråsuggorna äter och har stoppat djur och olika 
föda i burkar:  

L: Det här blir ju jättespännande, vet du vad (läraren riktar sig till 
ett barn) detta kallas när du har gjort det här? /---/ 
L: ”Nu har du satt igång ett experiment (pekar på burken). Du ska 
ta reda på om alla gråsuggor äter upp alla löven. 

En liknande situation förekommer då stubben skall tillverkas och alla är engage-
rade i att limma tidningspapper på hönsnät. Då detta nät används i arbetet har det 
hela tiden gått under benämningen ”hönsnät”. Men under limarbetet säger en 
pojke, i det att han limmar på själva nätet (och inte på pappret): ”Jag målar på 
metallet”. Pojken återkommer till metall som begrepp vid flera tillfällen och det 
snappas också upp av ett annat barn. Men det här får inte något bemötande av lä-
raren. 

Att medvetandegöra vad lärandet resulterat i 
Ytterligare en dimension av metareflekterande samtal står att finna då uppmärk-
samheten riktas mot vad barnen har lärt sig. L: ”Tycker om löv, det har du lärt 
dig att gråsuggor gör.” Ett annat exempel på denna metakommunikativa rikt-
ning är då  läraren med barnens hjälp sammanfattar arbetet med Livet i stubben: 

L: /…/ Nu har vi gjort en egen stubbe. Vi vet alla /…/ djuren, vilka 
som ska vara i stubben. Det visste ni (pekar runt på barnen) ni har 
lärt er så mycket. /---/  
L: I alla fall så vet ni, ni har lärt er att djuren i stubben (pekar mot 
stubben, tittar runt på alla barnen, böjer sig fram mot dem) ja de 
tycker om att vara nära mossa. Det har ni lärt er (höjer ett finger).
Ni har också lärt er att djuren tycker om…? 
Fia: Löv. 
L: Det finns löv i vår stubbe. 
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Då aktiviteterna analyseras utifrån denna nivå har jag som forskare inte någon 
kännedom om vad som kan ha hänt före det att aktiviteterna äger rum. Jag kan 
alltså inte uttala mig om huruvida barnen har någon förförståelse inför det som 
komma skall och om syftet med det som skall äga rum på något sätt kommunice-
rats med barnen i förväg. Det jag kan uttala mig om är det som blir synligt under 
själva aktiviteternas genomförande.   

Rent generellt kan väl sägas att det inte förekommer några samtal som rör re-
spektive situations varförperspektiv, det vill säga själva syftet med situationen. 
Det förekommer inte heller några samtal som har till syfte att synliggöra indivi-
ders lärprocesser. Den kommunikation av metareflekterande karaktär som före-
kommer har som syfte att rikta fokus mot vad som skall göras, tittats på eller hur 
ting skall användas alltså en form av förtydligande angående situationens vad- 
och huraspekter.  Vid något tillfälle förekommer det också att läraren tar distans 
till det som sker, lämnar ”görafasen” och uttrycker sig på en generell nivå om si-
tuationen som till exempel då experimenten designas och läraren lanserar be-
greppet experiment. De samtal som för övrigt kan härledas till denna tredje nivå 
handlar om att medvetendegöra vad lärandet har resulterar i. Läraren lämnar ock-
så här den direkta situationen och uttrycker sig om vad barnen har lärt sig genom 
de aktiviteter som genomförts:  ”Du har lärt dig att gråsuggor tycker om löv.” 
”Ni har lärt er att gråsuggorna tycker om mossa och löv.”  

Sammanfattning 
Läraren riktar på den konkreta nivån uppmärksamheten åt olika håll. Materialet 
som finns framför barn och lärare utgör utgångspunkt för samtalen. Jämförelser 
mellan olika växters och djurs färg och form görs. Olikheter och förändring över 
tid uppmärksammas. Läraren problematiserar också vissa begrepp, vilket utma-
nar barnen att uttrycka sin mening och sätta ord på sin förståelse. Analysen visar 
också att läraren tar tillvara barnens uppfattningar i resonemangen. Läraren för-
stärker uttalanden genom att till exempel upprepa eller knyta tillbaka till något 
barnen har sagt tidigare under en situation. Däremot förekommer inte något sys-
tematiskt tillvaratagande av de erfarenheter barn har med sig in i de aktuella situ-
ationerna.. Det förekommer inte heller någon exponering av variationer i sätt att 
erfara begrepp, situationer och skeende. Intrycket är att om barns erfarenheter tas 
tillvara är beroende av vad som skall uppnås med den specifika situationen.  

Resultaten visar också att flera dimensioner av generella strukturer och samband 
synliggörs under arbetet med Livet i stubben. Sambandet mångfald av djurarter i 
förhållande till stubben diskuteras. Barn och lärare iakttar nyanser, likheter och 
skillnader, man sorterar och klassificerar. Andra samband med naturvetenskaplig 
anknytning som lyfts fram är delar av kretslopp, sambandet byggnad och beteen-
de och djurs samspel inom den egna arten eller med andra arter. Analysen inne-
håller också situationer som rör djurs livsvillkor där barn problematiserar djurs 
behov av luft i experimentburkarna, men där de förblir obesvarade.  
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Resultatanalysen av den tredje samtalsnivån visar utsagor som jag valt att härle-
da till ett metareflekterande förhållningssätt. Jag kan emellertid ställa mig något 
tveksam till min tolkande hållning. En metareflekterande samtalsnivå handlar om 
att kommunicera en situations varförperspektiv. Var den direkta gränsen för vad 
som kan anses tillhöra kommunikation på denna nivå kan, som jag nämnde förut, 
vara svår att avgöra. Jag menar att detta avgörande också kan ligga på en indi-
vidnivå och vara beroende av vad en individs medvetande är inriktat på. Här har 
jag emellertid valt att ta med utsagor som innehåller någon form av distansta-
gande från den direkta situationen. Läraren lämnar agerandet i situationen och 
uttrycker sig om situationen istället. De utsagor som då, med något undantag, 
härleds till denna nivå karakteriseras av ett slags uppsummering och/eller disci-
plinering kring situationens vad- och hur perspektiv. 
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10 Diskussion
I det här avslutande kapitlet förs två diskussioner. Jag inleder med att kritiskt 
granska den metod jag valt. Jag belyser studiens möjlighet till generaliserbarhet 
och diskuterar de analysredskap jag använt. Jag diskuterar också hur den metod 
jag valt för insamling av det empiriska materialet kan ha påverkat min roll som 
forskare och de lärare och barn som medverkar i studien.  

I kapitlets senare del övergår jag till att diskutera studiens resultat i förhållande 
till det övergripande syftet. Jag lyfter fram några aspekter som visat sig ha bety-
delse för vad som händer med lärandets objekt i förskolan.  

Metoddiskussion 
Undersökningen som ligger till grund för studiens resultat har genomförts med 
hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Studien skall ses som en fallstudie. Vad 
kan då en bild av det slag jag presenterat bidra med i ett större perspektiv då för-
skolan i allmänhet blir utgångspunkt för diskussionen? Kvalitativt inriktad forsk-
ning grundar sig på ett antagande om att verkligheten måste ses holistiskt och 
som stadd i ständig förändring (Merriam, 1994). Verkligheten konstitueras ge-
nom de relationer som skapas mellan individens inre erfarenheter och de erfa-
renheter som görs i en yttre verklighet. I föreliggande studie ses lärande som en 
relationell process. Förståelsen av situationen kan då inte skiljas från förståelsen 
av det fenomen som är i fokus (Marton & Booth, 2000). Med denna utgångs-
punkt skulle man å ena sidan då kunna hävda att den bild denna studie ger av hur 
innehållsaspekter behandlas i förskolan är forskarens speciella bild. Å andra si-
dan kan det vara svårt att hitta någon allenarådande ”sann verklighet” att jämföra 
studiens resultat med. Själva poängen med kvalitativt inriktad forskning kan sä-
gas vara att synliggöra vad som sker i det som synes ske. Genom att forskaren 
närmar sig en autentisk situation och försöker se något ur de inblandades per-
spektiv, skapas möjlighet för förståelse men också för förklaringar. Under forsk-
ningsprocessen sker därför hela tiden ett växelspel mellan närhet och distans 
(Holme & Solvang, 1991). De bilder som växer fram ur materialet kan i sin tur 
bidra till ny kunskap och medvetenhet kring en aspekt också i ett vidare sam-
manhang. Genom mina studier av en speciell förskolas sätt att ta sig an en natur-
vetenskaplig innehållsaspekt och genom att få förståelse för vad som sker med 
lärandets objekt i såväl ett vad- som ett hurperspektiv, anser jag mig kunna syn-
liggöra en del mönster och sammanhang. Dessa kan vara till hjälp också då läro-
planens innehållsaspekter diskuteras i en allmän förskolepraktik.  

Kvalitativt inriktade studier kan utsättas för kritik gällande grad av generaliser-
barhet (Bryman, 2002). Bryman bemöter en sådan kritik och menar att syftet 
med kvalitativa studier inte är att generalisera data mellan populationer. Då gene-
raliserbarhet i kvalitativt inriktade studier diskuteras är det istället kvaliteten på 
de teoretiska slutsatser som formuleras som utgör grund för bedömning av en 
generaliserbarhet.  
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Då fenomenografin diskuterar generaliserbarhet är syftet snarare att påvisa 
mönster i det som studeras än att ge förklaringar (Kroksmark, 1987; Föllestad, 
Wallöe & Elster, 2001). I föreliggande studie har jag använt definitioner och be-
grepp som jag hämtat från fenomenografin dessa har hjälpt mig att kategorisera-
en lärsituations olika delar och att hitta avgränsningar för mitt forskningsfokus. 
Definitionen av ’lärandets objekt’ och ’lärandets akt’ har dels gett mig möjlighet 
att identifiera, urskilja och diskutera varje del för sig men också varit redskap 
med vars hjälp jag kunnat skapa en sammanhängande bild av vad som händer 
med lärandets objekt i förskolan. Genom uppdelning har mönster synliggjorts 
vilka bidrar till den slutliga helhetsbilden. Jag menar att denna begreppsapparat 
och det tillvägagångssätt jag använt kan ha ett allmängiltigt intresse. I dagens 
förskola lyfts till exempel behovet av pedagogisk dokumentation som underlag 
för verksamhetsutveckling ofta fram. De avgränsningar och definitioner jag an-
vänt i min studie kan överföras till en förskolepraktiks olika situationer och 
sammanhang. Med hjälp av den fenomenografiskt grundade begreppsapparaten 
kan en lärsituations olika delar fokuseras och mönster sökas. På så vis kan under-
lag för kritisk reflektion och granskning skapas och professionsutveckling ske. 

Studien är genomförd med hjälp av videoobservationer. I egenskap av forskare 
har jag varit närvarande under alla de observerade situationerna. Min roll har va-
rit klart avgränsad till att sköta videokameran. Jag har alltså inte varit en aktiv 
deltagare i de aktiviteter som förekommit. Flera forskare menar att då man deltar 
i en verksamhet som observatör kan det uppstå situationer som ligger nära en ak-
törsroll (Holme & Solvang, 1992; Merriam, 1994). Dilemman kan uppstå som 
gör att forskaren får lämna sin roll och träda in i aktörsrollen. Det kan uppstå si-
tuationer då barn behöver hjälp eller stöd på något vis eller att ett barn helt enkelt 
vänder sig till forskaren och vill involvera denna i situationen. Det kan också 
vara så att forskarens blotta närvaro indirekt kan påverka de involverade aktörer-
nas förhållningssätt så att de inte agerar på samma sätt som om forskaren inte 
hade varit där. Under de aktuella observationerna förhöll det sig så att det alltid 
fanns minst en lärare närvarande tillsammans med ett eller flera barn. Aktivite-
terna var förberedda och leddes av en lärare. Jag kan därför inte säga att jag blev 
indragen i några situationer som gjorde att dilemman mellan olika roller uppstod. 
Det var också vanligt att lärarna själva dokumenterade verksamheten med video-
kamerans hjälp. Barnen var vana vid att det fanns en i rummet som filmade och 
kanske stördes de då inte heller så mycket av det. 

Vad gäller frågan om min närvaro som forskare påverkat studiens medverkande 
lärare indirekt så är det svårt att uttala sig om det. Förmodligen var det så. Det är 
väl inte någon som är helt oberörd av att ständigt bli iakttagen. Vad som kan sä-
gas är att observationerna genomfördes vid flera tillfällen under en period av fyra 
månader vilket möjligen kan ha en positiv inverkan på de inblandades agerande. 
Möjligen blev man i någon mån mer van och bekväm med situationen ju längre 
tiden led. Det är ju inte heller så att det aldrig kommer några ”utifrån” på besök i  
en förskola. Lärare i förskolan har en viss vana av att vara i någon mån observe-
rade. Förskolor i allmänhet är ganska öppna verksamheter på så sätt att det ofta 
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förekommer att olika personer är på besök i verksamheten. Det kan vara studen-
ter, föräldrar eller kollegor. Kanske kan också min bakgrund och kulturkänne-
dom om verksamheten inverka positivt på upplevelsen av min närvaro som fors-
kare. Det förhöll sig också så att den aktuella förskolan anmält sig frivilligt till 
deltagande i forskningsprojektet. Det fanns alltså ett eget intresse från lärarnas 
sida av att vara med. Forskningsprojektet kunde bidra till verksamhetsutveckling.  

Vad händer med lärandets objekt? 
Ja vad är det som händer med lärandets objekt i förskolan? Svaret på den frågan 
skulle kunna inledas med ett: ”Ja det beror på….” Utifrån studiens resultat vill 
jag i det följande lyfta fram och diskutera några aspekter. De aspekter jag utgår 
ifrån är Det meningsfulla sammanhanget, Betydelsen av att uppfatta sam-
manhanget, Lärarnas goda intentioner med innehållet, Om språk och med-
lemskap och Den förrädiska fällan.  Avslutningsvis reflekterar jag över vägva-
len i ett framtidsperpektiv. 

Det meningsfulla sammanhanget  
Studiens resultat visar att ’Livet i stubben’ behandlats utifrån en mångfald av 
perspektiv och utifrån olika nivåer. Det övergripande sammanhållande objektet 
har hela tiden varit stubben. Stubben utgör det sammanhang utifrån vilket de oli-
ka innehållen uppstår och kommer i fokus. Lärarna har i studien utan tvekan an-
tagit ett helhetsperspektiv på lärsituationerna och därigenom skapat ett menings-
rum. Studiens historiska exposé visar att olika förhållningssätt till lärandets inne-
håll fått dominera vid olika perioder. Ett genomgående tema har dock varit att en 
så kallad helhetssyn på verksamheten skall råda. 

En sammanhållen kunskapskontext 
En helhetssyn på verksamhetens innehåll kan innebära att olika innehållsaspekter 
behandlas i ett meningsfullt sammanhang och inte delas upp och frigörs från en 
sammanhållande kontext (SOU 1972:26). I föreliggande studie kan stubben sä-
gas utgöra ett sådant sammanhang. Stubben blev den sammanhållande kontexten 
utifrån vilken upptäckter gjordes, experiment designades och beslut om arbets-
processer togs. Intrycket är att det övergripande ämnesområdet Livet i stubben 
inte i detalj var utstakat i förväg och planerat av lärarna. Ramen var given på så 
sätt att ämnesområdet var valt av lärarna. Det var lärarna som hade tagit in stub-
ben och som introducerade fenomenet inför barnen. Uppenbarligen fanns det vis-
sa intentioner med ämnesvalet och en viss beredskap att till exempel tillhanda-
hålla redskap och introducera vissa aktiviteter. En mängd olika innehållsaspekter 
framträdde och blev föremål för barn och lärares uppmärksamhet. De tre teman 
som identifierats (Tema Stubbe, Tema Löv och Tema Djuren i stubben) hade alla 
stubben som utgångspunkt. Ett motsatt angreppssätt skulle kunna ha inneburit att 
olika teman sönderdelats och behandlats var för sig som separata delar, avskilda 
från en sammanhållande kontext.  
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Ett ämnesintegrerat arbetssätt 
Då resultaten analyserats blir också ett ämnesintegrerat arbetssätt synligt. Även 
om innehållet kretsar kring stubben, djuren och löven så förekommer det situa-
tioner då läraren till exempel för in färdighetsträning i matematik, gör kopplingar 
till det egna livet eller uppmanar till ett etiskt förhållningssätt. Övningar och re-
flektioner sker i ett sammanhang. Omsorg, lek och lärande följs åt. Ett ämnesin-
tegrerat arbetssätt har sedan Schrader Breymans dagar präglat svensk förskola 
även om val av innehåll förändrats över tid (Socialstyrelsen, 1987:3; Utbild-
ningsdepartementet, 1998). I ett tema kan flera olika innehållsaspekter berika ett 
bestämt område. Även om aktuellt innehållsområde kretsar kring ett naturveten-
skapligt fenomen så kan tillfällen skapas för till exempel språk- och matematik-
utveckling. Det ämnesintegrerade arbetssättet utgör en del av det meningsfulla 
sammanhanget.  

Att utgå från barn erfarenheter och intressen i en samtalande prak-
tik 
Barnen, i den här studien ges inledningsvis möjlighet att fritt undersöka livet i en 
stubbe. Flera innehållsaspekter behandlas samtidigt som själva upptäckandet och 
de redskap som används diskuteras. En dimension av helhetssyn som också be-
tonats i ett historiskt perspektiv utgörs av att det innehåll som väljs skall ta sin 
utgångspunkt i barns erfarenheter och intressen (SOU 1972:26, Vallberg Roth, 
2002). Lärare i förskolan liksom i andra delar av utbildningssystemet har säkert 
flera olika sätt att definiera vad det i praktiken betyder att utgå från barns erfa-
renheter och intressen en möjlig tolkning kan vara det som min studie visar, att 
låta barn själva få göra upptäckter. Genom att lärarna inte i förväg i detalj hade 
styrt upp innehållet, fanns ett visst utrymme för barnen att reagera och agera efter 
de upplevelser/upptäckter som gjordes. Det fanns också stora möjligheter för lä-
rarna att fånga upp och ta tillvara barns erfarenheter i de samtal som förekom. 
Samtidigt som det fanns utrymme för barnens upplevelser/upptäckter och erfa-
renheter så visar sig också en aktiv lärare. Det är inte så att läraren helt överläm-
nar situationen till barnen. Läraren finns med som en aktiv part. Det är läraren 
som håller i ramarna för aktiviteten, som tillhandahåller redskap och som arran-
gerar situationerna. Det är också läraren som till stora delar skapar utmaningar 
för barnen genom de uppmärksamhetsriktningar och problematiseringar som 
görs.  

I senare års måldokument har nödvändigheten av att utgå från barns perspektiv 
ytterligare fördjupats genom den forskning som finns att tillgå om yngre barns 
lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). Utifrån ett fenomenografiskt grundat 
forskningsperspektiv använder barn sina egna erfarenheter för att förstå fenomen 
i omvärlden. Hur barnet uppfattar omvärlden är alltså beroende av de erfarenhe-
ter de bär med sig (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Uttrycket ”det 
kompetenta barnet” kan ses i ljuset av denna vetskap (Sommer, 1997). Barn 
kommer inte till förskolan som ”tomma kärl”. Barn har kunskaper och erfarenhe-
ter med sig som de behöver få knyta och koppla till de erfarenheter som görs 
inom förskolans ram. Frågan är hur dessa kunskaper och erfarenheter tas tillvara.  
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Resultatanalysen visar att det i hög grad är läraren som är den aktive när det gäll-
er användningen av Akter som riktning. De tillfällen då det är barn som framstår 
som aktiva vid akters användning är då det gäller att rikta uppmärksamhet. Det 
andra undantaget är då det gäller att svara på frågor. Resultatet visar att det fram-
för allt är barn som är de som svarar på frågor, då ställda av läraren.  På så vis 
kan man säga att ett i någon mån traditionellt mönster av en frågande lärare och 
ett svarande barn framträder ur materialet. Skillnaden är att de frågor och pro-
blematiseringar läraren gör framförallt är formade som öppna frågor. Det finns 
alltså inte något direkt rätt svar läraren är ute efter. Syftet är mer att skapa fun-
deringar, att få barn att tänka ett steg längre, utifrån ett fenomen eller begrepp 
som är i fokus. Studiens resultat visar att det finns en praktik som inbjuder till 
samtal kring lärandets objekt. Det är tillåtet att fundera, fantisera och att inte veta 
de ”rätta” svaren. Inriktningen på hur samtalet utvecklas över tid är det som får 
avgöra vilket objekt för lärande som synliggörs och på vilken nivå. Vad som sker 
i stunden i mötet lärare, barn och innehåll är därmed av avgörande betydelse.  

Betydelsen av att uppfatta sammanhanget 
Analysen av det empiriska materialet visar att de metareflekterande inslag som 
förekom kan sägas ha som syfte att rikta fokus mot vad som ska göras, är gjort 
eller hur redskap skall användas (se kapitel 9). Det handlar om ett slags förtyd-
ligande av situationens vad- och hurperspektiv. De observerade situationerna in-
nehåller däremot inte någon metareflekterande kommunikation som rör situatio-
ners varförperspektiv, själva syftet med den aktuella situationen, metareflekte-
rande frågor som till exempel ”Varför är det intressant att studera Livet i stub-
ben?” eller ”Varför ska vi prata om gråsuggans näringskedja eller lövets färg-
skiftningar?”. Här utelämnades barnen till ett eget sökande efter mening. Hur 
barnen förstod situationen kan endast bli föremål för spekulation. 

Forskning om barns lärande har visat att det ofta finns ett visst mått av förgivet-
tagande i lärarens förhållningssätt till barn och det aktuella lärandeobjektet 
(Pramling, 1988). Läraren förutsätter att barns uppmärksamhet är riktad åt ett 
visst håll. Flera forskare påpekar att hur individer tolkar en situation är beroende 
av de erfarenheter individen bär med sig och hur de sätts i relation till hur helhe-
ten i situationen uppfattas (Osborne, 1999; Marton & Booth, 2000; Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Därför kan man som lärare inte förut-
sätta att allas medvetande är riktade mot samma sak. Hundeide (2003) menar till 
och med att det är i barnets förtolkningsramar, alltså sätt att uppfatta situationen, 
som barnets förutsättningar för lärande finns. Betydelsen av att medvetandegöra 
och reflektera över den aktuella situationens relevansstruktur poängteras således. 
Det gäller att som lärare kommunicera och rikta uppmärksamheten mot vad, hur
och varför vi gör som vi gör.  

Barnens förtolkningsramar kommunicerades inte i den aktuella situationen. Det 
förekom inte något systematiskt tillvaratagande av de erfarenheter och kunskaper 
som barnen hade med sig in i de aktuella situationerna. Lärarna valde att genom-
föra Livet i stubben i ett här-och nuperspektiv med fokus på vad- och hurfrågor. 
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Vad som ligger bakom lärarnas förhållningssätt kan jag som observatör endast 
spekulera i. Jag vet inte om det var ett medvetet eller omedvetet val av de aktuel-
la lärarna. Forskning visar emellertid som ovan nämndes att lärare ofta tar för gi-
vet att barns uppmärksamhet är riktad åt ett visst håll (Pramling, 1988). ”Att vi 
alla förstår hur vi ska uppfatta vad situationen går ut på.” Väsentliga inslag för 
den gemensamma uppmärksamhetsriktningen tappas bort. Osborne (1999) po-
ängterar i likhet med Marton och Booth (2000) betydelsen av att kommunicera 
situationens relevansstruktur. Vid samtal tar man som individ in hela situationen 
- sammanhang, verbal kommunikation, kroppsspråk, miljö och så vidare - och 
gör sina tolkningar utifrån det. Hundeide (2003) använder begreppet ”diskursiv 
metakunskap” och syftar då på de förtolkningsramar som barn för med sig in i en 
aktuell situation. Hundeide, i likhet med Marton och Booth, menar att det är i 
barnets förtolkningsramar som barnets förutsättningar att förstå och delta i den 
aktuella situationen finns. Bruner (2002) ger också uttryck för att skolundervis-
ning är situerad. Utifrån detta synsätt menar Bruner att det sätt på vilket barn 
upplever sin förskola eller skola bestämmer den mening de tillskriver den. 

Med ovanstående resonemang i bakgrunden kan det vara på sin plats att fundera 
över hur de aktuella lärarna ville att barnen skulle uppfatta de olika situationerna. 
Mot vilken bakgrund skulle innehållet och de upptäckter som gjordes tolkas? 
Hur uppfattar barnen innehållet i de olika situationerna? Vilka förväntningar på 
sin förskolas verksamhet och de aktiviteter som genomförs är de här barnen bära-
re av? Det är i detta sammanhang Akter som uttryckssätt kommer in i bilden och 
ter sig särskilt intressant. I följande avsnitt kommer jag att vända tillbaka till de 
Akter som uttryckssätt vilka urskilt sig ur analysen av lärandets akt. Jag vill då 
diskutera dem i ljuset av vad som kanske skulle kunna härledas till delar av en 
möjlig förskolepraktik.  

Lärarnas goda intentioner med innehållet 
Resultatanalysen visar att samtliga teman innehåller inslag av Akter som ut-
tryckssätt. De samtal som förs präglas i hög grad av ett antropomorfistiskt och 
eller ett lekröst inspirerat uttryckssätt. Resultatanalysen visar också att det finns 
en skillnad i de syften de här uttryckssätten används och vem som kan tillskrivas 
vilka formuleringar. 
  
Tidigare forskning har som tidigare nämnts (se kapitel 8) utifrån olika förklar-
ingsmodeller tillskrivit barnen ett antropomorfistiskt uttryckssätt (Piaget, 1968; 
Carey, 1985). Helldén (1992; 2005) som följt barns uppfattningar av naturveten-
skapliga fenomen i longitudinella studier har också funnit att barnens utsagor 
präglas av ett antropomorfistiskt uttryckssätt och att detta uttryckssätt visat sig 
vara resistent för påverkan. Vad skiljer då ovanstående undersökningar från före-
liggande studie? Det jag här vill lyfta fram är att ovan refererade undersökningar 
har haft barnen och barns uppfattningar i fokus. Barn har intervjuats enskilt om 
hur de uppfattar ett naturvetenskapligt fenomen. Intervjusituationen kan också ha 
varit urskild ur ett sammanhang. Föreliggande undersökning, däremot, omfattar 
både barn och lärare. De observationer som studien bygger på utgår från auten-
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tiska sammanhang i förskolemiljö. Kanske är det denna utgångspunkt som gör 
att det nu kan framskymta en något annorlunda bild vilken kan ge ytterligare 
kunskap om barns användande av antropomorfistiska uttryckssätt. Barnen får de 
här uttryckssätten någonstans ifrån, det är en del av barnens erfarenhetsram som 
kommer till uttryck i dessa situationer. Det kan då konstateras att det i den här 
studien är läraren som i hög grad är bidragsgivare till den referensramen. 

Hur kan man se på värdet av att använda ett antropomorfistiskt uttryckssätt? Re-
sultaten av Helldéns (1992; 2005) undersökningar visar att de barn som utvecklat 
en djupare förståelse av naturvetenskapliga fenomenen i stor utsträckning använt 
antropomorfistiska föreställningar under de inledande intervjuerna i hans studie. 
Helldén menar att antropomorfistiska förställningar kan hjälpa barn att förstå och 
beskriva naturvetenskapliga fenomen som ett led i utvecklingen mot en mer ut-
vecklad/vetenskaplig förklaring. Antropomorfistiskt präglade förklaringsmodel-
ler behöver som jag visar i denna studie, inte betyda att barn tillskriver växter 
mänskliga förmågor utan att formuleringarna helt enkelt väljs för att beskriva ett 
visst fenomen. Zohar och Ginossar (1998) har undersökt äldre elevers använd-
ning av och inställning till antropomorfistiska uttryck inom biologiundervisning. 
Resultatet visar att användning av antropomorfistiska och teleologiska (ända-
målsenliga) uttryck inte hindrar utvecklingen av naturvetenskaplig förståelse. 
Tvärtom menar Zohar och Ginossar (ibid) har användningen av dessa uttrycks-
sätt ett pedagogiskt värde. Zohar och Ginossar föreslår att användning av antro-
pomorfism och teleologiska uttryck bör bli en legitim del av undervisning inom 
biologi och att värde och betydelse bör undersökas ytterligare.   

En lek-, omsorgs- och lärandepraktik 
Frågan är hur man ska se på användandet av Akter som uttryckssätt och vilka 
syften de kan tjäna kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv. Då lekröst an-
vänds av lärarna i föreliggande studie är syftet inte i första hand att leka. Syftet är 
att genom lekrösten fånga barnens uppmärksamhet för det objekt för lärande som 
är i fokus.  Det är alltså inte leken i sig som är målet. Lek används här för att 
uppnå något annat. Liknande resultat visade Tullgrens (2003) undersökning. De 
vuxna väljer att utnyttja lekens form för andra syften än att primärt leka. Under-
sökningar visar att lek kan ha skiftande innebörder och avsikter men att när barn 
väljer lekens form gör de det för att de i första hand vill leka. Med Knutsdotter 
Olofssons (1993) definition av lek kan man förstå lek som en mental inställning 
där det som görs och sägs inte skall tolkas bokstavligt. Däremot finns det en 
verklighet bakom och som grund för leken. Att leka är då att kunna transformera 
verklighet till något annat än vad det ser ut att vara att kunna låtsas något. Att 
något är på lek eller man vill leka meddelar man sin omgivning genom någon 
form av metakommunikativ signal. Det kan vara en blick, någon rörelse eller helt 
enkelt en muntlig överenskommelse om att ”nu ska vi leka”.  ”Riktig” lek präg-
las av ömsesidighet och samförstånd. I den ”riktiga” leken är vi på någorlunda 
samma jämställda nivå oberoende av ålder eller styrka.  

Även om vuxna är aktiva i att lära barn lekens grunder så tillskrivs leken i hög 
grad barnen, det är barnens medium (ibid). Man skulle då kunna tänka sig att det 
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vore så att barnen gärna skulle välja lek som uttryckssätt eller vara snabba att föl-
ja lärarens signaler i de aktuella situationerna. Föreliggande undersökning visar 
emellertid att då barn använder lekens uttryckssätt är det inte vid något tillfälle 
som svar på lärarens lekuttryck. Barnen ger alltså inte något intryck av att i av 
läraren tillrättalagda situationer vilja föra in lekens uttryck på samtalsarenan. 
Kanske är det så att barnen genomskådar situationerna. Det är inte lek som är det 
primära syftet. 

Vilka konsekvenser kan lärares användning av lekröst få för barns förståelse av 
lärandets objekt? Är det ”på lek” eller är det ”på riktigt”? Hur förstår barnen lära-
rens budskapet? Analysen av resultatet visar på situationer då förvirring om vad 
som åsyftas uppstår. Det bakomliggande syftet till varför man som lärare i för-
skolan använder lekröst kan jag här endast spekulera i. Paralleller kan dras till 
min diskussion kring det antropomorfistiska uttryckssättet. Vad finns det för dol-
da antagande om vad som är god förskolepraktik? Kanske är det så att lek blir ett 
medel att försöka locka till intresse. Något som tenderar att bli för ”allvarligt” 
måste livas upp med hjälp av låtsaslek eller dramatiseringar. Lekrösten blir ett 
medel att binda ihop lek med lärande. 

Resultaten visar att lärarna använder de antropomorfistiska uttryckssätten som ett 
redskap för att uppnå något. Det tema som innehåller flest inslag av detta ut-
tryckssätt är tema Djuren i stubben. Inom detta temas ram blir det synligt hur lä-
raren använder antropomorfistiska uttryck när samtalet rör djurs behov till ex-
empel av föda, omsorg, och kamrater. Likaså diskuteras djurs känsloupplevelser 
och familjerelationer med hjälp av antropomorfistiska uttryck. En möjlig tolk-
ning skulle kunna innebära att lärarens agerande här tjänade dubbla syften. Det 
kan förhålla sig så att läraren har en strävan att utveckla barnens personlighet här 
i namn av naturvetenskap. Genom att ta djuren som utgångspunkt görs jämförel-
ser med det egna livet. Jämförelser som kan stimulera utvecklingen av till exem-
pel en empatisk förmåga eller olika värdegrundsaspekter. Samtidigt som barnen 
ges en möjlighet att utveckla innehållsmässiga kunskaper om i det här fallet grå-
suggornas liv så ”passar man på” att också utnyttja situationen för barnens per-
sonlighetsutveckling. 

Med utgångspunkt från ett relationellt och erfarenhetsbaserat sätt att se på läran-
de skapas barns förutsättningar för lärande utifrån vilket sällskap och i vilken 
miljö de vistas i. Hundeide (2003) menar att lärare är bärare av olika normativa 
föreställningar om barn, av vad som är god uppfostran, vem barnet ska bli och 
vad som kan anses vara god förskolepraktik, så kallade metakognitiva kontrakt 
om barns utvecklingsriktning. De konkreta målsättningar som lärare har i försko-
lans vardag justeras efter de här överordnade kontrakten. Den genomgång jag 
gjorde rörande forskning om hur lärare i förskolan ser på sitt uppdrag visar inte 
någon entydig bild. Olika undersökningar visar utifrån Hensvolds (2003) exem-
pel att å ena sidan värnar lärare barns sociala kunskap och färdighetsträning, me-
dan andra lärare talar om uppdraget i form av kompensatoriska motiveringar. Yt-
terligare en grupp lärare värnar barns tänkande och problemlösning. Skolverkets 
utvärdering (Rapport 239, 2004) visar att lärare i förskolan tycks vara bärare av 
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ett ”Educare concept” vilket definieras som att pedagogik och omsorg förenas i 
en vardaglig praktik. De resultat studien visar på skulle kunna ses utifrån ovan-
stående resonemang.   

Studiens historiska exposé visade att barns personlighetsutveckling varit den ut-
vecklingsinriktning som stått i förgrunden i förskolans historia (Öhman, 1991; 
Johansson, 1994; SOU 1972:26). Det är först genom läroplan för förskolan (Ut-
bildningsdepartementet, 1998) som olika innehållsaspekter på allvar framhålls 
som väsentliga i sig. Även om innehållsaspekterna synliggörs i dagens styrdo-
kument så poängteras samtidigt betydelsen av att i den pedagogiska praktiken in-
tegrera omsorg, fostran, lek och lärande. Inte något område skall få företräde 
framför ett annat utan alla ses som lika självklara och som en förutsättning för 
varandras utveckling. Vad händer om användningen av Akter som uttryckssätt 
ses i förhållande till denna vetskap? Kanske är det så att ’Akter som uttryckssätt’ 
blir ett medel med vars hjälp innehållet anpassas till ett ”educare concept”. Akter 
som uttryckssätt blir den scenkostym varigenom omsorg, lek och lärande tolkas. 
Då förskolan arbetar med en innehållsaspekt som i det är fallet ett naturveten-
skapligt sammanhang anpassas innehållet till den här scenkostymen, till de här 
överordnade kontrakten för vad som är god förskolepraktik. Naturvetenskapen, i 
det här fallet, riskerar då att i själva verket bli en täckmantel för något annat. 

Det får inte bli för allvarligt 
Dewey (2002) för ett resonemang om varför antropomorfistiska och animistiska 
uttryckssätt används av vissa lärare. Han menar att en sönderdelning av olika in-
nehållsaspekter i ämnen bidragit till en fragmentiserad uppdelning av olika inne-
håll. Naturkunskapen i skolan kan enligt Dewey sägas vara ett exempel på hur ett 
kunskapsinnehåll blivit lidande av att stoffet presenterats på ett osammanhäng-
ande sätt. Delar har studerats för sig utan hänsyn till organiska helheter. Sönder-
delning av ämnesinnehåll och en fragmentiserad uppdelning av faktakunskaper 
kan bidra till att barns intresse avtar. Det blir helt enkelt för svårt att hålla intres-
se och kreativitet vid liv. Ett animistiskt uttryckssätt blir då ett sätt att klä natur-
liga fakta i myter, berättelser, lek och drama för att därigenom väcka och locka 
till intresse. Dewey menar att denna metod ”var dum” (ibid). För att kompensera 
att sönderdelade fakta slitits ur sina sammanhang tog man till ”artificiella och 
känslosamma associationer”. En mänskligare atmosfär eftersträvades. Dewey be-
tonar istället vikten av att se naturläran som en del av naturen. När naturen be-
handlas som en helhet, i sina egna naturliga samband och samröre med mänskligt 
liv så behövs inte några artificiella lösningar. 

Om resultatet i min studie som visar på användningen av Akter som uttryckssätt 
ses utifrån ovanstående historiska arv skulle Deweys tolkningsinriktning vara 
möjlig. Då förskolan arbetar med olika innehållsaspekter får det inte bli ”skol-
mässigt”. Förskolans pedagogik har genom historien betonat betydelsen av att 
utgå från barns intressen till skillnad från givna ämnen inom bestämda ramar. 
Samtidigt som detta argument lever lika konsekvent i dagens måldokument så 
lanseras kravet på arbete med olika innehållsaspekter. Kanske kan detta medföra 
en dilemmasituation för många lärare. Olika tolkningar om vad arbete med olika 
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innehållsaspekter innebär ger avtryck på det pedagogiska ledarskap som följer. 
Lärare i förskolan kan kanske också uppleva ett innehåll med naturvetenskaplig 
anknytning, som särskilt svårt att känna sig hemma med. Det antropomorfistiska 
uttryckssättet blir då precis som Dewey lyfter fram, ett sätt att ”liva upp” det 
hela. Genom att klä begrepp, händelser, sammanhang i mänskliga termer eller i 
lekens form hoppas läraren väcka intresse och nyfikenhet för innehållet hos bar-
nen. Akter som uttryckssätt blir ett sätt för läraren att anpassa innehållet i rela-
tion till en lek-, omsorgs- och lärandepraktik. 

Om språk och medlemskap 
Min studie visar att då barn använder ett antropomorfistiskt uttryckssätt så gör de 
det främst som språk, för att kunna förmedla sig.  Men språket som används kan 
inte kallas naturvetenskapligt. Barn använder helt enkelt det språk de kan och har 
erfarenhet av och de referensramar som erbjuds. Resultaten i min studie visar att 
läraren i hög grad är bidragsgivare till det språket, till detta sätt att uttrycka sig 
på om naturvetenskapliga fenomen. Det språk som används har andra referens-
ramar än naturvetenskapens. 

Jag vill införa ytterligare en möjlig tolkning av vad som kan ligga bakom att lä-
rarna använder antropomorfistiska uttryckssätt. Tolkningen tangerar det som Ca-
rey (1985) lyfter fram om att användning av antropomorfistiska uttryckssätt kan 
vara ett tecken på brist på biologisk kunskap. Det kan ju vara så att lärare i för-
skolan inte själva har tillträde till det naturvetenskapliga samtalet. De kanske inte 
äger de ”rätta” begreppen, eller känner sig bekväma med dem. Lärare i förskolan 
har en del kunskaper om naturen och om naturvetenskapliga fenomen, men be-
traktar sig kanske inte som naturvetare. I brist på ett språk som kan sägas tillhöra 
det naturvetenskapliga samtalet används så det vardagliga språket/omsorgs-, lek- 
och lärandespråket.  

Resultaten innehåller situationer där det är barn som problematiserar kring ett in-
nehåll medan läraren väljer att låta samtalet övergå i något annat. En situation 
kan innehålla många vägval som jag som forskare inte vet något om, men en an-
ledning till att läraren väljer andra samtalsämnen eller uttryckssätt än det inne-
hållsrelaterade skulle kunna vara avsaknad av innehållsmässig kompetens.  Kan-
ske var det så att läraren inte själv kände sig förtrogen med innebörden i ett fe-
nomen. Situationen utnyttjades då inte för att utmana barnens funderingar. Sam-
tidigt kan det konstateras att barnen ville veta, de ställde frågor dels genom att 
läraren väckte nyfikenheten men också utifrån de egna funderingarna. Jämförel-
ser kan göras med Vygotskijs (1995) teori om den proximala utvecklingszonen. 
Barnen var på väg att reda i något med sina frågor, men var fanns läraren? 

Det kan då vara av intresse att fundera över om barn behöver få tillträde till en 
specifik språklig diskurs vilken hör ihop med det innehållsområde som är i fo-
kus. Behöver barn i det här fallet tillträde till ett naturvetenskapligt språk? Be-
hövs det i förskolan? Förutom närfrågan så kan frågor också resas om vem som 
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skall ge nycklarna till det språket? Vad har lärare i förskolan för förgivettagna 
antagande om vad som är lämpligt eller inte.  

Sheridan (2001) visar i sin studie att den pedagogiska kvaliteten i förskolan är 
beroende av i vilken utsträckning och hur lärare använder sin kompetens för att 
skapa pedagogiska miljöer. De förskolor som uppvisar en hög kvalitetsgrad ka-
rakteriseras av lärare som har en förmåga att interagera med barnen utifrån ett 
demokratiskt – pedagogiskt perspektiv. Lärarna har ett klart uttalat syfte med vad 
de vill att barn skall utveckla förståelse kring. Aktiviteterna har en klart uttalad 
riktning. Andra undersökningar visar också att en viktig faktor vid barns lärande 
är att läraren själv förstår och har kunskap om de innehållsaspekter som står i fo-
kus (Siraj-Blatchford, & Mac Leod Brudenell 1999; Siraj-Blachford, m.fl., 2002; 
Björneloo, m.fl., 2003). Att lärare i förskolan har kunskaper om läroplanens in-
nehållsaspekter har visat sig vara lika viktiga som i andra delar av utbildningssy-
stemet. För att kunna utnyttja situationer i ett specifikt syfte, ställa frågor, pro-
blematisera och så vidare, så krävs kunskap om det innehåll som skall exponeras. 

Vad händer om läraren använder naturvetenskapliga begrepp och termer för det 
som upptäcks och medvetandegörs? Utifrån denna studies resultat och vetskapen 
om att lärare i förskolan ser olika på sitt uppdrag kan man misstänka att det kan 
finnas olika åsikter också om förhållningssättet till naturvetenskap. Dewey 
(2002) menade att om man som barn eller vuxen skall kunna lära sig ett begrepps 
uttryck eller innebörd så är det en förutsättning att man får använda dem. Det är 
precis som med alla redskap, funktionen måste få upplevas i sitt sammanhang. 
Föreliggande studie utgår från ett naturvetenskapligt innehåll. Om barn skall få 
tillträde till en naturvetenskaplig diskurs så behöver de också ett språk så de kan 
tala med ”de andra”. Schoultz (2002) för ett resonemang om vad det innebär att 
lära sig naturvetenskap. Han menar att det handlar om att bli socialiserad in i en 
diskursiv tradition med speciella termer och regler. Det räcker således inte att 
veta betydelsen av enskilda begrepp. Vad som anses vara väsentligt är att få an-
vända naturvetenskapliga begrepp och termer som redskap i meningsfulla sam-
manhang i en kommunikativ kontext. Jämförelser kan här också göras med andra 
innehållsaspekter. Smith (2000) som är språkforskare säger till exempel att om 
barn ska vilja bli medlemmar i ”läs och skrivföreningen” så måste vi som är 
medlemmar visa hur bra det är att vara med i den föreningen. Vi måste delge 
vinsterna med att bli medlem, poängen, nyttan med att bli en läsare och skrivare 
Ett medlemskap kräver inte några typer av medlemsavgifter eller inträdesprov. 
Medlemmarna är helt enkelt angelägna om varandras intresse och välgång. En 
förutsättning för att lyckas med det är ömsesidighet i kommunikationen. Att man 
vet vad man blir medlem i. 

Den förrädiska fällan 
Lärare är bärare av olika normativa förställningar om vad som är en god försko-
lepraktik (Hundeide, 2003). De konkreta målsättningar som lärare har i försko-
lans vardag justeras efter dessa överordnande kontrakt. I studien kan jag skönja 
en förskolepraktik som präglas av ett specifikt didaktisk förhållningssätt, ett för-
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hållningssätt som till stor del kan få sin förklaring och förankring utifrån försko-
lans historia och de reformivrare, styrdokument och forskare som satt sin prägel 
på verksamheten under olika tider. Akter som uttryckssätt tycks bli det redskap 
som praktiseras av lärarna i syfte att anpassa innehållet till en förskolepraktik. 
Man skulle kanske kunna säga att det råder ett särskilt bildningsideal i förskolan. 

Fritzell (2004) gör en definition av hur ett traditionellt bildningsbegrepp kan 
uppfattas i ett historiskt perspektiv. Den moderna västerländska kunskapsteorin 
kan sägas ha dominerats av två förhållningssätt, där det ena sättet har en subjek-
tiv utgångspunkt och det andra en objektiv. Med en subjektiv utgångspunkt be-
traktas människan som en unik varelse med möjlighet att utifrån egna ställnings-
tagande ta ansvar för sin utveckling. Från den objektiva utgångspunkten handlar 
det om att se på utbildning som avbildning. Det finns en uppsättning kunskaper 
som är ”värdefullt att försöka avbilda”. Det förra handlar om ”vem man ska bli” 
och det andra om ”vad man ska veta”. Med ledord som lek, omsorg och lärande i 
bagaget och en vetskap om att det historiska perspektivet till stor del riktat upp-
draget mot barns personlighetsutveckling vill jag hävda att förskolans bildnings-
ideal har sin förankring i utgångspunkten ”vem man ska bli”. Kanhända är det 
detta bildningsideal som utgör grunden för hur verksamheten planeras, genom-
förs och vad som blir till föremål för lärande. De innehållsaspekter som väljs 
som objekt för lärande blir med den utgångspunkten avhängigt det rådande bild-
ningsidealet. Ett innehåll lyfts fram, pratas om och bearbetas på ett visst sätt och 
med ett visst språk. Naturvetenskapen bäddas in i en omsorg, lek och lärande-
praktik som gör att själva objektet för lärande (Livet i stubben) mer eller mindre 
försvinner på vägen. 
  
Om en individ skall lära sig något måste innebörden i det innehåll som är i fokus 
få en betydelse för individen. Denna innebörd kan uppnås genom att innehållet, 
begreppet, får prövas i olika sammanhang och då upplevas som konstant även 
om situationen varierar (Lindahl, 1996; Marton, Runesson & Tsui, 2004). Min 
fråga blir vad som händer om alla situationer inbäddas i en förskolepraktik vars 
främsta mål är att ensidigt upprätthålla ett bildningsideal som ställer ”vem man 
ska bli” i förgrunden.  Faran är att läraren medverkar till att sudda ut de skillna-
der och mönster som barnet med nödvändighet måste upptäcka för att nå en för-
djupad kunskap om begrepp och fenomen. Med en antropomorfistisk utgångs-
punkt blir människan den konstant som det naturvetenskapliga innehållet (Livet i 
stubben) ska varieras mot vilket kan leda bort från det naturvetenskapliga inne-
hållet. Föreliggande studie visar också att barn gör skillnader. Det är inte barnen 
som för in leken och det antropomorfistiska uttryckssätten. Det förekommer situ-
ationer då barnen visar tecken på osäkerhet om vad som gäller när de här ut-
tryckssätten dominerar samtalet.  

För att lärandesituationen ska peka fram mot situationens relevans och syfte 
krävs att det aktuella objektet tillåts träda fram i form av språk, kunskaper och 
kompetenser som kan härledas till det innehållsområde som står i fokus. Kanske 
skulle man kunna uttrycka det som så: att istället för att låtsas något för att uppnå 
något annat är det mer fruktbart att vara rak och ärlig i kommunikationen. En 
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förutsättning för att uppnå en sådan kommunikation är att lärarna i förskolan sät-
ter sig in i vad olika innehållsaspekter kan innebära utifrån ett vad-och ett hur-
perspektiv, men också i relation till de barn som ingår i den aktuella situationen 
till barnens erfarenheter och intressen. Det behövs en diskussion om vad didakti-
sering i förhållande till ett specifikt innehållsområde och specifika barn kan in-
nebära för förskolans verksamhet. Jag menar att en sådan reflektion dels kan ske 
inom den egna förskolan och det egna arbetslaget, dels i ett vidare sammanhang.  

De nya vägarnas val  
Förskolans verksamhet vilar på en helhetssyn vad gäller barns utveckling där i 
dagens måldokument personlighetsutveckling och kunskapsutveckling ses som 
varandras förutsättningar. De innehållsaspekter som lyfts fram i förskolans mål-
dokument skall ha sin förankring i ett demokratiskt värdegrundsperspektiv. Kan-
ske har förskolan här sin styrka i att den inte är påverkad av ett konkurrenstän-
kande mellan olika ämnesdiscipliner och tolkningsföreträden. Lek, omsorg och 
lärande ses som varandras förutsättningar och lika viktiga för barns utveckling 
och lärande. I spåren av nya och delvis gemensamma styrdokument har försko-
lans uppdrag förändrats. Nya ansvarsområden i form av till exempel olika inne-
hållsaspekter har tillkommit, ansvarsområden som förskolans lärare delvis saknar 
erfarenhet och kompetens att hantera. En möjlig lösning blir då vilket denna stu-
dies exempel visar att innehållet didaktiseras i förhållande till rådande lek- och 
omsorgsdiskurs. En annan lösning kan bli att förskolans lärare tar efter mönster 
som råder i andra delar av utbildningsväsendet. I skrivningar och måldokument 
kan spåras en rädsla för en skolifiering av förskolan, en oro över att förskolan 
skall ta över traditionella skolmönster i form av undervisningssätt och organisa-
tion. Utvärderingar visar också att den oron är befogad (Skolverket, 2000; Skol-
verket, 2001; Karlsson, m.fl.,2006).  

Medan förskolans bildningsideal främst är subjektivt (vad du ska bli) vilar sko-
lans på en mer objektiv grund (vad du ska veta). När förskolan och skolan 1998 
fick gemensamma styrdokument kom dessa båda bildningsideal i konflikt med 
varandra. I en strävan att integrera förskola och skola har denna konflikt tonats 
ner. Det har blivit viktigare att peka på likheter istället för att analysera skillnader 
vad gäller exempelvis bildningsideal och verksamhetsuppdrag. I en integrations-
process som denna är det förståligt att förskolan håller fast vid gängse förhåll-
ningssätt också för att spjärna emot skolans ideal där övergripande medborgar 
och demokratiuppdrag frikopplas från kunskapsuppdraget (Bergöö, 2005). Det 
kan nu vara dags för förskolans lärare, intresserade forskare och utvecklingsan-
svariga att vända blicken mot en önskvärd utveckling. Då skolverket utvärderade 
förskolans verksamhet efter läroplansreformen (Skolverket, 2004) visade det sig 
att förskolan tycks befinna sig i en brytningstid mellan tradition och nya krav. 
Det professionella språket förändras, nya begrepp tillkommer och gamla behöver 
omdefinieras. I denna diskussion är bildningsidealet en central fråga.  
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Utvecklingen av förskolan, och kanske även skolan, skulle tjäna på ett mera in-
tegrativt förhållningssätt där vad- och hur-, vem- och varförfrågor integreras till 
en helhet, en ”integrativ didaktik” (Fritzén, 2006). Med ett integrativt förhåll-
ningssätt blir det inte en verksamhets eller ett särskilt ämnesområdes rådande 
diskurs som får tolkningsföreträde. Istället är det själva problemet, det aktuella 
innehållet som till exempel en naturvetenskaplig innehållsaspekt i form av Livet 
i stubben, som får utgöra fokus. Ett hur kopplas intimt till ett aktuellt vad. De 
problemställningar och målområden som är aktuella för ett visst innehållsområde 
medverkar till kunskapsprocessens uppbyggnad. Problematiseringar, uppmärk-
samhetsriktningar och språk är kopplade till aktuellt objekt för lärande. På så sätt 
kan olika kunskaper samspela med utveckling av olika förmågor kring ett visst 
innehåll. Kvalitén står inte att finna i summan av de olika delarna utan i just hur 
väl de olika delarna kan samspela med varandra. En integrativ didaktik vilar på 
ett deliberativt förhållningssätt (ibid). Ett deliberativt samtal innebär att indivi-
den ges möjligheter att utifrån egen erfarenhet och kunskap få pröva sina argu-
ment i samtal och aktiviteter med andra kring ett innehållsområde. Kanske skulle 
deliberativa samtal vara en väg att också uppnå nödvändigheten att exponera va-
riationer av uppfattningar som utvecklingspedagogiken pratar om. Det är i bryt-
ningen mellan olika uppfattningar som också bildandet av ny kunskap kan gro. 

En integrativ didaktik har som ambition ”att förskjuta fokus från ett snävt indi-
vidperspektiv som grundar sig i relationen elev, lärare och innehåll till ett socialt 
samhällsperspektiv som tar sin utgångspunkt i det pedagogiska förhållandet mel-
lan individ, samhälle och kultur” (Fritzén, 2006). Jag menar att aspekter som va-
rit viktiga i förskolepraktikens didaktiseringsdiskussion, och som också syns i 
denna studie, har sin plats i den diskussionen. Aspekter som betydelsen av ett 
meningsfullt sammanhang, ett ämnesintegrerat arbetssätt och av att ta utgångs-
punkt i barns erfarenheter kan bli det sammanhållande kittet med vars hjälp var-
dagsliv och olika innehållsaspekter binds samman till en meningsskapande hel-
het. Men om ett innehåll skall bli synligt och få sin betydelse för individen måste 
det tillåtas träda fram. Det måste få visa sig i form av specifikt språk och specifi-
ka innebörder i förhållande till sammanhang där de har sin funktion. Det kan 
vara dags att återvända till förskolans bildningsideal och att då diskutera det i re-
lation till nya krav. En övergripande fråga för de nya vägarnas val och för arbetet 
med lärandets objekt i förskolan blir då vad det är som skall tillåtas få träda fram 
i form av objekt för lärande och mot vilken bakgrund. 

Då jag nu skall avsluta arbetet med föreliggande licentiatarbete tänker jag på vad 
som kan vara studiens främsta bidrag. ”Vilket samtal vill du delta i?” brukar en 
av forskarutbildningens professorer påminna oss om. Ja min främsta förhoppning 
är att studiens resultat och diskussion kan få utgöra ett inlägg i samtalet kring 
förskolans vidare arbete med läroplanens innehållsaspekter, ett samtal som jag 
menar i första hand skall ta sin utgångspunkt i förskolans bildningsideal. Det är 
min önskan att det samtalet kan föras i en deliberativ anda, där olika ”röster” tar 
plats på arenan och där förskolans lärare ser sig som självklara aktörer 
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Bilagor  
Bilaga 1 
Högskolan Kristianstad 040923 

Susanne Thulin 

Enheten för kompetensutveckling 

Till föräldrar med barn på avdelning……………. vid  X  förskola i Kristianstad 

Mitt namn är Susanne Thulin och jag är anställd som utbildare vid Högskolan Kristianstad. Tidigare 

har jag arbetat som förskollärare under flera år i Kristianstad kommun. För närvarande går jag en 

forskarutbildning vid Växjö Universitet, pedagogik. Som en del i denna forskarutbildning ska jag 

genomföra ett forskningsprojekt. Då jag är intresserad av förskolebarns lärande och i synnerhet barns 

naturvetenskapliga kunskapsutveckling har jag valt att inrikta mitt forskningsprojekt mot ”Kommu-

nikationens betydelse för barns lärande om naturvetenskapliga fenomen”. 

  

I min studie ämnar jag videofilma barn och pedagoger då de i förskolan tillsammans arbetar med ak-

tiviteter med ett naturvetenskapligt innehåll. Jag tänker också enskilt intervjua barn och personal om 

deras upplevelse av den aktivitet de varit involverade i. 

Såväl videofilmer som intervjuer kommer att behandlas med största respekt och barnens namn kom-

mer inte att nämnas i något sammanhang. 

Arbetet startar under vårterminen 2004 och sker helt i samråd med förskolans personal.  

För att kunna genomföra detta forskningsarbete enligt ovanstående beskrivning hoppas jag på att Du 

ställer dig positiv till Ditt barns medverkan. 

Med vänlig hälsning 

________________ 

Susanne Thulin 

Min son /dotter heter 

……………………………………………………………. 

� Jag är positiv till att min dotter / son deltar i ovanstående forskningsprojekt. 

� Videofilmerna får användas i redovisningssammanhang. 

� Jag önskar ej att min dotter / son deltar i ovanstående forskningsprojekt. 

……………………………………………………………………

målsmans underskrift 
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Bilaga 2 

THS/051025/Översikt akt - karaktär utsagor i relation till objekt 
      
Objekt: Djur 

L/ B 

Löv 

L/B 

Stub-

bar 

L/B 

Hur 

äter 

L/B 

Vat-

ten 

L/B  

Föda 

L/ B 

Smuts 

/bajs 

L /B 

Må 

bra 

L/B  

Mos-

sa  

L/B  

Lukt 

Luft 

L//B 

Initiativ 12/8 20/5 8/4 2/0 12/0 0/1 13/1 16/3 2/0 1/5 

Rikta 

upp-

märk-

samhet 

27/28 19/12 8/8 2/0 12/0 1/1 13/5 15/8 2/2 0/6 

Proble-

matisera 

30/4 21/1 8/2 2/0 7/0 1/0 10/0 13/5 2/0 4/3 

Svara på 

frågor 

0/26 1/19 0/12 0/2 0/12 0/1 0/13 1/16 0/1 0/1 

Uppma-

na till 

hand-

ling 

11/2 - 6/2 1/0 2/0 - 0/1 2/1 - - 
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