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Abstract

Abstract
The aim of the study was to describe and analyse the design of learning
environments and how children in preschool, preschool class and primary
school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in
scientific activities planned by teachers.
The theoretical reference frame was obtained from multimodal and
design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning
and detailed aspects of how learning takes place. The study is based on
video-observations and constituted an in-depth study of a limited number of
occasions spent in preschool, preschool classes and the first year of primary
school when science lessons were in progress. Four children’s groups, thirtysix children and five teachers took part in the study, from different schools
and municipalities. The children are aged between three and seven. The
video-observations have been transcribed as text and analysed with
analytical concepts found within the theoretical framework.
The results show that considering the number of children in the children’s
groups, relatively few children take part in the scientific learning contexts.
Changes in the balance of power were evident in the learning settings and
followed the interaction patterns that were identified in the children’s
groups. The results also show that children create representations – both
individually and corporately – in new or different ways that are made up of
analogies expressed in terms of equivalent, existential, expressive and
figurative analogies. The children’s verbal expressions that corresponded
with the responses expected by the teachers were highly valued, were paid
attention to and were recognised as know-how. This meant that many of the
potential meanings that exist in children’s meaning-making in science
become invisible. The results have educational implications for teachers’
work at the local level and for teacher training.

Keywords: communication, early childhood education, early years’
science education, learning, multimodality, primary education,
primary science education
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Förord

I tidig morgonstund och dagens början är det dags att sätta punkt för det här
avhandlingsarbetet. Mina tankar går till er alla som på olika sätt varit
betydelsefulla för mig under dessa år. Att genomföra en forskarutbildning
och författa en avhandling är inget ensamarbete och det är med en stor
tacksamhet som jag formulerar dessa rader.
Jag vill inleda med att tacka min huvudhandledare docent Tore West för
alla givande handledningstillfällen vi haft, där din kritiska läsning av mina
texter varit mycket värdefull, lärorik och inspirerande. Med ett outtröttligt
engagemang har du insiktsfullt bidragit med din kunskap och gett mig stöd
från de första utkasten till den färdiga avhandlingen. Till min biträdande
handledare professor Staffan Selander riktar jag ett varmt tack för
konstruktiv handledning, alltid lika lärorika och givande diskussioner samt
introduktionen till en internationell forskningsarena. Jag vill också tacka min
lokala handledare professor Christina Gustafsson för ditt varma engagemang
och för ditt stöd i avhandlingsarbetets alla delar. Din läsning av mina texter
och din handledning har bidragit till klargöranden av formuleringar och dina
synpunkter har hjälpt mig att komma vidare i arbetet. Till de barn,
förskollärare och lärare som deltar i studien är jag skyldig ett innerligt tack.
Ni har gjort det här avhandlingsarbetet möjligt.
Ett stort tack till professor Birgitta Qvarsell, professor P-O Wickman och
docent Anna-Lena Kempe som läste mitt avhandlingsmanus i samband med
slutseminariet. Er konstruktiva kritik har varit ovärderlig i avhandlingens
slutliga bearbetning. Under de här åren har jag haft förmånen att arbeta
tillsammans med kolleger i forskningsgruppen DidaktikDesign vid
Stockholms universitet och till er går ett alldeles särskilt tack. Tack för lärorika, inspirerande diskussioner under våra seminarier och då vi tillsammans
deltagit i internationella forskningskonferenser. Framför allt, tack för alla
skratt och glädjefyllda stunder! Christina Edelbring ska ha ett speciellt tack
för tydliga svar på frågor som uppkommit under den avslutande delen av
forskarutbildningen. Tack också för allt du har ordnat med inför
disputationen.
Vid Högskolan i Gävle finns kolleger som i Högre Didaktikseminariet
och Early Childhood Education (ECE), bidragit med värdefulla kommentarer. Tack för att ni har läst och för era synpunkter på avhandlingens olika
kapitel under den här tiden. Det varmaste tack till mina kolleger i
ämnesgruppen för Didaktik, Högskolan i Gävle som på olika sätt varit ett
stort stöd för mig under det här avhandlingsarbetet. Jag vill särskilt tacka
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Arne Sjölinder, min kollega och vän för språkgranskningen av manuset. Ett
varmt tack till Sue Glover Frykman för engelsk översättning och Gull-Britt
Larsson som har hjälpt mig med den avslutande layouten. Under tiden som
arbetet har pågått är det kolleger som kommit att bli mina vänner. Med
tillförsikt ser jag fram emot ett fortsatt samarbete och riktar ett varmt tack till
Anna-Lena Kempe, Eva Insulander, Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander och
Fredrik Lindstrand. Tack för era värdefulla kommentarer och intresse för de
idéer som jag har formulerat under dessa år. Jag tackar alla mina övriga
vänner, för att ni på så många sätt funnits under tiden som avhandlingsarbetet har pågått.
Ett alldeles särskilt tack vill jag ge mina föräldrar Berith och Jim för allt
stöd som ni alltid har gett mig. Ni båda gav mig en grundmurad hållning
under min uppväxt som jag haft med mig senare i livet. Till mina syskon
Annelie och Stefan riktar jag ett speciellt varmt tack för att ni har
uppmuntrat mig till att slutföra det här arbetet. Jag riktar också ett stort tack
till era familjer, Erika, Frida, Daniel, Kristoffer och Inger för ett alltid lika
varmt välkomnande och fin gemenskap.
Slutligen är det min kära familj Anders, Martin, Amelie, Kristoffer och
Rasmus som jag vill tacka. Det är inte enkelt att finna ord som kan uttrycka
den tacksamhet jag känner till er. Anders, tack för din kärlek och omtänksamhet under dessa år. Du har läst, och lyssnat när jag har läst alla alster som
slutligen blev en avhandling. Med dig vid min sida blev avhandlingen färdig.
Till min svärson Kristoffer vill jag ge ett stort och varmt tack för allt stöd.
Du har varit fantastisk när paniken har infunnit sig på grund av tekniska
problem med datorn. Rasmus, älskade lilla barnbarn och oändliga
glädjekälla, tillsammans med dig väntar många härliga äventyr. Avhandlingen tillägnas min dotter Amelie och min son Martin, som inte bara har
följt utan också bidragit till ett intresse som det här forskningsarbetet handlar
om. Det är med stolthet jag tar del av era liv idag. Tack för den oändliga
samlingen av lyckliga minnen och för att ni finns i mitt liv!
Sandviken, den 8 april 2012
Annika Elm Fristorp
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1 Introduktion

Den här avhandlingen handlar om barns meningsskapande inom naturvetenskapliga kunskapsområden i förskola, förskoleklass och skolans tidiga
år. Kunskapsintresset har sin bakgrund i en undran inför vad som sker i
kommunikationsprocesser där förskollärare och lärare formar naturvetenskapliga lärandesammanhang som på olika sätt blir meningsfulla för barn
som engagerar sig i desamma, hur sådana processer går till och vilka uttryck
de tar sig. Avhandlingsarbetet har sin grund i min tidigare licentiatuppsats
(Elm, 2008) med resultat som lett till nya forskningsfrågor. Det här kapitlet
inleds med en sammanfattning av licentiatuppsatsen och dess övergripande
resultat. Därefter introduceras multimodal och designorienterad teori som
utgör teoretiska utgångspunkter för denna avhandling, följt av studiens syfte
och forskningsfrågor. I det därpå följande avsnittet redogör jag för naturvetenskap i förskola, förskoleklass och grundskola som samhälleligt intresse
med utgångspunkt i olika styrdokument och lyfter fram vad regelverken för
verksamheterna förmedlar. Därpå tecknas en översiktlig bild av vad naturvetenskap i förskola, förskoleklass och skolans tidiga år kan vara. Det är en
diskussion som kan antas påverka förskollärares och lärares planering och
genomförande av lärandesammanhang och därmed också ha betydelse för
barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden.
Andra faktorer som bidragit till mitt kunskapsintresse kan relateras till
diskussioner om undervisning i naturvetenskap inom det svenska utbildningsväsendet samt egna didaktiska utmaningar som jag ställts inför under
många års tjänstgöring som lärare i grundskolans tidiga år och inom högskola som universitetsadjunkt i didaktik. Praktiskt har jag, som lågstadielärare i grundskolans tidiga år, fått möta barns tankeväckande funderingar
och frågeställningar inom det naturvetenskapliga fältet. I arbetet som universitetsadjunkt i didaktik har min kritiska granskning utvecklats i möten med
lärarstudenter och med lärarutbildare inom universitet och högskola samt
med förskollärare och lärare i förskola, förskoleklass och skolans tidiga år. I
de här sammanhangen har diskussionerna ofta kommit att handla om barns
lärande i relation till de naturvetenskapliga aktiviteter som behandlats och
samspel mellan barn och lärare. Parallellt med sådana diskussioner har
frågan om barns minskade intresse för kunskapsområdet lyfts fram. Jag har
följt forskning som behandlar barns lärande inom naturvetenskapliga
kunskapsområden där olika resultat visar att barn kan ha föreställningar som
försvårar lärande samt att deras intresse för kunskapsfältet minskar genom
skolåren (Driver, 1983; Andersson, 1989; Gabel, 1998; Lindahl, 2003).
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Östman (1995) lyfter fram förekomsten av kraftfulla traditioner inom NOundervisningen och att lärarna undervisar i enlighet med selektiva
traditioner. I en internationell enkätstudie ROSE (The Relevance of Science
education) visar Sjøberg och Schreiner (2007) att västeuropeiska elever i
åldern 14-16 år anser att skolämnen inom kunskapsfältet och framför allt
fysik, är mindre intressanta än andra skolämnen. Enligt forskarna hör detta
samman med att undervisningen i naturvetenskap, inte upplevdes som
inspirerande eller intressant. Jidesjö, m.fl. (2009) diskuterar svenska elevers
intresse för naturvetenskap och menar att undervisningen endast tillgodoser
intresset hos en minoritet av eleverna, vilka sedermera söker vidare till
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.
Forskning som behandlar naturvetenskap i förskola och skolans tidiga år
har bland annat studerat lärares arbetssätt och barns språk i termer av
begreppsutveckling (Fisher & Madsen, 1984; Osborne, 1997). I en rapport
TIMMS (Bach & Frändberg, 2009) poängteras att barn i de tidiga skolåren
har intresse och ett gott självförtroende i samband med undervisning inom
naturvetenskapliga kunskapsområden. Sådana slutsatser väcker många frågor
som berör barns möten med naturvetenskap som kunskapsområde inom det
svenska utbildningssystemet. I det här avhandlingsarbetet vill jag lyfta fram
barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden i förskola,
förskoleklass och grundskolans första år genom att ställa frågor som knyter
an till läromiljöer, barns meningsskapande och interaktion. Vad möter
barnen då naturvetenskapliga kunskapsområden behandlas i förskola,
förskoleklass och skolans första år? Hur tas deras erfarenheter till vara? Vad
gör barnen? Vad gör läraren? Vad tar barnen fasta på i sitt sätt att relatera till
de naturvetenskapliga lärandesammanhangen? Hur kan samspel mellan såväl
barn som barn och lärare beskrivas, analyseras och förstås? Min
licentiatuppsats (Elm, 2008) kom delvis att handla om detta.

Från licentiatuppsats till avhandling
Början på det här avhandlingsarbetet infann sig i slutfasen av arbetet med
min licentiatuppsats Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en
förskoleklass (Elm, 2008) där jag med utgångspunkt i sociologisk interaktionsforskning (Goffman, 1974/1986) i kombination med konstruktionistisk teori (Dahlberg, Moss & Pence, 2002) studerade interaktion med
videodokumenterade exempel som hämtats då naturvetenskapliga aktiviteter
i en förskola och en förskoleklass behandlades. Med stöd i Goffman
(1974/1986), Green och Dixon (1994) samt Dahlberg, Moss och Pence
(2002) fördes en argumentation om det ömsesidiga inflytande som barn och
förskollärare kan ha på varandras handlingar. Vardagslivet i förskolan,
förskoleklassen och för det här avhandlingsarbetet även grundskolans första
år, innebär att barn både ingår och deltar i många olika sammanhang. En
mångfald av olika aktiviteter skiftar under dagarna där barnen måste ägna
16

kraft åt att bli delaktiga i olika grupperingar och identifiera vad som
förväntas av dem i specifika situationer. Det innebär att varje deltagande
barn och lärare är involverade i en interaktiv process till vilken var och en
bidrar utifrån sin erfarenhetskunskap. Läroprocesser förstås således inte med
hänvisning till en individ som isolerad företeelse, utan kännetecknas istället
av ständig förändring och ses som en komplex konstruktion av många
förhandlingar mellan människor när de behandlar naturvetenskapliga kunskapsområden. Läroprocesser ses ej heller som en kunskapsöverföring med
avsikt att utrusta barnet för det som ska komma i ett senare skede i livet och
där frågan om utbildning blir en process i vilken dess långsiktiga resultat ska
bedömas. Istället behandlas hur barn och förskollärare i förskolan, förskoleklassen och lärare i grundskolans första år tillsammans genom tolkande, konstruerande och meningsskapande processer strävar efter att göra aktiviteter
med naturvetenskapligt fokus begripliga (Dahlberg, Moss & Pence, 2002).
I licentiatuppsatsen riktades kunskapsintresset mot interaktion som enligt
Goffman (1974/1986) handlar om de erfarenheter vi har i mötet med
varandra i en situation. Det handlar också om den definition av situationen
som var och en av oss gör. Goffman menar att de personer som deltar i en
situation har ett ömsesidigt inflytande och påverkar varandras handlingar i
den interaktionsprocess som uppstår när vi handlar i varandras omedelbara
närvaro eller åhörande. Genom att utgå från att människor strävar efter att
förhålla sig till den grundläggande frågan ”What is it that´s going on here?”
(Goffman, 1974/1986, s 9) fokuseras frågan som behandlar vad en person
kan tänkas uppleva vid ett speciellt tillfälle som involverar ett antal andra
människor. Det innebär att utgångspunkten för vad aktiviteten handlar om
kan variera från en person till en annan. Med utgångspunkt i hur gruppen i
sina dagliga aktiviteter gestaltar sociala strukturer kan varje interaktionstillfälle med stöd i Goffman uppfattas som ett framträdande i vilket barn och
vuxna definierar situationen för övriga deltagare. För en utomstående betraktare kan aktiviteter framstå som om deltagarna i en aktivitet kommer fram
till en gemensam förståelse av det som aktiviteten manifesterar. Enligt
Goffman får intryck av sådant slag inte hindra oss att försöka finna vad
föreställningar består av och hur de har etablerats. Frågan som bör ställas är
om vi kan utgå ifrån att barn och lärare delar någorlunda samma uppfattning
om vad det är som sker i samtidiga skeenden? Som Nordin Hultman (2004)
förklarar är ingen händelse mellan barn och vuxna given i förväg. De unika
händelserna är i förändring genom barns och vuxnas handlingar och små
detaljer som inträffar i dessa möten blir därmed en fråga om huruvida det vi
ofta betraktar som självklart, i själva verket kan betraktas som självklart.
Interaktion och naturvetenskapliga aktiviteter – möjligheter och
begränsningar

Licentiatuppsatsens empiri utgörs av videodokumenterat material av
situationer då naturvetenskapligt innehåll behandlas i en förskola och en
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förskoleklass. I förskolan medverkade sex barn och en förskollärare på en
förskoleavdelning. I förskoleklassen medverkade fjorton barn och två
förskollärare. Aktiviteterna var planerade av förskollärarna och genomfördes
i både inom- och utomhusmiljöer. De frågor som besvarades handlar om
vilka naturvetenskapliga aktiviteter barnen och lärarna valde samt vilka
interaktionsmönster som kunde synliggöras i de specifika situationer som
studerades. Det videofilmade materialet studerades ingående vid upprepade
tillfällen och transkriberades i ett malldokument som rubricerades med tid,
deltagarnas fingerade namn, tal, gestik, naturvetenskapliga aktiviteter och
anteckningar. Det transkriberade underlaget lästes igenom gång på gång och
jag sökte analytiska redskap för att bryta ned skeendena på ett sätt som
bidrog till att jag kunde åskådliggöra hur barn och förskollärare genom sina
handlingar skapar och återskapar en social ordning då det naturvetenskapliga
innehållet behandlades.
Med stöd i Rostvall och West (2001) utgick jag från antagandet att handlingar har en riktning. Tidigare handlingar knyter an till det övergripande
skeendet som handlingarna ingår i. I analysen beaktades användandet av
gestik, tal och vad barn och lärare sysselsatte sig med i samtidiga skeenden.
Som ett analytiskt redskap användes begreppet språkbrukens didaktiska
funktioner vilket sattes i relation till de handlingar till vilka språket refererar.
Jag sökte således efter kvalitativa åtskilda språkbruk för att kunna synliggöra
språkets olika funktioner under de villkor som de specifika situationerna gav.
Som ett exempel kan nämnas när ett barn eller en lärare talar om, eller visar
för någon annan vad hon eller han ska göra kännetecknades språkbrukets
funktion av att vara instruerande. Ett annat språkbruk kännetecknades av att
barnen och förskollärarna uppmuntrade varandra och gav varandra stöd med
verbala och icke verbala yttranden vilket jag då tolkade som att de beledsagade varandra. Den här analysen utgör en av delanalyserna i föreliggande
avhandlingsarbete. Analysen av naturvetenskapliga aktiviteter fokuserade
handlingar som enligt Johnston (2005), är grundläggande moment inom
sådana lärandesammanhang i förskoleåldrarna. Ett exempel på en aktivitet är
observation då olika objekt benämns och klassificeras. Med en enkel
systematik kodades det transkriberade materialet och det blev möjligt att
synliggöra mönster av språkbrukens didaktiska funktioner och naturvetenskapliga aktiviteter i samtidiga skeenden. De därpå följande slutsatserna
visade på återkommande interaktionsmönster såväl som möjligheter och
begränsningar i de naturvetenskapliga lärandesammanhangen. De slutsatser
jag kom fram till i licentiatstudien lyfter fram att de interaktionsmönster som
dominerar utgörs av att vissa barn bildar grupperingar tillsammans med
varandra och med lärarna. Utmärkande för sådana grupperingar är att barnen
har gemensamt språkbruk som förefaller att stämma överens med lärarnas.
Inom dessa grupper tar barn initiativ till och påverkar de naturvetenskapliga
aktiviteterna. Det får till följd att några barns handlingar är centrala vilket
innebär att de uppmärksammas av både lärare och kamrater.
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Arbetet med naturvetenskapliga kunskapsområden i de båda undersökningsgrupperna föreföll att ligga i linje med traditioner som utvecklats i
förskolan och förskoleklassen. Sådana traditioner konkretiserades genom
vad de olika aktiviteterna kunde innehålla, samt hur detta innehåll
gestaltades i samspelet mellan såväl barn som barn och lärare. På sätt och vis
kan arbetssättet, som genomsyrar de olika miljöerna som studerats, betraktas
som om det uppfyller de formuleringar som genomsyrar dagens måldokument för de yngsta barnen. Barnen bereds möjlighet att tidigt möta ett
innehåll som behandlar djur, natur och miljöaspekter (Utbildningsdepartementet, 1994/1998). Arbetssättet är ämnesintegrerat vilket tillhör den
tradition som förskolans och förskoleklassens naturvetenskapliga verksamheter har sina rötter i. Läraren kan också betraktas som en aktiv part i de
studerade lärosituationerna (Johansson 1994; Pramling Samuelsson &
Asplund Carlsson, 2003). Förskolan har genom historien betonat betydelsen
av att utgå från barnens intresse. I det här sammanhanget lyfter jag frågan
om vilka intressen och vilka barns intressen som lärarna utgår ifrån. I
licentiatstudien är det några av barnen i gruppen som bemöts av lärarna på
sådant sätt att deras intressen beaktas. Andra barns erfarenheter och initiativ
förefaller att vara mer perifera av både förskollärare och kamrater. Enligt
min tolkning får det konsekvenser för både förskollärarnas och barns
möjligheter att vidga sina kunskaper. Lärarnas möjlighet att lyssna på och se
vad samtliga barn i gruppen sysselsätter sig med är begränsad. Det får till
följd att möjligheter till nya upptäckter och aktiviteter som innebär att
barnens idéer kommer till uttryck begränsas. Resultatet i licentiatstudien
visar att djur och natur inom ramen för en så kallad grön biologi samt att
aktiviteter som att observera och i viss mån undersöka är kunskap som
barnen förfogar över. Sådana erfarenheter tillägnar barnen sig på något sätt.
Det kan ses som att lärarnas val av arbetssätt och innehåll bidrar till att
barnen organiserar sina erfarenheter på just det sätt som de gör. Resultatet i
licentiatstudien visar på traditioner inom naturvetenskaplig didaktisk praktik
och den komplexitet som råder i möten mellan såväl barn som barn och
lärare i de sammanhang som studerats.
Barnen deltar i de av lärarna planerade aktiviteterna men de deltar på
olika sätt. Interaktionsmönstren som framträder visar på hur olika villkoren
för barnens deltagande kan vara. I samband med analysarbetet och sammanställningen av resultatet framstod det dock att med de teoretiska utgångspunkterna och analytiska redskap som jag använt lyckades jag inte riktigt
fånga de dynamiska och kreativa skeenden som jag kunde urskilja i det
empiriska materialet. Som en följd av licentiatuppsatsens resultat kom
outtalade utgångspunkter att träda fram i form av nya frågor: Vad händer om
jag sätter frågor som behandlar villkor för barns meningsskapande och på
vilka sätt som handlingar förändras dvs. själva transformationsprocessen, i
centrum för ett didaktiskt forskningsarbete? Frågan om barns meningsskapande handlar i lika stor grad om hur villkoren för mellanmänsklig
kommunikation kan komma till uttryck i handling som handlingar i relation
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till läromiljöer och innehållsliga aspekter inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Så kan också undersökningsområdet i detta avhandlingsarbete
sammanfattas.
Med avstamp i licentiatuppsatsens resultat lyfter jag in delar av dess
empiri och analys vilka kompletteras och fördjupas, i föreliggande avhandlingsarbete. Med fördjupad analys som hämtar verksamma redskap ur
multimodal och designorienterad teoribildning är min avsikt att närma mig
barns perspektiv för att bidra till förståelse av barns meningsskapande i
naturvetenskap. Som Qvarsell (2001) poängterar är det problematiskt
eftersom själva begreppet barns perspektiv används med olika innebörd som
ofta sammanblandas. Vuxna inom olika verksamheter som exempelvis
förskollärare och lärare, kan ha en barncentrerad handlingsinriktning i den
meningen att barnen sätts i fokus för intresse och åtgärder. Då barn sätts i
fokus för vuxnas åtgärder är perspektivet enligt Qvarsell, inte barnens eller
barnets utan de professionellas. Men de kan också som Qvarsell förtydligar,
ha ett primärt intresse för barnens livsvärld och villkor och försöka förstå
dem såsom barnen uppfattar villkoren och handlar i världen. För att lyfta
fram barns handlingar i termer av barns perspektiv krävs en begreppsapparat
som övergripande gör det möjligt att undersöka situationernas mening, att
försöka fånga meningens kvaliteter vilket Qvarsell betonar, visas i
handlingar riktade mot aspekter i miljön. Min ambition är att lyfta fram
sådana kvaliteter i barns meningsskapande inom de för studien aktuella
lärandesammanhangen och dess villkor. I centrum för det här avhandlingsarbetet står olika läromiljöer och barns meningsskapande med exempel från
naturvetenskapliga sammanhang i förskola, förskoleklass och grundskolans
årskurs 1. Som teoretiska utgångspunkter och därmed också som position i
forskningsarbetet, tar jag avstamp i multimodal och designorienterad teoribildning så som det har arbetats fram av Kress, Selander och andra (Hodge
& Kress, 1998; Kress et al. 2001; Kress, 2003; Selander & Rostvall, 2008;
Kress, 2009; Kempe & West, 2010; Selander & Kress, 2010).

En introduktion till multimodal och designorienterad
teori
I det här avsnittet ges en introduktion till de teoretiska utgångspunkterna och
den begreppsram som arbetet vilar på (se vidare kapitel 3). Referensramen
för detta avhandlingsarbete hämtas från multimodal och designorienterad
teoribildning som vuxit fram i samarbete mellan forskningsgruppen
DidaktikDesign vid Stockholms universitet och forskare vid Center for
Multimodal Studies vid London Institute of Education, Danmarks
Pedagogiska Universitet i Köpenhamn och Göteborgs universitet.
Multimodal och designorienterad teori placeras inom forskning som utgår
från sociala teorier om lärande. Här finns en närhet till sociokulturell och
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socialsemiotisk teoribildning. Sociokulturella teorier lyfter fram kommunikationens betydelse, människans upplevelse av mening genom sitt
engagemang i aktiviteter och i olika uppgifter tillsammans med andra (Säljö,
2000; Säljö, 2005; Säljö m.fl., 2011). Med grund i denna teoribildning följer
utgångspunkten att mänsklig handling äger rum inom historiska, kulturella
och institutionella kontexter. När vi talar om lärande inom utbildningsväsendet så som förskola, förskoleklass och grundskola avses sådana
aktiviteter som äger rum inom institutionaliserade former. Lärande är som
Säljö betonar tämligen komplicerat och består av olika beståndsdelar. För
barnen handlar det om att kunna ta till sig information, se och förstå olika
sammanhang, minnas rätt saker och på rätt sätt. Det handlar vidare om att
barn ska kunna se samband till vad man redan vet om världen och tillvaron,
vad som sägs i olika lärandesammanhang och att kunna koppla vad som sägs
vid ett tillfälle till ett senare skede. Lärande är således inte en enstaka
företeelse utan resultat av en mängd samverkande aspekter av människors
tänkande, intressen och handlande, vilket i sig är en speciell form av
erfarenhetsuppbyggnad. På så vis betraktas lärande som situerat, den lärandes kunskaper kan inte förstås utan kopplingen till den omgivande miljön
och till semiotiska resurser som där erbjuds. Säljö poängterar lärandets
kreativa dimensioner genom att lyfta fram hur människans språkanvändning
innebär förmågan till ständigt nyskapande.
Inom socialsemiotiken så som teorin har arbetats fram av Kress och andra
(Kress, 2003; van Leeuwen, 2005; Kress, 2010), fokuseras deltagarna i
semiotiska 1 aktiviteter, vilka ses som interagerande på olika sätt i konkreta
sociala sammanhang. All kommunikation betraktas som social och
multimodal, vilket innebär att kommunikation innehåller flera olika resurser
som kommunicerar olika typer av meningar parallellt. Fokus riktas mot
teckenskapande som social aktivitet, där användning av tecken kombinerar
innehåll och form för att bära betydelse, dvs. både uttrycka och ge
förutsättningar för meningsskapande (Kress, 2003; van Leeuwen, 2005;
Kress, 2010). Kress m.fl. har bland annat lyft fram designaspekter och den
lärandes intressen i samband med lärande (Kress m.fl., 2001; 2005). I studier
har den retoriska organiseringen av och samspelet mellan olika semiotiska
resurser i kommunikationen mellan elever och lärare fokuserats. Holm
Sørensen (2009) lyfter fram designbegreppet i relation till digitala läroresurser och visar på hur datorspel innebär andra repertoarer för barn och
lärare. Enligt Holm Sørensen har den teknologiska utvecklingen medfört att
lärare själva designar läromedel och didaktiska situationer i olika virtuella
rum och inte bara i det fysiska klassrummet. Med användningen av designbegreppet poängteras hur formande aktiviteter ligger bakom individers
representationer och att individen skapar mening genom att forma och
omforma de läroresurser som finns tillgängliga i den specifika situationen.
Med idén om multimodalitet följer intresset för detaljerade aspekter av
1

Semiotik är läran om tecken och hur de kombineras i olika medier.
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lärandets transformering och gestaltning medan lärandets institutionella
inramning tenderar att hamna i bakgrunden (Selander, 2008; 2009; Selander
& Kress, 2010).
Inom multimodal och designorienterad teori förenas betydelsefulla delar
inom såväl sociokulturell teoribildning som socialsemiotisk teori. Gemensamt är intresset för situationens och institutionens betydelse för lärande där
semiotiska resurser används centrala. Andra gemensamma nämnare utgörs
av intresset för lärandets gestaltning, där den lärande individen ständigt
transformerar teckensystem och media för att skapa mening. Multimodal och
designorienterad teori bidrar här med en tydligare fokusering på institutionell
inramning, de kreativa dimensionerna av lärande samt mer detaljerade
aspekter av lärandets gestaltning (Selander & Kress, 2010). I de processer
som jag avser att följa kommer fokus att riktas mot barns arbete med
erbjudna semiotiska resurser. Ett grundläggande antagande för det här
avhandlingsarbetet är att i centrum för kommunikation står barns intresse av
att kommunicera något som rör de naturvetenskapliga aktiviteter de engagerar sig i. Barn skapar precis som alla andra, hela tiden nya tecken vilket
innebär att själva meningen (betydelsen) inte vilar i ett system. Vi utgår från
existerande användningar (Säljö, 2000) där sociala relationer kan vara
avgörande för vilka företeelser som etableras och kommer att ses som
”naturliga” i specifika lärandesammanhang. De sätt att använda semiotiska
resurser som anses vara användbara av andra kan på så vis bli konventioner.
Sociala ordningar kan därmed få betydelse för vems intressen som tas upp på
detta sätt. Eftersom jag här kommer att intressera mig för barns meningsskapande i naturvetenskap är det av vikt att hålla isär de olika sammanhang
som barns meningsskapande ingår i och består av. Detta då en väv av referenser och relationer bidrar till möjligheter för barn att skapa mening inom
naturvetenskapliga lärandesammanhang. Multimodal och designorienterad
teori ger möjlighet att studera både hur sociala processer formas och ger
möjlighet för lärande, och för hur individen ständigt återskapar information i
egna meningsskapande processer, genom verksamma begrepp som bland
annat utgörs av meningsskapande, design, transformation och institution.
Centrala begrepp

Begreppet meningsskapande återfinns i avhandlingens titel och åsyftar den
grundläggande drivkraften bakom all kommunikation mellan människor.
Meningsskapande handlar här om den initiala motivationen i interaktionen,
själva intresset av att uttrycka sig kring något. En aktivitet fylld av
handlingar som skapas och som pågår kontinuerligt. I den här avhandlingen
riktas blicken mot processer där tecken sätts samman till meningsfulla helheter i relation till intressen hos de barn, förskollärare och lärare som skapar
tecknen. Arbetet som sker i samband med dessa processer innebär att
barnens inre representationer av de aspekter av naturvetenskap som de
bearbetar förändras, en så kallad transformationsprocess. De får syn på olika
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aspekter av de erbjudna sammanhang som ska behandlas och av de processer
som pågår i själva bearbetningen. Som Selander och Kress (2010) förklarar
erbjuder olika semiotiska resurser olika form av mening vilket leder till att
barn alltid gör val i meningsskapande processer. Det leder till användandet
av designbegreppet som, så som det förstås här, lyfter fram hur skapande
aktiviteter är en del av såväl kommunikation som lärande.
Design är ett begrepp som inte varit vanligt förekommande i forskning
som behandlar barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden. En
ursprunglig innebörd i det latinska `designare´ är att ge tanken en form, att
peka ut något i förväg. I allmänhet kan begreppet relateras till att forma
idéer, begrepp och mönster för att skapa nya produkter. Design kan också
härledas till aspekter som hör till funktion och estetik vilket riktar blicken
mot hus, kläder och olika föremål. Utvecklingen inom den digitala teknologin har också inneburit att vi talar om interaktiv design, där den som
utformar programvaror gör det i samverkan med dem som ska använda
produkten. Utöver dataprogrammerare kan interaktiv design även kopplas till
andra yrkesgrupper som exempelvis arkitekter som under olika faser låter
brukarna ge synpunkter på utformning av lokaler och rum. I de sammanhangen handlar design om att utveckla nya lösningar och genomföra dem i
specifika sociala sammanhang. Enligt Selander och Kress innebär design ett
sätt att skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på ett nytt sätt.
Inom multimodal och designorienterad teori har begreppet design flera
innebörder och kan avse teckensystem och medier som designas för lärande;
sätten på vilket den som lär sig formar förutsättningar för sitt eget lärande
samt ett sätt att analysera läroprocesser under olika betingelser (Selander &
Rostvall, 2008). I det här avhandlingsarbetet används begreppet design som
teoretiskt och analytiskt redskap för att förstå lärares utformande av
läromiljöer genom sitt sätt att arrangera situationerna, använda lokaler och
föreslå olika läroresurser och genom de sätt på vilket hon eller han värderar
barnens arbete. Samtidigt används begreppet för att förstå barns meningsskapande i hela sin bredd och inte endast till vissa på förhand uppsatta mål.
Det visar på hur barn skapar egna lärovägar, genom att transformera och
forma de teckensystem och media som finns tillhands i de iscensättningar
som de möter i naturvetenskapliga lärandesammanhang. Jag använder
således designbegreppet i dubbel betydelse då jag talar om utformningen av
läromiljöerna och om barns förhållande till läromiljöerna där det sker ett
formande (designande) av mening.
Transformation används i betydelsen av barns design av de egna lärovägarna, dvs. hur barn transformerar meningserbjudanden och omformar,
formar sitt eget lärande i relation till lärandesammanhangets villkor.
Transformation ses som barns sätt att bearbeta och omgestalta information,
som Selander och Kress (2010) förklarar en re-design. Detta kan ske genom
att barn lyssnar på läraren och tar del av de meningserbjudanden som läraren
erhåller i form av olika semiotiska resurser som representerar naturvetenskapliga företeelser. Barnen identifierar, beskriver eller analyserar det
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hörda och bearbetar de erbjudna läroresurserna. I transformationsprocessen
synliggörs tecken på lärande som utgörs av alla de val av centrala aspekter
och val av gestaltning som barnen använder för att visa hur de har förstått de
naturvetenskapliga företeelserna. På så vis blir det genom användning av
transfomationsbegreppet möjligt att följa läroprocesser genom att iaktta och
lyfta fram de val som barn gör under ett arbetspass. Att betrakta
transformering som teckenskapande aktiviteter utgör därmed också en grund
för att förstå meningsbärande principer i de studerade situationerna.
Begreppet institution används för att förstå normer som tillhandahålls och
de handlingsmönster som möjliggör, legitimerar och begränsar samvaron i
de konkreta lärandesammanhang som studeras. Begreppet definieras inom
samhällsvetenskapen som de konventioner och regler som formar mänskliga
handlingar till återkommande och bestående tanke- och handlingsmönster
dvs. redan etablerade sätt att se på, tala, klassificera och förhålla sig till
omvärlden. Väsentliga frågor rör hur naturvetenskapliga kunskaper växer
och har vuxit fram i samhället och vilka konsekvenser sådan kunskapsutveckling har och har haft för det som människor värdesätter estetiskt så väl
som moraliskt (Wickman & Östman, 2002; Wickman & Persson, 2008). Det
finns många frågetecken kring lärares möjligheter att skapa naturvetenskapliga lärosituationer som är demokratiska och frigörande från etablerade sätt
att tänka och handla. Hur institutionsbegreppet används kan variera men
grundläggande är t.ex. sätt att agera, värdera och skapa mening inte
ifrågasätts närmare utan ses som självklara. Det här avhandlingsarbetet utgår
från antagandet att det som sker i möten mellan barn och lärare då
naturvetenskapliga frågor behandlas har med samhälleliga villkor att göra.
Institutioner representerar följaktligen en social ordning som rutiniseras
genom vissa former av handlande som på sikt tas för givna och bidrar till att
kommunicera vilken mening som kan tillföras, så kallade tankekollektiv
(Fleck, 1935/1997; Douglas, 1986/1996). Inom institutionen formuleras
syften, målsättningar och förväntningar som är tillkomna för olika slags
aktiviteter. Hur sådana är utformade eller konstruerade påverkar bland annat
hur barn och lärare kan arbeta, vilken typ av information som man förväntas
att arbeta med och vilken typ av representation som barnen kan skapa för att
visa sin förståelse inom specifika kunskapsområden (Jewitt, 2006). Som
Selander och Kress (2010) förklarar hör normer och sedvänjor till det vi kan
kalla institutionella mönster, vilka i någon mening reglerar vad som är
brukligt och som bidrar till social sammanhållning och stabilitet. I dessa
sammanhang upprätthålls olika sätt att kommunicera, olika traditioner och
kunskapspraktiker. Mot denna bakgrund får förskollärares och lärares förgivettaganden om vad som ska prägla den didaktiska praktiken konsekvenser
för hur innehållsspecifika kunskapsområden som naturvetenskap får sin
tolkning, för de naturvetenskapliga företeelser som de riktar barns uppmärksamhet emot, för de läroresurser som de erbjuder barnen, för vad som tas
tillvara av barns erfarenheter, intresse och kunnande och för vad som
kommuniceras.
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Syfte och forskningsfrågor

Grundläggande för det här avhandlingsarbetet är att de naturvetenskapliga
aktiviteter som barn möter i förskola, förskoleklass och skolans årskurs 1 ses
som formade av skillnader och likheter som ideologiskt och historiskt
existerat inom skolmiljöerna och att det i samtidiga skeenden är möjligt att
upptäcka spår av sådana ideologiska och historiska skillnader och likheter
(Hodge & Kress, 1988; Kress, 2003; Heikkilä, 2006). Undersökningen tar
sin utgångspunkt i att barnens, förskollärarnas och lärarens skapande av
mening i naturvetenskap sker i interaktion med andra i en kommunikativ
process där olika val motiveras av aktörers intressen och lärandets kontext
(Kress & van Leeuwen, 2001; Kress, 2003; Selander & Rostvall, 2008).
Analyserna fokuserar olika läromiljöers design samt specifika naturvetenskapliga lärosituationer vilka inramas av en skolkultur, en plats och
naturvetenskapliga kunskapsområden som är en del av förskolans,
förskoleklassens och grundskolans målinriktade verksamhet. Syftet med
studien är att beskriva och analysera läromiljöernas design samt hur barn i
förskola, förskoleklass och grundskolans årskurs 1 skapar mening och lär
utifrån de läroresurser som erbjuds dem i naturvetenskapliga aktiviteter som
är planerade av förskollärare och lärare. Därutöver syftar studien till att lyfta
fram hur läromiljöernas design och barns meningsskapande kan tolkas och
förstås i termer av lärande.
Följande forskningsfrågor har preciserats:
– På vilka sätt designas läromiljöer i naturvetenskapliga lärandesammanhang
i barngrupper på två förskoleavdelningar, i en förskoleklass och en
barngrupp i grundskolans årskurs 1?
– Hur skapar barn mening i de undersökta lärandesammanhangen?
– Vilka interaktionsmönster kan urskiljas såväl mellan barn som mellan barn
och lärare då naturvetenskapliga kunskapsområden behandlas?

– Hur kan läromiljöernas design och barns meningsskapande, tolkas och
förstås i termer av lärande i de situationer som studeras?
Studiens empiri utgörs av videodokumenterade situationer då av lärarna
planerade naturvetenskapligt innehåll behandlas. Med beskrivningar och
analyser som grund diskuteras vilka konsekvenser som läromiljöernas design
samt barns och lärares handlingar kan ha för barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden. I det avsnitt som följer nedan avslutas det
här kapitlet med att lyfta fram vad naturvetenskap som kunskapsområde i
förskola, förskoleklass och grundskolans första år kan vara sett i relation till
de svenska styrdokumenten samt hur det kan relateras till den dagliga
verksamheten och till barns möte med kunskapsområdet.
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Naturvetenskap i förskola, förskoleklass och
grundskola – ett samhälleligt intresse
Under det senaste århundradet har samhället omdanats från bondesamhälle
och industrisamhälle till ett informationssamhälle med en omfattande
tjänsteproduktion som många nu menar övergår i ett nätverkssamhälle med
globaliserad produktion. Utbildningssystemet som del av samhällsutvecklingen, har som det viktigaste uppdraget att bidra till att bevara och utveckla
de kunskaper, färdigheter och grundläggande värderingar som vuxit fram i
samhället. Nya samhällsmönster och de förändringar som följer är synliga på
olika sätt i vår vardag och ställer förväntningar på ett aktivt medborgarskap
och vad ett sådant innebär. En tidigare disciplinering till underordning av
överheten har ersatts med ideal om engagerade och informerade medborgare
som genom deltagande i opinionsbildning, debatt och beslutsfattande bidrar
till samhällets utveckling (Säljö, m.fl., 2011).
Då svensk förskola och grundskola betraktas historiskt framgår att
förskolan är den del av det svenska utbildningssystemet som sist fick fasta
former. Det var först på 1960-talet som den svenska staten gick in i verksamheten. Till en början drevs förskoleverksamheten i ideell regi av kvinnor
som utifrån engagemang för barn och sociala frågor ledde arbetet med
influenser av Fröbeltraditionen (Friedrich Fröbel 1782-1852) och kindergartens, barnträdgårdar 2 (Johansson, 1994). Sedermera sorterade barnomsorgen under socialnämnder och socialstyrelse för att under 1990-talet bli
en del av det svenska utbildningsväsendet med en läroplan för verksamheten,
Lpfö98 (Utbildningsdepartenetet, 1998). Hartman (2006) lyfter fram sättet
att se på undervisning och pedagogiskt arbete i termer av förskolans och
grundskolans traditioner som präglas av internationella idéströmningar.
Under 1950- och 1960-talen riktades blicken mot USA och barnet ställdes i
centrum för skolans arbete. Barns förmåga att själva söka kunskap blev
centrala frågor och individualisering blev ett kärnbegrepp. Synsätt som
kännetecknades av att den enskilde individens utveckling utgör grunden för
samhällsutveckling ledde till att grundskolan därigenom blev ett instrument
för målet att ändra och utveckla samhället. Därmed kan de värden som
präglat den obligatoriska skolan sägas ha förändrats från att bevara det bestående samhället till att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.
Förskolan verksamhet har som grund att bygga på lek, omsorg och
lärande. Begreppen lek och omsorg ter sig som vedertagna i förskolepraktik
medan lärande inte framträder med självklarhet i tidigare tal kring förskolan
(SOU 1972:26; Socialstyrelsen 1987:3). Barns erövrande av kunskaper har
2

Den svenska förskolan har influerats av den tyska fröbeltraditionen. Friedrich Wilhelm
August Fröbel (1782-1852) grundade Kindergartens och betraktas som förskolans
förgrundsgestalt. Fröbel formulerade en lekteori som i Sverige har haft betydelse för synsätt
som rör barnens kultur. Material som användes skulle tjäna dubbla syften. Genom lek med
materialet skulle barnen dels utveckla specifika kunskaper inom framför allt matematik men
också utveckla en uppfattning om sig själva (Johansson, 1995).
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istället diskuterats i termer av utveckling. Pramling Samuelsson och Asplund
Carlsson (2003) visar på olika riktningar som präglat den svenska förskolan
genom åren och konstaterar att lärandets innehåll inte varit särskilt framträdande i förskolans verksamhet. Däremot har den didaktiska frågan om hur
själva genomförandet av olika aktiviteter ska ske, varit mer dominant. Det är
en betoning på förhållningssätt och metoder som varit föremål för
diskussioner framför de innehåll som barnen förväntas utveckla ett kunnande
kring. Arbetssättet har haft sin grund i det konkreta, att fånga barns intresse i
skeenden som sker här och nu. Inom förskoletraditionen är det barnets
initiativ och drivkraft i lärandet som fokuserats, inte lärarens (SOU 1972: 26;
SOU 1997:157). I grundskolan har andra utgångspunkter varit rådande.
Skolans lärare har undervisat och förväntas att undervisa medan lärare i
förskolan arrangerat förutsättningarna för att barnen skulle lära själva utifrån
sina egna intressen och aktiviteter. Med barnobservationer som viktigt hjälpmedel planerade lärare i förskolan sin verksamhet till enskilda barns
förutsättningar och behov. Det första året i grundskolan har under lång tid
utgjort starten för den formella undervisningen i barns liv. Uppfattningen har
varit att vid sju års ålder har barnet nått den kognitiva mognaden för att lära
sig olika färdigheter och att utbildade lärare för grundskolan varit bäst
lämpade att undervisa barn (Hartman, 2006).
När införandet av en läroplan för förskolan Lpfö 98 beslutades, innebar
det ett klargörande av förskolans verksamhet (Rosenqvist, 2000). Förskolans
läroplan vilar liksom grundskolans läroplan på sociokulturellt och erfarenhetsbaserat antagande. Barn föds med viljan att begripa sin tillvaro och
omvärld. De möter sin omgivning med intresse och är lyhörda för de normer,
seder och bruk som finns omkring dem (Pramling, 1994, Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Frågan om vad barn lär sig i förskolan fick en annan betydelse liksom förskollärares uppdrag att rikta barns
uppmärksamhet mot ett innehåll som till exempel behandlar naturvetenskapliga kunskapsområden. Samma år som förskolan fick en egen läroplan
reviderades också grundskolans läroplan. En ny organisation för övergången
mellan förskola och skolan infördes med benämningen förskoleklass.
Konkret innebar det att förskolans verksamhet för sexåringarna flyttades till
skolan. Ett bärande argument för denna reform var att göra övergången
mellan förskola och skola så smidig som möjligt samt att förändra skolans
arbetssätt. Införandet av förskoleklassen presenterades som en strävan efter
att ”stödja och stimulera den verksamhetsmässiga integreringen” mellan
förskola och skola (Prop. 1997/98:6, s 40). Det fanns en förhoppning att
förskolepedagogiken, med lång tradition och erfarenhet av arbete i lärarlag
och större inslag av barncentrerade aktiviteter skulle integreras med skolans
mer ämnescentrerade verksamheter.
En slutsats som kan dras utifrån Propositionen 1997/98:6 är att integreringen av förskola och skola handlar om att verksamheterna ska mötas och i
det mötet finns en förhoppning att något kvalitativt nytt ska uppstå. Karlsson
m.fl. (2006) lyfter fram att styrdokument för genomförandet av reformen
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genomsyras av en idyllisk syn som ska verka på flera olika plan. Detta
synsätt uttrycks i förespråkande av arbetslaget, där förskollärare, fritidspedagoger och lärare med sina olika kompetenser förmår att se barnets alla
förmågor. Sett i historiskt perspektiv menar Ackesjö (2011) att det är viktigt
att påminna om att åldershomogen och skolförberedande verksamhet för de
äldre barnen i förskolan inte är en ny pedagogisk tanke. Det har funnits
särskilda utformade verksamheter för sexåringar lika länge som det har
funnits daghem, lekskolor och förskolor. Sexåringar som varit i hemmiljö
har också erbjudits att delta i särskild verksamhet som varit av skolförberedande karaktär. Vad som däremot är nytt är att förskoleklassen är en
egen skolform som utgör första steget i uppfyllande av den obligatoriska
grundskolans mål. Förskoleklassen beskrivs som en mötesplats mellan två
kulturer, samtidigt som den framställs som en arena mellan eller utanför
både förskola och skola. Förskoleklassens tillblivelse relaterar Ackesjö som
politisk åtgärd uttryckt i en önskan om integration mellan förskola och skola
med grund i ekonomiska och pedagogiska faktorer. Den ekonomiska
bakgrunden relaterar till ekonomiska vinster för kommunerna, då
lärarresurser och lokaler kan samordnas i skolan. Den pedagogiska bakgrunden härleds till reformens möjligheter till att höja utbildningsstandarden
och ge pedagogiska vinster vid en integration av förskolans och skolans
traditioner.
Naturvetenskap som kunskapsområde i styrdokument

Naturvetenskap återfinns som ett viktigt innehåll i läroplaner för förskola,
förskoleklass och grundskola (Utbildningsdepartementet, 1994; 1994/1998).
En innehållsaspekt i förskolans läroplan Lpfö 98, är naturen där miljö och
naturvårdsfrågor är centrala. I mål att sträva mot och som därmed utgör ett
av förskolans övergripande uppdrag är “att barn utvecklar förståelse för sin
egen delaktighet i naturens kretslopp och tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till människor, samhälle och naturen för att kunna bidra till att ett
ekologiskt uthålligt samhälle på sikt kan förverkligas (Utbildningsdepartementet, 1998, s 13). Målet är att utveckla barns förståelse för sin omvärld och tillvaro och verksamheten ska ta utgångspunkt i barnets perspektiv,
hur barn erfar kunskapsområdet och relationen mellan barnet och det som
skall läras. I läroplanstexten framhålls också betydelsen av att ett ekologiskt
förhållningssätt och positiv framtidstro får prägla förskolans verksamhet. De
mål som särskilt formulerats rörande inriktningen på miljövårdsarbetet anger
att förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka,
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen och utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
(Lpfö, 1998 s 11 ). Vad gäller barns utveckling och lärande anges att förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Därutöver ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin
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egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga
fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur (Lpfö 1998, s 13). År
2004 utvärderade Skolverket arbetet i förskolan och på frågan om vilken
betydelse läroplanen haft för verksamheten svarar 47 % av de tillfrågade ledningsansvariga att den gett bekräftelse på redan etablerade arbetssätt. På
frågan om kompetensutveckling svarade de tillfrågade att sådana genomförts
vad gäller läroplanens innehåll. Vad kompetensutvecklingen fokuserade
framgår inte men ett antagande kan göras att det framför allt var
implementering av läroplanen i ett övergripande perspektiv som
behandlades. Specifika kunskapsområden som naturvetenskap och
matematik kom långt ned på listan av prioriterade områden i kommunernas
skolplaner (Skolverket, 2004). Fyra år senare genomförs ytterligare en
nationell utvärdering som en uppföljning av den tidigare, och diskuterar
också den svenska förskolan i ett internationellt perspektiv. I denna
utvärdering framkommer bland annat att innehållsområden som behandlat
språk och kommunikation prioriterats i verksamheten. Vidare visar
resultaten av utvärderingen att modeller för dokumentation och utvärdering
av verksamheten tagits fram och används på olika nivåer i verksamheten. I
ett internationellt perspektiv ses den svenska förskolan som ett föredöme
med utgångspunkt i den integrerade läro- och omsorgsverksamheten,
educare. (Skolverket, 2008).
För naturvetenskapliga kunskapsområden har olika formuleringar i grundskolans läroplaner varit rådande genom åren. I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen,
1969) som är den läroplan som föregick Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980)
och Lpo 94 (Skolverket, 1994), infördes en kollektiv benämning no-ämnen
på skolämnena biologi, fysik och kemi. I Lgr 80 tillkom teknik som ett fjärde
ämne inom ramen för no-ämnen och ett undersökande arbetssätt föreskrevs.
Här betonas att kunskaper och insikter inom naturvetenskapliga kunskapsområden skulle ta sin utgångspunkt i elevernas vardagliga erfarenheter.
Under mål och riktlinjer anges vidare att eleverna ska utveckla respekt för att
hushålla med resurser och återanvända saker bland annat genom att vardagskunskaper förs in i undervisningen. När det gäller miljöfrågor hävdas att den
naturvetenskapliga-tekniska undervisningen inte kan isoleras från samhällsvetenskaperna. Istället betonas att sådana frågor berör flera ämnen och ska
behandlas även inom skolämnen som hemkunskap, idrott och de natur- och
samhällsorienterande ämnena. I läroplanen för grundskolan Lpo 94, har noämnen kommit tillbaka som kunskapsområden med särskilda kursplaner för
vart och ett av ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. Några arbetssätt och
undervisningsmetoder föreskrivs inte utan är en angelägenhet för lärare och
elever i ett decentraliserat skolsystem på den kommunala nivån. Läroplanens
målsättning ska konkretiseras i kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner vid varje förskola och skolenhet vilket kan innebära betydande
skillnader mellan kommuner och mellan förskole- och skolenheter i en
kommun. Förskoleklassens och grundskolans läroplan Lpo 94, lyfter fram
målformuleringar som innebär att barn och ungdomar ska utbildas för att ta
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ansvar för miljöfrågor såväl övergripande som globala i ett framtida perspektiv. Här betonas vikten av att barn och ungdomar känner till förutsättningar i
en god miljö och har förståelse för grundläggande ekologiska sammanhang
(Utbildningsdepartementet, 1998/1994).
I ett uppdrag till Skolverket gav regeringen under vårterminen 2009
direktiv om en revidering av såväl Lpfö 98 som Lpo 94 i frågor som bland
annat rör naturvetenskapliga kunskapsområden. I direktiven anges att
Skolverket ska föreslå förtydliganden för att stärka förskolans pedagogiska
uppdrag med särskild tonvikt på barns språkliga och matematiska
utveckling. Därutöver ska också intresset för naturvetenskap och teknik
stimuleras (Utbildningsdepartementet, 2008). I den reviderade läroplanen för
förskolan accentueras lärandeperspektivet och målen för verksamheten
förtydligas kring olika innehållsområden som rör naturvetenskap, teknik,
matematik, språk och kommunikation. Under rubriken utveckling och
lärande anges att förskolan bland annat ska sträva efter att varje barn
utvecklar; sin identitet och känner sig trygg i den, sin nyfikenhet och sin lust
samt förmåga att leka och lära, självständighet och tillit till sin egen
förmåga. Till särskilda formuleringar som rör naturvetenskap framgår att
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Därtill ska
strävan vara att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska,
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. I riktlinjer för
förskollärare anges att förskollärare ska genomföra arbetet i barngruppen så
att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och
teknik (Skolverket, 2010).
Även förskoleklassens och grundskolans läroplan med tillhörande kursplaner förändras med motiv som beskrivs höra samman med att kunskapsresultaten i svensk skola har försämrats. Omarbetade kursplaner ses som ett
led i arbetet med att stärka elevernas kunskaper. Under rubriken skolans
uppdrag betonas att i all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett miljöperspektiv ska eleverna få möjligheter
att både ta ett ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och
därutöver skaffa sig ett personligt förhållande till övergripande och globala
miljöfrågor. Här anges vidare att undervisningen ska belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling, även hälso- och livsstilsfrågor ska beaktas. Under rubriken mål
och riktlinjer och mål att uppnå i skolan anges att eleverna efter avslutad
skolgång har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av
varandra, känner till förutsättningar för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang, har grundläggande kunskaper om
förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan och miljön (Skolverket, 2010). Utöver lärande som rör
specifika kunskapsområden ska fortsättningsvis även det demokratiska
uppdraget genomsyra förskolans och skolans verksamhet. Särskild vikt läggs
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vid barns inflytande i lek och lärande samt lärares bemötande av detta. För
att ta tillvara barns perspektiv förutsätts att lärare strävar efter att tolka deras
uttryck och sätt att hantera olika aspekter i läromiljön.
Kompetensutvecklingsinsatser inom naturvetenskapliga
kunskapsområden

Under de senaste trettio åren har olika utbildningsinsatser för lärare genomförts inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Ett exempel på en sådan
utbildningsinsats är ett utbildningsprojekt som anordnades i samarbete
mellan Skolverket och Högskoleverket under benämningen NOT-projektet
(Naturvetenskap och Teknik). Projektet startade år 1993 och löpte fram till
år 1998 med en förlängning under perioden 1998-2003. Under det första
NOT-projektet var uppdraget att initiera åtgärder inom skolans och den
högre utbildningens område i syfte att öka ungdomars intresse för teknik och
naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 1993). Med tiden fick NOTprojektet olika tilläggsuppdrag som innebar såväl vidareutbildning för lärare
som stöd till olika teknik- och naturvetenskapscentra. I bakgrunden till uppdraget av det förlängda NOT-projektet betonade regeringen att goda kunskaper inom naturvetenskapliga och tekniska områden är avgörande för att
skapa ekonomisk tillväxt och att sådana kunskaper också är viktiga ur ett
medborgar- och allmänbildningsperspektiv. Sådana kunskaper hjälper människor att förstå sin omvärld och därmed öka sin handlingsberedskap och få
förutsättningar för att påverka utvecklingen i samhället.
I det förlängda NOT-projektet poängterades utveckling av undervisningen
och särskild uppmärksamhet riktades mot didaktiska frågor. Avsikten var att
genom skolundervisningen bidra till positiva attityder till och utveckla
intresset för naturvetenskap och teknik. Inom ramen för projektet genomfördes aktiviteter som till exempel NOT-biennaler och regionala konferenser
för lärare inom förskola och grundskola med syftet att presentera goda
exempel på NO- och teknikundervisning och skapa en kreativ mötesplats för
lärare. I olika kommuner inrättades NOT-nätverk där frågor om undervisning i naturvetenskap och teknik var centrala. För lärarutbildare anordnades
bland annat seminarieserier och studieresor som resulterade i metodutveckling och kompetensutvecklingskurser för lärare (Gisselberg, Ottander
& Hanberger, 2003). I en nationell utvärdering av grundskolan som genomförts av Skolverket (Skolverket, 2003) framkom att elevers ämneskunskaper
försämrats i flera avseenden jämfört med motsvarande studie år 1992 och
1995. Skolverkets analyser resulterade i särskilda satsningar på lärarfortbildning, det så kallade lärarlyftet, i syfte att stärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens för att därigenom öka elevernas
måluppfyllelse (Utbildningsdepartementet, 2007). I ett regeringsbeslut
(Utbildningsdepartementet, 2009) uppdras åt Statens skolverk att genomföra
utvecklingsinsatser inom ämnesområdena matematik, naturvetenskap och
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teknik, MNT, för att skapa förutsättningar för förnyelse av och för att stärka
undervisningen i tidiga åldrar.
Med anledning av förtydliganden i läroplanen för förskolan (Skolverket,
2010) har satsningar gjorts för fortbildning av barnskötare, förskollärare och
personal med pedagogiskt ledaransvar i förskolan. Förskolelyftet inriktas
framför allt på barns språkliga och matematiska utveckling, och för pedagogiska ledare dessutom uppföljning och utvärdering av förskolans verksamheter. Som motiv för utbildningen anges att förskolan bör i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska
utveckling, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar. Ett sådant förstärkt pedagogiskt arbete kan också förbereda
barnen för deras framtida skolgång (Utbildningsdepartementet, 2009). För
lärare i grundskolan har liknande kompetensutvecklingsinsatser genomförts
inom det så kallade lärarlyftet i syfte att stärka lärares kompetens för att fler
barn ska nå målen i grundskolan. Kort sammanfattat framgår det i olika
regelverk för förskola, förskoleklass och skola samt genom olika utbildningsinsatser för lärare inom det svenska utbildningsväsendet en betoning på
barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden. För att grundlägga
ett livslångt intresse för teknik och naturvetenskap sägs förskola och skola
spela en central roll. Naturvetenskaplig och teknisk kunskap framhålls dels
som avgörande för att skapa ekonomisk tillväxt och dels som viktig kunskap
ur medborgare- och allmänbildningsperspektiv. Att natur- och miljöarbetet
har fått en alltmer framskjuten plats i samtliga läroplanstexter kan kopplas
till en ökad medvetenhet om människans sätt att hantera vår planets resurser
vilket på sikt hotar vår egen existens. Sett till diskussionen som förts under
senare decennier och som resultat från FN:s världskonferens om natur och
miljö i Rio 1992 har man för Sveriges del antagit Agenda 21 som är ett
handlingsprogram i syfte att skapa hållbar utveckling, utrota fattigdom och
undanröja hot mot miljön. I Sverige har olika grupper och samhällsinstitutioner fått särskilt ansvar för uppföljning av handlingsprogrammet.
Utbildningssektorn ses som en av de viktigaste instanserna för detta arbete
(SOU 1997:157; SOU 1992:105). Rio-konferensen har haft sin fortsättning
och UNESCO har fortlöpande förstärkt skrivningarna om utbildningssektorns roll för hållbar utveckling (UNESCO 2004).
Naturvetenskap i förskola, förskoleklass och skolans tidiga år

Pramling Samuelsson (1997) skriver mot bakgrund av sin forskning om
nödvändigheten att barn får stöd i att rikta sin uppmärksamhet mot och få
hjälp med att urskilja naturvetenskapliga företeelser som just naturvetenskap.
Naturvetenskap som lärandeobjekt för barn handlar om att lära sig observera
och ställa frågor, reflektera kring sina iakttagelser samt exponering av
mångfald och relationer. Vosniadou (1997) lyfter fram betydelsen av reflekterande dialoger och att barn behöver bli medvetna om sina föreställningar
och förklaringsmodeller för att kunna ifrågasätta dem och utveckla dem
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vidare. Arbetssätt och lärares didaktiska val då naturvetenskapliga kunskapsområden behandlas diskuteras av Conezio och French (2002), Johnston
(2005) och Gallas (2005), som lyfter fram betydelsen av läromiljön och det
material som erbjuds barnen. Författarna betonar att barn i alla miljöer, även
utanför förskola och skola behandlar naturvetenskapliga frågeställningar på
något sätt. De erfar världen de har omkring sig genom upptäckande och
utforskande av olika naturvetenskapliga företeelser.
Almost all young children in almost all environments “do science” most of
the time; they experience the world around them and develop theories about
how that world works. (Conezio & French, 2002, s 13)

Exempel på sådana företeelser kan enligt Johnston (2005) vara något så
enkelt som att tappa föremål från olika höjder såväl under lek som under
aktiviteter som planerats av läraren. Det kan handla om att undersöka hur
olika föremål flyter och sjunker i vatten. I sandlådan kan en lek med hink
och spade mynna ut i att utforska hur mycket sand olika hinkar kan fyllas
med, att tömmas ur och fyllas på nytt. Sanden i sandlådan kan undersökas
genom att våt sand respektive torr sand kan innebära olika upptäckter och
möjlighet till konstruktioner. Flytande vätskor såsom badskum och fast
materia till exempel tvålar ger möjlighet att uppleva olika material och
egenskaper samt hur dessa kan förändras. Olika leksakers funktion kan
undersökas såväl som de emballage de är förpackade i. Skogsutflykter och
andra utomhusaktiviteter medför ännu fler möjligheter till upptäckande och
utforskande i naturvetenskapliga aktiviteter.
Barnens behov av tillfällen med naturvetenskapliga aktiviteter som kan
kopplas till varandra diskuteras av Gallas (2005) som förordar att sådana
aktiviteter genomförs i form av temaarbete över längre perioder. Det ger
enligt Gallas, barn möjlighet att omkonstruera tidigare tankar och idéer de
haft om specifika naturvetenskapliga objekt. Barnen bereds tillfälle att
formulera sina frågor, undersöka och upptäcka objektet ifråga och prova
andra möjliga idéer som finns i barngruppen över tid. På så vis kan fantasi,
uppfinningsrikedom och kritiska synpunkter komma till uttryck under tiden
som barnen utforskar olika objekt som är relaterade till varandra. Att ta
tillvara barnens uppfinningsrikedom och fantasi i verksamhet med naturvetenskapligt fokus betonas även av Conezio och French (2002) som
framhåller vikten av att barn i förskoleåldrarna bereds tillfälle att genomföra
olika moment som ingår i en naturvetenskaplig forskningsprocess. Sådana
moment bör enligt Conezio och French ge barnen möjlighet att observera
naturvetenskapliga företeelser, genomföra enkla experiment och beredas
möjlighet att kommunicera sina erfarenheter. På så vis ges utrymme för
barns fantasi och nyfikenhet. De får möjlighet att ge uttryck för de erfarenheter de har sedan tidigare, för vad de tror kommer att hända och att ta del av
vad andra barn kan ha för idéer om samma företeelse. I interaktion med
varandra, då barnen får möjlighet att kommunicera sina erfarenheter, kan
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barnen enligt författarna, diskutera hur man har kommit fram till det man
kommit fram till. Conezio och French lyfter fram vikten av att läraren
uppmuntrar barnen att diskutera sina upptäckter. Det förefaller som att
naturvetenskaplig verksamhet i förskolan, förskoleklass och skolan ses som
en kollektiv aktivitet där frågan om hur människor skapar mening tillsammans med andra människor framstår som central samtidigt som det förs
en normativ diskussion om hur en god naturvetenskaplig verksamhet bör
genomföras.
Att mötet mellan vuxna och barn i samband med aktiviteter då naturvetenskapligt innehåll är centralt diskuteras av Johnston (2005) som i likhet
med Conezio och French (2002) betonar vikten av att lärare lyssnar till
barnen, låter barnen ställa frågor och strävar efter att olika idéer blir synliga
för de i gruppen medverkande barnen och för sig själv som lärare. Även
Gallas (2005) menar att naturvetenskaplig verksamhet måste ta avstamp i
barnens frågeställningar och att lärarens främsta uppgift är att lyssna på
barnen och att tala med barnen utifrån de funderingar som barnen ger uttryck
för. Det räcker inte med att konstruera tillfälliga verksamheter med naturvetenskapliga inslag eller att lärare nöjer sig med att fånga de tillfällen som
uppstår utifrån de vardagssituationer som rymmer barns frågeställningar om
allt från icke fungerande ficklampor till frågor om livets uppkomst. Enligt
Gallas resonemang bör den omgivande läromiljön utformas på ett sådant sätt
att barnen erbjuds möjlighet att följa naturvetenskapliga förlopp och utmanas
i de erfarenheter och funderingar som kommer till uttryck. En sådan läromiljö inbjuder till samtal där barnens föreställningar om olika naturvetenskapliga frågor kan beaktas. Gallas ger exempel på en läromiljö med en
variation av djur och växter som barnen kan beredas möjlighet att möta,
observera och utforska i sin dagliga skolmiljö:
My classroom is filled with “the stuff” of natural and physical science. There
are a variety of animals living in different habitats: a rabbit who hops around
on a tether; salamanders, snails, slugs, and a variety of insects in a terrarium;
a fresh water aquarium with fish, plants, snails, newts, and insect larvae; a
pair of cockatiels that mate and raise babies in the spring; an exploratory table
with rocks, shells, nests, and assorted other treasures from the natural world;
changing centres of magnets, pulleys, the human body, dinosaurs, volcanoes,
and so forth. (Gallas, 2005, s 8)

Att barns intresse för naturvetenskap och miljö grundläggs i förskola och
förskoleklass diskuteras av Pramling Samuelsson m.fl. (2008) som lyfter
fram vikten av kunniga lärare inom kunskapsområdet för att följa och
utmana barns idéer i den dagliga verksamheten som handlar om såväl planerade aktiviteter som lek. Elfström m.fl. (2008) visar på att barns utforskande,
undersökande och experimenterande för att komma underfund med
naturvetenskapliga företeelser i sin närmiljö har stora likheter med (men
också skillnader) hur en forskare arbetar. Författarna betonar vikten av att de
förskollärare och lärare som barnen möter i förskola och skola har tilltro till
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barnens förmåga. Att ta tillvara barns iver att utforska naturvetenskapliga
företeelser innebär att de aktiviteter som erbjuds barnen tar utgångspunkt i
ett aktivt utforskande med fokus på vad som händer i själva görandet och att
barns egna frågor och teorier ges ett värde. Sådana utgångspunkter förutsätter en lärandekultur som bygger på ett aktivt lyssnande och öppna konstruktiva frågor som kan stödja barns utforskande och bidra till en djupare
förståelse av naturvetenskapliga begreppsvärldar och därmed överskrida det
enkla fråga-svar syndromet.
Enligt Sjøberg (2005) har naturvetenskapliga kunskapsområden haft en
relativt svag ställning i de lägre årskurserna i grundskolan med undantag för
biologi. Uppfattningen har varit att undervisande lärare i de tidiga åren i
grundskolan inte varit tillräckligt utbildade i naturvetenskap. Som Sjøberg
förklarar kan aktiviteter som till exempel observationer inte isoleras från sitt
sociala och ämnesmässiga sammanhang. Sjøberg menar att poängen med
observation är att hjälpa barnen att observera det vuxna utifrån kunskaper
och mål med lärosituationen, vill att de ska observera. Samma företeelse kan
enligt Sjøberg, observeras på kvalitativt olika sätt i olika sammanhang. En
regnbåge beskrivs exempelvis på helt skilda sätt i naturvetenskapliga
skolsammanhang jämfört med konstnärliga eller poetiska ordalag. En observation av naturvetenskaplig karaktär innebär att barnen bereds möjlighet att
se och beskriva företeelser med de begrepp och teorier som hör till naturvetenskapliga kunskapsområden. Detsamma gäller klassificering, som enligt
Sjøberg (2005) följer en ordning efter bestämda kriterier, som också är
centralt inom kunskapsområdet. Med klassificering skiljs fenomen och
objekt från varandra, vi avgör vad som är levande och vad som är dött, olika
arter och material kan särskiljas från varandra. Klassificering menar Sjøberg,
hör samman med det begreppsmässiga innehållsliga inom kunskapsområdet.
Blommor sorteras till exempel inte som “söta” och djur ges inte heller
mänsklig gestalt. Det innebär inte att “söta” är ett felaktigt sätt att sortera
blommor men om målsättningen med aktiviteten är att fokusera orsakssammanhang är en sådan klassificering inte ändamålsenlig för barnens lärande.
Det framgår således att frågor som behandlar barns möten med naturvetenskaplig kunskapsområden i förskola, förskoleklass och vad som
betraktas som självklart, har kommit att bli allt mer angelägna. Det förefaller
som att vissa faktorer som rör barns meningsskapande i naturvetenskap
framträder som betydelsefulla och meningsbärande. Några tongivande
argument som lyfts fram påvisar betydelsen av att ta tillvara barns erfarenheter och kunnande, lyssna till barns frågor, ge barn handlingsutrymme och
bereda möjligheter för att resonera gemensamt kring barns upptäckter. Ett
utforskande och undersökande arbetssätt betonas samt en naturvetenskapligt
rik läromiljö som ger barn möjlighet till att följa livscykler och kretslopp
samt nödvändigheten av kunniga förskollärare och lärare inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Min förhoppning är att föreliggande avhandling,
med dess analyser av läromiljöernas design och barns meningsskapande
inom ramen för de villkor som verksamheterna ger, kan komma att utgöra ett
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kunskapsbidrag till diskussionen om och forskning av barns lärande inom
naturvetenskapliga kunskapsområden.

Avhandlingens disposition
Avhandlingens framställning disponeras i åtta kapitel. I kapitel 1 har
begreppsnätet i denna avhandling introducerats samt studiens bakgrund, dess
motiv och undersökningsområde. I kapitel 2 presenteras en avgränsad
översikt av tidigare forskning som jag funnit relevant för avhandlingsarbetet.
Därefter följer kapitel 3 med en genomgång av teoretiska utgångspunkter där
jag för ett fördjupat resonemang kring begrepp som utgör mina teoretiska
verktyg i forskningsarbetet. Kapitel 4 innehåller en redogörelse av metodologiska val och tillvägagångssätt. Studiens resultat redovisas i kapitlen 5-7. I
kapitel 5 presenteras och analyseras läromiljöernas design följt av kapitel 6
där jag beskriver och analyserar barns meningsskapande i naturvetenskap.
En sammanställning av resultaten i relation till avhandlingsarbetets forskningsfrågor presenteras i kapitel 7. Kapitel 8 innehåller en reflektion över
forskningsprocessen samt en diskussion av resultaten i relation till tidigare
forskning och avslutas med förslag till fortsatt forskning.
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2 Forskningsöversikt

I det kapitel som nu följer presenteras en genomgång av tidigare forskning
som avhandlingens kunskapsintresse refererar till. Den avgränsade forskningsöversikt som här presenteras avser att belysa forskning som handlar om
undervisning och barns lärande i naturvetenskap. Översikten inleds med en
kort redovisning av resultatet av mina sökningar i det nationella bibliotekets
datasystem Libris, det amerikanska datasystemet ERIC med utbildningsrelaterad litteratur inom fältet samt olika sökmotorer som till exempel
Google, Infoseek och hyperlänkar som visar på olika tidskrifter och forskningsöversikter vilka kan bidra till att redogöra för teoretiska linjer inom
forskningsfältet. Därefter presenterar jag en begränsad andel forskningsresultat som behandlar barns lärande följt av forskning som särskilt beaktar
barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden.

Forskningsfältet
Hur barn lär naturvetenskap har engagerat flera forskningsgrupper i världen
och under de senaste 30 åren har det vuxit fram forskningsområden med
specifikt intresse för undervisning och lärande i naturvetenskap. Med olika
metoder som utgörs av intervjuer med barn och lärare, enkäter, klassrumsobservationer och videodokumentation har forskningsresultat som rör barns
kunnande i naturvetenskap publicerats i olika tidskrifter, konferensrapporter,
böcker och forskningsöversikter. Jag har närmat mig forskningsfältet från ett
par olika håll. En ingång har utgjorts av Science Education. Inom forskningsområdet behandlas frågor som till exempel hur elever resonerar om
olika naturvetenskapliga företeelser; vad som intresserar eleverna; hur elever
ser på naturvetenskapens karaktär; vad som ska undervisas; hur lärare bör
undervisa i naturvetenskap och varför lärare ska undervisa i naturvetenskap.
En annan ingång i forskningsfältet har utgjorts av mer generella aspekter av
undervisning och lärande i de yngre åldrarna vilka benämns som Early
Childhood Education och Primary Education. Genom att kombinera de här
forskningsfälten med sökord som utgjorts av bland annat Early Childhood
Science, Early Years Science och Primary Science har sökningen täckt
internationella tidskrifter som kan ha ett innehåll som utgörs av naturvetenskapligt tema eller ett innehåll med mer generell karaktär där naturvetenskap
är ett tema bland andra.
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Individuella lärandeteorier

Västerländsk forskning som behandlar barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden har bland annat influerats av Piagets (1896-1982)
utvecklingspsykologiska teoribildning med grund i studier av hur barn tänker
om olika fenomen (Piaget, 1968; 1975). Piagets teoribildning kom att utgöra
en teoretisk grund för olika forskare med intresse för hur barn lär (Sjøberg,
2005). Tanken är att människor genomgår ett antal utvecklingsstadier som
ger förutsättningar för deras kognitiva förmågor. Fensham (2001) förklarar
att forskningen framför allt avser att jämföra ett specifikt naturvetenskapligt
innehåll med elevers kognitiva förmåga med utgångspunkt i de specifika
utvecklingsfaser som formulerats av Piaget och hans forskningsgrupp. Enligt
Säljö m.fl. (2011) är Piaget upphovsmannen till de idéer som fått störst
genomslag i utformningen av europeisk undervisning. Hans synsätt blev på
flera håll en integrerad del i försöken att utveckla skola och utbildningssystem under efterkrigstiden. Piagets teoribildning anses som föregångare till
det vi benämner som konstruktivismen och som sådan har hans tankar haft
betydelse för synen på inlärning och undervisning inom naturvetenskapliga
kunskapsområden. Piaget arbetade vid Jean Jaques Rousseau-institutet i
Genève och undersökte hur människan utvecklar kunskap inom olika
områden. Vetenskapligt kan Piaget beskrivas som strukturalist i betydelsen
att hans mål med forskningen och teorierna är att ge en helhetsbeskrivning,
en allmän förståelse för mänsklig intelligens (Stensmo, 1994). I de få
pedagogiska skrifter som Piaget publicerade förespråkas en aktivitetspedagogik som innebär att lärande ses som en aktiv process där barn erövrar
kunskaper och lär sig genom egna handlingar och erfarenheter. Enligt Piaget
är lärarens roll att skapa förutsättningar för barns utveckling genom att ta
fasta på deras kreativitet och lust att upptäcka. Läraren ska själv inte ingripa
i barnets läroprocess eftersom barnet då inte kan förväntas förstå i egentlig
mening. Utmärkande för denna teoribildning är ett individuellt lärandeperspektiv vilket innebär att individen studeras som ett kognitivt subjekt som
genom tankekonstruktioner konstruerar sin omvärld i olika sammanhang
(Säljö, 2000). Uppkomsten till Piagets inflytande kan enligt Säljö m.fl.
(2011) i stor utsträckning tillskrivas hans amerikanske efterföljare Jerome
Bruner.
Bruners (1966/1971) intresse riktades till en början mot hur barns
intellektuella kapacitet utvecklas och hur undervisning i skolan kan anpassas
till barns utveckling och stödja densamma. Som Bruner förklarar, tolkas
Piaget ofta felaktigt av dem som menar att hans forskning främst var
psykologisk istället för kunskapsteoretisk. Enligt Bruner var Piagets intresse
kunskapen i sig, sådan den existerar på olika stadier i barns utveckling och
mindre de processer som gör utveckling möjlig. Den undervisningsteori som
Bruner formulerar kan härledas till Piagets formella beskrivningar av arten
av de kunskaper som barn visar på varje utvecklingsstadium. Beskrivningarna är formulerade som den logiska teori som barnet självt utgår ifrån
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när det tar sig an intellektuella uppgifter. Bruner tillskriver Piaget hans
deskriptiva arbete vilket Bruner betonar ” ... utgör i intet avseende en
förklaring eller en psykologisk beskrivning av utvecklingsprocesserna. Den
klara beskrivningen formulerar snarare problemet för dens räkning som vill
gripa sig an med en psykologisk förklaring.” (Bruner, 1966/1971, s 18).
Bruner (1996/2002) liksom andra forskare, influeras av teoribildningar som
utgår från kommunikationens betydelse och att utbildning är inte något som
bara försiggår i klassrum utan även i andra sammanhang. Här riktar Bruner
en självkritisk aspekt till sina tidigare arbeten som utgörs av att fokus riktas
mot de intrapsykiska kunskaperna och hur inlärning skulle underlättas med
en adekvat pedagogik. Mot bakgrund av den teknologiska samhällsutvecklingen lyfter Bruner fram kulturalismen, i betydelsen att medvetandet
inte skulle ha existerat om inte kulturen fanns. Människoartens medvetande
är som Bruner förklarar, förbunden med utvecklingen av ett levnadssätt där
världen omkring oss representeras med en symbolism som delas av medlemmarna inom en kulturell gemenskap. Ur ett sådant perspektiv betonar Bruner
att kunskap och kommunikation i grunden är beroende och egentligen
oskiljaktiga. Det är kulturen som förser människan med de verktyg som
krävs för att vi kan strukturera och förstå världen på ett kommunicerbart sätt
(Bruner, 1996/2002).
Sociokulturella lärandeteorier

Sociokulturella lärandeteorier har influerats av Vygotskijs (1978) teorier
som skapade en teoribildning om barndomen i alla dess aspekter, så som
fysiska, sociala, psykologiska och pedagogiska. Centralt tema i Vygotskijs
teoribildning är betydelsen av kulturen och den sociala interaktionen för
människans intellektuella, emotionella och övriga utveckling. Ett grundläggande antagande är att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i
barns utveckling, och att lärande och utveckling står i relation till varandra
där språket utgör den mest betydelsefulla aspekten för utveckling. Sedan
1980-talet har Vygotskijs teorier kommit att intressera allt fler forskare inom
forskningsfältet som benämns sociokulturellt perspektiv (se kapitel 1). Här
ses lärande som en social mediering med betoning på kommunikation och
interaktion mellan människor. Människors och institutioners kunskap skapas
och upprätthålls genom interaktion som sker i speciella kulturella sammanhang. I samspel tar barn och vuxna till sig sätt att tänka, tala och utföra
handlingar som de blir delaktiga i. Det finns ett generellt antagande som
säger att den mer kunnige i ett sociokulturellt hänseende stödjer och vägleder
den som är mindre kunnig i konkret praktik. Inledningsvis är den lärande i
behov av handledning och stöd från den mer kunnige personen, för att efter
hand överta ett allt större ansvar och så småningom kunna hantera tankegången eller handlingen på egen hand (Säljö, 2000). Här finner vi även andra
forskningslinjer som till exempel Östman och Wickman (2002) som studerar
hur kunskap utvecklas genom elevers och studenters deltagande i natur39

vetenskapliga undervisningspraktiker med utgångspunkt i pragmatismen
(Dewey, 1938/1977). Pragmatisk vetenskapsteori kan sägas bestå av olika
teorier, med analyser av Charles Sanders Pierce (1839-1914), William James
(1842-1910) och John Dewey (1859-1952), som grundlade en omfattande
pedagogisk reformrörelse under perioden slutet av 1800-talet till mitten
av1900-talet. Kännetecknande för pragmatismen är dess betoning på handlingar och att undervisningen ska vara verklighetsförankrad. De praktiska
erfarenheterna har en framskjuten ställning och praktisk problemlösning
prioriteras (Lønning Strømnes, 1995). En annan forskningslinje utgörs av en
antropologisk riktning med Rogoff (1998; 2003) som viktig förgrundsperson. Antropologi handlar om studiet av människosläktets utveckling och
världens olika kultur- och samhällstyper (Wolcott, 2005). Inom denna forskningslinje är såväl det lärande barnet som den sociokulturella kontexten
central. Det har riktats kritik mot det sociokulturella perspektivet på lärande
främst för att situationella aspekter av meningsskapande beaktas. Kritiken
bygger på antagandet att de meningar som barn skapar inte enbart är
beroende av lärares sätt att undervisa i situationen. Barnens erfarenheter som
de har med sig in i undervisningssituationerna måste också beaktas och antas
påverka hur mening skapas. Wickman och Östman (2002) har tillsammans
med andra forskare (jfr Rogoff, 1998) visat att denna kritik kan bemötas. De
menar att individuell kontinuitet är möjligt att hantera inom sociokulturellt
perspektiv. Genom att hantera olika dimensioner av meningsskapande
processer så som erfarande, nutid och framtid som samtidiga i människors
handlingar, förstås de som ömsesidiga och inte som åtskilda utan samtidigt
medverkande i meningsskapandet.
Teoretisk kombination

Till teoribildningar som behandlar undervisning och lärande inom naturvetenskap finns forskning som kan sägas vara en kombination av Piagets
(1968; 1975) och Vygotskijs (1978) utvecklingspsykologiska synsätt på
lärande. Piaget bortsåg inte från den sociala omgivningens betydelse men
lyfte inte fram dess innebörder på det sätt som Vygotskij gjorde. Vygotskij
ställde den sociala interaktionen i centrum beträffande individens lärande, att
lärande sker i en social omgivning i samspel med kamrater och vuxna i en
språklig interaktion. Samspelet bidrar till att individen möter andra och nya
idéer vars innebörder hon reflekterar över och skapar mening genom att
relatera dem till sina tidigare idéer. Både Piaget och Vygotskij betraktade
den lärande individen som en aktiv konstruktör i sitt meningsskapande och
inom denna teoribildning ses deras arbeten som komplementära (Leach &
Scott, 2003; Andersson, 2008).
Under senare år har det pågått en diskussion om innehåll, utformning och
syftet med undervisning i och om naturvetenskap. En term som används
internationellt är Scientific literacy där frågor som behandlar vad vi förväntar
oss att elever ska kunna och ha beredskap för att göra med utgångspunkt i
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deras naturvetenskapliga erfarenheter är centrala. Enligt Roberts (2011) har
själva begreppet Scientific literacy blivit så allmänt förekommande att det
inte finns någon enhetlig tolkning av dess innebörd. I en genomgång av
studier inom Science Education visar Roberts (2007) på två visioner som
delvis kan betraktas som konkurrerande i fråga om skolans undervisning i
naturvetenskap. Den ena visionen syftar till att barn och unga ska lära sig
naturvetenskapens produkter och processer medan den andra betonar att barn
och unga ska kunna omsätta sitt kunnande i vardagliga situationer med
naturvetenskapligt innehåll. Enligt Roberts är det viktigt att framhålla att
innehållet i skolans undervisning innehåller båda dessa komponenter.

Barns lärande i förskolan och grundskolan
I Sverige och internationellt har forskning som behandlat lärande och undervisning lyft fram komplexiteten i lärarens möte med barn och elever. Den
verksamhet och undervisning som läraren genomför har stått i centrum för
många analyser. Frågor som behandlats är till exempel vilka möjligheter och
begränsningar olika möten mellan barn, elever och lärare innebär. Olika
studier har lett till insikter som handlar om såväl mötets kommunikativa
karaktär, undervisningens skilda innebörder som mötet och undervisningen i
relation till demokratiaspekten. Till denna inriktning hör också barnpedagogisk forskning med studier kring hur verksamheterna styrs och regleras
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Kärrby, 2000). Dessa studier har bidragit
till kunskap kring hur ideologier styr förskola- och skolverksamheter och hur
sådana mekanismer får didaktiska konsekvenser i verksamheterna. Forskning som fokuserat förskola har bland annat behandlat frågor som rör förskollärarutbildning, förskolläraryrkets framväxt, förskollärares syn på
förskolan och på barns utveckling och lärande. De forskningsresultat som
redovisas nedan är ett medvetet val. Den institutionaliserade arenan för barn
har över tid vuxit i omfattning och betydelse. Då teoretiska redskap och
resultat redovisas från andra forskningsperspektiv görs det i syfte att bredda
bilden av förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år som arena för
lärande. Med hjälp av undersökningar och studier inom området ger jag en
presentation mot vilken bakgrund naturvetenskapliga kunskapsområden
områden kan förstås, hur det kan relateras till förskolans, förskoleklassens
och de tidiga åren i grundskolans verksamhet samt till barns möte med
naturvetenskapliga innehållsområden.
Barns lärande i förskolan

Betydelsen av förskollärares synsätt på barns lärande behandlas av
Kihlström (1995) som bidrar till diskussionen genom att visa på att
förskollärare ofta riktar fokus mot att utveckla barnens personliga förmågor
vilket rör såväl psykologiska, sociala som motoriska aspekter. De aktiviteter
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som förskollärarna genomför i verksamheten betraktas som ett medel för att
nå de uppsatta målen. Omsorgen om barnen, att de ska trivas och må bra är
en annan faktor Kihlström lyfter fram. Barnens lärande där innehållet i de
aktiviteter som genomförs betraktas som viktiga framkommer i resultatet. De
innehållsliga objekten kan skifta och röra sig om frågor som till exempel att
barnen ska lära sig siffror eller olika färger men det kan också innebära att
barn ska rikta sin uppmärksamhet mot någon specifik företeelse i sin
omvärld.
Pramling (1983; 1994) betonar vikten av att ta reda på hur barn skapar
mening och förståelse för specifika fenomen, genom att undersöka de
kvalitativt olika sätt att uppfatta fenomen som kan urskiljas och ge en
beskrivning av variationen av olika sätt att tänka. Pramlig tar avstamp i en
fenomenografisk ansats där intresset riktas mot hur individer uppfattar
omvärlden och har mänskligt erfarande som forskningsobjekt (Marton &
Booth, 2000). Enligt Pramling (1983) differentieras barns förståelse mellan
att kunna utföra något och att kunna lära sig att utföra något. Till en början
relaterar barnen detta till att det handlar om att bli äldre för att så småningom
inse att erfarenheter har betydelse för lärande. Pramling problematiserar
förskollärares syn på barns lärande och menar att det saknas förståelse för
hur barnen själva ser på lärande. Av slutsatserna framgår vikten av att
förskollärare utgår från barns uppfattningar av omvärlden för att bidra till
och stödja barnens lärande. Sådana slutsatser diskuteras vidare i andra
studier av förskolebarns tankar inom kunskapsområdet matematik. Genom
att lärare använder sig av barnens uppfattningar som ett innehåll i
lärosituationen exponeras mångfalden av alla möjliga idéer som olika barn i
en barngrupp har och barnen ställs också inför utmaningen att relatera sina
uppfattningar i relation till andra barns sätt att tänka (Doverborg & Pramling,
1995; 1999; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Lindahl
(1998) tar också avstamp i fenomenografiska utgångspunkter när hon
studerar ettåringar i förskolan. I resultatet lyfter hon fram barnens iver och
engagemang när de sysselsätter sig med något som de ännu inte bemästrar.
När de slutligen lyckas med sitt uppsåt ger de uttryck för stor
tillfredsställelse. Lindahl menar att barn är medvetna om förändringar i sina
läroprocesser i tidig ålder och att de handlar strategiskt och målinriktat
utifrån de aktiviteter de är involverade i och sysselsätter sig med.
Den fenomenografiska ansatsen har utvecklats genom åren. Från att under
1970-talet fokuserat på frågan om hur man kan beskriva och förstå den
lärandes kunskap (Dahlgren m.fl., 2009), vilket kan ses som ett svar på
dåtidens kunskapsmätningar, till att utveckla olika riktningar. En riktning
behandlar frågan om användning av språk vid uttryckande av uppfattningar
inom ämnesinnehåll. En annan riktning fokuserar frågor kring uppfattningar
av centrala begrepp inom olika ämnesområden (Svensson, 2009). En
utveckling av fenomenografin står också att finna inom variationsteoretiskt
perspektiv på lärande där aspekter som variation, urskiljning och samtidig
medvetenhet är betydelsefulla för vad och hur något uppfattas i en given
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situation (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Marton m.fl.,
2004; Holmqvist m.fl., 2006). Variationsteorin och fenomenografin har
bidragit till en utveckling av förskolepedagogik med benämningen utvecklingspedagogik (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).
Utvecklingspedagogiken betonar två aspekter av lärande. En aspekt behandlar lek och lärande där lek som lärande, att skapa mening och urskilja något
visst. Den andra aspekten är att lek och lärande anses pågå på två nivåer, en
kognitiv och en metakognitiv nivå. I barns lek kommunicerar de både med
sig själva och med varandra. Leken kan avbrytas en stund under vilken
barnen för ett resonemang kring hur de ska fortsätta att leka. De kommer
överens om vem som ska göra vad, vem som ska vara vem etc. Aspekter
som kommunikation och reflektion lyfts fram som viktiga för barns lärande.
Barns lärande och undervisning i skolan

Forskning som behandlat lärande under de tidiga åren i skolan har riktat
intresset mot såväl undervisningsformerna som på vilka olika sätt företeelser
av skilda slag kan uppfattas i en elevgrupp. Den nordiska och svenska
klassrumsforskningens har influerats av bland andra Arno Bellacks (1966)
forskningsgrupp som inspirerades av Wittgenstein (1969) och hans teori om
språklig interaktion som verksamhet med för verksamhetens specifika regler
och möjligheter, s.k. språkspel. Enligt Wittgenstein ses språket som en handling som får mening i det sammanhang i vilket en språkhandling, ett språkspel utförs. Språkspel kan förklaras som att ord och språkliga satsers mening
förändras över tid och rum. Vad som menas med något är en konsekvens av
sociala överenskommelser mellan människor som använder språket i en
speciell kontext. Arfwedson (1998) skriver att forskningen flyttade in i
klassrummet under 1970-talet då klassrumsforskningen fick sitt genombrott.
Med hjälp av olika tekniker så som exempelvis interaktionsanalys, observationer av elevbeteenden och intervjuer försökte forskare kartlägga vad som
sker i klassrummet där undervisning pågår. Till betydelsefulla analyser inom
svensk forskning hör Ulf P. Lundgrens (1972) och Christina Gustafssons
(1977) undersökningar med teoretisk utgångspunkt i läroplansteori vilket är
en forskningslinje som uppstod i Sverige under den inledande delen av 1970talet och behandlar frågor om hur verksamhetsramar, som lärare inte påverkar såsom exempelvis läroplaner, skollag, tidsschema, barn- och elevgruppers sammansättningar, förhåller sig till undervisningens form och
innehåll samt till dess utfall (Lundgren 1978/1995).
Lundgrens studie lyfter fram att elever med olika social bakgrund har
olika kompetens att hantera språket som förekommer i klassrummet. En
sådan skillnad förstärks efterhand så att skillnaderna mellan elevernas
kunskap inom ämnesområdet ökar. Gustafsson (1977) genomför en undersökning av undervisning i matematik, orienteringsämnen och svenska på
mellanstadiet i syfte att utröna om elever intar olika roller i förhållande till
undervisningen. Resultatet i Gustafssons studie visar inte på några sådana
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kvalitativt tydligt åtskilda roller mellan barnen. Barnen deltar på olika sätt
under lektionerna, men läraren instruerar dem på ungefär liknande sätt och
barnen brukar liknande språkmönster. Undervisningen genomförs således
utan att ta hänsyn till barnens olika erfarenheter och förutsättningar. Enligt
Gustafsson leder det till att skolans möjligheter att beakta elevers skilda
strategier för att lära sig och sätt att förhålla sig till språket i klassrummet är
begränsat. En poäng som lyftes fram i klassrumsforskningen under 1970talet var att forskare kunde påvisa att faktorer som till exempel tid, sammansättning av undervisningsgrupper och läroplan får implikationer för
undervisningssammanhang.
Under 1980- och 1990-talen förändras styrningen av utbildningsväsendet
från en regel- och förordningsbaserad styrning till en målbaserad resultatstyrning. Konsekvenser av denna förändring diskuteras av Hargreaves
(1994/1998) som lyfter fram lärares yrkesuppdrag i relation till samhällets
förändringar. Lärararbetet kom att genomgå en intensifiering vilket innebär
ett ökat ansvar för andra arbetsuppgifter. Enligt Hargreaves framstår
läraryrket som än mer professionellt genom att lärare klarar nya uppdrag
som att ta ansvar för resultat vad gäller såväl elevers kunnande som
ekonomiska ansvarsområden, att samarbeta med kolleger och utförande av
fler socialarbetaruppgifter i förhållande till eleverna och deras familjer.
Intensifieringen menar Hargreaves, utgörs av att yrkesgruppen utför de
tidigare uppgifterna samtidigt som de tar sig an de nya. Under denna
tidsperiod influeras klassrumsforskningen av sociokulturella teoribildningar
med intresse riktat mot de interaktiva sammanhang som kommunikation i
klassrum kan utgöra. Ett exempel på forskning av skolbarns interaktion i en
kamratgrupp är den amerikanska forskaren Goodwins (1990) studie av
flickor och pojkar som visar på att barns argumenterande eller
meningsutbyten visar deltagarnas känslighet för att ta till sig språkbruk och
knyta an till formuleringar. En nyzeeländsk forskargrupp Alton-Lee, Nuthall
och Patrick (1993) har studerat kommunikation i klassrummet med fokus på
frågor om betydelsen av elevers inofficiella samtal. Av resultaten framgår att
det sker ett ständigt språkande i klassrummet och att det inofficiella samtalet
är mer frekvent i situationer som inte involverar läraren men relaterar ändå
till lektionens syftade innehåll
Carlgren (1999) lyfter fram förändringar som perspektivskifte där ett förändrat perspektiv på lärande är förenat med hur uppfattningen av vad en
skola är och får konsekvenser för hur man kan närma sig och förstå pedagogiska verksamheter som miljöer för lärande. Skiftet från psykologisk förståelse till mer socialpsykologiska och antropologiska perspektiv menar
Carlgren bidrar till att återskapa den tidigare uppsplittrade helheten mellan ”
vad det är man lär sig, hur man lär sig och med vilka medel.” (Carlgren,
1999, s 12). Pedagogiska verksamheter blir på så vis en del av lärandet vilket
öppnar för andra sätt att förstå dessa verksamheter.
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Samlärande barn i lek

Barn och lärande i grupp är ett område som intresserar flera forskare. Doise
(1990) jämför barns prestationer som arbetar individuellt med barn som
samarbetar. Resultaten visar att barn presterar bättre när de genomför
uppgifter tillsammans än individuellt oavsett om de samarbetar med barn
som är mer eller mindre kunniga än de själva. Frønes (1994) diskuterar barns
olika sätt att lära. Han skriver om modellärandet som skall förstås som att
barn lär genom att härma eller imitera där imitation kan knytas till barnets
önskan att likna någon. Här spelar åldersskillnader roll enligt Frønes
eftersom de äldre barnen representerar det som de yngre ska och vill bli.
Barns samtalstexter studeras av Martre (2001) som visar på att i de
berättelser som barn skapar framkommer det drag av ett så kallat vetenskapligt tänkande innan de har börjat i skolan. Enligt Martre visar detta på
barns förmåga att ägna sig åt utforskande kommunikation tillsammans med
andra barn utan inblandning av vuxna. I leken sker ett klargörande,
experimenterande och undersökande enligt Knutsdotter Olofsson (1993;
1998) som menar att lek bör ses som en mental inställning, där det som sker
inte ska tolkas bokstavligt. Att leka innebär att transformera det barnen
tidigare sett och varit med om vilket omvandlas och blir till något annat.
Knutsdotter Olofsson lyfter fram barnens lärande i lek. I leken utvidgas
barnens kunskaper. De tänker om och de tänker nytt. De tänker sig in i olika
situationer där en blandning av ord och föreställningar kommer till uttryck
tillsammans med andra.
Williams (2001) studerar olika situationer då barn lär av varandra, hur de
själva uttrycker sig om att lära av och lära kamrater. Enligt Williams handlar
barns samlärande om att barn lär av varandra oavsett ålder och kön, i olika
sammanhang. Barn har olika erfarenheter beroende på det innehållsliga
objekt som fokuseras. Williams betonar vikten av att barns samlärande
undersöks i konkreta sammanhang. Resultaten visar att barn pendlar mellan
olika roller och former då de samarbetar med varandra och att erfarenheter
och kunskap om olika innehåll växlar mellan dem. Barn ka ta andra barns
perspektiv när de ges möjlighet till det och har en uppfattning om såväl att
lära en kamrat som att de kan lära av sina kamrater. Tullgren (2003)
diskuterar hur förskollärare nyttjar lekens form för andra syften än själva
leken. Lekens form kan ta plats i andra situationer då förskollärare avser att
rikta barnens uppmärksamhet mot ett specifikt objekt. Enligt Tullgren
använder vuxna ofta en så kallad lekröst vilket innebär ett skiftande tonläge
för att fånga barnens intresse i sådana situationer.
Barns meningsskapande, kamratkultur och interaktion

Bland forskare som bidragit till diskussionen om de yngsta barnens ickeverbala kommunikation och samspel hör Månsson (2000) som studerar
interaktionen mellan de yngsta barnen och de vuxna på förskolan. Frågor
som här behandlas är barnens kontaktsökande, vilken typ av signaler till
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samspel som barnen ger, vilket gensvar de får från förskollärarna samt om
denna interaktion är kontext- och genusbunden. Studien visar att graden av
vuxenledning av barngruppen ger relativt få möjligheter till barninitiativ. En
annan situation som är delvis vuxenledd som till exempel måltiden har mer
bredd och variation i ett genusperspektiv. Sheridan (2001) lyfter fram den
pedagogiska kvaliteten i förskolan som beroende av hur och i vilken
utsträckning förskollärare använder sin kompetens i skapande av pedagogiska miljöer. En slutsats är att förskolor där förskollärare visar en god
förmåga att interagera med barnen utifrån ett demokratiskt pedagogiskt
perspektiv påvisar en hög kvalitet. Ett demokratiskt pedagogiskt perspektiv
kännetecknas bland annat av att förskollärare har ett tydligt uttalat syfte med
olika lärandesammanhang, vad barnen ska utveckla förståelse kring.
Syftet med förskola och skola i dagens samhälle, hur vi förstår barns kunnande och lärande diskuteras av Dahlberg, Moss och Pence (2002) som
problematiserar utvecklingsbegreppets användning och lyfter fram begreppet
meningsskapande. Med meningsskapande ställs barnet som medkonstruktör
av kunskap och identitet tillsammans med andra barn och vuxna i
förgrunden. Bland forskning som bidragit till en sådan diskussion är Nordin
Hultmans (2004) studie som belyser barns identitet och subjektskapande i
förskole- och skolmiljöer. I studien riktas blicken mot den pedagogiska
miljön, dess material och organisation av tid och rum. Nordin Hultman lyfter
fram betydelsen av att flytta blicken från barnen och deras utvecklingsnivåer
och tidigare erfarenheter till de miljöer som barnen möter i förskola och
skola. Det känslomässiga klimatet i kamratkulturer har studerats av
Michelsén (2004) som menar att barn socialiserar varandra vilket kännetecknas av ett bejakande klimat där barnens möte med varandra präglas av
samspel, gemensam påhittighet, samförstånd och glädje i gemensamma
lekprojekt. Løkken (2005) betonar vikten av att förskollärare beaktar hur
barn skapar mening i det de upplever. Løkken visar på att de yngsta barnen
(toddlare) skapar mening med gestik och mimik. Små barns agerande som
för en utomstående framstår som en lek kan i själva verket rymma helt andra
innebörder. En pekgest kan enligt Løkken visa på barnets intentionalitet.
Med en pekande gest placerar (inkluderar) barnet både sig själv och den
andre i en situation.
En forskare som lyfter fram betydelsen av de många olika kamratkulturer
som bildas inom en institution är Corsaro (2005) som diskuterar hur barn
tillägnar sig erfarenheter som de prövar och förhandlar om. I likhet med
Dahlberg, Moss och Pence (2002) diskuterar Corsaro det ensidiga fokus på
det individuella barnet som behandlats inom utvecklingspsykologiskt
inriktade studier. Istället betonas betydelsen av interaktion i kamratgruppen
då barn tillägnar sig erfarenheter, prövar kunskaper och förhandlar om
värderingar. Enligt Corsaro är aspekter som värderingar och språkbruk
framträdande när barn i skapandet av sina egna kamratkulturer omvandlar
erfarenheter som vuxna representerat. Resultat från flera studier visar på
betydelsen för barn att ta kontroll vilket uttrycks genom att barn bryter mot
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eller finner strategier för att kringgå regler som statueras av vuxna. Som
Corsaro förklarar visar barns förhandlingar om regler att barn är aktiva
agenter och att kamratgruppen kan ses som en central socialiseringsagent
samt att barn bidrar till att forma såväl pedagogiska sammanhang som
ideologier i förskolan.
Bland forskare som studerat interaktion i elevgrupper med utgångspunkt i
antagandet att skolvardagen är konstruerad av lärare och elever genom
sociala praktiker, är Green och Dixons forskningsgrupp som arbetar vid
University of California, Santa Barbara i USA. Green och Dixon (1994)
menar att från första stunden i mötet mellan människor initieras en social
process som bland annat etablerar vem som kan interagera med vem, vad
som kan utföras i interaktion med andra samt när, var och hur deltagande
aktörer kan förhålla sig till ett material som erbjuds. Forskarna visar på hur
lektioner och grupper konstrueras av lärare och elever. I Sverige har Säljö
(2000; 2005) i flera sammanhang lyft fram kommunikationens och interaktionens betydelse för lärande. Kunskap kan inte ses som en isolerad
företeelse i sig utan det är tillämpningen av kunskaper och färdigheter som
är det centrala. Kunskaper avspeglas och styrs av den aktuella situationen i
förening med den tolkning som individen gör. Som Säljö förklarar kan
förändringar i interaktionsprocesser diskuteras i termer av lärande. Andra
forskare som behandlar interaktion är Tholander och Aronsson (2003) som
studerat elevstyrda grupparbeten. I resultaten lyfter Tholander och Aronsson
fram förekomsten av “subteaching” vilket innebär att några elever positionerar sig själva som hjälp-lärare (min översättning) och använder
lärarliknande strategier i interaktionen med sina kamrater som deltar i grupparbetet. De instruerar kamraterna, värderar sina kamraters insatser och
upprätthåller disciplinen i gruppen under grupparbetets genomförande. På så
vis karaktäriseras grupparbetet av att reproducera traditionell klassrumsnteraktion mellan lärare och elev.
Till frågan om barns meningsskapande hör diskussionen om barns tillgång till datorer i förskola och skolans tidiga år. Diskussionen har handlat
om att barn ska få möjlighet att använda datorer och förstå hur de fungerar
men även att barnen ska få kunskaper som gör det möjligt för dem att
påverka datorernas utveckling. Ljung Djärf (2004) påvisade i sin doktorsavhandling att det blivit mer vanligt med datorer i förskolans verksamhet.
Ljung Djärf beskriver datoranvändandet som meningsskapande erbjudande
utifrån två aspekter. Det konkreta användandet av datorer och hur förskollärarna förhåller sig till datorn. Av resultatet framgår att kvaliteten på de
läromiljöer som uppstår kan härledas till förskollärarnas kunskap och
inställning till datorer. I miljöer där förskollärarna inte är motiverade eller
vana att använda datorer, uppmuntras inte barnen och deras möjligheter att
använda datorn som meningsskapande redskap blir begränsat. Klerfelt
(2007) lyfter fram att datorn blivit ett redskap i barns vardag och börjar få en
plats i förskolan. Förskollärare intresserar sig allt mer för den mediekultur
som produceras för barn i förskoleåldrarna men här finns en diskrepans
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mellan äldre och yngre förskollärares kunskaper och förhållningssätt inom
området. Enligt Klerfelt (2007) finns en osäkerhet hos förskollärarna vad
gäller datoranvändning som interaktiva lärandeverktyg. Det medför att
datorn ofta blir ett lekmaterial där lärandet inte står i centrum.
Sammanfattning

Ovanstående refererad forskning om barns lärande i förskolan och
grundskolan leder till några tongivande antaganden. Historiskt blir det
synligt att barns identitetsutveckling och utveckling av personliga förmågor
satts i förgrunden framför kunskaper av ett specifikt innehåll inom
förskolans verksamhet. De kunskapsrelaterade innehåll som förskollärare
väljer, det språk som används är avhängigt förskollärares uppfattning om sitt
uppdrag. Studierna visar på samband mellan lärares förhållningssätt,
kompetens och kommunikationens betydelse för barns lärande. En förskjutning i hur förskollärare tillskriver sitt uppdrag från omsorgsbetonat
förhållningssätt till barns lek och lärande framträder i resultaten. Lärare i
skolan tenderar att undervisa barn på samma sätt, oberoende de sätt på vilka
barn deltar i undervisningen. Organisatoriska faktorer som tid och gruppsammansättning påverkar interaktion och barns möjligheter att lära. Av
tidigare forskning framgår kunskap som rör läraryrkets förändring där nya
uppgifter tillkommit samtidigt som de tidigare uppdragen ska genomföras.
Leken liksom läromiljöernas och kommunikations betydelse för barns
lärande betonas allt mer. Mot denna kunskap framstår bilden av läromiljöer
samt barns meningsskapande som komplicerad och aktualiserar vilka
konsekvenserna blir då kompetensen möter barn inom naturvetenskapliga
kunskapsområden. Det får bli en fråga som jag återkommer till i avhandlingens avslutande diskussion.
Barns lärande i naturvetenskap

I kapitel 1 refererades till internationella undersökningar som visar att
naturvetenskap som skolämne inte står så högt i kurs hos elever i industriländerna. Svensk forskning visar liknande resultat. Lindahl (2003) följde 100
elever från årskurs fem till och med årskurs nio. De elever som deltar i
undersökningen upplever naturvetenskapliga kunskapsområden som svåra
att förstå, särskilt inom innehåll som behandlas i kemi och fysik. Sådana
slutsatser framgår också i en svensk forskningsöversikt av Helldén, Redfors
och Lindahl (2005) som belyser forskning om lärande och undervisning i
naturvetenskap, samt attityder till och synen på skolans naturvetenskap.
Forskningsgenomgången visar på en stadig minskning av elevernas intresse
för naturvetenskap. Det minskade intresset leder till färre elever som söker
vidare till naturvetenskapliga utbildningar.
Att det råder brist på forskning inom ämnesdidaktik i relation till naturvetenskap och yngre åldrar betonas av Zetterqvist och Kärrqvist (2007). I en
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forskningsöversikt redovisas internationella och nationella forskningsresultat
som behandlar barnens kunnande och resonemang inom avgränsade naturvetenskapliga områden som till exempel ekologi, människokroppen och ljud.
Syftet med översikten är att ”bidra till ökad medvetenhet om olika forskningsresultats betydelse som utgångspunkter för en verksamhet som leder till
att barn utvecklar positiva attityder, kritisk medvetenhet och kunskaper i
naturvetenskap.” (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007, s 3). I forskningsöversikten
redogörs för forskares syn på hur barn i åldrarna två till nio år, utvecklar sitt
kunnande i naturvetenskap genom lek och språk. Inledningsvis konstateras
att även om det finns omfattande forskning i ett globalt perspektiv saknas
forskning när det gäller hur yngre barn lär naturvetenskap.
Zetterqvist och Kärrqvist lyfter fram ett flertal forskningsresultat men
resultaten visar ingen konsensus om hur undervisning inom naturvetenskapliga kunskapsområden bäst bedrivs. Forskningen visar på olika framträdande
faktorer som kan vara av betydelse för naturvetenskaplig undervisning för
yngre barn och för barns lärande. Bland sådana faktorer hör barns och lärares
frågor som bör inbjuda till dialog så lärare kan få en uppfattning om barns
enskilda barns förståelse. Till denna faktor hör att själva frågeställandet är en
viktig del inom naturvetenskapen och att lärarnas förståelse av ämnet har
betydelse för planering och utveckling av undervisningen. Författarna
betonar också genomförandet av formativa utvärderingar, vilket innebär att
samla information om barns successiva lärande. En formativ utvärdering ger
barnen möjlighet att vara med och utvärdera sitt eget lärande och sina
framsteg i naturvetenskap. En annan faktor som framträder är vikten av att
använda en inlärningscykel för att undervisa barn i naturvetenskap. En
inlärningscykel innebär att läraren inledningsvis inventerar barnens idéer om
det som ska undervisas för att därefter utmana barnens föreställningar följt
av naturvetenskapligt experimenterande. Ett öppet klassrumsklimat i den
meningen att barnen vill framföra sina tankar för att de bemöts med respekt,
deras idéer diskuteras och prövas är ytterligare faktorer som Zetterqvist och
Kärrqvist betonar. Avslutningsvis poängteras att naturvetenskap kan
betraktas som en kultur som förutsätter vissa normer, regler, språk,
kunskaper och konventioner. Läraren skriver Zetterqvist och Kärrqvist,
behöver bidra till att barnen kan överskrida de kulturella gränserna mellan
barnens vardagsvärld och den naturvetenskapliga kulturen.
I en genomgång av forskning om barns lärande i förskola, förskoleklass
och fritidshem, lyfter Persson (2008) fram att få studier varit inriktade på
naturvetenskap och lärandets innehåll i förskolan. Övervägande delen av
studier har haft sitt kunskapsintresse riktat mot förskolans sociala uppdrag
(se ovan), medan ämnesrelaterade studier med ämnesdidaktiskt fokus är
relativt få. Persson menar att det finns ett behov av studier som riktar
intresset mot innehållsaspekter i relation till olika kunskapsområden inom
förskolans verksamhet. Han betonar att villkor för barns lärande måste
synliggöras i studier som behandlar ”den lärande som subjekt, lärandets akt
och lärandets objekt i deras institutionella, historiska och samhälleliga sam49

manhang” (Persson, 2008, s 96). I en översikt som publicerats av Skolverket
(2010) poängteras liknande slutsatser. Genomgången lyfter fram olika
studier som behandlar olika kunskapsområden såsom historia, svenska,
estetiska lärprocesser, matematik och naturvetenskap i förskola och grundskolans tidiga år. De slutsatser som betonas visar ett glapp mellan olika
synsätt med tal om barn som unika och kompetenta eller barn som framstår
som kontextlösa. I genomgången av forskning som följer nedan redovisas ett
begränsat antal artiklar och avhandlingar som behandlar barns lärande inom
naturvetenskapliga kunskapsområden.
Barns naturvetenskapliga vardagsföreställningar

De studier som genomfördes under 1980- och 1990-talen förklarar Fensham
(2001) som en expansion av studier om barns föreställningar inom ett stort
antal begreppsområden. Det är viktigt att understryka att barngrupperna i
flera av de studier som här redovisas är något äldre än barnen som
medverkar i undersökningsgruppen i denna avhandling. Ett drag hos några
av de studier som redovisas är deras fokus på detaljer. Det är inte fråga om
att bidra med några allmänna utsagor om barns och elevers tänkande och
lärande utan det handlar mer om beskrivningar och analyser av hur barn
förstår specifika fenomen. I en del fall undersöks exempel från fysiken med
frågor som behandlar barns föreställningar om bland annat energi, elektricitetlära, värme och astronomi. I kemi kan exempelvis barns föreställningar
om kemisk reaktion, förbränning och oxidation behandlas. Inom biologi
riktas forskningsintresset mot barns föreställningar om bland annat människokroppen, liv, fotosyntesen och genetik. Denna inriktning som fokuserar
innehållet i elevers tänkande har resulterat i en omfattande kartläggning av
studerandes alternativa sätt att förklara naturvetenskapliga fenomen (Pfundt
& Duit, 1990). I Norden benämner vi barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen för ”vardagsföreställningar” medan det internationellt har
haft olika benämningar som till exempel ”preconception”, ”misconception”
eller ”alternative framework”. När det gäller barns tendens att tänka på olika
sätt som skiljer sig från motsvarande naturvetenskapliga förklaringar har
man gjort en åtskillnad mellan olika typer av missuppfattningar. Driver och
Easley (1978) skiljer mellan den typ av misconceptions som är resultatet av
att barn efter undervisning på ett felaktigt sätt tagit till sig förklaringar och
alternative frameworks. Det senare begreppet ”alternative framework”
används av Driver och Easley för att benämna det ramverk av begrepp som
elever använder för att beskriva olika naturvetenskapliga företeelser i sin
omvärld. Här lyfter forskarna fram att barn ger uttryck för egna föreställningar i naturvetenskapliga undervisningssituationer och att dessa inte
stämmer överens med de förklaringsmodeller som skolundervisningen
erbjuder.
En sådan diskussion förs också av Nussbaum (1985) som studerar barns
föreställningar om planeten jorden. Inledningsvis fick barnen svara på frågor
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som behandlade jordens form. Om barnet svarade att jorden var rund ställde
intervjuaren en följdfråga om jorden var rund som en skiva eller som en boll.
Efter ett antal frågor introducerades en jordglob som skulle representera
planeten jorden. En liten figur placerades på olika ställen på jordglobens yta
och barnet skulle förutsäga i vilken riktning en boll som figuren släpper
kommer att falla och därefter förklara svaret. Analysen av barnens svar
visade att det förekom flera olika uppfattningar om jorden och om
gravitation i undersökningsgruppen. Barn som var i 7-8 årsåldern svarade att
jorden är platt och begränsas av marken. Barn som har denna föreställning
säger att jorden är rund men tror sig inte leva på ett stort klot. När de
förklarar varför vi säger att jorden är rund associerar de till att jorden är rund
som en skiva, det finns runda kullar eller att jorden finns någonstans på
himlen. Andra föreställningar som kom till uttryck är att rymden har ett upp
och ner. Jorden beskrivs som ett klot och att vi lever inuti klotet på dess
nedre del och klotets övre del är himlen eller luft.
Barns föreställningar om elektricitet diskuteras av Driver (1983/1988) i en
studie där tre pojkar i 11-årsåldern har till uppgift att utforska elektriska fält.
Det praktiska momentet utgörs av att de ska koppla ett batteri till glödlampor
så att de lyser. I samtalet med läraren framgår att ett par av pojkarna tror att
ju fler glödlampor som kopplas till ett batteri ju svagare lyser lamporna.
Analysen visar att eleverna tillämpar en så kallad vardagsteori. Trots praktiska moment och instruktioner från läraren visar analysen att barn bibehåller
sina föreställningar som förklaringsmodeller. Här uppmärksammar Driver att
praktiska moment i undervisningen inte alltid medför att barns föreställningar förändras. Liknande slutsatser har diskuterats av Andersson, 1989,
Vosniadou och Brewer, 1992, Helldén, 1992; 1994 samt Vosniadou 1994,
vilket bidragit till diskussioner om vikten av att lärare har kunskap om
elevernas förförståelse för att skapa de bästa förutsättningarna för elever att
lära.
I en studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö diskuterar
Alerby (1998) barns tänkande och tolkar innebörden i dessa tankar. Empirin
utgörs av teckningar och intervjuer. I teckningsanalysen framträder fyra
olika teman som fokuserar den goda världen, den onda världen, dialektiken
mellan den goda och den onda världen samt miljöbefrämjande symboler och
handlingar. Inom varje tema finns gemensamma och generella drag vilket
visar sig genom att barnens tankar inom de olika temana fokuserar olika
nivåer som Alerby (1998) benämner individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Såväl resultatet av analysen av barnens teckningar som analysen av
intervjustudien visar att barnen och ungdomarna tänker kring miljö genom
att betrakta begreppet olika. En sådan mångfald framträder i teckningarna
enligt fyra teman: miljön som god eller ond, åtgärder som kan eller bör
vidtas för att miljön ska vara eller bli god alternativt för att miljön inte ska
vara eller bli ond. Resultatet av intervjustudien visar att barn uppfattar
miljön som god och/eller ond. De olika perspektiven som barnens tankar
förmedlar finns hos samtliga intervjuade oavsett ålder eller kön. Ett sådant
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faktum menar Alerby, tyder på att tänkandet kring miljön är universellt. Till
skillnad från de studier som refererats ovan kommer föreliggande undersökning att fokusera vilka sätt som läromiljöerna designas och barns
meningsskapande i naturvetenskapliga lärandesammanhang, vilka planeras
av deras förskollärare och lärare. Som forskare tilldelar jag således inte
barnen en uppgift eller medverkar till att konstruera de uppgifter som barnen
arbetar med vid datainsamlingen.
Undervisning i naturvetenskap

Flera forskningsprojekt som syftat till att finna strategier för en framgångsrik
undervisning har genomförts under årens lopp. Förutom frågor som
behandlat barns vardagsföreställningar har även frågor som belyser den
sociala omgivningen varit centrala. Ett projekt genomfördes av Driver m.fl.
(1994) i samarbete med en lärargrupp omfattande femton lärare, CLIS,
(Children´s Learning in Science). Målet med forskningsprojektet var att
skapa undervisningssammanhang som bidrog till att eleverna förändrade sitt
tänkande och man studerade undervisning och lärande inom tre begreppsområden: energi, växters näringsbehov och materiens partikelnatur. Med
utgångspunkt i antagandet att elever lär genom social interaktion och genom
erfarenheter av den fysiska världen diskuterade forskargruppen och lärarna
undervisningsinslag utifrån elevernas framsteg. Projektet genomfördes under
två år och resultaten visar på hur lärarnas undervisning förändrades genom
att elevernas egna föreställningar togs i beaktande. En forskare som betonar
betydelsen av att barn får uppleva att språket är viktigt för deras eget lärande
och som ett sätt att tala om naturvetenskapliga fenomen och idéer är Sutton
(1998). Sutton lyfter fram att elever i större utsträckning bör få möta naturvetenskapliga föreställningar som ett resultat av forskning och debatten som
inkluderar andra forskningsresultat snarare än att naturorienterande kunskapsområden presenteras som fakta och sanning. Ett sådant arbetssätt
innebär att läraren är väl förtrogen med olika sätt att presentera forskningsresultat. Sutton lyfter fram vikten av att eleverna blir införstådda med att
språket som används i naturvetenskapliga sammanhang har sitt ursprung i
människors sätt att uttrycka sig. Forskarens språk är ett resultat av människors tänkande vilket är viktigt för barn att bli medvetna om och på så vis
får uppleva vilken betydelse språket har för deras eget lärande.
Ett annat projekt som genomfördes under en längre tid är SPACEprojektet (Science Processes And Concept Exploration). I projektet arbetade
Harlen (2007) tillsammans med lärare och barn i grundskolans tidiga år.
Avsikten med projektet var att bidra till så goda förutsättningar för barnens
läroprocesser som möjligt genom att arbeta för att få kännedom om barnens
etablerade uppfattningar i olika frågor. Inför inventeringen av barnens förförståelse arrangerade lärarna bland annat en utställning som representerade
olika material som barnen kunde sätta i samband med en naturorienterande
kunskapsområden. Därefter fick barnen ta del av utställningens material och
52

bilder. Här gavs det utrymme för barnen att fundera och diskutera utställningens olika objekt med kamraterna för att på så vis utbyta tankar och idéer.
Efter en kort tid intervjuades barnen om sina idéer. Barnen fick möjlighet att
både rita bilder och skriva texter för att beskriva sina tankar. Med utgångspunkt i det stora material som forskarna och lärarna samlade in kunde
slutsatser som att barns idéer inom naturvetenskapliga kunskapsområden kan
härledas till deras tidigare erfarenheter och samspel med andra människor.
Det sociala samspelet och språkets betydelse för lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden betonas av Andersson (2001; 2002; 2008) som
menar att kunnande i stor utsträckning är socialt och individuellt konstruerat.
För att yngre såväl som äldre barn ska kunna upptäcka och tillägna sig
naturvetenskapliga begrepp och teorier måste de vara tillsammans med
människor som använder dessa. Enligt Andersson är barns lärande i
naturvetenskap en fråga om kulturering vilket innebär att barnet inlemmas i,
erövrar och blir medskapande i en kultur (jfr Zetterqvist & Kärrqvist, 2007).
Termen kulturering antyder att barnet är på väg att lära sig något och att det
finns en förutbestämd riktning som barnet gör framsteg mot. Anderssons
diskussion ligger i linje med argument som Fensham (2001) lyfter fram
angående framtida forskning inom fältet. Bland annat argumenterar han för
att forskningen kring ”students alternative conceptions” måste utvecklas så
att även sammanhanget beaktas. Vidare efterfrågas forskning där den
didaktiska helheten som handlar om att förstå den komplexa relationen
mellan undervisningens erbjudanden i form av kunskaper, deltagande och
aktiviteter och elevers lärande och vad de finner meningsfullt att lära sig.
En kritisk vändning

En problematik som rör ”students alternative conceptions” diskuteras av
Schoultz (1999) som granskar en nationell utvärdering som genomfördes
inom ramen för det så kallade NUNA-projektet, Nationell Utvärdering
Naturvetenskap. Schoultz lyfter fram att elevuppgifterna i utvärderingen
visar på att frågekonstruktören inspirerats av forskning som behandlat
elevuppfattningar av naturvetenskapliga begrepp. De undersökningarna
menar Schoultz, visar vanligen att eleverna har svårigheter att förstå
naturvetenskapliga begrepp och att de har föreställningar och förklaringar
som inte sammanfaller med dem som är naturvetenskapligt gångbara. De
resultat som lyfts fram av forskarna i utvärderingen visar allvarliga brister i
elevernas naturvetenskapliga kunnande. Schoultz poängterar att prov och
tester inte är några naturliga kommunikativa situationer. Frågor kan tolkas på
olika sätt och hur eleven svarar beror på hur frågan har tolkats av eleven.
Schoultz genomför en studie där 20 elever intervjuas med utgångspunkt i en
fråga som hämtas från den nationella utvärderingen, men nu ställs inga krav
på att formulera sig skriftligt på de ställda frågorna. Syftet med studien var
att iaktta hur elever besvarar frågan i en samtalssituation och jämföra resultatet med det som uppnåtts i utvärderingen där endast 19 % av eleverna löste
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uppgiften korrekt. Eleverna fick tillgång till en cykelpump och samtalet
inleddes med att tala lite om luft. Den centrala frågan i intervjun var ”Går
kolven att skjuta in?”
Resultatet av intervjun visar att 90 % av de intervjuade eleverna menar att
luft kan komprimeras eller pressas ihop. Ett annat resultat som framkommer
är att ingen av de tillfrågade eleverna använder vad som skulle kunna
uppfattas som adekvata naturvetenskapliga begrepp i sina förklaringar. De
bygger sina förklaringar på vardagliga erfarenheter vilket visar att eleverna
mycket väl kan svara rätt på denna fråga utan att svaret är ett uttryck för en
naturvetenskaplig begreppsapparat. Schoultz (1999) betonar att frågan på
inget sätt kan sägas mäta förståelse så som det kommer till uttryck i
utvärderingen. Av utvärderingens resultat framkommer att de flesta elever
inte vet att luft pressas samman. Schoultz poängterar att grundläggande är
hur deltagare uppfattar och tolkar frågan som ställs. I samtal menar Schoultz,
sker en utveckling och en förändring av elevernas tankevärld. I sådana
situationer kan elever använda sina vardagliga erfarenheter och föra ett
resonemang. En uppgift som konstrueras kan inte frigöras från sin kontext,
vilket studiens resultat visar. Diskursen utgör ramen och olika sätt att tolka
frågan leder till olika svar av eleverna. Säljö, Schoultz och Wyndham (1999)
lyfter fram kritik mot den tidigare begreppsbildningsforskningen som
genomförts av bl.a. Vosniadou och Brewer (1992). Kritiken som framförs är
att den empiriska forskningen har karaktären av ett slags kartläggning av
kognitiva strukturer eller mentala modeller vilket Säljö, Schoultz och
Wyndham (1999) menar inte kan studeras i sig. Antaganden om hur sådana
strukturer och modeller ser ut är ett resultat av teoretiska föreställningar om
hur det människor säger bör förstås. Inom ramen för kognitiva traditioner
finns ett antagande om utveckling som innebär att begreppen följer en
utveckling från de mer primitiva nivåerna till en mer vetenskapligt
accepterad. Till skillnad från den kognitiva begreppsforskningen genomför
Säljö, Schoultz och Wyndham en studie som inte avser att undersöka hur
barn tänker, utan hur barn talar och resonerar. En annan skillnad i
genomförandet av undersökningen är strävan att motverka abstraktioner
(vilket utmärker tidigare begreppsforskning) genom att ge barnet stöd under
intervjun och placerar en jordglob framför barnet. Det handlar om elevers
förståelse av gravitation och frågor ställs om varför man inte ramlar av
jorden när man befinner sig på undersidan av jorden till barn i årskurs 5. Av
resultatet framkommer att barnen är väl förtrogna med en del av förklaringen
till varför människor inte faller av jordklotet trots att de befinner sig på
undersidan av planeten. Ett exempel på barns val av terminologi är att det
beror på “dragaxeln”. Barnets verbalt språkliga uttryck är i terminologisk
mening felaktigt, men i begreppslig mening visar de på en avancerad
förståelse av hur man kan resonera.
En liknande studie genomförs av Schoultz, Säljö och Wyndham (2001)
med yngre barn i 5 års- åldern. Här överensstämmer resultaten med den
tidigare studien. Med hjälp av konkreta redskap kommer barn fram till och
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ger uttryck för logiska slutsatser när de befinner sig i ett för dem meningsfullt och begripligt sammanhang. Barn använder det språk som behövs för
den situation och det sammanhang de befinner sig i. Detta resulterar i att
barnen framstår som mer kompetenta och kunniga i användning av termer
och diskursiva konstruktioner, sett till de resultat som framkommit inom
tidigare forskning. Huvudpoängen är enligt Säljö, Schoultz och Wyndham
att det inte finns någon neutral kontext i vilken barns begreppsbildning eller
föreställningar kan testas och visar på att inom tidigare forskning är barnens
svar inbyggda i forskarens frågor. En forsningsintervju är på således inget
neutralt sammanhang där begreppsförståelse kan prövas oproblematiskt.
Schoultz (2002) diskuterar frågan vidare och lyfter fram vad det kan
innebära att lära sig naturvetenskap. Det räcker inte att barn känner till och
har kunskap om de enskilda begreppens betydelse. Enligt Schoultz handlar
det om att barnen socialiseras in i en diskursiv tradition med dess specifika
terminologi och arbetssätt och betonar vikten av att barn får använda naturvetenskapliga begrepp som redskap i en meningsfull kommunikativ kontext.
Lärares erfarenheter och kompetens i naturvetenskap

Frågan om förskollärares och tidigare lärares egna erfarenheter av naturvetenskap under sin egen skoltid behandlas av bland andra Appleton (2003)
och Abell (2007) som studerar undervisning inom ämnena kemi och fysik
inom de tidigare åren i skolan. Resultaten i studierna visar att lärarna har
begränsade kunskaper inom ämnena och att de ofta ger uttryck för dåligt
självförtroende i undervisningssituationer då fysik och kemi behandlas. Ett
sätt att hantera sådana undervisningssituationer är att lärarna gör lektionerna
mer inriktade på elevaktivt arbete där eleverna i huvudsak får ägna sig åt
experiment. Andersson (2011) kommer fram till liknande slutsatser och
menar att många förskollärare och lärare som undervisar i grundskolans
tidiga år har negativa erfarenheter av naturvetenskap från sin egen skoltid.
Andersson har studerat ämnesdidaktisk utveckling i ett aktionsinspirerat
projekt om naturvetenskap och genus. I projektets inledande skede ger
lärarna uttryck för osäkerhet inför hur de ska arbeta med naturvetenskap och
teknik tillsammans med barnen. Under projektets genomförande visar
resultaten att lärarna börjar känna sig säkrare och tar tillvara tillfällen där
barnen inspireras och utmanas genom nya frågor eller aktiviteter.
Till skillnad från Appleton (2003) och Abell (2007) argumenterar Fleer
(2009) för att lärares syn på sitt professionella uppdrag har större betydelse
för utformande av lärandesammanhang och barns läroprocesser inom naturvetenskap än vad lärares självförtroende och ämneskunskaper inom
kunskapsområdet har. I studien undersöker Fleer lärares synsätt på barns
lärande och sin pedagogiska verksamhet i så kallade early childhood
settings, vilket innebär lekbaserade aktiviteter i förskoleverksamheter.
Analysen har sin grund i relationen mellan lärarens interagerande med
barnen i en lekbaserad situation och uttryckta föreställningar om barns
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lärande. Analysen fokuserar på lärarnas interaktion med barnen och hur de
aktivt, genom att bland annat knyta an till litteratur och barnens lekredskap
initierar samtal som kan bidra till att barnen kommer bortom och förändrar
sina vardagsbegrepp kring en naturvetenskaplig företeelse. I resultaten lyfter
Fleer (2009) fram att lärandesammanhanget skapas genom experiment och
samtal eller barnens utforskande av ett material. I de situationer som läraren
har kunskaper om de innehållsliga objekten så är det lärarens föreställning
om hur barn lär som dominerar och därmed hamnar den naturvetenskapliga
riktningen i bakgrunden. Analysen antyder att i de situationer som läraren
överlämnar utforskandet till barnens eget utforskande har förhållningssättet
sin grund i föreställningen att materialet ska stimulera barns lärande. Det
finns således ett förgivettagande att barnen själva upptäcker den naturvetenskapliga processen och i det upptäckandet genererar materialet lärande
i en viss riktning. Fleer menar att någon kunskapsutveckling som innebär
förändrad begreppsanvändning i relation till naturvetenskap eller material är
inte centralt i sådana lärandesituationer.
Barns naturvetenskapliga erfarenheter

I en tidigare studie undersöker Fleer (1996) hur barn konverserar naturvetenskapliga frågor i hemmiljön i relation till förskolemiljön. Resultatet visar att
barn ställer oändligt många fler frågor som rör naturvetenskapliga kunskapsområden i sin hemmiljö. Här uttrycks funderingar om vad som händer med
bröd som rostas eller vad som händer om en potatis blir riktigt het. I sina
slutsatser lyfter Fleer fram att frågor uppstår i för barnet meningsfulla
vardagliga sammanhang och betonar betydelsen av samarbete mellan förskollärare och föräldrar i verksamhet som rör yngre barns lärande inom
naturvetenskapliga kunskapsområden. Den omgivande miljön och informationsteknologiska utvecklingens betydelse för barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden diskuteras vidare av Fleer och Hardy (2001)
som lyfter fram betydelsen av att lärare tar tillvara barnens erfarenheter och
beaktar olika informationskällor såsom till exempel Internet och dagstidningar då naturvetenskapliga företeelser behandlas i olika lärandesammanhang.
Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell (1999) samt Siraj-Blatchford
och Siraj-Blatchfrod (2002) använder begreppet emergent science
(begynnande naturvetenskap) och diskuterar vad det kan innebära för barn
att lära naturvetenskap. Enligt Siraj-Blatchford och Siraj-Blatchford (2002)
handlar det inte i första hand att fokusera på vissa begrepp utan att få bli
introducerade till undersökningsbegreppens innebörd. Det handlar om att
grundlägga barns intresse för problemlösning och utforskande samt deras
attityder till naturvetenskapens kunskapsområden. Vad och hur barn lär sig
är beroende av de interaktionsmönster som råder mellan barn och vuxna.
Robbins (2003; 2005) behandlar hur barn kommunicerar sina erfarenheter i
frågor om regn med inspiration av Rogoff (1998). Analysen fokuserar hur
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barnet uttrycker sina idéer och hur barnet deltar i aktiviteterna. Robbins
lyfter fram hur delad förståelse av regn uppstår, vilka idéer som uttrycks av
andra blir viktiga för barnet och hur deltagarnas agerande förändras eller
koordineras i användande av erbjudna redskap. Resultaten visar att barnen
använder olika sätt, som till exempel sång för att uttrycka sin förståelse av
regn. Att sjunga välkända sånger förefaller vara ett viktigt redskap för
barnen liksom gester, att tala för sig själv, överväga färger och att rita en
bild.
Naturvetenskapligt lärande dess möjligheter och begränsningar diskuteras
av Persson (2003) som betonar betydelsen av laborationer för elevers lärande
under två lektioner i årskurs 6 och 7. Eleverna ska smälta bly i en smältskopa
och beskriva vad som händer. I Perssons resultat framkommer bland annat
att eleverna använder sina tidigare erfarenheter för att skapa mening i det de
upplever och att dessa erfarenheter måste vara relevanta för att förklara det
nya i situationen. Eleverna upprättar relationer i form av likheter och skillnader till det de kan sedan tidigare. Ett exempel visar hur en av eleverna har
smält tennsoldater tidigare och refererar till denna erfarenhet. Händelseförloppet i den aktuella situationen har sådan påfallande likhet med elevens
tidigare erfarenheter att han säger att det är tenn han laborerar med. Trots att
han blir motsagd av både läraren och kamraten han samarbetar med räcker
inte de nya relationer som erbjuds för att ta till sig denna erfarenhet. I sina
slutsatser lyfter Persson bland annat fram betydelsen av att syftet klargörs för
eleverna så att de vet vad som är relevant i situationen.
Frågan om naturvetenskapligt lärande diskuteras vidare av Vikström
(2005) som lyfter fram att lärarens intentioner i planering av undervisningen
och utformandet av ett specifikt naturvetenskapligt lärandeobjekt förverkligas i stora delar i de studerade situationerna men poängterar att i interaktionen med eleverna och i situationen som sådan formas ett annorlunda
lärandeobjekt, så kallat det iscensatta lärandeobjektet. Det iscensatta
lärandeobjektet, menar Vikström formas av det som händer i och inte händer
i situationen, vilket sätter gränser för vad som är möjligt för barnen att lära.
Vilken roll estetiskt meningsskapande spelar när barn i de tidiga skolåren lär
naturvetenskap studerar Jakobson (2008) i sin avhandling. Här behandlas
barns naturvetenskapliga aktiviteter under bildskapande och par- eller
grupparbeten. Resultaten visar att estetiska aspekter förekommer i riklig omfattning. Barnen talar om naturvetenskapliga objekt i termer av till exempel
vacker och ful eller ger uttryck för en känsla som kan vara angenäm eller
inte. Jakobson lyfter fram betydelsen av bildskapande i barnens naturvetenskapliga läroprocesser och att möjligheter ges för att kommunicera bildframställningen. I föreliggande studie riktas blicken mot läromiljöernas
design och hur barn skapar mening i naturvetenskap, vad som är centralt och
vad som blir centralt för barnen. Det innebär att frågan om vad det kan
innebära att lära naturvetenskap kan komma att belysas ytterligare genom att
lyfta fram de meningspotentialer som står att finna i barns iscensättningar
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och transformation av de meningserbjudanden som förskollärare och lärare
iscensätter.
Att kommunicera naturvetenskap

Kommunikation mellan lärare och barn problematiseras i en studie av
Osborne (1997) som belyser hur barns begreppsuppfattning skiljer sig åt och
hur kommunikationen ofta brister mellan lärare och barn. I en annan
undersökning konstaterar Newton, Driver och Osborne (1999) att det är
mindre än 50 procent av den naturvetenskapliga undervisningstiden som
används till diskussioner mellan elever och mellan elever och lärare. Om
någon diskussion förekom handlade det framför allt om samtal mellan två
elever. Harlen (1999) lyfter fram att samarbete i en elevgrupp inte i sig leder
till framgångsrikt lärande för barnen. Om läraren gör sådana didaktiska val
betonar Harlen vikten av att det finns en tydlig struktur i arbetsgången för att
underlätta elevernas reflektioner.
Andra faktorer i kommunikation mellan lärare och barn diskuteras av
Pramling och Pramling Samuelsson (2001) i en artikel som behandlar en
lärosituation i vilken en pojke undersöker olika föremål som flyter och
sjunker tillsammans med sin förskollärare. Pojken är i treårsåldern och
förutsättningarna för aktiviteten är givna av förskolläraren. Med en variation
av objekt försöker hon få pojken att stanna upp och tänka efter eller bilda sig
en uppfattning om varför olika föremål flyter eller sjunker. Det framgår att
pojken uppfattar att han ska finna en orsak till varför olika saker sjunker
respektive flyter, av lärarens frågor. I sina iakttagelser upptäcker barnet att
flera föremål har ett hål vilket han anger är orsaken till att föremålet sjunker.
Under aktiviteten är det tydligt att barnet inte har klart för sig begreppen
flyter, sjunker, lätt respektive tungt. Även om barnet inte hade begreppen
klara för sig visar ändå resultaten att han kunde leta efter kritiska drag hos
föremålen för att finna en förklaring och att han funderade över en orsakverkan problematik, vilket framkom med lärarens hjälp och den variation av
föremål som erbjöds.
Forskare har uppmärksammat att barn ger växter och djur mänskliga
egenskaper när de förklarar ekologiska fenomen. Kallery och Psillos (2001)
diskuterar lärares användning av begrepp som kan härledas till mänskliga
egenskaper, så kallade antropomorfistiska formuleringar. I studien lyfter
forskarna fram att lärare som undervisar barn i de yngre åldrarna använder
sådana formuleringar när de förklarar sin egen kunskap och förståelse av
naturvetenskapliga fenomen under intervjutillfället och att de även använder
sådana yttranden i ännu högre utsträckning i undervisningssituationer
tillsammans med barnen. Formuleringarna användes när lärarna förklarade
ett naturvetenskapligt fenomen, när de ställde frågor till barnen, i beskrivningar och när de besvarade barnens frågor. I sina slutsatser lyfter Kallery
och Psillos fram att lärarna kompenserar egna kunskapsmässiga brister inom
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naturvetenskapliga kunskapsområden genom att använda förklaringar som
de antar att barnen har erfarenheter av.
Sådana slutsatser delas också av Thulin (2006) som i en studie behandlar
vad som händer med naturvetenskapligt lärande i en förskolegrupp. Innehållsobjektet som i det här fallet är en stubbe, valdes av lärarna som arbetade
utifrån ett ämnesintegrerat arbetssätt. Även om innehållet behandlade ett
naturvetenskapligt kunskapsområde förekom till exempel inslag av
färdighetsträning i matematik. Händelserna äger rum i samband med en
utevistelse i skogen. Inledningsvis undersökte barnen fritt innehållsobjektet
(en stubbe) då upptäckandet och de redskap som användes diskuterades
samtidigt. Thulin lyfter fram lärares arbetssätt och menar att lärarnas val att
inte i förväg planera i detalj gav utrymme för att ta tillvara barns erfarenheter. Då barnen ska förklara någon företeelse i samband med livet i stubben
ger de ofta insekterna mänskliga egenskaper. Thulin poängterar att lärarna är
bidragsgivare till att barnen talar på sådant sätt. Av resultaten framgår att
lärarna använder antropomorfistiska uttryck när de vill rikta barnens
uppmärksamhet mot en specifik företeelse eller när barnens empatiska
förmåga är central i sammanhanget. Enligt Thulin använder barnen samma
uttryckssätt som svar på förskollärarens fråga. En konsekvens är att det
naturvetenskapliga sammanhanget inte kommer till sin rätt. Thulin menar att
antropomorfistiska uttryckssätt kan bidra till barns nyfikenhet och intresse
men att lärarna bör lämna mer utrymme för reflekterande samtal om aspekter
som exempelvis rör organismernas byggnad och dess roll i ekosystemet.
I sin avhandling för Thulin (2011) diskussionen vidare med forskningsfrågor som fokuserar hur barn och lärare kommunicerar naturvetenskapliga
innehåll i förskolan. Avhandlingen baseras på den ovan refererade
licentiatstudien och ytterligare två empiriska studier som behandlar den
övergripande forskningsfrågan: hur lärandets objekt och akt i verbal
kommunikation om naturvetenskapliga innehåll framträder i förskolan.
Resultaten visar bland annat att antropomorfistiska språkbruk tydligt
framträder i verbal kommunikation mellan barnen och lärarna oavsett de
innehåll som samtalen behandlar. Som utgångspunkt för en fördjupad analys
ställer Thulin frågan om hur, i vilket syfte och av vem som antropomorfistiskt tal används i de studerade situationerna. Därutöver analyseras
vad barn ställer frågor om samt om det kan urskiljas någon förändringstendens avseende vilken sorts frågor som barn ställer under genomförandet av ett temaarbete. Analysen visar att antropomorfistiska utsagor
domineras av lärarna. Utfallet av analysen visar också att lärarnas användning av språkbruket fyller olika funktioner. Det används för att få barn att
agera på ett visst sätt och för att rikta barns uppmärksamhet mot specifika
aspekter. Analysen visar vidare att då barn talar används språkbruket som
svar på en antropomorfistiskt präglad fråga som ställs av läraren samt att
barn talar på detta sätt då de tycks sakna ord för att beskriva något.
En slutsats som Thulin lyfter fram är att lärarna lanserar språkbruket och
att barn använder detsamma då de har blivit tilltalade med ett sådant. Lärarna
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är de som sätter ramarna för samtalet. I en tredje delstudie visar resultatet att
de frågor som barn ställer behandlar tre innehållsliga aspekter: frågor om
själva innehållet, frågor om redskapen samt frågor utanför temat. De frågor
som barn ställer i relation till själva innehållet som introducerats, behandlar
bland annat vad de förväntas göra med innehållet och att få veta något om
innehållet. De frågar också efter sin delaktighet och relaterar innehållet till
egen eller gemensamma erfarenheter. Barnens frågor som relaterar till redskap berör att få använda redskapen, att förstå hur de ska använda redskapen
och att vilja dela med sig av redskapen. Resultatet visar att frekvensen av
barnens frågor förändras under tiden som temaarbetet genomförs. Från att ha
varit relativt få under de introducerade momenten ökar frekvensen av
barnens frågor ju längre tid temaarbetet pågår. Sammanfattningsvis lyfter
resultaten från de olika delstudierna fram barn som socialt och empatiskt
riktar uppmärksamheten mot innehållet i de naturvetenskapliga aktiviteterna.
Till andra forskare som behandlat hur barn och lärare kommunicerar
naturvetenskap i förskolan hör Ärlemalm-Hagsér (2008a) som studerat hur
förskolebarn utvecklar sitt kunnande om insekter samt hur de utvecklar en
kunskap om hur en insekt naturvetenskapligt definieras. Resultatet visar att
över tid är det möjligt att identifiera en förändring i barnens kunskapsutveckling. Vid det första av förskolläraren organiserade lärandesammanhanget identifierade barnen inte en insekt som ett småkryp. Under förskollärarens ledning som tog tillvara barnens erfarenheter samtidigt som barnens
uppmärksamhet riktades mot specifika kriterier kunde en förändring i
barnens kunskapsutveckling skönjas vid påföljande lärotillfällen. Barnen
började ge uttryck för variationen av insekter och visa på ett kunnande av
specifika kriterier som exempelvis antalet ben och kroppsdelar hos en insekt.
I en annan studie som genomförs av Ärlemalm-Hagsér (2008b) intervjuas
förskolebarn om vad de har lärt sig i skogen. Resultaten visar att det
framförallt är olika normer som rör hur barnen ska uppföra sig i skogen, hur
de ska uppträda i naturen och mot sina kamrater och lärare som barnen
relaterar sina svar till. I den här studien visar resultatet att innehållsliga
aspekter som berör kunskap om naturen vilket kan relateras till själva kunskapsuppdraget förblir osynligt för de flesta av barnen medan fostransuppdraget dominerar lärandesammanhanget.
Ytterligare en studie som syftar till att beskriva, analysera och lyfta fram
kommunikativa strategier som vuxna använder då de talar med barn samt hur
olika kontexter kan främja interaktionen mellan barn och vuxna har Sträng
och Åberg Bengtsson (2009) genomfört. Sträng och Åberg Bengtsson
studerar ett sammanhang då en grupp barn i femårsåldern besöker ett vetenskapscenter tillsammans med sin lärare. Under besöket deltar en guide och
barnen ska följa vattnets väg från berg till sjö med hjälp av en modell. De
slutsatser som Sträng och Åberg Bengtsson lyfter fram visar att de vuxna
förhåller sig på tre olika sätt i anslutning till det innehåll som är aktuellt: de
förmedlar fakta, de riktar barnens uppmärksamhet mot specifika innehållsaspekter genom att ställa frågor och de uppmanar barnen att redogöra för
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händelseförlopp. De olika strategierna härleder forskarna till olika kontexter.
Förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet mot specifika innehållsaspekter genom att ställa frågor och att fråga efter redogörelser i samband
med uppföljande moment som genomfördes då barngruppen återvänt till
förskolan. Varken guiden eller läraren erbjöd barnen en inledande förklaring
till modellen. Guiden riktade barnens uppmärksamhet mot faktarelaterade
aspekter medan läraren lyfte fram händelser i miljön vilket fick till följd att
barnen lämnades för att dra egna slutsatser.
Det här kapitlet avslutas med att lyfta fram två studier som visar att
användning av metaforer kan ses som ett sätt att skapa kopplingar mellan
vardagsbegrepp och erfarenheter till naturvetenskapliga begrepp. Pramling
(2006) lyfter fram den rika förekomsten av metaforer som förekommer i
kommunikationen mellan barn och förskollärare då naturvetenskapliga innehållsliga objekt behandlas i förskolan. Barns användning av metaforer är ett
sätt att skapa förståelse för något nytt mot bakgrund av något de har
erfarenhet utav. Pramling menar att användning av metaforers funktion är
underskattat och lyfter fram behovet av fler studier inom området. I en
undersökning (Pramling, 2010) om användning av figurativt tal inom naturvetenskapliga kunskapsområden i förskolan visar resultatet på förekomst av
såväl analogier, liknelser, gestikulära och verbala metaforer. Pramling
argumenterar för att förskolärare och barn använder figurativt tal för att
beskriva skillnader och likheter och för att visualisera abstrakta upplevelser.
Figurativt tal ses som ett sätt för barnen att koppla tidigare erfarenheter med
nya intryck. Figurativt tal blir på så sätt resurser i lärande av något nytt.

Sammanfattning
Av forskningsöversikten framgår vikten av lärares didaktiska val inom
naturvetenskapliga lärandesammanhang, hur de använder sig av barnens
erfarenheter och bidrar med information i anslutning till de olika innehållsliga objekten som behandlas. I de studier som redovisats ovan blir det
tydligt att samtal med barn och med lärare i intervjuer, eller samtal mellan
såväl barn som barn och lärare i videodokumenterat datamaterial dominerar
datainsamling och empiri. I detta avhandlingsarbete ses verbala yttranden
som en semiotisk resurs bland många andra, här kommer såväl institutionell
inramning, blick, gestik, tal, intonation som hantering av erbjudna läroresurser att beaktas i analysen. En slutsats som kan dras med utgångspunkt i
de forskningsresultat som jag har refererat till ovan, är att det förefaller råda
en samstämmighet mellan olika forskare i synen på att barn behöver få vara
aktiva, utforska och handskas konkret med olika material i naturvetenskapliga sammanhang. Detsamma gäller att läroprocesser är sociala och
beroende av språkliga begrepp som deltagarna gemensamt lägger betydelser
i. Gemensamma argument som förs fram av forskarna i det avseendet är
vikten av att barnen tidigt ges möjlighet att reflektera över sina funderingar
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och få tillgång till samt jämföra dem med andra människors sätt att beskriva
naturvetenskapliga företeelser i omvärlden, samt att barnen behöver konfronteras med utmanande frågeställningar i anslutning till naturvetenskapliga
innehållsliga objekt. Genomgången tyder på att tidigare undersökningar
inom olika forskningsfält som knyter an till barns lärande i naturvetenskapliga sammanhang med fokus på den sociala miljöns betydelse, begreppslig
utveckling och lärande genom erfarande och handling, till stor del vilar på
psykologisk grund med förankring inom individuella lärandeteorier.
Under 2000-talets inledande decennium har empiriska studier av barns
lärande och socialisation i perspektivet av deltagande och meningsskapande
ökat. Det sociokulturella perspektivet har bidragit med kunskap som rör
sociala och kulturella faktorer samt kommunikationens betydelse för barns
meningsskapande. Sett till kommunikativa strategier kan studierna sägas
utgöra två grupperingar. I båda grupperna framträder resultat som visar att
förskollärare och lärare leder aktiviteterna och anger tonen för de språkbruk
som används. Sett till förskollärares och lärares agerande skiljer sig resultaten åt. I den ena grupperingen är det förskollärare och lärare som sätter
ramarna för de naturvetenskapliga aktiviteterna och hur de ska genomföras
samt språkbruk. I den andra grupperingen framkommer resultat som visar på
att förskollärare och lärare blir frågeställare vilka barn hänvisas till att följa
och dra egna slutsatser. Barnens eget utforskande tas mer eller mindre för
givet. Resultaten visar att barns meningsskapande knyts till deras erfarenheter från vardagslivet vilket utgör normen. Det naturvetenskapliga innehållet tenderar att förbli osynligt för barnen.
Sett till tidigare forskning har frågor som behandlar läromiljöernas design
eller vilka meningar som skapas i samtidiga skeenden då barn bearbetar
innehållsliga objekt, inte beaktats i så stor utsträckning. Detsamma gäller
frågor om hur olika uttryckssätt för barns kunnande i naturvetenskap
gestaltas. Det som skiljer föreliggande avhandlingsarbete från tidigare forskning är betoningen på lärande som teckenskapande aktivitet, där information
transformeras och nya kunskapsrepresentationer skapas. Det innebär att
meningsskapande och lärande kopplas till läroresurser, lärorum, kunskapstraditioner och kunskapspraktiker. I nästa kapitel redogör jag för multimodal
och designorienterad teori, de teoretiska utgångspunkter som detta avhandlingsarbete vilar på.
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3 Multimodal och designorienterad teori

Syftet med föreliggande avhandling är att beskriva och analysera läromiljöers design samt hur barn i förskola, förskoleklass och grundskolans
årskurs 1 skapar mening och lär utifrån de läroresurser som erbjuds dem i
naturvetenskapliga aktiviteter som är planerade av förskollärare och lärare.
Därutöver är avsikten att lyfta fram hur läromiljöernas design och barns
teckenskapande kan tolkas och förstås i termer av lärande. Ambitionen är
således inte att undersöka vad barn har lärt sig, vad själva lärosituationen
resulterar i, utan istället studera på vilka sätt naturvetenskapliga kunskapsområden iscensätts och kommuniceras då barn möter lärarinitierade aktiviteter i förskolan, förskoleklass och grundskolans tidiga år. För att närma mig
syftet och de preciserade forskningsfrågorna som ställs har jag utgått från
multimodal och designorienterad teori som ger möjlighet till att studera
mångfalden av socialt skapade tecken som finns tillhands för barn, förskollärare och lärare.
Centralt inom denna teoribildning är att uppmärksamma olika sätt att
representera världen, och olika sätt att bearbeta och omforma information till
förståelse och egen gestaltning eller eget uttryck. Betydelsefullt är att människan ses som en teckenskapande varelse och att kommunikationen sker i
flertalet teckensystem samtidigt (Kress & van Leeuwen, 2001, Selander &
Kress, 2010). Här fokuseras hur människor i kommunikation med varandra
skapar och återskapar sociala relationer, sociala ordningar och institutioner.
Det handlar om frågan hur mening skapas då socialt konstruerade tecken
bearbetas av individen för att presenteras som ny kunskap. I sådana möten
konfronteras barns, förskollärares och lärares tidigare erfarenheter med
andras, vilket kan leda till att saker och ting kan ses på andra och nya sätt.
Under senare år har olika verk inom multimodal och designorienterad
teori publicerats. I Carey Jewitts The Routledge Handbook of Multimodal
Analysis som utkom 2009 introduceras ett flertal exempel på studier som
behandlar kommunikation som multimodal. På svenska finns Staffan
Selander och Gunter Kress Design för lärande – ett multimodalt perspektiv
som publicerades 2010, med tyngdpunkten lagd på läroprocesser och
meningsskapande aktiviteter. Här introduceras de preliminära teoretiska
utgångspunkterna som används i föreliggande avhandlingsarbete. Motivet
för multimodal och designorienterad teori i det här forskningsarbetet hör
samman med att synsätt och villkor för lärande förändras med samhällets
förändring. Till samhälleliga förändringar hör förändringar i förskolans och
skolans verksamhet. De styrdokument som är rådande är tämligen kort63

fattade och måste tolkas och omsättas till lokala villkor på varje nivå inom
det svenska utbildningsväsendet. Det är inte självklart hur förskolor och
skolor ska organiseras. Hur skolmiljöer ska utformas, klassrum möbleras,
läromedel används eller hur resurser ska fördelas är inte längre givet. Med
ökad andel av privata förskolor och skolor har undervisningsidéer
mångfaldigats. Förskollärare och lärare är delaktiga i att forma verksamheten
i alla dess delar, vilket är en aspekt av multimodal och designorienterad
teoribildning. En annan aspekt är att barnen har fått en mer aktiv roll och
formar (designar) sina lärovägar (Kress & van Leeuwen, 2001; Selander,
2003: Selander, 2009; Selander & Kress, 2010).
I kapitel 1 introducerades bakgrunden till multimodal och designorienterad teori och dess utveckling som ett perspektiv på lärande med
människans erfarenhet och skapande i fokus, samtidigt som hänsyn tas till
den sociala inramningen där teckensystem och medier blir betydelsefulla för
lärandet. Den formande aktiviteten lyfts fram och lärande betraktas som en
kommunikativ aktivitet där barn transformerar de semiotiska resurserna för
kommunikation och representation som finns tillgängliga i en situation och
därmed gestaltar sin förståelse av det innehåll som lärandesammanhanget
erbjuder (Kress, 2003; Selander & Rostvall, 2008; Selander, 2009; Selander
& Kress, 2010). Betydelsefullt är den transformering och formering som
sker när individen använder semiotiska resurser för att skapa representationer, vilket ger individen andra och nya möjligheter att engagera sig i
världen och i tillvaron (Selander, 2008; Selander, 2009). Enligt Selander och
Kress (2010) skapas meningsfulla sammanhang genom de sätt på vilka vi
tilldelar något en mening. Olika föremål, symboler, gester, och ord har ingen
betydelse i sig. De får betydelse i de sociala sammanhang där de skapats och
där de används. Det innebär att vi i olika sammanhang, genom samspråkande
och samhandlande i interaktion med varandra kommer överens om innebörder och betydelser. Som van Leeuwen (2005) förklarar hör detta samman
med att olika resurser som exempelvis objekt, verktyg, text etc. har redan en
kulturellt förankrad meningspotential då de konstrueras för något specifikt
ändamål. Denna meningspotential omfattar såväl erbjuden mening (producentens eller författarens avsikter) och hur mening uppfattas. Det senare
kan härledas till seder och bruk och på vilket sätt olika resurser används i
förskola och skola kan relateras till hur de använts tidigare. Hur lärare i förskola och skola tänker och talar om en specifik företeelse kan höra samman
med en lokalt historiskt präglad verksamhet, men även andra faktorer som
nyfikenhet eller ett teoretiskt grundat kunskapsintresse kan ha betydelse.
Det är ingen tillfällighet att multimodal och designorienterad teori
arbetats fram under det senaste decenniet. Betydelsefulla förändringar har
skett inom kommunikationens område och det verbala språkets roll i
kommunikation mellan människor har gått från att ha varit det centrala kommunikationsmediet till att vara ett medium bland andra (Kress & van
Leeuwen, 1996/2006). Samtiden präglas av ett informationssamhälle där
kunskap skapas med teknologiska användartjänster såsom exempelvis Inter64

nettjänster, Wikipedia och Facebook. Vår vardag, inte minst barns vardag är
fylld av information av olika slag. De befinner sig i olika miljöer och i ett
myller av signaler, symboler och andra tecken som de ska orientera sig mot.
Från första början av sitt liv prövar barn ständigt sin omgivning och sig själv
i förhållande till omgivningen. De reagerar på exempelvis ljud, röster,
musik, hudkontakt, synintryck och snart nog utforskas vad som finns i
omgivningen och prövande av olika föremål som kan ske genom att smaka
på dem. Det lilla barnets utforskande av sin omgivning kan ses som en
ständigt pågående multimodal kommunikation. I de meningsskapande processerna blir det barnen gör betydelsefullt. En aktivitet som betraktas som en
lek med bilar av vuxna kan ha en helt annan betydelse för barnen som är
engagerade i leken. Här kan företeelser som till exempel sambandet mellan
leksaksbilarnas storlek, fart och avstånd prövas. En tecknad bild kan för oss
vuxna framstå som ett obegripligt kladdande av olikfärgade cirklar, men om
vi lyssnar till barnets förklaring kan bilden i själva verket gestalta en
berättelse. Cirklarna kan gestalta såväl åska som sol, muller och solstrålar.
Detaljer i barns görande i exempelvis lek och i tecknande av bilder kan ses
som ledtrådar till vad barn uppmärksammar. Deras val av färger på olika
tecknade objekt i en bild liksom leksaksbilarnas placering och hantering av
bilarna kan med andra ord säga oss något om barns läroprocesser (Kress,
1997). Inom multimodal och designorienterad teori betraktas läroprocesser
som en kommunikativ aktivitet där barn bearbetar de resurser för
kommunikation som finns tillgängliga i en situation och gestaltar sin
förståelse på olika sätt. Denna syn på meningsskapande och lärande hör
samman med idén om multimodalitet inom socialsemiotisk teori.

Socialsemiotisk teori – idén om multimodalitet
Idén om multimodalitet inom socialsemiotisk teori har utvecklats ur tankegångar inom språkforskning och en kritisk analystradition som kan härledas
till 1970-talet och kritisk lingvistik (critical linguistics). I verk av bland
andra Hodge och Kress (1979/1993) poängterades att olika ideologier och
kombinationer av ideologier alltid är närvarande och återskapas i olika
sammanhang. Socialsemiotisk teori kommer ursprungligen från sociolingvistiken som en utveckling av den australiensiske språkforskaren Hallidays
(1978; 2004) projekt av en socialsemiotisk språkteori kring språket med
sociologiska utgångspunkter. Den funktionella språkteorin lyfter fram hur
människor använder olika semiotiska resurser tillsammans, för meningsskapande i olika praktiker. Den funktionella språkteorin riktade kritik mot
det strukturalistiska synsättet inom lingvistik och semiotik där språk och
tecken betraktades som strikt ordnade system (van Leeuwen, 2005). Enligt
Halliday (1978; 2004) används språket för att representera kunskaper om
och erfarenheter av världen, sociala relationer och socialt handlande och
återger detta i en symbolisk helhet.
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Under 1980- och 1990-talen utvecklades forskningslinjen i olika riktningar. Ett exempel är kritisk diskursanalys (critical discourse analysis,
CDA) som studerar kommunikation och samhällsrelationer med Fairclough
(1992) som viktig företrädare. Inom denna linje granskas och analyseras
språket, dess funktion och användning som ideologi och förespråkar att
institutionens gränser, hur konventioner tar gestalt och kommer till uttryck
kan studeras som en text. Faircloughs synsätt innebär att en diskurs 3 kan
studeras på mikronivå, som till exempel vad som sker i ett lärandesammanhang då naturvetenskap behandlas på en förskoleavdelning, men att
denna situation är bärare av värden i ett större samhälleligt sammanhang.
Enligt Fairclough finns faktorer som behandlar hur ideologi och maktstrukturer tar gestalt i olika sammanhang, som inbyggda i varje kontext och
att dessa faktorer ska problematiseras som grundvalar för interaktion. Dessa
faktorer menar han, blir avgörande för när och om vad man får tala, vem
som får tala samt på vilka sätt man kan tala. Under de därpå två följande
decennierna utvecklades teorin vidare med benämningen socialsemiotik
(social semiotics). Ledande företrädare inom denna forskningslinje är bland
andra Hodge och Kress (1988) samt Kress och van Leeuwen (1996/2006)
som bidragit med kunskap om användandet av semiotiska system för att
uttrycka och tolka våra erfarenheter av världen, våra sociala identiteter och
relationer.
Utvecklingen av socialsemiotiken kan härledas till den kulturella och
teknologiska utvecklingen vilket inneburit att det kommunikativa fältet har
förskjutits från en koncentration vid skriften och det skrivna ordet till ett
multimodalt sätt att arbeta med flera olika resurser för att kommunicera.
Detta har fått betydelse för språkets roll i kommunikationen mellan
människor. Det kommunikativa fältet kan sägas ha vidgats till att omfatta ett
ökat bruk av kommunikationsmedier av olika slag. Genom flera sekler har
utbildning och lärande varit starkt förankrade i skriften. Det talade ordet och
skriften har utgjort grund för såväl argumentation som resonerande samtal
och har samtidigt använts som ett urskiljande redskap i frågan om vem eller
vilka som haft tillträde till och blivit positivt bedömda inom olika kunskapsområden. Grunden för bedömningar av barns arbeten i utbildningssammanhang har varit och är fortfarande i stor omfattning verbala och
skriftliga produktioner som redovisas i olika former. Som Kress och Van
Leeuwen förklarar benämns sådana och andra skriftliga produktioner i
vardagligt tal som text.
Enligt Kress (2003) bör vi överväga detta textbegrepps innebörder. I
dagens samhälle kan vi inte längre behandla det talade och skrivna språket
3

Diskurs kan ha olika betydelser. I dagligt tal kan det betyda samtal. Diskurs kan också
betyda språk som det uttrycks i tal och text (Alvesson & Sköldberg, 2008). Begreppet kan
också förstås som producering och organisation av kunskap, som förutsättningar för och
beroende av vårt sätt att tala om olika fenomen och problem vid en bestämd tid och i en
specifik kontext. Diskurs kan ses som systematiskt organiserade uppsättningar av utsagor i
någon form vilka ger uttryck för en institutions värden och meningar (Foucault, 1969/2002).
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som de enda huvudsakliga medlen för kommunikation även om dessa sätt att
kommunicera fortfarande har en hög status i samhället (Kress & van
Leeuwen, 2001; Kress, 2003; Van Leeuwen, 2005; Selander & Kress, 2010).
Istället förespråkas betydelsen av andra medel för uttryck i olika situationer
som kan verka med lika stor och till och med större meningspotential. Det
som här åsyftas rymmer såväl talspråk, skriftspråk, bildspråk, dansens och
rörelsens språk, musikens språk som gestik och ansiktsuttryck. Ett sådant
vidgat användande av begreppet leder till ett annat synsätt på lärande vilket
innebär att kommunikation, oavsett hur budskapet kommer till uttryck, sker
som text och ses som ett resultat av socialt agerande.
Textens tre metafunktioner

Hallidays (1978; 2004) generella antagande är att alla texter måste uppfylla
flera krav när det gäller kommunikation och representation. En poäng är att
semiotiskt arbete utförs på tre nivåer samtidigt, vilka benämns ideationell,
interpersonell och textuell metafunktion. Kress och van Leeuwen
(1996/2006) har i utvecklingen av den multimodala idén, applicerat de tre
metafunktionerna på andra semiotiska system än det talade och skrivna
språket, vilket gör det möjligt att beakta andra aspekter så som individens
intresse och maktrelationer mellan deltagare där metafunktionerna utgör en
viktig utgångspunkt i den socialsemiotiska analysen. I det här avhandlingsarbetet använder jag metafunktionerna som verktyg för att tala om barns
meningsskapande i naturvetenskap på olika nivåer i kommunikationen. Som
van Leeuwen (2005) förklarar utrycker den ideationella funktionen vad som
pågår i världen, såväl i vår omgivning som inom oss själva genom en
beskrivning av varelser, artefakter, handlingar, händelser, kvaliteter och
relationer. Frågor som rör ”var; vem gör vad; med vad; för eller mot vem?”
Det handlar om hur texter konstruerar mänsklig erfarenhet och olika tillstånd
i världen. Det sker genom att representera aktörer som i tid och rum, handlar
med olika resurser i relation till andra aktörer. Kress och van Leeuwen
(1996/2006) förklarar att ideationell metafunktion i bilder kan beskrivas som
narrativa och konceptuella representationer. Narrativa representationer i en
bild kännetecknas av att vara dynamiska och involvera en eller flera
deltagare. Det kan vara handlingar som riktas mot ett mål eller där en aktör
utför en handling. Andra exempel på narrativa processer kan vara reaktioner
och verbala processer. Konceptuella representationer i bilder kan som Jewitt
och Oyama (2001) lyfter fram utgöras av tre typer: klassificerande, analytiska och symboliska processer. De ordnas genom deras placering med andra
och med denna placering kan det exempelvis framgå vad deltagare är i
relation till andra. Vem är centralt placerad i bilden, vad är centralt respektive perifert placerat, vilka aspekter har ett högre informationsvärde etc.
Bilden har sin betydelse som representation av olika företeelser och
frågan kan ställas vad andra resurser för representation som samverkar i
kommunikation kan få för betydelse. Användande av exempelvis musik och
67

sång bidrar till att representera världen på motsvarade sätt. Här kan vi fråga
vilken musik, sång eller sånger som har valts, vad handlar sången om (det
som sägs i sången); vad sägs med sången? När det gäller sätten att designa
läromiljöer i de naturvetenskapliga lärandesammanhang som här studeras
lyfter den ideationella funktionen fram faktorer som rör rumsliga förhållanden, tid, hur arbetspassen organiseras, hur barn deras lärare och
materiella läroresurser är placerade. I analysen av barns meningsskapande
handlar det om de sakfrågor som uttrycks genom lärarnas val av läroresurser
och de val som barnen gör av erbjudna läroresurser dvs. modeller, föremål,
bilder, ljud, musik och som samverkar i en kommunikativ väv. Genom
analys av den ideationella funktionen kan de meningar som textens design
implicerar lyftas fram (Kress m.fl., 2001; van Leeuwen, 2005).
Den interpersonella metafunktionen kan beskrivas som den roll som
semiotiska system spelar i skapandet av sociala och emotionella interaktioner och relationer mellan deltagarna. Interpersonell funktion handlar om
hur kommunikation skapar deltagande i världen och kan sägas visa på vad
texten gör i de specifika sammanhang som studeras. Varje text representerar
en relation mellan textproducenten, läsaren och det representerade objektet.
Detta har att göra med hur deltagare positioneras och hur maktrelationer
realiseras, hur vi positionerar oss i relation till någon eller något. Här
fokuseras faktorer som närhet, distans och kontakt. Som Halliday (2004)
förklarar är språkets funktion alltid meningsbärande i relation till aktiva
handlingar.
… whenever we use language there is always something else going on. While
construing, language is also enacting, enacting our personal and social
relationships with other people around us. The clause of grammar is not only
a figure, representing some process – some doing or happening, saying or
sensing, being or having – with its various participants and circumstances; it
is also a proposition, or a proposal whereby we inform or question, give an
order or make an offer, and express our appraisal or attitude towards whoever
we are addressing and what we are talking about. This kind of meaning is
more active: if the ideational function of the grammar is `language as
reflection´, this is `language as action´. (Halliday, 2004, s 29-30)

För det här avhandlingsarbetet innebär det att när lärare och barn informerar
och informeras om något, ställer en fråga eller erbjuder någon något
refererar språkbruket således till en handling, en didaktisk funktion. Språkbrukens didaktiska funktioner kan vara såväl instruerande, beledsagande
(uppmuntrande, stödjande) som prövande till sin karaktär i möten mellan
barn och lärare. För analysen i föreliggande studie innebär det att olika
faktorer så som närhet, distans och kontakt kopplas till språkbrukens
didaktiska funktioner för att utröna hur barn och lärare positioneras och
relationer skapas då naturvetenskapliga kunskapsområden behandlas.
Textuell metafunktion används i betydelsen av komposition, hur enskilda
delar av representation och interaktion länkas samman med varandra och
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tillsammans bildar meningsfulla helheter i de naturvetenskapliga lärandesammanhangen. Enligt Halliday (2004) innebär de ovan nämnda metafunktionerna att alla meddelanden i någon form handlar om något och adresseras
till någon och att de kan kombineras på olika sätt. Sammanhanget blir
således meningsfullt genom de komplex av tecken som internt stämmer
överens med det sammanhang för vilka de produceras. För det här avhandlingsarbetet innebär det att för att de naturvetenskapliga lärandesammanhangen ska uppfattas som meningsfulla måste de framstå för barnen som
sammanhängande system som är relevanta i situationen. Genom kombinationen av olika resurser skapas en inbördes logik mellan lärandesammanhangets olika delar. Logiken hör samman med hur kunskap om
representerade naturvetenskapliga företeelser realiseras genom social
handling och interaktion. Här framträder koherens vilket handlar om den
övergripande nivån som relaterar till hur yttranden kring naturvetenskapliga
innehållsliga objekt länkas samman till andra yttranden inom naturvetenskap
i andra sammanhang. I analysen riktas särskilt fokus mot hur lärandesammanhangen har arrangerats för att skapa balans och möjligheter för barns
meningsskapande i naturvetenskap. Enligt Halliday (1978; 2004) uppstår
mening i samspel mellan de tre metafunktionerna och utan den textuella
metafunktionen kan de båda andra metafunktionerna inte realiseras. Metafunktionerna ger mig möjlighet att analysera hur de naturvetenskapliga
lärandesammanhangen fungerar som kommunikativa system. Genom att
studera hur de olika metafunktionerna samspelar är min förhoppning att jag
kan bidra till förståelse av läromiljöernas meningspotential och barns
meningsskapande i naturvetenskap.

Meningsskapande och lärande
En utgångspunkt för min förståelse av kommunikation och lärande är synen
på människan som teckenskapande varelse och lärande som teckenskapande
aktiviteter (Kress, 2003; Selander & Kress, 2010). Olika föremål, ord, gester,
blickar och symboler saknar betydelse i sig men får sin betydelse av det
sociala sammanhang där de har skapats och där de används. Barn och lärare i
förskola, förskoleklass och grundskola kommer, som människor i olika
sammanhang, överens om innebörder och betydelser. Meningsskapande sker
i relation till andra och bygger på såväl biologiska, psykologiska som sociala
förutsättningar vilka förenas av att vi skapar tecken som representerar något.
I meningsskapandet ligger en förväntan att göra sig förstådd av andra vilket
innebär att vi, var och en av oss, är engagerade i reflekterande processer med
utgångspunkt i konkret handling (Selander & Kress, 2010). Förståelse av
kommunikation blir på så vis grundläggande för förståelse av lärande som
meningsskapande aktivitet.
Historiskt har det varit vanligt att analysera och förklara kommunikation
med utgångspunkt i överföringsmetaforer. Ett exempel på en sådan klassisk
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kommunikationsmodell presenterades under 1950-talet av Howland och
Weiss (1951) och kan formuleras som sändare-mottagarmodell vilken
inbegriper kriterier för att beskriva och analysera människors kommunikation. Exempel på sådana kriterier är vem sändaren avser, vad innehållet
gäller, till vem vilket handlar om mottagaren, i vilket medium som behandlar
kommunikationssättet samt effekt som rör den påverkan som sker via
kommunikation. En kritik mot denna kommunikationsmodell består i dess
användbarhet som analytiskt redskap för kommunikation. Frågan är om
sändaren endast har ett budskap och en enda avsikt. Idén om att mottagaren
skulle uppfatta sändarens avsikt och innehållet i budskapet på det sätt som
sändaren avsett kan inte heller betraktas som självklar. Detta synsätt har fått
ge vika för andra uppfattningar vilket innebär att kommunikation ses i vidare
bemärkelse.
Dialogens komplexitet har exempelvis diskuterats av Bakhtin (1986) som
lyfter fram begreppen ord och yttrande i frågor som rör meningsskapande.
Enligt Bakhtin rymmer begreppen olika dimensioner vilket innefattar hela
uppsättningen av uttalanden och texter som kulturen och historien redan gett
dess mening. Det handlar också om den enskilde personen som i ett visst
sammanhang talar eller skriver på sitt eget sätt som färgats av det förgångna.
Yttranden som framställs har en avsikt i det sammanhang som det yttras,
men är samtidigt en kommentar till tidigare yttranden. Det får till följd att
yttranden bär på historiskt avlagrade innebörder, vilket av Bakhtin benämns
”intertextuella”. Linell (1998) framhåller kommunikationens asymmetriska
karaktär vilket innebär att aktörer kan ta eller ges olika roller, besitta
information i olika omfattning eller skapa olika mening kring det som
kommuniceras. Till dialogens karaktär hör enligt Linell, strävan att försöka
förstå den andre vilket medför att både talare och lyssnare involveras i
meningsskapande processer i strävan att överbrygga kommunikationens
asymmetriska karaktär. Parterna strävar efter att stödja och koordinera
varandras deltagande och förståelse genom dialogen för att skapa förutsättningar för att bli förstådd och pröva sin egen förståelse och sätt att skapa
mening. Kress (2003) menar att kommunikation handlar om kreativa
meningsskapande processer. Tecken är den sammanbindande länken mellan
människor och olika semiotiska resurser erbjuder olika form av mening,
vilket följaktligen leder till att det alltid finns val att göra i en
meningsskapande process. Det finns med detta synsätt inte endast en mening
att avtäcka, utan många potentiella meningar. Enligt Jewitts (2006; 2010)
argument som ligger i linje med Kress (2003), kan form och innehåll aldrig
separeras i det som här kallas mening. Lärande som meningsskapande
aktivitet är en ständigt pågående process i en mängd informationstäta
mikrosituationer. Vi lär något hela tiden genom att till exempel försöka
jämföra nytt med det vi redan vet. Bland annat genom att söka mönster och
omforma befintliga begrepp och klassifikationer av olika fenomen och
företeelser i vår omvärld, samt genom att imitera och genom att öva olika
färdigheter. Alla dessa aspekter är samtidigt involverade i lärandet.
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Rostvall (2008) lyfter i enlighet med Kress (2003) och Jewitt (2006) fram
informationstätheten och att kommunikation rymmer många olika teckensystem samtidigt (modes 4) med skilda budskap som antingen kan stödja
varandra eller motsäga varandra. Som Kempe och West (2010) förklarar har
det engelska begreppet modes, beskrivits som semiotiska resurser eller
teckensystem. Teckensystem kan ha rumsbaserad logik som till exempel
arkitektur eller musik och språk. Färger är ytterligare exempel på teckensystem och gestik ett annat. Varje teckensystem har således sina begränsningar och potentialer för vilka budskap de kan bära. Att gestalta sin
förståelse genom att skapa egna kombinationer av teckensystem innebär en
omskapande process, vilken Kress (2003) och Rostvall m.fl. (2008) menar är
typisk för all kommunikation, också för lärande. Vilken mening eller vilka
mönster som skapas i interaktions- och läroprocesser är inte givet utan “såväl
deltagarnas personliga bakgrund, intressen, erfarenheter samt tidigare
kännedom om en kulturs potential av tecken skapar såväl tolkningsramen
som själva källan ur vilken tecknen väljs ut” (Rostvall, 2008, s 145). För mitt
avhandlingsarbete innebär ovanstående att teckensystem och medier som
används för att göra naturvetenskapliga sammanhang meningsfulla av lärare
för barn och av barn för barn och lärare, tas i bruk för att representera någon
aspekt av världen och i tillvaron. Med stöd i argumentationen ovan hör
frågan om meningsskapande samman med vilka resurser som barn och lärare
väljer att använda sig av i olika sammanhang, hur man kan forma sociala
processer och skapa förutsättningar för lärande och hur barn och lärare
ständigt återskapar (re-designar) information i egna meningsskapande processer, så kallad didaktisk design. Meningsskapande och lärande handlar
enligt Kress (2003) och Selander (2008) om en orientering mot företeelser i
omvärlden utifrån intresse och det sociala samspelet med andra. De semiotiska resurser som finns till hands används för att omförhandla information
och forma en egen representation av ett visst fenomen. Meningsskapande
liksom lärande förstås således som kreativa handlingar där barn, förskollärare och lärare omskapar, re-designar redan befintliga representationer.
Som Selander och Kress (2010) poängterar ses meningsskapande och
lärande som två sidor av samma aktivitet.

Didaktisk design
Tydligt är att utveckling och användning av designbegreppet inom multimodal och designorienterad teori skiljer sig från användning av begreppet
som under senare år har engagerat en växande andel forskare inom olika
forskningsfält (Kress m.fl. 2005; van Leeuwen, 2005; Rostvall & Selander,
4
Teckensystem motsvarar det engelska begreppet modes, vilket inte låter sig enkelt översättas
till svenska. I föreliggande avhandlingsarbetet använder jag begreppet semiotiska resurser och
teckensystem så som det har arbetats fram av Rostvall och Selander m.fl (2008).
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2008; Selander & Kress, 2010). Själva begreppet design används, traditionellt sett som ett samlingsbegrepp som handlar om att forma idéer,
begrepp och mönster för att skapa en ny produkt, exempelvis inom
branschen för biltillverkning. Design kan även inkludera kombinationen av
funktionella och estetiska aspekter som rör inredning, hus, kläder, köksredskap etc. Inom den digitala teknologin har man under senare år börjat tala
om interaktiv design vilket handlar om att de som utformar programvaran
gör det i samverkan med användare av produkten. Design som nyskapande
process diskuteras av bland andra Sheridan och Rowsell (2010) som ger
designbegreppet en vidare innebörd. Författarna pekar på att design kan
innebära att omskapa eller använda något på ett nytt sätt än tidigare. I ett
historiskt perspektiv, kan vi spåra hur design bidrar till förändringar inom
olika verksamhetsfält. Det handlar inte bara om yta, form och estetik i vid
mening utan här finns aspekter som knyter an till social mening. Estetik kan
exempelvis härledas till stil och omdöme. Selander och Kress (2010)
sammanfattar designbegreppet och introducerar också didaktisk design enligt
följande:
Design handlar om att forma såväl objekt som villkor för kommunikation.
Form kan inte, annat än analytiskt, åtskiljas från funktion och innehåll.
Designern riktar blicken mot framtiden, och design är att skapa (ny) mening.
Det är så vi vill förstå design för lärande – didaktisk design. (Selander &
Kress, 2010, s 23)

Med begreppet design ges deltagande aktörer i konkreta situationer mer
betydelse med större möjligheter att förändra och påverka sammanhanget än
tidigare. Designbegreppet har använts i studier av interaktion och lärande där
bland andra Rostvall och West (2001) visar på hur lärare och elever inom
ramen för den frivilliga musikundervisningen väljer bland olika semiotiska
resurser och tillsammans utformar undervisningssituationen, vilket ger dess
mening. Lindstrand (2006) lyfter fram ett designorienterat perspektiv på
lärande i sin avhandling som behandlar ungdomars arbete och berättande om
film. I studien fokuseras lärandets skapande funktion med särskild tonvikt
kring hur och med vilka resurser för representation som ungdomarna skapar
skillnad i arbetet med och i de färdiga filmerna. Även Öhman-Gullberg
(2008) tar avstamp i designorienterad teori i sin studie av meningsskapande i
unga kvinnors filmberättande. Centrala utgångspunkter i studien är relationen till skolan, dvs. lärandets inramning samt att kommunikation är multimodal där mening omformas (re-designas) och gestaltas. I musikaliska
sammanhang har Sandberg Jurström (2009) studerat hur körledare interagerar med körsångarna under repetitioner och vid officiella framträdanden
samt hur de använder semiotiska resurser för att gestalta musiken. Studiens
resultat visar på komplexiteten och mångfalden i körledarnas användning av
olika handlingsrepertoarer och att de ständigt varierar designen av
musikaliska framföranden och illustrationer.
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Insulanders (2010) avhandling behandlar meningsskapande och lärande i
miljöer som formas i museiutställningar. Här används designbegreppet i
dubbel bemärkelse. Insulander lyfter fram utformningen (designen) av
utställningar och om besökares förhållande till utställningen där ett formande
(designande) av mening sker. Centralt för studien är hur olika resurser
används för att skapa en gestaltning som har både innehåll och form. Ytterligare ett exempel på en studie med förankring i multimodal och designorienterad teori är Björklund Boistrup (2010) som studerar kommunikationen mellan lärare och elever i matematikundervisning, med fokus på
bedömningsprocesser. En slutsats Björklund Boistrup kommer fram till är att
lärare och elever, beroende på bedömningspraktiken i klassrummet, agerar
enligt olika bedömningsdiskurser vilket innebär fler eller färre erbjudna
möjligheter för elevens lärande i matematik.
Kjällanders (2011) studie fokuserar hur barn interagerar, skapar mening
och lär då de använder sig av digitala läroresurser såsom datorer med hårdoch mjukvara, Internet, digital kamera och mobiltelefon inom samhällsorienterande ämnen. Undersökningsgruppen omfattar barngrupper från
förskoleklass till gymnasium. Resultatet visar att lärarna guidar barnen i
riktning mot ett kunskapsinnehåll samtidigt som de möter och använder
barnens och elevernas egna behov och intressen i lärandesammanhangen.
Barnens lärovägar styrs av deras intresse som är av dynamisk karaktär. I den
ena stunden kan det handla om att göra färdigt uppgiften och att erhålla ett så
bra betyg som möjligt, i nästa stund kan barnens intresse riktas mot att göra
visuella presentationer med attraktiva utseenden. I resultaten framgår att
barnen positionerar sig och framförhandlar olika identiteter i den digitala
lärmiljön beroende på de egna intressena. Resultaten antyder också att en
stor del av barnens arbeten förblir osynligt i den digitala läromiljön. Barnens
engagemang och lärande med teckensystem såsom musik, bilder och layout
uppmärksammas inte av lärarna, vilket leder till att en stor del av barnens
lärande osynliggörs.
Didaktisk design innebär att såväl barn som lärare ses som handlande
aktörer som kan påverka undervisnings- och läroprocesser. Den formande
aktiviteten är central vilket får till följd att lärande individer inte bara är
konsumenter av information utan även aktiva deltagare och producenter som
väljer och använder semiotiska resurser för att skapa representationer vilket
ger individen nya möjligheter att engagera sig i världen (Selander, 2008;
2009). I olika situationer väljer vi att betona vissa saker medan andra får en
mer undanskymd roll, på så sätt säger formen något om hur vi förstår
innehållet. Samtliga val får betydelse för barns möjligheter att skapa mening
och att lära. Hur förskolerum eller klassrum inreds och utrustas och att ge
uppgifter till barnen kan således ses som iscensatta teorier om barns behov
och lärande.
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Design för lärande – design i lärande

De pedagogiska miljöer som barnen vistas i bär utifrån multimodal och
designorienterad teori upp föreställningar om vad barnen förväntas klara av
(Kress m.fl. 2001; Kress, 2003; Selander, 2008; 2009; Selander & Kress,
2010). Hur något presenteras i en specifik miljö och sammanhang har en
avgörande betydelse för hur det kan uppfattas. Detta synsätt kan förefalla
utmanande för förskollärares och grundskollärares didaktiska praktik som
ofta utgår ofta från idén att kunskapsområdet ska presenteras i mindre delar
för barnen (Selander, 2008). Det didaktiska dilemma som framträder hör
enligt Jewitt (2009), samman med att diskussioner om vad ett ämne ”är” ofta
sker utifrån innehållsliga aspekter uttryckta i läroplaner och läromedel eller
talet ”om” kunskapsområdet som uttrycker ”så här brukar vi göra”.
Didaktisk design avser alla de arrangemang för lärande som tänks ut och
produceras i olika sammanhang. Det kan röra sig om styrdokument, skolbyggnader, klassrum, läromedel samt särskild utrustning som ska underlätta
för lärande, design för lärande. Design för lärande utgör ett teoretiskt raster
som rör alla de val som lärare gör vad gäller läromiljöernas organisering,
möblering och lärarnas val av resurser för att underlätta för barnens lärande.
Det betyder att förskollärare och lärare ses som designer av lärandesammanhangen genom sin planering, sätt att arrangera arbetspasset, använda
tillgängliga utrymmen och föreslå olika resurser samt hur hon eller han
utvärderar barnens genomförande av aktiviteterna. Selander och Kress
(2010) poängterar att didaktisk design också innebär att ”uppöva blicken för
meningsskapande processer även hos dem som ännu inte, beroende på olika
omständigheter, har kunnat göra sin röst hörd.” (Selander & Kress, 2010 s
25). Med formuleringen design i lärande uppmärksammas den enskildes
lärande i hela sin bredd, vilket innebär ett vidare synsätt än relaterat endast
till vissa på förhand uppsatta mål. I det här avhandlingsarbetet används
design i lärande för att uppmärksamma barns meningsskapande i naturvetenskap genom att rikta blicken mot de val som barn gör. Design används
således som analytiskt begrepp för att fokusera på aspekter av lärande som
kanske inte varit centrala när förskollärare och lärare har planerat
aktiviteterna. Kress (2003) poängterar att designbegreppet fokuserar det som
sker här och nu, på människans förverkligande av sitt intresse i världen
vilket han uttrycker på följande sätt:
Design does not ask, what was done before, how, for whom, with what?
Design asks, what is needed now, in this one situation, with this configuration
of purposes, aims, audience, and with these resources, and given my interest
in this situation? This corresponds in any case to the dominant – that is,
mythically leading – social, cultural and economic environment at the
moment. (Kress, 2003, s 49)

Enligt Kress m.fl. (2001) strävar alltid människan efter att finna det uttryck
som matchar hennes intresse och som uttrycker den mening som hon eller
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han har i åtanke (Kress m.fl., 2001). I arrangerade lärandesammanhang visar
barn på motsvarande sätt hur hon eller han förstår något genom de val som
hon eller han gör och vad hon eller han lyfter fram som centralt under den
pågående aktiviteten och i resultatet (Kenner, 2003; Selander & Rostvall,
2008).
Didaktisk design i relation till annan designforskning

Argumentationen som förts ovan kan ställas i relation till annan
designforskning som har utvecklats under de senaste två decennierna inom
forskning som behandlar lärande och undervisning i naturvetenskap. Designbaserad forskning inom naturvetenskapliga undervisningssammanhang, så
som forskningsfältet definieras i ett temanummer i Educational Researcher
(2003) lyfter fram studier som baseras på dels systematisk design av
undervisningsstrategier dels på studier och uppföljning av dessa. I artikeln
identifieras några gemensamma nämnare för designbaserad forskning. Målen
för design av läromiljöer och utveckling av lärandeteorier sker genom
kontinuerliga cykler som karaktäriseras av följande ordning; design, genomförande, analys, förnyad design. Ytterligare gemensam nämnare som
omnämns är att forskningen ska leda till teorier som understödjer genomförande och vidareutveckling av undervisningsstrategier samt beskriva hur
undervisningsstrategier fungerar i en kontext. Sådana beskrivningar utgår
från metoder som kopplar samman genomförandeprocesser med syftat utfall.
Dess upprinnelse relateras till Brown (1992) och Collins (1992) och
design experiment som forskarna genomförde tillsammans med lärare. Själva
metodologin grundlades utifrån tre faser där den första fasen innebar att
designa en undervisningssekvens med stöd i aktuella forskningsresultat.
Därefter prövades undervisningssekvenserna tillsammans med lärare och
elever. I samband med detta studerade forskarna undervisningssekvensernas
kritiska punkter och analysen ledde till att undervisningen reviderades. Den
avslutande fasen genomfördes på liknande sätt men innebar också att lärare
som inte varit involverade i det tidigare arbetet fick arbeta med den
reviderade undervisningssekvensen. I Sverige finner vi en forskningslinje
som benämns design och validering av undervisningssekvenser (Andersson
& Bach, 2005; Andersson & Wallin, 2006). Inom denna forskningslinje
formuleras innehållsorienterade teorier som rymmer betingelser som
betraktas gynna lärande och förståelse av innehåll som behandlas. Teorierna
består av tre delar som omfattar innehållsspecifika aspekter som behandlar
och är begränsade till det givna området; aspekter som behandlar
naturvetenskapens karaktär och är tillämpbara i skolans naturvetenskap samt
allmänna aspekter vilka kan vara giltiga för undervisning inom andra
skolämnen. Inom denna forskningstradition designas undervisningssekvenser som avser att ge lärare såväl en specifik kunskapsbas inom ett
visst ämnesområde som exempelvis optik och akustik som undervisningsförslag. Det här avhandlingsarbetet resulterar inte i några undervisnings75

förslag. Designbegreppet används istället som teoretiskt och analytiskt
redskap för att tolka och förstå barns och lärares meningsskapande
aktiviteter (Kress, 2003; Selander & Rostvall, 2008).

Transformation
Ett av avhandlingens centrala begrepp är som tidigare nämnts transformation
(kapitel 1), vilket innebär att blicken riktas mot de rörliga och de sociala
aspekterna av människors sätt att skapa betydelse i olika sammanhang
(Ledin, 2001; Jewitt & Oyama, 2001). De teoretiska utgångspunkterna
inbegriper en teori kring lärande som tar sin utgångspunkt i inre och yttre
teckenskapande. En utgångspunkt inom socialsemiotik är betoningen på hur
människan arbetar med semiotiska resurser, både för att producera
kommunikativa artefakter av olika slag och för att tolka dem i kontexten av
särskilda sociala situationer och praktiker (Kress, 2003). Inom denna teori
blir begreppet transformation centralt. Det kan sägas handla om förändringar
som sker i skapandet av tecken. De resurser som används för att skapa
mening förändras i processen av meningsskapande, såväl de inre dispositionerna hos dem som skapar mening (tolkningsprocess) som utåt i
teckenskapande för kommunikation (gestaltningen).
Kress förklarar att den process av inre meningsskapande och de
förändringar som följer av detta är det vi till vardags kallar lärande. I de yttre
tecken som produceras synliggörs lärande som skett, då dessa visar spår av
de förändringar som lärandet inneburit. I multimodal och designorienterad
teori ses meningsskapande som ett nödvändigt steg i läroprocessen. Den som
lär sig något i en specifik situation måste tolka tecknen – i skolsituationer
kan det handla om skrift och bilder i en lärobok, lärares tal och gestik, hur
olika redskap hanteras och transformera dem för att designa en gestaltning
av sin förståelse. Transformation handlar här om möjligheten att förändra de
resurser som används. På detta sätt menar Kress, att lärande kan förstås som
en form av teckenskapande där vi skapar inre tecken, med utgångspunkt i de
sammanhang där lärandet sker. Dessa inre tecken förändras då nya tecken
skapas, eftersom relationen till nya tecken innebär att tidigare kunskaper
sätts i ett nytt sammanhang. Med Kress resonemang förändras således barns
handlingar när lärande sker, vilket leder till att barnet engagerar sig i världen
på ett annat sätt än tidigare.
När barn engagerar sig i naturvetenskapliga lärandesammanhang sker det
multimodalt. De gestikulerar, talar och riktar blicken mot särskilda
företeelser. De lär genom de teckensystem som erbjuds, som de själva
använder och som andra använder runt omkring dem, inte enbart genom det
som det talas med dem om. När barn och lärare behandlar naturvetenskapliga objekt betonas vissa aspekter av objekten eller en handling av
läraren, eller av något barn, och det skapas på så vis en kommunikativ
regelbundenhet. Barnens och lärarens uppmärksamhet riktas åt ett specifikt
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håll. Van Leeuwen (2005) menar att vi i meningsskapandet av någon
företeelse riktar vår uppmärksamhet mot något eller någon, vilket därmed
framstår som viktig. För mitt avhandlingsarbete innebär det att barn,
förskollärare och lärare utifrån val av läroresurser i en meningsskapande
process, riktar sin uppmärksamhet mot något och omförhandlar existerande
representationer av världen och formar och gestaltar nya, egna representationer. När det sker handlar det om att specifika företeelser fokuseras
(uppmärksammas) och omformas (designas) i processer av transformation.
Jag kommer att använda uppmärksamhetsfokus och design som analytiska
begrepp för att studera vad barn och lärare riktar sin uppmärksamhet emot
och som framstår som centrala för dem i naturvetenskapliga lärandesammanhang. Här undersöks själva informationsvärdet vilket behandlar hur
barn, lärare och material är placerade och om relationen mellan dem.
Analysen kopplas här till Kress (2003) argumentation vilket även Jewitt
(2005) poängterar vad gäller meningsskapande och lärande, barns lärande
synliggörs genom att dess uttryck i relation till en specifik företeelse förändras. Barnets beskrivning av företeelsen eller användandet av specifika och
för ändamålet valda redskap tar sig uttryck på sådant sätt att barnet
engagerar sig, talar om eller beskriver företeelsen med andra ord eller
uttrycksmedel, än tidigare. Kunskapsobjektet har på så vis fått en annan
betydelse för barnet än tidigare och i transformationsprocessen visar således
barn sitt lärande.
Transformation, representation och lärande

När barn kommer i kontakt med naturvetenskapliga kunskapsområden i förskola, förskoleklass eller i skolan sker detta genom olika slags representationer. De representationer som banen möter har utvecklas i relation till ett
speciellt syfte och fyller en funktion i ett visst socialt sammanhang. Barnen i
förskola, förskoleklass och skolan möter till exempel berättelser, beskrivningar eller förklaringar, lästa texter, bilder, foton och filmer. De blir förevisade av förskollärare och lärare hur de ska göra med de tillhandahållna
läroresurserna genom lärarnas förtydligade gester, blickar, kroppshållningar
och tal. I alla dessa fall representeras ett antal handlingar och förhållningssätt
genom olika teckensystem (Kress, 2003; Selander, 2008; 2009). Själva
transformeringsprocessen menar Selander och Kress (2010), har sin grund i
barnets egen förförståelse vilket innebär att hon antingen införlivar det innehåll som presenteras i sin egen sedan tidigare gjorda tolkning och förståelse
av världen, eller så kan själva förståelsen ändras, genom att nya insikter
(aha-upplevelser), beroende på att nya argument, fakta eller nya perspektiv
blir meningsfulla. I presentationen som görs av läraren eller en kamrat, sker
en iscensättning där olika erbjudna informationsvägar och olika resurser
finns till hands, vilket skapar olika förutsättningar för hur barn och lärare
engagerar sig och hur man kan gestalta sina nya kunskaper och förståelse.
När barn och lärare kommunicerar tolkar och formar de i en dynamisk
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kontinuerlig transformativ process alla de tecken som står dem till buds och
tilldelar dem en mening. Både den som handlar och de som uppfattar en
handling är inbegripen i denna skapande process. Enstaka tecken sätts
samman, formar mönster och blir meningsfulla gestaltningar: ord blir en
mening, rörelser ges innebörder, ritade streck och målade färger blir bilder.
Det kan förefalla som att den komplexitet som meningsskapande och
lärande utmärks av tenderar att reduceras som att transformationen följer ett
förlopp enligt vissa givna spår. Som Selander (2008; 2009) förklarar, handlar
det i själva verket inte om några enkla processer utan olika resurser för
lärande skapar olika slags ingångar och inramningar för transformationsarbetet. Det rör sig om en iscensättning av en process med många möjliga
budskap, där barn testar och prövar olika alternativ, innan en egen
framställning, en representation tar vid och där barnet inte enbart är en
mottagare utan själv en sökande, aktivt skapande individ (jfr Dahlberg, Moss
& Pence, 2002; Åberg & Lenz Taguchi, 2009). Enligt Selander (2009)
innebär representation en gestaltning av hur vi förstår något i världen.
Med representation menar jag en gestaltning av hur man förstår något i
världen, där form och innehåll utgör integrerade aspekter. Det finns ingen fri,
icke-gestaltad kunskap, eller snarare om en sådan skulle finnas skulle vi inte
kunna veta något om den. En representation skapas i mellanrummet mellan ett
subjekt och någon företeelse i världen, och berättar hur den framstår för
subjektet, vad som framstår som intressant och meningsfullt, vilka aspekter
som framhävs. (Selander, 2009, s 28)

Vi har således inte visat hur vi har förstått något förrän vi själva har gett
denna förståelse ett uttryck, en gestaltning. Selander och Kress (2010)
poängterar att representation är ett uttryck för hur en person (eller ett
kollektiv) uppfattar världen. Representationen ses inte som någon sanningsenlig återspegling av hur något är, utan uppmärksammar endast vissa
framträdande drag i ett specifikt sammanhang. På så vis är representation ett
sätt att visa sin förståelse av någon företeelse, vilket inte kan täcka allt. Vissa
aspekter blir mer framträdande medan andra hamnar mer i bakgrunden, en
del aspekter tar vi för givna medan andra ges en mer ingående förklaring
eller en tydligare beskrivning. En representation visar hur vi förstår en
företeelse i världen men innebär ur multimodal och designorienterad teori
inte att representation betecknar en mental modell. Här riktas istället
intresset mot representation som meningsskapande sociala aktiviteter, i vilka
barn gestaltar sin förståelse av specifika företeelser i världen.
Lärsekvens – didaktisk intervention – transformeringsprocessen

Med stöd i argumentationen som förts ovan följer antagandet att barns
design i lärande handlar om hur informationen ska samlas in, transformeras
och formas till en representation. Lärare i förskolan och grundskolan
förväntas att agera mot bakgrund av regelverk som är styrande för verk78

samheten och institutionella normer i naturvetenskapliga arrangemang som
erbjuds barnen genom ett tema och ett arbetssätt. Barnen i förskolan och
grundskolan, möter således erbjudanden av naturvetenskapliga aktiviteter
med syften som formulerats av någon annan. Situationerna är inramade av
rådande värden och normer i miljön och barnen orienterar sig enligt Kress
(2003) och Selander (2008; 2009) mot olika företeelser utifrån intresse och
det sociala samspelet med andra. De använder semiotiska resurser som finns
till hands för att transformera information och designar på så vis en egen
representation av en viss företeelse. En sådan process benämns av Selander
(2008) som lärsekvens vilket inkluderar lärares iscensättning, barns
transformationsprocesser och representationer. Barnen möter erbjudanden i
form av en aktivitet där specifika redskap ska användas, i ett syfte som har
formulerats av någon annan. I de aktiviteter som förskollärare och lärare har
förberett för, finns olika resurser tillgängliga. Det kan röra sig om lokaler,
möbler, material men också om tid och hur barn och lärare är placerade.
Kress och Sidiroupolou (2008) lyfter fram betydelsen av tidsfördelningen
under lektionspass i termer av sekvensering och tempo. Fördelningen av tid
för olika händelser och hur man positionerar sig i förhållande till varandra
ses som ett uttryck för design av klassrumskommunikationen, vilket får
betydelse för barns möjligheter till meningsskapande. I detta avhandlingsarbete använder jag begreppen sekvensering och tempo för att analysera
sätten att designa läromiljöer, i relation till hur tid fördelas mellan olika
uppgifter och hur barn och lärare placeras under arbetspassen. Sådana
resurser har olika meningspotentialer vilket innebär att de kan möjliggöra
och underlätta vissa aktiviteter för barnen men försvåra andra. Förskollärarens arbete kan i dessa sammanhang beskrivas som en iscensättning av
det område som ska behandlas då hon redogör för tidsramar, syftet med
uppgifterna, material som ska användas och målsättningen med slutprodukten. De övergripande målen kan vara att barnen ska lära sig samla in,
bearbeta och strukturera aspekter av ett specifikt kunskapsobjekt som till
exempel ”vattnets kretslopp” och att lära sig ett arbetssätt. Förskolläraren
kan dela in barngruppen i olika grupper eller samla hela barngruppen för att
bearbeta olika uppgifter. Uppgifterna kan utgöras av att barnen ska genomföra olika experiment och att formulera egna frågor som hör till det
övergripande temat, som sedan diskuteras tillsammans med förskolläraren.
I skolans tidiga år möter barnen mer formaliserade lärandesammanhang
(Selander, 2008; 2009). I likhet med lärare i förskolan kan lärare planera
aktiviteter som naturvetenskapliga teman och arbetssätt, mot bakgrund av
läroplan och institutionella normer. Då kunskap bearbetas och gestaltas
tillkommer här andra aspekter eftersom barnen i dessa sammanhang kan ha
en mer uttalad uppgift att producera och gestalta innehållsliga objekt för att
sedermera presentera detsamma. Aspekter som tillkommer handlar om
bedömning och ett mer uttalat krav på att barnen ska diskutera det som produceras och reflektera över sitt lärande, sina styrkor och svagheter.
Arbetsgången förutsätter bland annat en läroplan, en kursplan och ett system
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för bedömning vilket Selander (2008; 2009) hävdar, inte alltid är uppenbart i
själva situationen då en aktivitet introduceras. När läraren presenterar en
uppgift, en idé om ett innehåll eller ett tema kan det ingå en motivering och
ett klargörande syfte med arbetet, men som Selander betonar att det dock
inte är självklart att så alltid sker. Slutfasen kan innebära att barnen på något
sätt redovisar vad de har gjort och presenterar sina arbeten. Här aktualiseras
frågor som rör hur barnens arbeten tas emot och diskuteras, hur de bedöms
samt eventuellt hur läraren ger utrymme för reflektion över processen eller
produkten. Under hela lärsekvensen menar Selander, att karaktäristiskt för
lärarens arbete är uppmuntran och stöd till barnen alternativt att styra om
eller avbryta processen.
Kempe och West (2010) för diskussionen vidare och förklarar hur lärare
designar lärandesammanhang som didaktisk intervention. Till en början kan
förskollärare och lärare utforma en medveten intervention för att barnen ska
fästa uppmärksamheten på en specifik aspekt i situationen som verkar
väsentlig utifrån lärarens perspektiv. Det kan ske genom lärarens gestik, tal
eller en kombination av meddelanden. Enligt Kempe och West ger olika
typer av didaktiska interventioner skilda möjligheter för barns meningsskapande och lärande. Långa verbala förklaringar och instruktioner som ges
av förskollärare och lärare i specifika sammanhang ställer vissa krav. Barnen
måste omtolka informationen till exempelvis motoriska handlingar som ska
utföras på ett speciellt sätt i ett naturvetenskapligt experiment. Om läraren
istället väljer att berätta och samtidigt genomföra experimentet, istället för
att enbart berätta hur barnen ska göra, bereds barnen andra möjligheter till
lärande eftersom gestiken i kombination med verbala yttranden har andra
potentialer. Lärares val av tillvägagångssätt är många och det är mer vanligt
än ovanligt att lärare växlar mellan olika teckensystem vilket också kan
innebära att lärares budskap kan vara mer eller mindre samstämmiga. Barnen
förväntas ändå att skapa mening och att lära på något sätt. Barns meningsskapande och lärande är på så vis en konsekvens av att barnen kunnat
transformera lärarens interventioner i olika teckensystem (Kempe & West,
2010).
I detta avhandlingsarbete förstås lärande således inte med hänvisning till
en individ som isolerad företeelse, utan kännetecknas istället av ständig
förändring och ses som en komplex konstruktion av många förhandlingar
såväl mellan barn som mellan barn och lärare när de behandlar naturvetenskapliga kunskapsområden. Det innebär att varje deltagande barn och lärare
interagerar både med andra personer, med kamrater och lärare, och med
olika artefakter. Att interagera med andra personer innebär att barnen, i de
aktiviteter som planeras av lärare, styrs in mot olika lärandemål, vilka
definieras i läroplanen eller andra dokument för verksamheten. Detta förklarar Selander (2009) innebär att barns och lärares gestaltning av kunnande
påverkas och styrs av den institutionella inramningen där olika samhälleliga
föreställningar kommer till uttryck.
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Institutionell inramning
Inom det svenska utbildningsväsendet har lärare en betydande frihetsgrad i
sina val av läroresurser för att skapa förutsättningar för barns lärande. Som
Selander och Kress (2010) förklarar handlar sådana val om institutionella
mönster vilka hör samman med normer och sedvänjor i det dagliga arbetet
som upprätthåller olika traditioner, sätt att kommunicera och kunskapspraktiker. I vardagliga sammanhang möter barnen och lärarna i förskola,
förskoleklass och skola de institutionella förväntningar och meningserbjudanden kring exempelvis vad det innebär att vara barn respektive lärare
och vad som räknas som att ha lärt sig något inom naturvetenskap. Den
institutionella inramningen har en påverkan på barn och lärare men de
enskilda barnens och lärarnas handlingsfrihet kan också vara stor inom
ramen för de möjliga sätt att göra, att tolka och förstå de meningar som
erbjuds. Institutioner representerar en social ordning som är någorlunda
beständig över tid. De tillhandahåller regler, konventioner och handlingsmönster som underlättar, begränsar, legitimerar och möjliggör mänsklig
samvaro. Institutioners fortlevnad utgörs av dess tankekollektiv eller
legitimitet och förändring av legitimiteten utgör grunden för förändring av
institutionen (Fleck, 1935/1997; Douglas, 1986). På så vis bidrar institutioner till att klassificera vilka meningar som kan tillföras. Klassificeringar
och institutioner kan ses som meningserbjudanden som byggs upp och
kommuniceras genom till exempel handlingar, språkliga uttryck och artefakter såsom olika föremål och symboler.
Förskolans, förskoleklassens och skolans institutionella inramning kan
sägas vara såväl implicit som explicit. Med utgångspunkt i Selanders och
Rostvalls (2008) resonemang består mycket av det vi kan iaktta i förskola,
förskoleklass och skola just av värderingar, normer, ritualer och system som
verkar vara invanda och självklara, men som ändå förefaller vara dolda. De
meningserbjudanden som kommuniceras i förskola, förskoleklass och skola
har såväl förskollärare, lärare och barn att förhålla sig till. Kempe och West
(2010) betonar att en institutionell inramning kan vara explicit med tydliga
spelregler, symboler och handlingar vilket skapar tydliga gränser för
handlingsutrymme och vad som förväntas att vara accepterat eller inte. Till
denna diskussion kan frågan om makt och maktutövande lyftas fram. Makt
är ett begrepp som kan vara laddat med många olika värden. Själva
begreppet kan associeras till något negativt, som auktoritära metoder,
dominans eller förtryck. Makt och maktutövning kan ta sig många uttryck
och vara en del av människors handlingar och interaktion i alla delar av
samhället, vilket rymmer antagandet att det finns någon form av samband
mellan ideologi, makt, handling och identitet i en praktik.
Hultqvist och Pettersson (1995) lyfter fram makt som ett relationellt
begrepp vilket innebär att makt inte är något i sig utan utvecklas i relationen
mellan människor i en verksamhet och som på grund av inskränkningar
(exempelvis brist på tid och pengar) kan såväl begränsa som möjliggöra
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mänskligt handlande. Diskussionen förs vidare av bland andra Dahlberg,
Moss och Pence (2002) som poängterar samhällsförändring och att makt kan
ses som mer mångskiftande och allomfattande. Makt utövas för många olika
ändamål och av många samtidigt som alla berörs av makt och utövar den
själv i någon mening. Dahlberg, Moss och Pence betonar att vi styrs av
andra, men styr samtidigt oss själva och förmodligen styr vi andra i större
eller mindre omfattning. Sådana sociala maktrelationer påverkar handlingsförmåga och det handlingsutrymme som finns, eller som man har skaffat sig.
Selander och Kress (2010) poängterar handlingars konsekvenser och vem
som har ansvar för handlingar. Under de senaste decennierna har eleverna i
allt större utsträckning getts ett allt större eget ansvar för sitt lärande.
Elevernas roll som medansvariga i sitt lärande har blivit allt tydligare,
samtidigt som lärares yrkesroll har blivit både ifrågasatt och förändrad.
Det virtuella rummet har till exempel medfört att barnen kan hämta
information och samverka med andra utanför klassrummet. Lärande har
blivit mer oberoende av det fysiska rummet, producerade läromedel och tid
vilket innebär andra kompetenskrav i lärararbetet. I samband med framväxten av dataspel har också lek och lärande uppmärksammats inom
forskningen (Selander 2008). Tidigare har forskning om lek främst
behandlats i relation till förskola- och fritidsaktiviteter, medan synen på
lärande byggts upp kring undervisning i grund- och gymnasieskola. Selander
och Kress (2010) poängterar att traditionella föreställningar om lek och
lärande utmanas av forskning som har studerat lärande frikopplat från den
organisatoriska undervisningen. Lärande har blivit ett vidare begrepp än
frågan om att uppnå uttryckta läromål i en organiserad undervisning. Om vi
ser meningsskapande som lärande inryms såväl fantasi och kreativitet som
systematiska sätt att utforska olika företeelser och utveckla färdigheter och
förmågor. Enligt Selander och Kress är det trots retoriken om barnet i
centrum, i själv verket läraren som står i centrum i skolans värld. Undervisningen kan kopplas till maktrelationen i klassrummet där lärarens agens 5
blir viktigare än elevens. I undervisningens rum blir barn underställda någon
annans intressen, avsikter och föreställningar i många olika situationer. I
möten med barn kan förskollärare och lärare bemöta barns arbete med
uppmuntran och stöd eller klander, med gillande eller ogillande i syfte att
vara ett stöd för barnens vidare meningsskapande. Den här formen av
värdering är riktad mot kommande aktiviteter vilket innebär att sådana handlingar kan få konsekvenser för barnens lärande. Skriftliga omdömen i form
av betyg menar Selander och Kress är bakåtriktade mot aktiviteter som redan
har skett och där eleverna har visat vad de behärskar i exempelvis en
provsituation, vilket syftar till att sortera elever och eventuellt upprätta
någon form av prognos för framtida studier.
5

Agens är ett begrepp som kan aktualiseras i frågor som rör maktrelationer, vilket innebär att
möjlighet och förmåga att handla i en viss situation bygger på förståelse för situationens
utmaning och på förtrogenhet vad gäller olika handlingsalternativ (Selander & Kress, 2010).
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I förskolans verksamhet ska enskilda barns prestationer inte bedömas i ett
sådant syfte utan här kan olika händelser och processer dokumenteras med
olika metoder som till exempel foto, barnens egna alster som exempelvis
bilder och anteckningar. Den här typen av pedagogisk dokumentation kan
användas av förskollärare för att tillsammans reflektera kring och utveckla
verksamheten i syfte att synliggöra barnen och verksamheten samt vara ett
redskap för att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för barnens
lärande, lek och samarbete (Lenz Taguchi, 1997; Åberg & Lenz Taguchi,
2009). En kärnpunkt i föreliggande avhandlingsarbete, är tonvikten på
barnens teckenskapande och formande processer samt den omgivande miljön
och dess resurser som barnen har tillgång till i olika lärandesammanhang. De
resurser som barnen har tillgång till i förskolan och skolan kan enligt
Selander och Kress (2010) ses som varande materialiserade idéer av de
specifika verksamheter som ska fortlöpa och sociala relationer, vilket också
inkluderar maktaspekter som kan etableras.

Läromiljöer och erkännandekulturer
Att läromiljöer utgör villkor för och en inramning av läroaktiviteter i form av
ideologiska föreställningar eller fysiska och ekonomiska förutsättningar har
behandlats i tidigare forskning (Dahllöf, 1971; Gustafsson, 1977; Lundgren,
1985; 1978/1995). Selander och Kress (2010) menar att design av ett
sammanhang, ett rum för aktiviteter handlar också om sociala relationer. Det
behöver inte innebära att resurser som exempelvis lokalernas utformande
bestämmer aktiviteterna. Lärare kan arrangera aktiviteter som hör samman
med idrott i klassrummet och idrottssalen kan nyttjas för att genomföra
musikarrangemang. När förskolor och skolor byggs utgår dock arkitekter
och inredningsdesigner från de aktiviteter som ska genomföras och hur
rummet ska underlätta för genomförandet samt vilka aktörer som ska vistas
där. Genom att förskollärare och lärare använder rum och arrangerar
aktiviteter med hjälp av vissa redskap skapas också över tid traditioner i
form av rutiner och invanda sätt att tänka och resonera, vilka kan underlätta
det dagliga arbetet men också försvåra ett förändringsarbete. För det här
avhandlingsarbetet blir det därför intressant att studera de läromiljöer som
barnen erbjuds, var genomförandet av aktiviteterna sker, vad det kan innebära att rummet är möblerat på ett speciellt sätt, att barnen placeras eller
grupperas enligt ett visst mönster eller inom vilken tid som olika moment av
en aktivitet ska genomföras (Kress m.fl. 2005; Jewitt, 2010; Kress &
Sidiropolou, 2010).
Till denna diskussion för Selander och Kress (2010) fram ytterligare en
dimension vilket innebär att fokus förskjuts från den institutionella
inramningens upprätthållande av såväl normer och rutiner som förväntade
rollfördelningar, till att omfatta individers inramning av situationen i mötet
med den institutionella inramningen. Enligt Selander (2009), Selander och
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Kress (2010) baseras individernas inramning av situationerna på intresse och
förväntningar och sättet som individen iscensätter sig själv som en lärande
individ. På så vis kan inramning även förstås som en social företeelse. Enligt
författarna är det i samspelet mellan socialt givna förväntningar, till exempel
uttryckta målformuleringar av något slag, och individens inramning av en
situation som intressanta utmaningar i lärandet står att finna. Det handlar om
relationen mellan institutionens förväntade mål som materialiseras i förskolärares och lärares iscensättning, vilket innebär att läraren arrangerar en
situation i en institutionell miljö av specifika aktiviteter och det pågående
lärandet. I en iscensättning har lärandesammanhanget utformats som ett
erbjudande om mening.
Lärarnas iscensättning kan sägas vara ett uttryck för ett sätt att tänka, en
viss tankestil som kan vara svårförändrad och som utövar påverkan på de
individer som ingår i situationen (Fleck, 1935/1997). Iscensättningen
reglerar därför vad som blir möjligt för barnen att göra och säga i sammanhanget. Det finns vissa förväntningar om vad det naturvetenskapliga
arrangemanget ska ge barnet, hur innehållsliga objekt ska förstås och vad
barn och lärare ska göra och säga i sammanhanget. Utformningen av naturvetenskapliga lärandesammanhang medför därmed olika kommunikativa
villkor för barnen som både reglerar och anger möjligheter för deras
meningsskapande och lärande. Individens meningsskapande handlar om en
iscensättning som är individuellt orienterad. Kress (2009) använder här
begreppet frame som handlar om hur individen ramar in eller skapar organiserade principer för hur hon eller han tar sig an ett meningserbjudande.
Enligt Kress sker denna inramning utifrån vårt intresse i just den stunden
vilket innebär att inramningen blir nödvändig för vårt meningsskapande.
Samtidigt konstruerar vi också olika roller som kan vara kopplade till
värderingar.
När barn möter andra barn och lärare i specifika och av läraren planerade
aktiviteter, kan samspelet mellan dem ta gestalt på många olika sätt. I olika
aktiviteter under lärares och barns dagliga tillvaro i förskola, förskoleklass
och skolans tidiga år upprätthålls värderingar och normer där handlingar
förhandlas, konstitueras och legitimeras över tid. Genom handlingar och
läromiljöernas design uttrycks och kommuniceras olika meningserbjudanden. Barnen och lärarna erbjuds således olika, sedan tidigare etablerade
möjliga tolkningar om hur de ska genomföra ett specifikt moment inom
exempelvis naturvetenskapliga kunskapsområden. Genom att vissa handlingar upprepas ges de ett värde som inte alltid ifrågasätts (Dahlberg, Moss
& Pence, 2002). De meningserbjudanden som kommuniceras har såväl
barnen som lärarna att förhålla sig till. För mitt avhandlingsarbete innebär
det att de barn och lärare som deltar i ett specifikt sammanhang har ett
ömsesidigt inflytande och påverkar varandras handlingar i den interaktionsprocess som uppstår när de handlar i varandras omedelbara närvaro
eller åhörande och skapar mening.
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Identitet och erkännandekulturer

Identitet har diskuterats ur olika perspektiv under årens lopp och kan
appliceras utifrån olika utgångspunkter. Med grund i psykologisk teoribildning kan identitet diskuteras i termer av att människan i olika sammanhang
tar olika roller. Vi kan ha rollen som hustru, make, mor, far, snickare, polis,
lärare etc. Vi kan också tala om att individen tar på sig en mask, till exempel
en tuff mask i en förhandlingssituation, en flicka anlägger en tuff eller
likgiltig mask i ett specifikt sammanhang. Rolltänkandet inbegriper att man
kan gå ur rollerna, att ta av sig masken och ”bli sig själv”. Under de
inledande åren av 2000-talet har det psykologicentrerade identitetsbegreppet
kommit att kritiseras. Kritikerna menar att vi inte kan ta de invanda begreppen för givna om vi vill få reda på något om individen (Sfard & Prusak,
2005). Nordin Hultman (2004) påpekar i sitt arbete att rolltänkandet i relation till identitet är ett uttryck för synsätt som bär på föreställningar att vi har
en genuin kärna innerst inne, sådana som vi egentligen är, när vi inte spelar
en roll. Ett sådant synsätt kan komma till uttryck i förskolans och skolans
vardag då lärare talar om ett barn i termer av hur det barnet egentligen
innerst inne är. Nordin Hultman lyfter fram sociala och kollektiva aspekter
på identitet, hur vi blir på olika sätt i relation till de möjligheter och normer
som olika miljöer och aktiviteter utgör, inom det kulturellt möjliga. Med
denna sociala aspekt av identitet poängterar Nordin Hultman samtidigt identitetens flexibilitet och dynamik i det ständiga identitetsarbete som pågår.
Barnen talar och handlar inom de meningsbärande tankemönster,
föreställningsvärldar och handlingsmönster som de möter och har lärt sig att
använda. I varje stund behöver barnet förhålla sig till en eller flera
meningsbärande diskurser, gemensamma, egna och andras. Barnen skapas
(konstitueras) också av andra, utifrån de föreställningar av barn som
dominerar i ett sammanhang. (Nordin Hultman, 2004, s 168)

På detta sätt har barnens identitetsarbete en betydande social dimension och
beroende av möjligheten till kommunikation med andra i omgivningen
(Asplund, 1987; Selander, 2003). Kress (2010) poängterar att identitet
skapas och omformas i en sorts konstruerad bedömningspraktik som rymmer
olika sätt att uttrycka beröm och gillande liksom ogillande. Selander (2009)
lägger till ytterligare en dimension genom att tala om erkännandekultur och
sätt att värdera, vilket kan utgöras av såväl outtalade kriterier som
betygsangivelser.
En aspekt som jag vill framhålla är att värdeomdömen behöver inte vara
detsamma som betyg. I förskolans, förskoleklassens och grundskolans
verksamheter är det snarare så att det inryms många olika slags aktiviteter i
bedömningspraktiker. Erkännandekultur handlar enligt Kress och Selander
(2010) om vad som ses som och känns igen som lärande. Genom att följa
barns teckenskapande aktiviteter kan förskollärare och lärare få indikationer
på vilka förståelse och vilka kunskaper som uttrycks. Detta är inte frikopplat
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från det sammanhang där aktiviteterna sker. Erkännande av kunnande eller
bedömning är beroende av den kultur inom vilken bedömningen sker. Som
Mavers (2005) förklarar har sådana erkännanden betydelse för vad och hur
barn representerar olika företeelser i sin omvärld.
What and how children draw and write are framed by what is valued, and
what is valued in one social environment might be denigrated, ignored or
reconfigured in another. This shapes what they are asked, expected or choose
to do, how their efforts are received and how their texts are evaluated. The
ideology of the lens – how texts are looked at – frames what is recognized.
(Mavers, 2005, s 3)

Från tidig ålder har värderingar kring barns sätt att uttrycka sitt kunnande
betydelse för barns deltagande och identitet i lärandesammanhang. Detta
antagande innebär här att identitetsskapande förstås som situerat till de
sammanhang där de tar form. Det handlar således om att ta reda på hur det
som talas i termer av individ omformas i en dynamisk interaktion med
omgivningen och i förhållande till kontexten. Identitet är inte något färdigt
som en individ har med sig när hon eller han kommer till en situation. Istället
blir identitet något som förvärvas eller tilldelas individen i sociala sammanhang. Enligt Kempe och West (2010) kan lärandesammanhang beskrivas
som en socialt framväxt påverkansprocess. Själva lärosituationerna är
reglerade i någon form av institutionell styrning där deltagare positionerar
sig som exempelvis lärare och elev, alternativt den lärande. I denna positionering gestaltas en hierarkisk struktur i vilken den ena parten, förskolläraren
och läraren tilldelas ett tolkningsföreträde. Det är förskolläraren och läraren
som ansvarar för att forma ett lärandesammanhang. Förskollärare ska
dokumentera barns läroprocesser för att utveckla verksamheten. Lärare i
grundskolans tidigare år ska värdera barns läroprocesser för att utveckla
verksamheten och formulera betygsliknande underlag rörande barns
kunnande.
Verksamma begrepp kopplat till forskningsfrågorna

I den teoretiska referensram som redovisats ovan har jag lyft fram ett antal
begrepp som används för att tolka och förstå mitt empiriska material.
Begreppen knyter an till de forskningsfrågor som har formulerats. Den första
frågan är riktad mot läromiljöernas kontext: På vilka sätt designas
läromiljöer i naturvetenskapliga lärandesammanhang i barngrupper på två
förskoleavdelningar, i en förskoleklass och i en barngrupp i skolans årskurs
1? Här blir begrepp som iscensättning och design centrala då jag riktar fokus
mot läromiljöernas organiserade principer och undersöker hur olika resurser
används för att skapa själva lärandesammanhanget. Med hjälp av
iscensättning kan jag förstå de organiserade principerna som ett uttryck för
institutionell inramning som reglerar barnens meningsskapande. Jag kommer
konsekvent att rikta blicken mot teckensystem med grund i antagandet att
86

kommunikation är multimodalt. I arbetet med det empiriska materialet utgör
sekvensering och tempo analytiska redskap för att ringa in sakfrågor som
behandlas och vad som är centralt i de olika lärandesammanhangen.
Samtliga deltagare skapar mening i kommunikationen. Med textens tre
metafunktioner riktas fokus på lärandesammanhangens meningspotential,
hur mening skapas i samspel mellan de tre metafunktionerna.
Den andra och tredje forskningsfrågan riktar blicken mot de kontexter
som utgörs av barnen och deras meningsskapande: Hur skapar barn mening i
de undersökta lärandesammanhangen? Vilka interaktionsmönster kan urskiljas såväl mellan barn som mellan barn och lärare då frågor som rör
naturvetenskapliga kunskapsområden behandlas? Här fokuseras transformationsprocesser och design återkommer här som viktigt begrepp för att
förstå barns meningsskapande som kreativa aktiviteteter, design i lärande där
barn skapar sina egna lärovägar genom att forma och transformera tillgängliga semiotiska resurser. Här återkommer även iscensättning som stöd
för att förstå hur barnen ramar in lärandesammanhangen i relation till egen
identitet, så att det de gör blir meningsfullt för dem i just det skeendet. På
frågan om hur barn använder de olika semiotiska resurserna krävs en
förståelse av kommunikation som multimodal, vilket innebär att kommunikation sker genom flera samtidiga teckensystem. I analysen av det
empiriska materialet används begreppen uppmärksamhetsfokus och design
samt språkbrukens didaktiska funktioner, för att undersöka de kvalitativa
meningar som barnen åstadkommer individuellt och tillsammans. Begreppet
representation bidrar till att tolka och förstå barns intresse och hur de
gestaltar sin förståelse av de naturvetenskapliga företeelser som de
behandlar. Med de tre metafunktionerna fokuseras hur barns mening skapas,
och som ovan i samspelet mellan de tre metafunktionerna.
Med den fjärde forskningsfrågan: Hur kan läromiljöernas design och
barns meningsskapande, tolkas och förstås i termer av lärande i de sammanhang som studeras? ställs läromiljöernas design och barns meningsskapande
inom de naturvetenskapliga lärandesammanhangen i relation till varandra,
vilket ger möjlighet att tolka resultatet i termer av lärande. Åter igen blir
design det begrepp som sammanför de båda kontexterna, och gör det möjligt
att förstå dem i relation till varandra. Multimodal och designorienterad teori
utgår från hållningen att vi endast kan studera meningsskapande och lärande
i dess gestaltande form och med utgångspunkt i det antagandet riktas fokus i
avhandlingen mot de tecken på lärande som barn ger uttryck för. De
erfarenheter som barnen har från ett skeende eller en viss situation överförs,
används och kan också omformas, i ett annat skede eller en ny situation.
Denna dubbelhet i läroprocessen ses ur ovan redovisade teoretiska
utgångspunkter som en omöjlighet att fånga genom nedslag i enstaka
situationer. Med teoretisk förståelse blir det emellertid möjligt att konstruera
meningsfulla samband mellan olika delar i en process, genom de aspekter
som väljs att betona vad gäller en förändring från ett skeende eller en
situation till en annan.
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4 Metod och tillvägagångssätt

Det här kapitlet inleds med en presentation av avhandlingens empiriska
underlag, de strategiska val som jag har gjort för insamling av data samt
analysarbete. Här redovisas analytiska redskap, hur jag operationaliserar
dem i kodning och bearbetning av undersökningens data. Studiens
tillförlitlighet diskuteras i kapitlets avslutande del, följt av en kort introduktion till avhandlingens resultatkapitel.

En kvalitativ ansats
För att kunna undersöka syftet med avhandlingen och besvara forskningsfrågorna har jag valt att basera undersökningen på videodokumentation.
Tillvägagångssättet svarar mot avhandlingens multimodala och designteoretiska utgångspunkter där blicken riktas mot semiotiska resurser,
teckensystem och media som används i olika lärandesammanhang samt de
kreativa och transformativa aspekterna på lärande och dess institutionella
inramning (Kress m.fl. 2001; van Leeuwen, 2005; Selander & Rostvall,
2008; Selander & Kress, 2010). Undersökningen utgår från en kvalitativ
ansats i den meningen att den kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet (Holme & Solvang, 1997; Wolcott, 1994; 2005). Som Bryman
(2002) förklarar ligger tyngden i en kvalitativ forskningsansats på förståelse
av den sociala verkligheten som ständigt föränderlig och ses i relation till
människors skapande och konstruerande förmåga. Föreliggande undersökning är en djupstudie av ett begränsat antal tillfällen i förskola, förskoleklass
och skolans årskurs 1 då naturvetenskapliga kunskapsområden behandlas.
Centralt för studien är att empiriskt beskriva, analysera, tolka och förstå vad
barnen och lärarna gör, snarare än vad de säger att de gör. Därmed fokuseras
handlingar som sker i samtidiga skeenden mellan barn samt mellan barn och
lärare i naturvetenskaplig didaktisk praktik. Det innebär att intresset riktas
mot det som sker här och nu, i ett specifikt sammanhang inom institutionsbaserade miljöer.
Valet av återkommande observationer och videodokumentation grundar
sig på min vilja att komplettera och fördjupa data samt att pröva tolkningar.
Ett motiv för att genomföra återkommande observationer är att det ger
möjlighet att följa händelseförlopp över tid. Ett annat motiv är att observationer ger möjlighet att återkoppla till vissa situationer eller teman i samtal

88

med informanterna och nyansera undersökningsmaterialet vilket kan innebära förtydliganden kring oklarheter samt att komplettera med teori
(Fransson, 2006). En sådan arbetsgång kan sägas vara abduktiv vilket
karaktäriseras av ett växelspel som, enligt Alvesson och Sköldberg (2008)
kännetecknas av ”en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid
båda omtolkas i skenet av varandra.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 56).
Det innebär att observationsdata är socialt konstruerat utifrån ett interaktivt
samspel, där forskaren hela tiden skapar bilder för sig själv och för andra.
Det sker genom en pendling mellan teori och empiri i sökandet efter
underliggande mönster i det empiriska materialet. Denna växelverkan
innebär också att teorin justeras under arbetets gång. De data, analyser och
tolkningar som formuleras bygger sålunda på mina val av teoretiska utgångspunkter och förståelse för att skapa mening av de lärandesammanhang som
studeras, vilket jag kommer att redogöra för i detta kapitel.

Videodokumentation
Valet av att använda videodokumentation hör samman med min vilja att
producera ett forskningsunderlag som skildrar hur kommunikation sker i
olika teckensystem samt hur barn och lärare interagerar i frågor som
behandlar naturvetenskapliga företeelser. En ljud- och bildinspelning fångar
mönster i kommunikationen som kanske inte alltid är så direkt uppenbara för
deltagande aktörer. I en analys av videoinspelad dokumentation kan således
processer som vi inte alltid är medvetna om komma att synliggöras och bidra
till en annan insikt i det som kan framstå som självklart i didaktisk praktik
och kommuniceras med andra (West, 2007). Med de multimodala och
designorienterade utgångspunkterna som det här avhandlingsarbetet vilar på
kan de sätt på vilket något sägs eller görs ha större betydelse än vad som
sägs. Enligt Rostvall (2008) är såväl tonfall, blickriktning som pauseringar
tecken med meningspotential liksom innehållet i det som sägs. Ett
huvudargument för observation och videodokumentation är möjligheten att
kunna återgå till videoregistreringarna under hela analys- och tolkningsarbetet. Jag kan följa ett händelseförlopp bakåt för att identifiera
upprinnelsen till det som fångar min uppmärksamhet i en viss situation. En
begränsning blir att det inte är möjligt att ställa frågor till informanterna
direkt under tiden som observationen pågår. Det har istället skett inför och
efter videoregistreringarna då samtal med både lärare och barn inneburit att
olika aspekter av händelseförlopp har dryftats. Barnen har ofta gett uttryck
för sina upplevelser och lärarna har framför allt visat på en vilja att samtala
om såväl barnens agerande som de naturvetenskapliga aktiviteterna som har
behandlats.
Kullberg (1996) lyfter fram att deltagande observation är ett karaktäristiskt sätt för insamling av empiri. Det råder dock skilda uppfattningar
om deltagande observation och forskaren som deltagande observatör. Sådana
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skillnader, menar Kullberg handlar till exempel om i vilken grad forskaren
deltar i verksamheten som studeras och den roll forskaren tar i relation till de
personer och grupper som deltar i studien. Bryman (2002) belyser att
deltagande observation kan ske på olika sätt beroende på graden av
forskarens deltagande i verksamheten enligt följande: Som fullständigt deltagande observatör deltar forskaren i verksamheten som vilken annan aktör i
undersökningsgruppen som helst. Övriga deltagare känner inte till forskarens
uppdrag. Att delta som observatör, innebär att undersökningsgruppen har
informerats och känner till forskarens uppdrag. Forskaren deltar i verksamheten men har ingen annan funktion än forskarens. Observerande deltagare
karaktäriseras av intervjuaren som kompletterar undersökningen som baseras
på intervjuer med några få observationer. Som fullständig observatör har
forskaren en mer tillbakadragen och diskret roll under observationen, vilket
innebär att forskaren inte engagerar sig med övriga deltagare. Holme och
Solvang (1997) diskuterar betydelsen av att forskaren som deltar i en
verksamhet i rollen som observatör måste vara medveten om problematik av
allehanda slag som kan uppstå under själva insamlingen av data och i
möjligaste mån förebygga sådana. Graden av deltagande i verksamheten
under insamlingen av empiri i föreliggande avhandling karaktäriseras av att
jag har deltagit som observatör. Inför och efter videoregistreringarna har mitt
deltagande inneburit samtal med barn och lärare, och jag har varit delaktig i
den verksamhet som pågått. Det har inneburit deltagande i lektioner,
sångstunder, lekaktiviteter, måltider och påklädning. Mitt deltagande har
skiftat från att vara en vuxen bland andra vuxna i verksamheten, till att
endast inta forskarens funktion i de situationer som videofilmades.
Merriam (1994) poängterar betydelsen av forskarens sensibilitet och
förmåga att kommunicera. En god förmåga att kommunicera kan hjälpa
forskaren att grundlägga en god kontakt med undersökningsgruppen i deras
miljö. Forskaren behöver också vara sensibel i relation till de sammanhang
som hon deltar i, till människor och till miljö men också inför en eventuell
dold agenda och budskap. Jag vill göra anspråk på att min kännedom om
förskola- och grundskola och bakgrund inom förskollärarutbildningen och
grundskollärarutbildningen har underlättat etablerandet av en god
kommunikation och ett sensibelt förhållningssätt. Samtidigt måste jag som
forskare vara medveten om hur mina egna värderingar kan påverka
undersökningen och analysarbetet.

Strategiska val, kriterier och undersökningsgruppen
Rosenstein (2002) belyser frågan om användning av video som redskap för
observationer. Under de senaste tjugo åren har tekniken utvecklats och
diskussioner som rör problem och möjligheter med tekniska hjälpmedel vid
observation har bidragit till att visa på kritiska aspekter som bland annat
behandlar frågan om det omfattande arbete som krävs och de strategiska val
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som måste göras när det gäller insamling av data samt bearbetning och
analys av datamaterialet. Under planeringsfasen av forskningsarbetet gjorde
jag strategiska val vad gäller antalet deltagande barngrupper. Mitt val av de
fyra barngrupper som deltar i undersökningen gjordes utifrån kriterier som
att jag ville dokumentera flera arbetspass med samma barn och lärare, samt
en spridning på barngrupper, skolformer och kommuner. Valet av undersökningsgrupp har skett i två omgångar. Två barngrupper som medverkar i
föreliggande undersökning ingår i licentiatuppsatsens undersökning (Elm,
2008). Den studien avgränsades till att omfatta en förskoleavdelning på en
förskola och en förskoleklass. I det fortsatta avhandlingsarbetet har undersökningsgruppen kompletterats med ytterligare två barngrupper. Arbetsgången för att finna kompletterande undersökningsgrupper i avhandlingsarbetet skiljer sig något i jämförelse med tillvägagångssättet i licentiatuppsatsen där jag inledde arbetet med att först kontakta förskollärarna. För
avhandlingsarbetet innebar det inledande steget att skriva namnen på
samtliga förskolor och grundskolor i två kommuner på lappar. Därefter
lottades fem förskolor och fem grundskolor där skolledare i grundskolan och
chefer för verksamheten i förskolan kontaktades och informerades om
undersökningen. Efter en diskussion med skolledaren eller förskolechef för
respektive verksamhet informerade de förskollärare och grundskollärare.
Jag informerades av respektive rektor eller förskolechef huruvida
förskollärare och lärare var intresserade av att delta i studien. Av de fem
förskollärare och fem lärare som tillfrågades var sammanlagt nio lärare
positivt inställda till att medverka i studien. En lärare angav tidsbrist och att
det för tillfället inte var aktuellt med några aktiviteter av naturvetenskaplig
karaktär. Av de nio lärare som var positivt inställda till medverkan i
undersökningen lottades två grupper för att avgränsa datainsamlingen, vilket
ledde mig till en barngrupp på en förskoleavdelning och en barngrupp i
skolans årskurs F-1. I studien medverkar således två barngrupper på två
förskoleavdelningar, en barngrupp i en förskoleklass och en barngrupp i
grundskolans årskurs 1. De yngsta barnen som medverkar i studien är tre år
och de äldsta är sju år.
Det huvudsakliga motivet för ovan beskrivna tillvägagångssätt hör
samman med vikten av att observationer grundas på en tillitsfull och trygg
relation med undersökningsgruppen. Med en kontaktperson så kallade
”gatekeepers” som bereder mark för tillträde till fältet kan, en tillitsfull
relation underlättas (Hammersley & Atkinson, 1995; Lindahl, 2002). I denna
avhandling har skolledare och förskolechefer varit kontaktpersoner vilket
troligtvis underlättat en god relation mellan mig och medverkande lärare.
Anledningen till en avgränsning på fyra grupper vill jag koppla till den stora
mängden data som det valda arbetssättet genererar i fråga om tidsåtgången
vid transkription och analys. Jag har valt signifikanta sekvenser i materialet
för transkribering och djupare analys med utgångspunkt i följande kriterier.
Sekvenserna ska ha en god ljud- och bildkvalitet. Innehållet ska utgöras av
naturvetenskaplig karaktär. Skeenden i sekvenserna ska visa förändringar i
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barnens och lärarens handlingar i relation till avsedda naturvetenskapliga
innehåll och som påverkar händelseförloppet. En god ljud- och bildkvalitet
är en förutsättning för att ha möjlighet att skriva ut såväl verbala som ickeverbala yttranden. Jag har valt att använda en handhållen videokamera för att
dokumentera det som pågår och i delar av materialet har min handrörelse
med kameran inneburit att innehållet blivit otydligt. Sådana avsnitt har valts
bort för transkription. I den dagliga verksamheten med barn sker många
olika händelser. Kriterier som rör innehåll av naturvetenskaplig karaktär tar
fasta på ambitionen att försöka avgränsa handlingar som riktas mot ett sådant
innehåll.
Avvägningen har inte varit lätt eftersom det inneburit kravet att identifiera
företeelser som kännetecknar handlingar som refererar till naturvetenskap.
Särskild vikt har lagts vid interaktion, iscensättning, barnens eget
utforskande och avslutande moment av arbetspassen. Iscensättningen
innebär lärarens introduktion av det innehåll och de semiotiska resurser som
erbjuds barnen för att lära, vilket synliggör vad som förväntas att barnen ska
lära. Tonvikten på barnens eget utforskande har inneburit att finna skeenden
som visar förändring i barnens handlingar dvs. användning av semiotiska
resurser, i relation till naturvetenskapliga innehållsliga objekt och som
påverkar händelseförloppet. Det innebär att jag medvetet sökt efter förändrad
gestik, förändrat användande av material och förändrade verbala yttranden i
sekvenser för transkribering.
Under avslutande moment har sekvenser med barnens representationer av
det naturvetenskapliga innehåll som har behandlats varit centralt för
transkriptionen. Sekvenser där barnen och lärarna ägnar sig åt annat som till
exempel påklädning eller att leta efter borttappade ting, har valts bort. I
figuren på nästa sida anges deltagande barngrupper, totalt antal barn i de
olika grupperna samt de barn, förskollärare och lärare som deltar i studien.
Därutöver redovisas antal minuter som har videoregistrerats i respektive
grupp. Samtliga namn som anges på förskolor, förskoleklass, förskoleklass –
årskurs 1 (F-1) och namn på barn, förskollärare och lärare är fingerade.
Kommun
A

Skolform
Förskola:
Galaxen

Antal barn
19 barn

Deltagande barn
Tina, Sanaz, Emil, Sara

Lärare
Carina

Videoreg.
330 minuter

B

Förskola:
Vintergatan

19 barn

Lena

420 minuter

A

Förskoleklass:
Kometen

14 barn

Isabella, Sofia, Johan,
Gustav, Moa, Julia,
Malin, Mehmet, Robin,
David, Lisa, Mattias,
Niklas
Jenny, Maria, Erik,
Nadir, Mattias,
Sebastian, Evelina,
Patrik, Mustafa, Miriam

Mats,
Anna

740 minuter

B

Grundskola:
F-1 Jupiter

20 barn

Kerstin

300 minuter

Simone, Jesper, Oskar,
Lina, Elsa, Daniel,
Shaham, Zhia, Magnus
Figur 1. Översikt av undersökningsgruppen och videoregistreringar.
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I förskoleklass - årskurs 1 (F-1) Jupiter deltar samtliga barn i elevgruppen
som utgör årskurs 1. Barnen som går i förskoleklassen i F-1 Jupiter har andra
aktiviteter på schemat när NO-lektionerna 6 genomförs. Under tiden som
datainsamlingen genomfördes började en ny elev i årskurs 1. Av det videodokumenterade materialet har jag valt att transkribera signifikanta sekvenser
enligt de kriterier som har angivits ovan. Det innebär att jag inte har
transkriberat det empiriska materialet i sin helhet. I figuren nedan framgår
antal minuter som har videoregistrerats i respektive grupp, antal minuter som
har transkriberats, antal minuter som har analyserats följt av tidsangivelse för
redovisning av materialet i avhandlingens resultatkapitel 5-6 enligt följande:
Skolform

Videoreg.

Transkr.
mat.
225 min.

Analys. mat.

Redovisat
kap. 5
55 min.

Förskola:
330 min.
181 min.
Galaxen
Förskola:
420 min.
319 min.
238 min.
107 min.
Vintergatan
Förskoleklass:
540 min.
387 min.
265 min.
260 min.
Kometen
Grundskola:
300 min.
217 min.
157 min.
126 min.
F-1 Jupiter
S:a
1590 min.
1148 min.
841 min.
548 min.
Figur 2. Översikt av tidsrymd för transkriberat, analyserat och redovisat material.

Redovisat
kap. 6
6 min.
9,03 min.
5,03 min.
26,08 min.
46,14 min.

Av vikt att klargöra är att analysen består av olika delar. Avvikelser som rör
tidsrymden för videoregistreringarna hör samman med att genomförandet för
insamling av materialet skett i samråd med förskollärarna och läraren i
respektive barngrupp med utgångspunkt i verksamhetens planering. I översikten framgår att tidsrymden som omfattar analyserat material utgör totalt
841 minuter. För att behandla forskningsfrågorna som rör hur barnen skapar
mening i naturvetenskap samt vilka interaktionsmönster som kan synliggöras
har jag genomfört en mikroanalys. Det innebär att materialet har analyserats
ingående i avsikt att lyfta fram detaljer i samtidiga skeenden för vidare
tolkning. En avgränsad redovisning av denna mikroanalys omfattande 46,14
minuter, presenteras i kapitel 6. Valet av redovisade exempel hör samman
med min ambition att presentera skeenden som visar på informationsflöden
samt förändringar i barnens meningsskapande.

Insamling av data
Det är förskollärarna och läraren som har definierat naturvetenskap och vad
kunskapsområdet kan handla om i verksamheten. I samtal med förskol6
I samband med redovisning av naturvetenskapliga aktiviteter i årskurs 1 kommer begreppet
NO-lektioner att användas med utgångspunkt i den begreppsanvändning som brukas av
läraren och barnen.
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lärarna och läraren planerade jag för lämpliga tidpunkter att besöka de olika
barngrupperna. Jag prioriterade utifrån möjligheten att filma flera olika
arbetspass planerade av samma förskollärare och lärare. Det huvudsakliga
motivet till att studera flera arbetspass med samma lärare och barngrupp
grundas i intresset av att följa samma lärare och barn vid flera olika tillfällen
under en längre tidsperiod.
Genom att besöka förskolorna, förskoleklassen och barngruppen i skolan
inför videoregistreringarna fick jag i samtal med barn och lärare en
uppfattning om verksamheternas organisation, arbetssätt och om de kamratrelationer som fanns i de olika barngrupperna. I samtalen med förskollärarna
och läraren riktade jag ett särskilt intresse kring frågor rörande utbildning
och vidare kompetensutveckling inom naturvetenskapliga kunskapsområden.
Det är endast aspekter som berör det vardagliga arbetet i verksamheterna
som har aktualiserats, några personuppgifter som berör barnens sociala
bakgrund har inte behandlats. Mina samtal med barnen handlade till en
början i stor utsträckning om varför jag kom på besök till barngruppen.
Under tiden som jag vistades i barngrupperna blev jag mer och mer välkänd
för barnen och våra samtal kom att präglas av det som pågått i samband med
de naturvetenskapliga aktiviteterna. De erfarenheter och reflektioner jag
gjorde i samband med dessa besök och samtal noterades i en fältdagbok.
Andra anteckningar som fördes i fältdagboken hör samman med egna
reflektioner som jag gjorde i samband med videoregistreringarna.
Ibland har särskilda händelser under videoregistreringarna fångat min
uppmärksamhet. Sådana händelser är till exempel när barn försöker komma
så nära läraren som möjligt då läraren genomför en demonstration av en
naturvetenskaplig företeelse eller om något barns iakttagelser inte beaktats
av kamrater eller lärare. Vid dessa tillfällen har jag skrivit stödord för att
senare under dagen kunna föra anteckningar kring det jag särskilt uppmärksammat. Anteckningarna har tjänat olika syften. Dels har de utgjort ett
komplement till videoregistreringarna dels har de utgjort ett underlag som
synliggjort min egen förförståelse till det som sker. Fältdagboken har haft en
stor betydelse för min egen läroprocess, i skifte av perspektiv, förståelse och
tolkning av empiri. Etiska aspekter kan inte nog poängteras då videodokumentation används som metod för insamling av material. Den här
studiens informanter består av barn och vuxna. Lindgren och Sparrman
(2003) lyfter flera aspekter som rör arbete med videokameran som verktyg
vid dokumentation av verksamheter med barn. Författarna för fram viktiga
frågor som rör barnens rättigheter och det som är till gagn för barnen i
relation till det faktum att de utsätts för videokamerans och forskarens
betraktande. Sådana frågor kräver att jag som forskare reflekterar över vad
det är jag gör inom ramen för ett forskningsprojekt och vad det innebär för
de människor som berörs.
Samtliga lärare och barnens vårdnadshavare fick information om studiens
syfte, genomförande och publicering samt att deltagare i undersökningen
garanteras fullständig anonymitet och att de när som helst äger rätt att
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avbryta sin, respektive barnets medverkan i studien, enligt Vetenskapsrådets
etiska krav (Vetenskapsrådet, 2004). Lärare och vårdnadshavare har
undertecknat en fullmakt (bilaga 1) för medverkan i studien. Efter vårdnadshavares och lärares undertecknande av fullmakten, besöktes varje barngrupp
i syfte att träffa barnen och informera dem om undersökningen och hur
datainsamlingen skulle genomföras. Vid det tillfället demonstrerades videokameran för barnen. De fick kännedom om när videoregistreringen skulle
ske och varför. En viktig aspekt att beakta när barn involveras i forskningen
är forskarens ansvar för aktörernas integritet. Hermerén (1992) hävdar att det
inte är möjligt att skilja forskning från någon utanför liggande etik. Det finns
ingen frizon där forskaren går fri från ansvar. Snarare måste forskaren hela
tiden ta ställning till etiska val vilket understryks av Johansson (2003) som
lyfter fram barns sårbarhet i forskningssammanhang. Barn befinner sig i en
underordnad position bland vuxna som har både makt och tolkningsföreträden i samhället. För mig har det inneburit särskilda överväganden om
hur jag närmar mig barnen och deras delaktighet i studien samt hur
resultaten publiceras och vad som ska inkluderas i en sådan publicering. I ett
forskningsarbete som har sin grund i videodokumentation och involverar
barn krävs en lyhördhet och känsla för barnens integritet. Frågan om när
filmandet ska pågå eller när kameran ska stängas av är ständigt aktuell och
ska alltid beaktas.
När själva insamlingen av data genomfördes informerades barnen att de
medverkade utifrån egen vilja och jag bad dem tala om ifall de inte ville bli
filmade. Vid ett tillfälle när vi var i skogen markerade en flicka att hon inte
ville bli filmad genom att ta ögonkontakt med mig, sätta upp handen och
skaka på huvudet. Videokameran stängdes av och efter att ha frågat flickan
fick jag också ett nekande svar. Hon ville inte bli filmad. Därmed blev de
aktiviteter hon var involverad i inte filmade. De sekvenser hon deltar i från
tidigare filmade aktiviteter har inte varit föremål för transkription och analys.
Andra tillfällen då videokameran stängdes av är händelser då något barn
blivit ledsen och gråtit. Det kan ha rört sig om en konfliktsituation eller när
barnet blivit lämnad av föräldern i samband med tidiga morgonaktiviteter. I
övrigt är mitt intryck att det inte förekommit några tveksamheter från barnen
i den frågan, det har snarare varit tvärtom. Barnen visade oftast ett stort
intresse för videokameran och gav uttryck för att de ville bli filmade vid
varje tillfälle.
Mitt intryck är att lärarna varit intresserade av forskningsarbetet vilket de
formulerat under datainsamlingen. Upplevelsen är att det har varit en öppen
kommunikation mellan mig och lärarna. En sådan öppenhet har bland annat
tagit sig uttryck i samtal med lärarna om observationssituationerna. En av de
medverkande lärarna har uttalat att det funnits en känsla av obehag inför och
under det inledande skedet av observationerna. En annan lärare har talat om
sin upplevelse av nervositet innan själva videoobservationen har startat.
Båda lärarna har dock uttryckt att obehagen försvunnit när de väl kommit
igång med verksamheten tillsammans med barnen. Det har emellertid aldrig
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varit någon diskussion om att avbryta en medverkan i undersökningen.
Under datainsamlingen har jag varit närvarande i aktiviteten i och med det
egna handhavandet av videokameran. Ett sådant val innebär att jag inte kan
göra anspråk på att samtliga handlingar har dokumenterats. Framför allt är
det viktigt att understryka att videodokumentation inte är en neutral
observationsmetod.
Mitt beslut som rör val av användning av en eller flera kameror på stativ
alternativt en handhållen kamera, har betydelse för själva databildningen. I
en förlängning får det också betydelse för analys och tolkning. En aspekt hör
till frågan om kameravinkelns betydelse. Det är inte alltid möjligt att filma
samtliga skeenden i en aktivitet vilket föranleder frågor som rör mina val av
de skeenden som videoregistreras. Videodokumentation fångar inte en
oredigerad bild av en verksamhet. Det är alltid forskaren som, står bakom
videokameran eller med sitt handhavande av videokameran, väljer vad som
ska filmas (Johansson, 1999; Sparrman, 2002; Heikkilä & Sahlström, 2003).
I denna avhandling har jag avgränsat videodokumentationen till av lärare
planerade aktiviteter som behandlar naturvetenskapliga kunskapsområden.
Det innebär att det insamlade materialet omfattar olika situationer som
behandlas inom en specifik tidsram. En följd av detta val blir att jag inte
fångat situationer som skett senare under dagen i till exempel barnens lek
och som kunnat härledas till de av lärarna planerade aktiviteterna. Under
videoregistreringarna har det varit viktigt att fånga händelseförlopp då barn
samt barn och lärare genomför en aktivitet tillsammans då mitt kunskapsintresse riktas mot villkor för lärande och meningsskapande. Handhavandet
av kameran har pendlat mellan att fånga ett eller ett par barn som genomför
något tillsammans med läraren, till aktiviteter då flera barn arbetar tillsammans. Vid vissa registreringar då läraren introducerar och avslutar
arbetspasset har ambitionen varit att fånga såväl barn som lärare. Beroende
på förskollärarnas och lärarens arrangemang av sådana situationer kan
kameravinklingen ha inneburit en pendling mellan lärare och barnen i
gruppen.
Valet att använda en handhållen videokamera istället för flera stativplacerade videokameror i rummet hör samman med de verksamheter som
undersökningsgruppen är involverade i. Barn i förskola, förskoleklass och
skolans tidiga år förflyttar sig mycket och aktiviteterna kan förläggas till
såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö. Naturvetenskapliga aktiviteter i
inomhusmiljö kan lokaliseras till olika rum under ett och samma arbetspass.
I utomhusmiljö kan aktiviteter pågå på olika platser som barn och lärare
förflyttar sig mellan. En handhållen videokamera har gjort det möjligt att
följa med barnen och lärarna i deras rörlighet. Detta val har också medfört en
flexibilitet vilket inneburit en möjlighet att fånga närbilder och skifta fokus
utifrån det händelseförlopp som utspelar sig. En nackdel i sammanhanget är
att endast en situation i taget kan observeras. Parallellt i en specifik situation
pågår andra aktiviteter runt omkring, vilket innebär att annan intressant
information går förlorad. Det leder till att jag inte kan göra anspråk på att jag
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lyckats dokumentera samtliga handlingar som skett i situationen. Ytterligare
en nackdel som bör lyftas fram med detta tillvägagångssätt är att jag i
egenskap av forskare är ständigt närvarande under videoregistreringen.
Därmed kan jag ej heller hävda att min närvaro inte påverkat händelseförloppen. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är dock att det förefaller
som att händelseförloppen är väl bekanta för såväl barn som lärare. Det
verkar inte som att lärarna har konstruerat några aktiviteter eller arbetar
utifrån ett arbetssätt som barnen inte är förtrogna med sedan tidigare.

Databildning
Fältarbetet påbörjades under hösten 2004 med litteraturstudier och en
inventering av tidigare forskning i syfte att få en uppfattning om
forskningsfältet i samband med arbetet med licentiatuppsatsen. Till det
arbetet hörde också en pilotstudie som syftade till att dels utöka mitt
kunnande av videodokumentation dels att pröva kompletterande metoder för
datainsamling. Ett sådant alternativ utgjordes av att en lärare och jag tittade
på videoregistreringen i avsikt att läraren skulle kommentera dokumentationen, så kallad stimulated recall (Alexandersson, 1994). Lärarens kommentarer var dock av det fåordiga slaget och rörde i huvudsak argument för
det egna agerandet vilket föranledde att detta alternativ valdes bort. Jag fann
att de kontinuerliga samtal som förts och som jag dokumenterat i stora drag i
fältdagboken fyllde en relevant funktion, vilket inneburit att intervjuer med
lärare och även intervjuer med barn som kompletterande tillvägagångssätt
valdes bort. Litteraturstudierna och inventeringen av forskningsfältet har
skett kontinuerligt under forskningsarbetet. Videoregistreringarna som bildar
underlag för avhandlingens undersökningsmaterial genomfördes under
kortare tidsperioder åren 2005 till 2009.

Videofilm blir text
Att presentera videofilm i form av skriftlig text innebär att vissa centrala
aspekter måste beaktas. Klein (1970) diskuterar forskares arbete med
komplicerade transformations- eller översättningskedjor när dokumentation
av fälterfarenhet ska förvandlas till skriftliga texter. Förutom själva materialinsamlingen bör även transkribering som handling och det resulterande
transkriptet uppmärksammas. Enligt Klein blir transkriptionen eller texten en
självständig artefakt med eget liv och ligger som protokoll till grund för
kommande analyser. Därmed blir transkriberingen ingen rutinuppgift utan en
betydelsefull “analytisk akt” (Klein, 1970, s 41). Hur transkriptionsdokumentet utformas, på vilket sätt analysen genomförs och den tolkningsprocess
som genomsyrar hela arbetsgången är inga separata delar utan hör nära
samman med de val som forskaren gör. En viktig aspekt i detta sammanhang
är att transkriberingen är både en interaktiv och representativ process vilket
framhålls av Green, Franquiz och Dixon (1997) enligt följande:
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… we discuss two issues: transcribing as an interpretive process and as a
representational process. Central to these conceptualizations is the
understanding that transcript is a text that “re”-presents an event; it is not the
event itself. Following this logic what is re-presented is data constructed by a
researcher for a particular purpose, not just talk written down. (Green,
Franquiz & Dixon, 1997, s 1)

Transkription av ett videodokumenterat material innebär således inte att
nedteckna någon ”verklighet” eller att göra anspråk på att ha återgett en
avbildning av något, så som det ”verkligen var”. Enligt Green, Franquiz och
Dixon styr både forskningsfrågor och de teoretiska utgångspunkter själva
utformningen av transkriberingen och ligger till grund för att tolka och förstå
materialet. Viktigt att klargöra är att avsikten med analysen är att fånga
aspekter av kommunikationens komplexa väv men är och förblir enligt
Flewitt (2006) och Flewitt m.fl (2009), en reducerad representation av ett
specifikt sammanhang.
Although multimodal approaches to transcription and representation attempt
to capture something of the complexity of communication, they remain
necessarily reduced accounts of social realities. (Flewitt, Hampel, Hauck &
Lancaster, 2009, s 51)

Arbetet med att skriva ut den videofilmade dokumentationen förutsätter ett
antal val. De aspekter av kommunikation som kommer att behandlas har sin
grund i de teoretiska utgångspunkterna och i forskningsfrågorna som jag har
ställt, vilka operationaliseras via analytiska begrepp för att beskriva,
analysera, tolka och förstå det empiriska materialet. En sådan utgångspunkt
får konsekvenser för mina ställningstaganden som rör utformningen av
transkriptionsdokumentet.
I denna avhandling har jag använt definitioner och begrepp som jag hämtat
från multimodal och designorienterad teori vilket innebär att min blick riktas
mot hur barn och lärare utifrån val av tecken och medier i en
meningsskapande process, transformerar existerande representationer av
naturvetenskapliga företeelser och om- eller nyskapar egna representationer.
Kärnpunkten i denna bearbetningsprocess är, enligt Kress m.fl. (2001) och
Jewitt (2006) detaljerade beskrivningar av samtidiga skeenden, här i form av
barns och lärares verbala och icke-verbala yttranden (blick, tal, gestik) samt
hur de skapar mening med olika semiotiska resurser. Transkriptionsarbetet
av det videodokumenterade materialet inleddes med att först titta och lyssna
på materialet vid upprepade tillfällen så att dess innehåll blev välkänt. Det
innebar att jag i stort sett lärde mig innehållet i filmerna så att jag visste vad
som skulle ske och vad deltagarna gjorde och sade. Filmerna kodades enligt
alfabetisk ordning från A-O. Bearbetningen av videodata inleddes med att
utforma ett dokument för att katalogisera det registrerade materialet enligt
följande:
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Tid
00:46:38

Episod
C8

Innehåll
Anteckningar
Mats samlar barngruppen
Erik, Jenny och Maria har följt
kring en stubbe och nedfallet
Mats. Flera barn ansluter.
trä. Spår av bäver eller …?
01:10:00
C9
Faktabok, Samtal om bäver,
Barnen talar om spår av tänkbara
orm. Rätt svar, myror – Mats
djur. Mats vägleder och korrigerar.
korrigerar, hästmyror.
Figur 3. Exempel på katalogisering av videodokumentation.

I dokumentet angavs tid och en kod för respektive episod, till exempel C1,
C2, C3, etc. Innehållet i en episod skrevs ut i en kolumn. Under rubriken
anteckningar fanns utrymme för att skriva ned eventuella reflektioner som
jag gjorde i samband med katalogiseringen. När filmerna katalogiserats
valdes de episoder som skulle transkriberas enligt de kriterier som redovisats
ovan. Episoderna delades därpå in genom att markera kortare signifikanta
sekvenser för att kunna studera empirin på detaljnivå. Därefter följde arbetet
med att transkribera de sekvenserna. Inför själva transkriptionsarbetet
provade jag att använda det mjukvaruprogram som användes i samband med
transkriptionsarbetet i licentiatuppsatsen, TATTO men fick dels tekniska
problem med programvaran, dels fann jag att programvaran inte täckte de
behov som behövde uppfyllas för en detaljerad transkription då flera barn
och lärare deltar i en sekvens. Jag fick stora problem med att få en översikt
av materialet. Detsamma gällde en annan programvara Transana, som jag
också försökte använda men insåg att själva programvaran begränsade mina
möjligheter i transkriptionsarbetet. Under arbetet med transkriptionen har jag
arbetat med två datorer som stått intill varandra. Den ena datorn har visat
filmerna i Quick Time Player samtidigt som jag kunnat arbeta med utskriften
på den andra datorn. Det underlag för transkriptionsformulär som jag har
använt har sin grund i ett malldokument som har utformats av Rostvall och
West (2001) i ordbehandlingsprogrammet Word. Dokumentet rymmer två
nivåer, dels för transkription och dels för analys av data.
Transkriptionsmallen är indelad i kolumner för tid och kod (enligt tidigare
katalogisering). Därutöver utformades kolumner för gestik, tal, blick och
andra handlingar. Mallen är indelad i rader där barnens och lärarnas
yttranden representeras. Med tanke på att mitt datamaterial skiljer sig från
Rostvalls och Wests studie har jag delvis förändrat och utvecklat dokumentet
utifrån syftet med föreliggande avhandling. Rostvall och West utformade
malldokumentet med en kolumn för elevers respektive lärarens tal samt
andra handlingar som inkluderar gester och rumsliga förflyttningar. I de
sammanhang som transkriberades deltog en eller ett par elever och en lärare.
I denna studie är det fler barn och lärare som kommunicerar i samtidiga
skeenden. En transkriptionsmodell i linje med Rostvall och West skulle
innebära att mitt material blir svårt att överskåda i och med att det medför att
varje barn och lärare skulle ges en kolumn för gestik, en kolumn för tal, en
kolumn för blick etc. Konkret skulle det innebära att i en barngrupp där fyra
barn och en lärare medverkar skulle en sådan transkriptionsmall omfatta 27
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kolumner. Malldokumentet som används i det här avhandlingsarbetet
utformades istället enligt följande:
Tid Kod Gestik
Tal
Blick
Andra handlingar
Figur 4. Malldokumentets utformning för transkription.

Anteckningar

Mallen är indelad i rader, där varje deltagande aktörs yttranden verbalt, ickeverbalt och andra handlingar inom en viss sekvens, representeras inom
respektive kolumn för gestik, tal, blick och andra handlingar, vilket är i linje
med ett malldokument som utformats av Jewitt (2006). På så vis har
datamaterialet blivit överskådligt. I de signifikanta sekvenser som valts för
transkription har barnens och lärarnas yttranden skrivits ut. Jag kan inte göra
anspråk på att ha fångat och skrivit ut samtliga yttranden som förekommer
på grund av det täta flöde av information som sekvenserna rymmer. Tid
anges i en särskild kolumn vilket kopplas till förskollärarnas och lärarens sätt
att designa utformningen av läromiljön. Genom att ange tid ger det mig
möjlighet att säga något om lärares övergripande design av arbetspassen
såsom vilka moment arbetspassen utgörs av, vilka händelser de olika
momenten rymmer, händelser som ges större och mindre tidsmässiga utrymmen samt informationsflödet inom sekvenserna.
Under rubriken ”Gestik” transkriberas ansiktsuttryck och gester. ”Tal” har
skrivits ut så som jag kan höra det, med redigering enligt skriftspråkskonventioner. I transkriberingen har jag noterat pauseringar i talet med tre
punkter. Här anges också intonation som anger tonfall och språkmelodi.
Enligt van Leeuwen (2009) skapar intonation specifik mening i kommunikationen. Intonationen kan ge uttryck för olika förväntningar på andra
människors agerande. En lärare kan till exempel med särskilt skarpt röstläge
signalera att hon förväntar sig att barnen ska uppföra sig på ett speciellt sätt.
Ett annat röstläge kan signalera att det är något spännande som händer.
Intonationen har därmed en specifik betydelse, auditivt. Verbala utsagor som
uttalas med eftertryck har därför skrivits ut med fet stil. Under rubriken
”Blick” noteras deltagande aktörers blickriktning. Med stöd i Jewitt (2006)
tolkas det barn och lärare riktar blicken mot som särskilt betydelsefullt i
skapande av mening. I andra studier kan blickriktning ha tolkats som ett
uttryck för att deltagare riktar sin uppmärksamhet mot ett specifikt objekt
eller inte, som visad respekt eller brist på respekt (Lomax & Casey, 1998;
Lancaster, 2001).
Enligt Jewitt (2006) kan blick och blickriktning rymma mångfaldiga
innebörder. Objekt och människor kan väljas och ges viktig betydelse via en
blick. En människa kan också ignoreras och därmed marginaliseras med en
blick. Ett barn kan fokusera blicken på någonting som lämnar andra i undran
vad barnet tittar på. Kärnpunkten i Jewitts resonemang är att en människas
blick, eller representationen av blicken leder till att inkludera eller exkludera
företeelser i det vardagliga livet. Med en blick kan till exempel engagemang
skapas, en befallning kan uttryckas och uppmuntran kan ges samtidigt som
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undvikandet av att möta en annan människas blick får sin mening. Sådana
aspekter har varit viktiga för mig i utskriften av barnens och lärarnas blick. I
malldokumentet finns rubriken “Andra handlingar” som utgår från antagandet att vissa yttranden innehåller mer kommunikativ information som kan
komplettera eller motsäga övriga yttranden (Rostvall & West, 2001). Ett
exempel kan vara där läraren presenterar ett redskap och samtidigt vänder
ryggen mot barnen. Den avslutande kolumnen ”Anteckningar” ger utrymme
för att formulera egna reflektioner som stöd för den fortsatta analysen. Jag
använder transkriptionsmallen som ett analytiskt redskap för att systematisera transkriptionen utifrån mina forskningsfrågor och de analyskriterier
som jag har valt. Arbetsprocessen har inneburit strategiska val och kännetecknas av flera led vilka kan sammanfattas enligt följande:
–
–
–
–

upprepad genomgång av videodokumentationen
katalogisering av videomaterialet (se ovan, figur 3)
identifiering av episoder för transkribering (markering signifikanta
sekvenser)
utskrift av signifikanta sekvenser (skeenden som visar förändringar
och som påverkar händelseförloppet)

I samband med transkriptionsarbetet i licentiatuppsatsen startade jag inledningsvis med att konsekvent transkribera den verbala kommunikationen. I
diskussioner med andra forskare blev jag medveten om att transkriptionen
till en början kontinuerligt inleddes med verbala yttranden och lärarens
handlingar. En konsekvens av detta blev att barnens samtidiga handlingar
fick en specifik betydelse. I min analys och tolkning ställdes barnens handlingar alltid i relation till lärarens. Diskussionen fick till följd att jag inledde
transkriptionen med barnens handlingar, vilket ledde till att andra nyanser
kunde åskådliggöras. I det fortsatta arbetet uppmärksammade jag vilka barns
handlingar som jag oftast uppmärksammade först och varför. Det tenderade
vara de barn som hördes mest och blev mest synliga genom vida gester och
ett rikt rörelsemönster. En sådan insikt gav ytterligare möjlighet att utveckla
transkriptionsarbetet. Arbetet med transkriberingen av gestik innebar kunskap om hur nära talade yttranden hör samman med gestik. I denna avhandling har jag en annan arbetsordning i transkriberingen. I det här transkriptionsarbetet inleds transkriberingen med icke-verbala yttranden i kolumnen
gestik, därefter har de verbala yttrandena transkriberats följt av blickriktning.
På så vis har konstruktionen av data bidragit till ökad förståelse och andra
preliminära analys- och tolkningsperspektiv. Det andra redskapet jag
använder som ett komplement till transkriberat material är fätanteckningar.
Fältanteckningarna utgörs av beskrivningar av förskolornas och skolornas
omgivande miljöer samt stödanteckningar som jag har gjort utifrån de samtal
som förts haft med barn och lärare inför och efter videoregistreringarna. Jag
har också antecknat om det är något särskilt som jag har fäst uppmärksamheten vid under videoregistreringen. Ett val jag har gjort i den här
101

avhandlingens resultatkapitel är att presentera barns och lärares handlingar i
form av skriftlig text. Presentationen kunde ha utgjorts av inslag med bilder
från videofilmen. Det huvudsakliga motivet till att presentera deltagarnas
handlingar i form av skrift är att barnen som medverkar i studien inte fört sin
egen talan i frågan om medgivande för deltagande i studiens genomförande.
Därför, av etiska skäl och med respekt för informanternas anonymitet, har
inslag av bilder valts bort (Vetenskapsrådet, 2004).

Analysarbetet
För att tolka och förstå den verksamhet som uppenbaras i specifika, konkreta
situationer krävs att det finns redskap som gör det möjligt att beskriva och
analysera olika skeenden och kommunicera det forskaren upptäcker (Holme
& Solvang, 1997). Under den inledande delen av analysarbetet lästes
utskrifter och fältanteckningar igenom ett flertal gånger. Parallellt med
läsningen återgick jag också till filmerna i mitt sökande efter underliggande
mönster som kunde tolkas som nyckelfaktorer, för att formulera olika teman.
Det innebar att jag sökte informationsenheter för att avgränsa och
systematisera materialet. Jag sökte regelbundenheter och företeelser som
återkom i informationen för att finna mönster och kopplingar mellan olika
delar i materialet. Trots att min ambition i transkriberingsarbetet varit att
skriva ut videodokumentationen så utförligt som möjligt är varje registrerad
sekvens så informationstät att det snarare är omöjligt att skriva ut samtliga
yttranden som förekommer mellan barn och lärare i samtidiga skeenden. Av
den anledningen har det varit viktigt att ha tillgång till filmerna under
genomläsningen av det transkriberade materialet för att försöka fånga
ytterligare nyanser i materialet. En annan aspekt hör till det faktum att en
återgång till filmerna inneburit förnyade ställningstaganden vilket lett till
förändringar av tidigare nedskriven information.
Under analysarbetet har jag således pendlat mellan transkriptionsdokumentet, videodokumentationen och teoretisk litteratur vilket inneburit
att analytiska redskap till viss del arbetats fram över tid. Under hela
analysarbetet har tolkningar av data inneburit ett behov att ytterligare
fördjupa mig i teoretisk litteratur, som bidragit till andra sätt att närma mig
materialet och omtolka tidigare ställningstaganden. Därmed framträder
forskningsarbetets abduktiva inslag då växelverkan mellan teori och
undersökningsmaterial som ömsesidigt genererat hypoteser, tolkningar och
förnyade insikter varit karaktäristiskt för tillvägagångssättet. I en sådan
pendling har helhet och delar fått inbördes mening, vilket bidragit till att
skapa mening i utsagor och innehållsliga teman (Alvesson och Sköldberg,
2008). Som jag har beskrivit ovan innebar transkriptionsarbetet en
preliminär analys- och tolkningsprocess vilket innebar att olika delanalyser
genomfördes, presenterades och diskuterades i olika forskningsgrupper och
på forskningskonferenser. I växelverkan mellan tidigare erfarenheter,
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delanalyser, författande av avhandlingens teoretiska utgångspunkter och
läsning av teoretisk litteratur samt diskussionerna med andra forskare
arbetades redskap för analysen fram.
Om analysen av läromiljöerna

Analysen av de fyra läromiljöerna syftar till att undersöka på vilka sätt som
läromiljöerna designas på de två förskoleavdelningarna, i förskoleklassen
och i grundskolans årskurs 1. I analysen beskrivs läromiljöernas design
genom att jag redogör för dess inom- och utomhusmiljöer. Jag redogör för
organisering av lärandesammanhang, lärares val av naturvetenskapligt
material och andra semiotiska resurser som lagts till för att skapa en kontext
i de naturvetenskapliga aktiviteterna. Utgångspunkten för analysen relateras
till faktorer som blir meningsbärande och på så vis betydelsefulla för barns
möjligheter att skapa mening. Analysen utgår från mina teoretiskt grundade
iakttagelser och antaganden om vad som är meningsbärande när det gäller
läromiljöernas semiotiska resurser, dvs. den institutionella inramningen och
design för lärande. Analysen har genomförts med grund i analysbegreppen
sekvensering och tempo som hämtas från Kress m.fl. (2005) samt Kress och
Sidiropolou (2008) och ger möjlighet att lyfta fram sätten att designa
läromiljöerna och dess konsekvenser i didaktisk praktik. Sekvensering
innebär att särskilt fokus läggs vid didaktiska moment som utgör förskollärarnas och lärarnas arrangemang av ett arbetspass. Sådana moment kan
utgöras av introduktion, barnens utforskande, uppföljande samtal etc.
Sekvensering handlar också om de händelser som sker inom de olika
momenten. Ett läromedel som används i en barngrupp kan innehålla en
given föreskrift, vilken kan anges i lärarhandledningen. Det kan till exempel
handla om förslag på hur ett temaarbete inom ett naturvetenskapligt
kunskapsområde kan introduceras och på uppgifter som barnen ska genomföra. Vad som däremot inte anges kan till exempel vara under hur lång tid
som uppgifterna ska genomföras. Här har förskollärare och lärare möjlighet
till att designa lärandesammanhangen på olika sätt som går utöver det som
kan framstå som givet. Tempo anger tidsaspekten som de olika momenten
tar i anspråk under ett arbetspass.
Om analysen av barns meningsskapande i naturvetenskap

I det här avhandlingsarbetet är barns meningsskapande i naturvetenskap nära
förbundet med barnens engagemang. I analysarbetet har det framgått att
barnen engagerar sig på olika sätt i de naturvetenskapliga aktiviteterna. En
målsättning har varit att beskriva och lyfta fram dessa transformationsprocesser. Under tiden som barnen arbetar med de läroresurser som erbjuds
dem i de naturvetenskapliga aktiviteterna pendlar deras engagemang mellan
olika företeelser och i kommunikationen prövar barnen också olika idéer
som förskollärarna, läraren och kamraterna introducerar. När andra kom103

menterar eller med gestik visar på något framstår utsagan som ett erbjudande
om mening, en möjlighet ur vilket de naturvetenskapliga företeelserna kan
betraktas. På så sätt byggs mening upp gemensamt. I analysen som riktar
särskilt fokus mot barns meningsskapande i naturvetenskap behandlas de
interaktionsmönster som kan urskiljas samt barnens teckenskapande utifrån
erbjudna läroresurser.
För att lyfta fram interaktionsprocessen mellan såväl barn som mellan
barn, förskollärare och lärare har analysen sin grund i språkbrukens
didaktiska funktioner, vilket ger möjlighet till att sätta de språkbruk som
används under arbetspassen i relation till de handlingar till vilka språket
refererar (Rosvall & West, 2001). I den här analysen arbetar jag med de fem
kvalitativt skilda didaktiska språkbruksfunktioner som differentierades och
användes under analysarbetet i licentiatuppsatsen. Genom att analysera
språkbruk och dess kommunikativa funktioner finns en möjlighet att lyfta
fram de villkor som den specifikt didaktiska situationen ger. De fem övergripande didaktiska språkbruksfunktionerna utgörs av: prövande,
instruerande, beledsagande, associerande och socialt språkbruk. Samtliga
språkbruk kan användas av såväl barn som lärare. Indelningen är övergripande och vart och ett av de fem språkbruken rymmer många uttryck som
är gemensamma för den övergripande funktionen.
–

–

–

–

–

Prövande språkbruk innebär att deltagarna prövar varandras eller sin
egen förståelse av situationen genom att ställa öppna frågor som
bjuder in till reflektion kring de naturvetenskapliga företeelser som
behandlas. Det innebär också att pröva hantering av redskap vilket
kan yttras i gestik.
Instruerande språkbruk innebär ett direktiv som någon yttrar i
gestik, blick eller tal vilket en, några eller samtliga deltagare följer.
Deltagare säger vad någon annan ska göra eller påstår hur något är
eller ska vara. Det kan också innebära att en fråga ställs på ett sätt
som gör att dess innebörd blir direkt instruerande.
Beledsagande språkbruk innebär att barn och lärare uppmuntrar,
stödjer och vägleder varandra vilket kan ske genom att referera till
tidigare yttranden eller instämma i de yttranden som en deltagare ger
uttryck för i såväl gestik, blick som tal. Ett par sådana exempel ur
materialet är: (barn) Nickar mot Ella och ler. (lärare) ” Men vad sa
du för en stund sedan? Myror, ja.” Läraren tittar på Johanna, nickar
och ler.
Associerande språkbruk innebär att ett barn eller läraren verbalt
yttrar något på ett sätt som övriga deltagare antas ha erfarenhet av,
eller ger uttryck för egna erfarenheter i relation till det innehållsliga
objekt som är centralt i sammanhanget.
Socialt språkbruk: Under lärandesammanhangen deltar lärare och
barn på olika sätt. Blickriktningen kan visa att ett barn är delaktig i
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förehavanden som de andra barnen och läraren är engagerade i, men
barnet förefaller inte att delta konkret i själva händelseförloppet.
Blicken tolkas här som att barnet visar på delaktighet och
tillhörighet i sammanhanget. Språkbruk med en sådan didaktisk
funktion benämns här som socialt.
I analysen har de kvalitativt skilda språkbruken kodats med en enkel
systematik som utgörs av att de har markerats med en infärgning i transkriptionsdokumentet (jfr Elm, 2008). Kodningen har skett med grund i hur
barn och lärare påverkar skeenden under arbetspassen. Ett exempel kan vara
hur de med blick, gestik och verbalt ger varandra återkopplingar på
handlingar vilka kan vara såväl understödjande som motsägelsefull i
kommunikationen. De kodade språkbruken har sammanställts med grund i
en frekvensberäkning (bilaga 2), vilket gett mig möjlighet att få en bild av
dominerande förekomst av språkbruk i de olika lärandesammanhangen. I
kapitel 6 redovisas den dominerande förekomsten av språkbrukens didaktiska funktioner i en figur i anslutning till presentationen av exempel ur
datamaterialet. Här anges barn och lärare med utgångspunkt i frekvensen av
förekommande språkbruk. Om ett barn leder händelseförloppet med
instruerande, prövande eller beledsagande språkbruk och påverkar övriga
deltagares handlingar anges barnets namn först i figuren.
För att undersöka vad som av barnen, förskollärarna och lärarna ställs i
fokus då läroresurser bearbetas har analysen riktats mot uppmärksamhetsfokus och design. Här undersöks informationsvärdet vilket handlar om hur
barn, lärare och material är placerade och om relationen mellan dem. Med
stöd i van Leeuwen (2005) ser jag som särskilt framträdande aspekter de
naturvetenskapliga företeelser som barnen riktar uppmärksamheten mot och
som därmed framstår som viktiga. Jag analyserar således barns meningsskapande med avseende på vad de placerar i förgrunden, respektive i
periferin och därmed undersökt vilka naturvetenskapliga företeelser som blir
mest framträdande. Genom att jämföra lärarnas och barnens representationer
kan de val som görs i samband med dess tillkomst lyftas fram. Relationen
mellan uppmärksamhetsfokus och design är aldrig godtycklig utan som
Kress m.fl. (2001) förklarar, motiveras av individers intressen i att finna den
mest lämpliga formen för det de vill uttrycka.
De tre metafunktionerna som utgångspunkt för övergripande
analys

I kapitel 3 har jag beskrivit innebörderna i Hallidays (1978; 2004) metafunktioner. De analyser som jag har redogjort för ovan bildar en grund för
möjligheten att göra en övergripande analys av empirin. Med metafunktionerna som ett övergripande analytiskt raster kan jag säga något om
läromiljöerna design och barns meningsskapande i naturvetenskap på olika
nivåer i kommunikationen. Analysen på ideationell nivå handlar om att
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undersöka enligt vilka principer semiotiska resurser har valts ut och ordnats
för att skapa mening i naturvetenskap. I analysen av läromiljöerna handlar
det om vilka meningar som skapas i de olika lärandesammanhangen. Med
andra ord, vilken bild av naturvetenskap som genom denna komplexa väv
kommuniceras till barnen. Ett antagande här är att sekvensering när det
gäller olika moment och händelser i lärandesammanhanget har betydelse för
dess meningspotential. I analysen av barns meningsskapande handlar den
ideationella nivån om de sakfrågor som behandlas inom de naturvetenskapliga aktiviteterna och dess informationsvärde. Här behandlas de naturvetenskapliga företeelser som framstår som viktiga för barnen. I analysen riktas
särskilt fokus mot hur lärandesammanhangen har arrangerats för att skapa
balans och möjligheter för barns meningsskapande i naturvetenskap.
På den interpersonella nivån riktar jag mitt intresse mot hur blick, tal,
gestik och andra semiotiska resurser spelar roll i skapande av interaktion
mellan barn och lärare i kommunikationen. Här fokuseras positionering av
barnen och faktorer som placering, närhet och distans ges betydelse vad
gäller läromiljöernas design. Av intresse i analysen av barnens meningsskapande ligger tyngdpunkten på vem som tar initiativ, vad som uppmärksammas av kamrater, förskollärarna och läraren samt hur något görs
och sägs. Till grund för det senare ligger analysen av språkbrukens
didaktiska funktioner, uppmärksamhetsfokus och design. I analysen av den
textuella nivån undersöker jag hur läromiljöerna förhåller sig till andra
läromiljöer inom samma kontext samt till andra naturvetenskapliga
diskurser. Förekommer de teman och frågeställningar som varit möjliga att
lyfta fram inom annan förskola- och grundskoleverksamhet eller inom
forskning som behandlar barns lärande i naturvetenskap? När det gäller
läromiljöernas design handlar det på en övergripande nivå om hur olika slag
av meningsbärande faktorer sätts samman för att skapa en helhet i lärandesammanhangen. Analysen innefattar hur sammansättningen av läromiljöerna
fungerar som en inramning av lärandesammanhanget.
Den textuella nivån handlar därutöver om kompositionen, hur enskilda
delar av representation och interaktion länkas samman med varandra och
tillsammans bildar meningsfulla helheter i ett lärandesammanhang, vilket
kopplas till barns meningsskapande. Det handlar här om logiker, hur barnen
och lärarna använder olika principer för att länka samman olika informationsdelar. För analysen innebär det att för att de naturvetenskapliga lärandesammanhangen ska uppfattas som meningsfulla måste de framstå för barnen
som sammanhängande system som är relevanta i situationen. Genom kombinationen av läroresurser skapas en inbördes logik mellan lärandesammanhangets olika delar. Logiken hör samman med hur kunskap om
representerade naturvetenskapliga företeelser realiseras genom social handling och interaktion. Genom att undersöka de tre metafunktionerna finns
möjlighet att synliggöra de olika lärandesammanhangens potential för barns
meningsskapande i naturvetenskap (Kress m.fl., 2001; van Leeuwen, 2005).
Mitt val av analysverktyg får konsekvenser för vad jag kan lyfta fram och
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säga om det studerade materialet. De analytiska begreppen för att undersöka
läromiljöernas design och barns meningsskapande i naturvetenskap och som
jag har redovisat ovan har bidragit till att synliggöra läromiljöernas
kommunikativa funktion. De har bidrag till möjligheten att lyfta fram samtidiga skeenden i barns meningsskapande, dess innebörder och komplexitet.
De har också varit till min hjälp med att skapa en struktur för analysarbetet.

Studiens tillförlitlighet
I det här avhandlingsarbetet har en analytisk begreppsapparat utvecklats som
delvis är formulerad i förväg och delvis har utvidgats under mitt arbete med
materialet. Frågan om den egna rollen som forskare betonas inom den
kvalitativa ansatsen och diskuteras av bland andra Alvesson och Sköldberg
(2008) som förordar ett reflexivt förhållningssätt. Grunden i ett reflexivt
förhållningssätt är att erkänna att forskaren själv är ett forskningsinstrument,
och därmed medvetet försöker förstå och använder sin förförståelse i
skeenden och tolkningar (jfr Holme & Solvang, 1997; Bryman, 2002;
Larsson, 2005). I det här avhandlingsarbetet har teoretiska utgångspunkter,
metodiska val, analytiska begrepp, analys och resultat diskuterats med andra
forskare och olika forskningsgrupper. Över tid har delresultat fortlöpande
presenterats vid nationella och internationella forskningskonferenser. Utifrån
de diskussioner som uppstått har jag omprövat tidigare ställningstaganden
medan jag hållit fast vid andra. I de ständigt återkommande presentationerna
av analyser och texter över tid och i diskussioner med andra forskare och
olika forskningsgrupper har jag blivit medveten om den förförståelse jag är
bärare av, och i en förlängning har det inneburit en förändrad syn på såväl
det empiriska materialet som val av teoretiska utgångspunkter.
Debatten kring kvalitativ forskning handlar i stor utsträckning om
diskussioner som rör generaliserbarhet och överförbarhet. Syftet med
kvalitativa studier är att bidra till bättre förståelse för vissa faktorer vilket
innebär att en statistisk representativitet inte är central. Här finns en skillnad
i jämförelse med diskussionen kring kvantitativa studier där frågor som rör
reliabiliteten i den information som samlats in och hur representativa
resultaten är, kopplat till urval och statiska analyser. Med ett djupgående
studium av företeelser som sker mellan människor i samtidiga skeenden i en
kvalitativ studie är det en praktisk omöjlighet att förena detta. I föreliggande
studie har det handlat om att finna informationsenheter som kan bidra till en
mer nyanserad bild av de sammanhang som undersökts (Holme & Solvang,
1997). För att öka tillförlitligheten i forskning med kvalitativ ansats, dess
analyser och resultat, bör en redovisning göras för de överväganden och den
systematik som inverkar på såväl databildning som analys och tolkning
(Holme & Solvang, 1997; Alvesson & Sköldberg, 2008). I föreliggande
arbetsprocess har data samlats in under återkommande observationstillfällen
vilket ökar studiens tillförlitlighet. Tillvägagångssättet har inneburit att
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oklarheter kunnat klargöras i samtal med barn och lärare. Bryman (2002)
lyfter fram värdet av en sådan respondentvalidering genom att preliminära
hypoteser kan fördjupas eller avfärdas, preliminära analyser kan nyanseras
och tolkningar kan diskuteras för att avfärdas eller fördjupas. En viktig
aspekt att lyfta fram är att de tolkningar en forskare kan göra, skiljer sig från
hur situationen kan uppfattas av aktörer som är mitt i informationstäta
skeenden och ständigt ställs inför snabba beslut. Ett vetenskapligt arbetssätt
har helt andra förutsättningar i relation till de förutsättningar som gäller för
barnens och lärarnas handlingar. De resultat som redovisas i en vetenskaplig
studie om meningsskapande kan inte på ett enkelt sätt jämföras med
deltagande barns och lärares upplevelser i situationen. Barnens och lärarnas
upplevelser kan aldrig anses som mindre giltiga eller ersättas av det
distanserade perspektiv som forskaren erbjuder.
Alvesson & Sköldberg (2008) diskuterar forskningens funktionalitet och
praktiska nytta. Idén om pragmatisk nytta bygger på en koppling mellan de
resultat som forskningen uttrycker och matchning av den beforskade
verksamheten. Med detta i åtanke vill jag framhålla att den här studien lyfter
fram resultat med grund i den teoribildning som jag har valt, vilket kan ses
som en form av maktutövning där endast min syn kommer till tals. Analys
och tolkningar har bearbetats på ett sätt som skiljer sig från de möjligheter
som barn och lärare har att dokumentera och reflektera över sina handlingar
inom vardaglig didaktisk praktik. De situationer som jag kritiskt lyfter fram
ska inte ses som att jag som forskare anser mig ha något generellt svar om
hur barn och lärare borde ha agerat. Studiens resultat ska istället ses som ett
vetenskapligt bidrag som med systematik och distans, konstruerat ett annat
och mer övergripande perspektiv på situationerna. När denna kunskap
sedermera presenteras i skriftlig text kan det unika i redovisade situationer
reflekteras mot andra erfarenheter. Frågan om överförbarhet av forskningsresultat blir då en angelägenhet för läsaren och användaren (Wolcott, 1994).
För forskaren handlar det om att tillhandahålla tillräckliga belägg och bidra
med livfulla beskrivningar och resultat så att läsaren och användaren kan
avgöra om överförbarhet är möjlig. Följaktligen kommer då generaliserbarheten att handla om ökad förståelse av andra sammanhang istället för att
överföra resultat.

Presentation av resultat
Analyser och resultat har skrivits fram utifrån vad som bedömts vara den
mest överskådliga strukturen. I kapitel 5 presenteras läromiljöernas design.
Här beskriver jag de olika skolformernas övergripande organisation, inomhusmiljö- och utomhusmiljö, rummens utformning där naturvetenskapliga
aktiviteter genomförs, de läroresurser som används, barnens och lärarnas
placering samt de händelser som sker. Därefter presenteras analysen av
sekvensering och tempo med figurer som belyser lärosituationens olika
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moment, omfattning i tid för de olika momenten samt händelser inom
momenten, följt av analys med utgångspunkt i de tre metafunktionerna.
Redovisningen sker med grund i antagandet att lärarens sätt att arrangera de
naturvetenskapliga lärandesammanhangen och val av läroresurser får konsekvenser för barns möjligheter att skapa mening och för att lära (Selander &
Kress, 2010).
Därefter följer kapitel 6 med en beskrivning och analys av barnens
meningsskapande i naturvetenskap. I kapitlet presenteras detaljerade
beskrivningar av konkreta situationer parallellt med figurer som anger
dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner. Beskrivningarna har sammanställda inslag av detaljerade händelseförlopp som
presenteras i indragen löpande text. De sammanställda inslagen är hämtade
från transkriptionsdokumentet. Det innebär att jag har omarbetat den
skriftliga framställningen i transkriptionsdokumentet till löpande text. För att
förtydliga den här arbetsprocessen redovisar jag ett exempel på följande
sidor som inleds med ett utdrag ur transkriptionsdokumentet (episod L 18):
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Tid

Kod

Gestik

Tal

Blick

00:44:24
–
00:44:45

L
18

Oskar håller
händerna
runt flaskan.
Lyfter en
hand.

Oskar:
Hm, ou,
ou.

Oskar tittar
på Daniel.
Daniel
tittar på
flaskans
mynning.

Daniel rör
handen mot
bordet och
tar upp
enkronan.

Daniel lutar
sig framåt,
rör
händerna
mot flaskan.

Simone
följer
Daniels
rörelse.

Oskar:Hou,
hou.

Daniel: –
Ha, ha.
Simone ler,
lutar
huvudet åt
sidan.
Oskar
rynkar
ögonbrynen,
munnen rör
sig i olika
riktningar,
spänner ut
kinderna.
Simone
skakar på
huvudet.

Daniel:Nu får
inte du
knuffa.

Oskar tittar
på Daniel,
ler.
Daniel
tittar på
Oskar.

Daniel
tittar på
Simone.
Simone
tittar på
Daniel.
Daniel
tittar på
Simone.
Simone
tittar på
flaskan.

Oskar tittar
på Daniel.
Ler.
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Andra
handlingar
Oskar gör
olika ljud.

Anteckningar

Oskar stryker
med fingret
på flaskans
mynning.

Simone står
mellan
pojkarna, ler.
Lite bakom
Oskar.

Daniel lägger
försiktigt
enkronan på
flaskans
mynning.

Oskar lägger
båda
händerna runt
flaskan
(nedre del),
skrattar.
Daniel lägger
händerna runt
flaskhalsen.
Simone tar ett
steg fram.

Daniel låter
bestämd.

00:44:4600:45:15

Oskar tittar
på flaskan.
Tittar på
Daniel.

Daniel
flyttar
händerna.
Oskar håller
hårt, kniper
ihop
ögonen.

Oskar: Ha, ha,
ha

Oskar skrattar
högt.

Daniel lutar
sig framåt.

00:45:3500:45:59

Simone
Tittar på
flaskan.
(allvarlig)

Daniel och
Oskar tittar
på
varandra.

Oskar ler.
Daniel, ler.

Daniel ler.

Daniel för
händerna
högre upp
runt
flaskhalsen.

Simone
tittar på
flaskan och
på
pojkarna.

Oskar: Hoo!
Ropar
högt.

Daniel
tittar på
Oskar.
Oskar tittar
på Daniel.

Daniel: Oh
jäklar!
(högt)
Simone:
- Den
hoppar.
Ha, ha.

Simone
tittar på
Daniel och
Oskar.

Daniel för
händerna lite
högre upp.
Oskar håller
båda
händerna runt
flaskans
nedre del och
Daniel runt
flaskhalsen.

Simone
rycker till.
Oskar släpper
händerna runt
flaskan.
Daniel håller
kvar.

Enkronan
studsar till så
att det hörs ett
klickande
ljud.

Simone
hoppar upp
och ned,
ropar, skrattar
högt.

Figur 5. Utdrag ur transkriptionsdokumentet.

Att redovisa hela eller större delar av materialet genom att infoga utdrag ur
transkriptionsdokumentet skulle kräva ett omfattande utrymme i avhandlingen och dessutom finns en risk att redovisningen blir svår att överskåda
och läsa. Jag har istället valt att redovisa det ovan exemplifierade utdraget ur
transkriptionsdokumentet och övriga exempel enligt följande (kapitel 6,
L18):
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Oskar håller händerna runt flaskans nedre del, gör olika ljud. Han riktar
blicken mot Daniel som har blicken riktad mot flaskans mynning. Oskar
stryker med fingertoppen mot kanten. Daniel tar upp enkronan och lägger
den försiktigt över öppningen. Simone står mellan pojkarna och ler. Hon
följer Daniels rörelser med blicken. Oskar tittar på Daniel, grimaserar och
ler. Daniel tittar på Oskar. Oskar gör ljud, grimaserar och trycker hårt med
händerna runt flaskan. Han tittar upp mot Daniel och ler. Daniel lutar sig
framåt och lägger händerna runt flaskhalsen.
Daniel: - Ha, ha. Simone tar ett steg fram Daniel tittar på Simone.
Daniel: - Nu får inte du knuffa. Simone tittar på flaskan. Oskar grimaserar.
Simone skakar på huvudet. .... .... ... Daniel flyttar sina händer högre upp på
flaskhalsen. Daniel och Oskar tittar på varandra, ler. ... ... Enkronan studsar
till på flaskmynningen så att det hörs ett klickande ljud.
Oskar: - Hoo! Daniel tittar upp på Oskar.
Daniel: - Oh, jäklar! Alla tre ler.
Simone: - Den hoppar! Simone ropar högt och skrattar.

Av det exempel (L 18), som redovisas ovan framgår att redovisade exempel i
kapitel 6 innefattar en omvandling av transkriptionen till löpande text. Ett
motiv för mitt ställningstagande är min ambition att redovisa exempel så att
mina analyser och tolkningar blir så transparenta som möjligt. I den redovisningsprocessen har jag försökt att hålla mig så nära formuleringarna i
transkriptionsdokumentet som möjligt men här sker en grad av tolkning av
yttranden. I ovanstående exempel är en sådan tolkning synlig. Istället för att
skriva att Oskar kniper ihop ögonen och spänner ut kinderna etc. anges att
han grimaserar. Sådana tolkningar har jag också gjort och formulerat vad
gäller glada tonfall. Då multimodal och designorienterad teori ligger till
grund för mitt sätt att analysera, tolka och förstå skeendena har jag valt en
form där jag kursiverar yttranden som refererar till blick och gestik i de
redovisade exemplen. Verbala yttranden som betonas på något sätt har jag
valt att skriva med fet stil. I varje exempel redovisas utfallet av analysen som
rör dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktion i form av en
figur, i direkt anslutning till de episoder som presenteras.
Den syn på kommunikation och representation som presenterats i kapitel
3 och i kommande resultatkapitlen fokuserar på de sociala aspekterna av
textskapande vilket föranleder en reflektion från mig som forskare. I tidigare
kapitel har jag lyft fram att alla texter skapar mening utifrån olika
metafunktioner (Halliday 1978; 2004) vilket också är utgångspunkten för
analysen av det empiriska materialet. Till ett sådant resonemang hör att
texter dels representerar någon aspekt av världen och dels etablerar sociala
relationer samt ordnar texten som en helhet utifrån dess sammanhang. Den
akademiska framställning som denna avhandling utgör skiljer sig inte från
andra texter då jag kommunicerar mina intressen med de läsare som tar del
av den text jag här författar. Jag kan med andra ord inte tänka bort från min
egen roll som forskare i kunskapsproduktionen. I det här kapitlet har jag
försökt att framställa arbetsprocessen med transkription och analys så
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transparent som möjligt. Kapitlen som följer utgörs av täta detaljerade
beskrivningar som följs av analyser för att försöka synliggöra för läsaren hur
resultaten har växt fram. Kapitel 6 är omfattande och har en hög detaljnivå
vilket föranleds av en ambition att arbeta nära materialet för att visa på
nyanser i barnens meningsskapande, samt lyfta fram hur barns meningsskapande i naturvetenskap framförhandlas, tolkas och ges mening.
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5 Barnen och läromiljöerna

I detta kapitel beskrivs och analyseras läromiljöernas design. Underlaget för
redovisningen utgörs av det transkriberade materialet och fältanteckningar
där samtal med barnen, förskollärarna och läraren har sammanställts. I
redovisningen framgår aspekter som rör lärarnas fortbildning inom
naturvetenskapliga kunskapsområden samt en beskrivning av inom- och
utomhusmiljöerna såsom förskolegården, skolgården, rummen, möbleringen
och materiella redskap som står till barnens förfogande. Därpå presenteras
analysen av olika arbetspass med fokus på sekvensering och tempo, vilket
lyfter fram de moment som kan urskiljas i en lärsekvens, inom vilken tid
dessa moment genomförs samt händelser inom momenten. Därefter följer en
analys av läromiljöernas design med utgångspunkt i de tre metafunktionerna.
Förutom analysen av de olika läromiljöerna bidrar kapitlet till en
presentation av läromiljöerna som kan underlätta förståelse av resultatredovisningen i kommande kapitel.

Förskoleavdelningen Galaxen – läromiljöernas
design
Förskolläraren Carina som arbetar på Galaxen, studerade till förskollärare
under senare delen av 1970-talet. Efter examen har hon arbetat på förskolan
och avdelningen Galaxen. Under de yrkesverksamma åren har Carina deltagit i en kurs i naturvetenskap som anordnats av universitet och högskola,
omfattande 7,5 högskolepoäng. Den övergripande verksamheten på Galaxen
är organiserad utifrån en gemensam planering med personalen på övriga
avdelningar. Vid speciella tidpunkter under veckan samlas barnen i fyra till
femårsåldern från förskolans samtliga avdelningar för att genomföra olika
aktiviteter. Ett exempel på sådana aktiviteter är språkträning som planeras av
en förskollärare. Ett annat exempel är drama tillsammans med en dramapedagog som kommer till förskolan och arbetar med barngrupperna. Övrig
tid planeras av förskollärare och barnskötare på respektive avdelning.
Förskolan består av tre avdelningar och ligger i en storstads ytterområde.
Förskolan omgärdas av grönska. Höga tallar och olika lövträd bildar
bakgrund till den mer kuperade trädgårdsliknande utomhusmiljön. Partier
med gräsmatta bryts av med rabatter som pryds av uppväxta buskar. Mindre
gångar leder till platser som erbjuder barnen olika aktiviteter. Samtliga
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förskoleavdelningar har en stor gemensam sandlåda. Intill sandlådan finns en
mindre bod som rymmer leksaker och redskap för utomhusbruk. Här kan
barnen förse sig med hinkar, spadar och andra redskap som är avsedda för
aktiviteter i sandlådan. De erbjuds också hopprep, bollar, större plastbilar
och trehjulingar. I sandlådans närhet finns en klätterställning, en gungbräda
och ett par gungor.
På Galaxen arbetar två förskollärare och en barnskötare. Barnen på
Galaxen är i åldrarna ett till fem år. Inomhusmiljön på Galaxen kan
beskrivas som tre rum och kök. Utöver de rum som tillhör avdelningen finns
gemensamma utrymmen för de tre avdelningarna. Galaxens entré utgörs av
en stor hall där den ena väggen är försedd med en hylla för barnens
ytterkläder. Varje barn har ett eget fack för sina kläder, markerad med
barnets namn och en liten figur. På en annan vägg hänger en stor skylt som
hälsar besökaren välkommen. Skylten är dekorerad med färgglad text och
fotografier på alla de barn som går på Galaxen. Innanför hallen ligger köket
som är en plats för många olika aktiviteter. Utmed ena väggen finns
diskbänk, arbetsbänk, spis och diskmaskin. Över bänken finns förvaringsskåp för porslin. I kökets ena hörn har barnen en dockvrå med dockvagn,
dockor, leksaksspis, och en docksäng. Mitt i köket är ett stort bord placerat.
Under måltiderna sitter barnen på sina bestämda platser runt bordet. Barnen
samlas även runt köksbordet i andra aktiviteter som har olika syften. Här
sitter barnen i mindre grupper när de till exempel ritar och målar, arbetar
med lera eller bakar. På en av köksbänkarna intill finns färgpennor, kritor
och ritpapper. I ett av kökets hörn är en soffa placerad. Soffan har stora
mjuka kuddar och barnen har tillgång till en boklåda som är fylld med
allehanda sagoböcker. Väggarna i köket är dekorerade med barnens producerade bilder, här finns också bilder med sagomotiv. Motiven utgörs av hus,
bilar och olika figurer. Här finns också en stor bild med färgavtryck av
barnens händer. Intill köket har förskollärarna och barnskötaren ett litet rum
med ett skrivbord och hyllor som förvaringsplats för böcker och diverse
material.
I ett annat angränsande mindre rum finns ett bord där en dator är placerad.
Rummet har karaktären av att vara ett förvaringsutrymme. Här finns höga
skåp med stängda dörrar, placerade utmed väggarna. En grind är monterad i
dörröppningen in till rummet. Grinden är oftast stängd och låst med en hasp.
När barnen ska använda datorn ber de alltid en av de vuxna på avdelningen
att öppna grinden. I lekrummet som också angränsar till köket, har barnen en
stor fri golvyta. Den ena väggen utgörs av stora fönster och vetter mot
baksidan. Utmed den andra väggen är hyllor uppsatta. Från de nedre hyllorna
kan barnen hämta pussel och spel. Här finns också olika leksaker såsom
bilar, plastdjur och mjuka leksaker som till exempel nallebjörnar och trasdockor. Under hyllorna finns plastlådor med lego och byggklossar, som
barnen använder flitigt. På de översta hyllorna finns en del redskap som de
vuxna på avdelningen använder i samband med gemensamma aktiviteter
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med barnen. Exempel på sådana redskap är en burk med flirtkulor som
används i samband med matematiska övningar, måttband och kalender etc.
I ett av lekrummets hörn har barnen en utklädningshörna och en koja.
Utklädningshörnan är utrustad med bland annat hattar, skor och schalar.
Kojan, som barnen ofta vistas i, finns bakom ett tygskynke och är inredd
med kuddar. I rummet finns ett bord med sex stolar. Här brukar barnen lägga
pussel och spela olika spel. Avdelningens lekrum angränsar till förskolans
gemensamma snickarrum med hyvelbänkar och allehanda verktyg. Angränsande till lekrummet finns också ett mindre rum utrustat med en tjock matta
och kvadratiska tjocka dynor. Dynorna kan barnen använda för att bygga
olika konstruktioner på höjden och på bredden. De kan använda sina konstruktioner för att balansera, hoppa, krypa och rulla runt. Det andra lekrummet, som är gemensamt för samtliga avdelningar, är utrustat med ribbstolar
och dynor i olika storlekar. Här finns också hyllor med större leksaker som
exempelvis traktorer och plastbilar som barnen kan åka på.
Varje dag i veckan är planerad utifrån ett fastställt schema. Frukost följs
av en gemensam samling som oftast sker i avdelningens stora lekrum. Vid
samlingen sitter Carina (förskolläraren), barnskötaren och barnen i en cirkel
på golvet. Barnen har sina bestämda platser under samlingen. Här sker olika
aktiviteter som till exempel att beakta vilka barn som är närvarande, datum
och väderlek. Ett av barnen får dra dagens datum och sätta upp fotografier på
de kamrater som är närvarande. Samtalet kan kretsa kring vad som ska ske
under dagen. Sagoläsning, sång och musik samt rim och ramsor är andra
exempel på aktiviteter som kan förekomma under samlingen. Utöver samlingen består de gemensamma aktiviteterna för hela barngruppen av fruktstund, lunch, mellanmål, tid för lek i inom- och utomhusmiljö.
Lek i utomhusmiljö sker vid bestämda tidpunkter under dagen. Efter
samlingen varje tisdag morgon delas barnen på förskolan in i olika grupper
beroende på ålder. Tidpunkten för aktiviteterna anknyter till övrig verksamhet på förskolan. På Galaxen har de allra yngsta barnen sovstund. Fyra- och
femåringarna samlas för andra aktiviteter som kan utgöras av språkträning
och drama. De naturvetenskapliga aktiviteterna som är planerade av förskolläraren erbjuds barn som är i treårsåldern. Det innebär att av barngruppens
nitton barn är det endast fyra barn som tar del av de naturvetenskapliga
aktiviteterna som är planerade av Carina. De fyra barnen är Sara, Tina,
Sanaz och Emil. De går oftast ut i skogen tillsammans med Carina. Om det
är alltför dåligt väder genomför Carina aktiviteterna med barnen i inomhusmiljö. De fyra barnen känner varandra väl. De har gått på samma avdelning
sedan de började i förskolan, i drygt ett och ett halvt år. Under en vecka har
Tina, Sanaz, Emil och Sara arbetat med ett temaarbete om vatten som
introducerats av förskolläraren Carina. Den naturvetenskapliga aktiviteten
som redovisas nedan, syftar till att undersöka om olika föremål flyter eller
sjunker. Förskolläraren har samlat de fyra barnen för att de ska genomföra
ett experiment tillsammans.
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Galaxen: Det flyter eller sjunker

I det här avsnittet redovisas analysen av läromiljöns design under ett
arbetspass som är planerat av Carina. Under ett arbetspass i inomhusmiljö
introducerar Carina en aktivitet som syftar till att undersöka om föremål
flyter eller sjunker. Barnen sätter sig nära varandra i en cirkel mitt på golvet i
det stora lekrummet. Carina placerar en skål med vatten i cirkelns mitt.
Arbetspasset inleds med att Carina ber barnen att benämna de föremål som
hon har plockat fram. Föremålen är välkända för barnen och utgörs av en
penna, en pappersnäsduk, en tygbit, ett radergummi, legobitar, ett mynt etc.
Allt eftersom barnen har angett föremålens korrekta benämning placerar
Carina dem på golvet framför sig. När samtliga föremål har behandlats leder
Carina aktiviteten vidare för att gemensamt med barnen utforska om föremålen flyter eller sjunker. Efter den gemensamma övningen ges barnen
utrymme för eget utforskande. Under barnens utforskande lutar Carina sig
tillbaka och observerar de aktiviteter som barnen sysselsätter sig med. Under
tiden som hon följer barnens förehavanden ställer hon en ibland en fråga till
något av barnen. Tabellen nedan redovisar tidsrymden som disponeras för
olika moment under arbetspasset.
Tabell 1. Sekvensering och tempo i inomhusmiljö på Galaxen
Tid

Moment

Händelse

5 minuter

Introduktion

Försk.lär. ställer frågor. Identifiera och
beskriva föremål. Försk.lär. och barn tar
initiativ.

10 minuter

Gemensamt
utforskande

Försk.lär. och barnen undersöker
gemensamt. Nat.vet. arbetssätt. Gissa först,
prova sedan. Försk.lär. och barnen tar
initiativ.

45 minuter

Barnens utforskande

Samma materiella redskap används. Barnen
tar initiativ och utforskar på egen hand.
Nya redskap hämtas. Nyskapande av
innehållsliga objekt.

Under arbetspasset introducerar förskolläraren den naturvetenskapliga
aktiviteten under en tidsrymd som omfattar 5 minuter. Av tabellen framgår
att tid som disponeras för barnens eget utforskande dominerar arbetspasset.
Uppdelningen på olika moment, liksom gränserna mellan dessa, tydliggörs
av specifika övergångspunkter. Barnen eller Carina signalerar verbalt, med
blick eller gestik när ett nytt moment inleds. Ett exempel på en sådan övergångspunkt är när introduktionen övergår till ett gemensamt utforskande. Ett
av barnen ställer frågan om vad de ska göra med alla föremålen som Carina
har introducerat vilket leder till att förskollärarens frågor ändrar karaktär. De
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blir mer öppna och ger barnen möjlighet att själva välja bland föremål som
erbjuds och i dialog uttrycka vad de tror ska hända när de lägger ned föremålet i vattnet. Signalen till nästa övergång från det gemensamma utforskandet till barnens eget utforskande sker genom att Carina drar sig tillbaka, lutar
sig bakåt och tystna. Hon överlåter på så vis händelseförloppet till barnen.
Barnen använder de redskap som förskolläraren har valt men det
innehållsliga objekt som introducerats av förskolläraren förändras på olika
sätt.
Ideationell metafunktion

Den rumsliga läromiljön på Galaxen utgörs av en mängd semiotiska resurser
i inomhusmiljön: möbler, leksaker, böcker, bilder, fotografier, barnens teckningar, textilier, kuddar, madrasser, olika material och redskap. I utomhusmiljön finns ett antal olika lekredskap såsom gungor, sandlåda, gungbräda,
klätterställning, rutschkana, träd, buskar och rabatter. Till utomhusmiljön hör
också en plats i den närbelägna skogsdungen dit barnen återvänder varje
vecka. I de olika rummen finns möbler och material som erbjuder barnen
specifika aktiviteter. De semiotiska resurserna har valts ut och ordnats för att
skapa en viss mening på en övergripande nivå, där barnen i såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö möter redskap och material som kommunicerar vad
de förväntas att de ska sysselsätta sig med. Fyra barn ingår i den grupp som
deltar i de naturvetenskapliga aktiviteter som är planerade av förskolläraren.
För genomförandet av den naturvetenskapliga aktiviteten hämtar Carina
läroresurser i barnens närmiljö på barnavdelningen. Materialet består av
leksaker som barnen brukar i sina dagliga lekar och av vardagliga ting såsom
exempelvis legobitar, en krita, ett mynt, en pappersnäsduk, en tygbit och ett
hårspänne. Barnen möter en naturvetenskaplig aktivitet i en kontext som
framstår vara nära deras tidigare erfarenheter. Förskolläraren fokuserar på
identifiering och benämning av föremålen samt att barnen ska gissa om de
flyter eller sjunker. Barnen fokuserar på och brukar det material som förskolläraren inviterar dem till att använda under lärsekvensens två inledande
moment. I det tredje momentet är det barnens utforskande som är centralt
vilket innebär att själva sakfrågan tenderar att förändras och barnen skapar
andra representationer.
Interpersonell metafunktion

Barnen skapar närhet till varandra genom att sätta sig nära varandra i en
cirkel på golvet så att samtliga har ögonkontakt med varandra. Förskolläraren skapar närhet till barnen genom att sätta sig tillsammans med dem
och placera sig i nivå med barnen. Hennes blickriktning tillsammans med tal,
intonation och gestik förstärker närheten till barnen. Förskolläraren ställer
inledningsvis en mängd slutna frågor vilket innebär att det finns ett givet
svar som hon förväntar att barnen ska svara. I övergången till och under det
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gemensamma utforskandet förändras frågornas karaktär utifrån barnens
initiativ. Förskollärarens frågor blir mer öppna så att barnen bjuds in att
reflektera över föremålens funktion och egenskaper i relation till om de
flyter eller sjunker. Genom de mer öppna frågorna involveras barnen mer
och det blir möjligt att i en dialog skapa mening som behandlar de olika
föremålens beskaffenhet. Under introduktionen är det till övervägande del
förskolläraren som kontrollerar vad som ska hanteras, av vem och i vilken
ordning som materialet presenteras. Det sker en förändring i det andra
momentet och under det gemensamma utforskandet då såväl förskollärare
som barn tar initiativ för att undersöka om föremålen flyter eller sjunker. Här
delegerar förskolläraren initiativet i allt större utsträckning till barnen. I det
tredje momentet som utgörs av barnens eget utforskande har förskolläraren
förändrat sin placering vilket leder till att barnen får ett ökat handlingsutrymme. Samtidigt interagerar förskolläraren med barnen genom att fortfarande vara placerad i nivå med dem och ställer frågor som knyter an till
barnens iscensättningar och representationer. Förändringen av förskollärarens placering inviterar barnen till eget utforskande, vilket dominerar
arbetspasset. Förändringen innebär också att barnen organiserar sig på ett
annat sätt än tidigare. Under tiden som barnen arbetar med det egna
utforskandet interagerar barnen med varandra och med förskolläraren.
Textuell metafunktion

Den naturvetenskapliga aktiviteten härleds till verksamhetens lokala historia,
vilket kopplas till förskolans övergripande organisation. De planerade naturvetenskapliga aktiviteterna genomförs vid en viss tidpunkt, en dag i veckan.
Av förskoleavdelningens nitton barn deltar fyra barn i en viss ålder. En konsekvens av en sådan organisation är att ett fåtal barn inviteras till meningsskapande i naturvetenskapliga aktiviteter som är en del av förskolans
målinriktade verksamhet. Den naturvetenskapliga aktiviteten ”Det flyter
eller sjunker” utgörs av tre moment med en tidsmässig tonvikt på barnens
eget utforskande. De läroresurser som representerar det innehållsliga
objektet utgörs av föremål med en nära förankring i barnens vardagsliv. På
så sätt skapas en lärosituation som ska bidra till gynnsamma förutsättningar
för barns meningsskapande. Den ”lilla” naturvetenskapliga aktiviteten som
här analyserats ses som en del av en större naturvetenskaplig diskurs. Det
arbetssätt som barnen möter kännetecknas inledningsvis av identifiering och
benämning. I övriga moment karaktäriseras arbetssättet av att vara utforskande där barnen så småningom tar kontrollen över aktiviteten. Arbetssättet kan härledas till en arbetsgång inom naturvetenskapliga kunskapsområden, gissa först följt av undersökning, vilket här sker på ett lekfullt sätt.
Under det tredje momentet utforskar barnen på egen hand med egna syften
och mål under en kontinuerligt upprepande arbetsprocess. Någon gemensam
uppföljning av barnens eget utforskande ges det inget utrymme för.
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Förskoleavdelningen Vintergatan – läromiljöernas
design
Förskolläraren Lena examinerades under den inledande delen av 1980-talet.
Lena har inte deltagit i någon vidareutbildning inom naturvetenskapliga
kunskapsområden. Hon har ett eget engagemang i sådana frågor och söker
ständigt mer kunskap genom att läsa litteratur och få inspiration av kolleger
som arbetar inom det egna och andra skolområden. Lena har arbetat i flera
olika skolområden under sina yrkesverksamma år. De senaste två åren har
hon arbetat på förskoleavdelningen Vintergatan. Lena samarbetar med förskollärarna på de andra förskoleavdelningarna i frågor som rör hela
förskolans verksamhet. I den vardagliga verksamheten i barngruppen samarbetar Lena med en barnskötare och en vikarierande grundskollärare 1-7.
Barngruppen på Vintergatan består av barn i tre- till femårsåldern.
Byggnaden och den inhägnade gården omgärdas av ett skogsområde.
Baksidan av förskolebyggnaden består av en stor gård med flera lekplatser,
gräsmattor, träd och buskage. En av lekplatserna är utrustad med en stor
rektangulär sandlåda. Vid en annan lekplats finns det gungor. I sluttningen
som vetter mot skogen kan barnen gunga på gungbrädor. Leksaker förutomhusbruk förvaras i ett särskilt utrymme. Här finns exempelvis trehjulingar,
leksakstraktorer, hinkar, spadar och plastformar för lek i sandlådan. Mellan
ett par träd finns ett vindskydd. Vintergatans inomhusmiljö utgörs av flera
mindre rum. Entrén är gemensam med avdelningen intill och rymmer
torkskåp, våtutrymme och toalett. I angränsning till entrén finns ett större
rum som delas av med en träspaljé från golv till tak. Längs väggen närmast
entrén finns skohyllor och förvaringsutrymmen för barnens kläder. Varje
barn har sin egen hylla märkt med barnets namn och en bild som barnet har
valt. Den andra sidan av spaljén utgörs av en öppen yta. Här kan barnen
rumla runt eller ligga och mysa bland kuddar och dynor. I ett mindre rum
intill har barnen ett “dockrum” som är inrett med en leksaksspis, docksäng,
dockvagnar, dockskåp, dockor och andra leksaker med anknytning till docktemat. Det angränsande rummet är ett målarrum. Ett stort bord är placerat
mitt i rummet med stolar runt omkring. Längs väggen finns en diskbänk och
en arbetsbänk som är belamrad med färger, penslar, papper, flirtkulor och
pärlor. Det större rummet leder vidare till ytterligare en öppen yta som är
avdelad med en bokhylla. På hyllplanen ligger det böcker, spel, pussel,
färgpennor, papper och olika leksaker.
I ett hörn av rummet är datorn placerad på ett bord. På bordet och i
hyllorna intill, finns olika datorspel. Det står flera stolar framför datorbordet.
Här vistas oftast flera barn tillsammans och spelar olika spel gemensamt. I
rummet är, förutom datorhörnet, tre cirkelformade bord placerade med sex
stolar runt varje bord. Här äter de vuxna och barnen alla måltider tillsammans. I ett angränsande rum finns en soffa utmed en vägg. Intill soffan
står det boklådor fyllda med sagoböcker. Längs med den andra väggen finns
diskbänk, spis och skåp. Kännetecknande för inomhusmiljön är barnens
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bilder som finns uppsatta i alla rum. Bilderna har olika motiv. En del bilder
är inramade med glas och ram. Ett exempel på ett inramat motiv utgörs av
färgstarka avtryck av lönnblad. Det förefaller som att barnens lek och andra
aktiviteter inte är begränsade till speciella rum eller platser trots leksakernas
placering. Böcker, spel, pussel, dockor, bilar och andra leksaker sprids ut i
samtliga rum och på olika platser beroende på var barnen väljer att vistas
under dagen.
Utmärkande för arbetssättet är att gemensamma kontinuerliga aktiviteter
utgörs av frukost, lunch och mellanmål. Barnen avgör själva om de vill vara
utomhus eller inomhus. De vuxna som arbetar tillsammans på avdelningen
alternerar så att det alltid är en eller två vuxna utomhus om några barn väljer
att vara ute, och en vuxen inomhus. De aktiviteter som Lena har planerat och
initierar, erbjuds barnen att delta i. Om Lena planerat att genomföra en
aktivitet i det intilliggande skogsområdet avgör barnen själva om de följer
med eller inte. Skogsutflykterna sker flera gånger i veckan, vilket innebär att
om något barn har annat för sig den ena dagen och väljer att vara kvar på
Vintergatan, kan skogsutflykten vara intressant en annan dag. Samma
omständligheter råder för andra aktiviteter som planerats av Lena. Barnen
placeras i cirkel under gemensamma aktiviteter. De har inga bestämda
platser och de får själva välja om och när de vill delta. Pojkarna väljer vem
de vill sitta tillsammans med och går oftast tillsammans för att utforska
naturvetenskapliga företeelser utifrån de egna valen av vem de samarbetar
med. Detsamma gäller för flickorna som väljer att sitta tillsammans och
genomför gemensamt de aktiviteter som de bereds möjlighet för och vill
delta i. Under den period som datainsamlingen genomfördes behandlas ett
temaarbete i naturvetenskap som syftar till att följa lövsprickningen och
identifiera olika träd i förskolans närliggande utomhusmiljö. I följande
avsnitt redovisas analysen av två arbetspass.
Vintergatan: Tema ”Knoppisar”

Det av Lena planerade temaarbetet om trädens knoppar pågår under en
tidsrymd av fem veckor i april-maj. Som utgångspunkt och inspiration för
temaarbetet använder Lena en lärobok Rapp (2005) som handlar om trädens
knoppar. Arbetet inleds en morgon i april. Introduktionen sker såväl i inomsom i utomhusmiljö invid vindskyddet då så gott som hela barngruppen
deltar. Några av barnen sitter under vindskyddets tak medan den större delen
av barngruppen samlas framför Lena. Inledningsvis berättar Lena om olika
träd. Hon visar en kvist av en björk och beskriver de begynnande knopparnas
egenskaper. Under tiden som Lena berättar lämnar några barn gruppen och
går iväg till sandlådan, åtföljda av barnskötaren. Under introduktionen
sjunger Lena en sång som handlar om trädens knoppar. Barnen försöker
sjunga med i sången och därefter får de ta del av ett bildmaterial som Lena
gjort i ordning utifrån lärobokens föreskrifter. Bilderna som representerar
trädens knoppar har getts mänskliga egenskaper (ögon, mun, hår, armar etc.)
121

enligt lärobokens bilder och knyter an till sångens benämningar på olika
knoppar Vasse aspe, Eka papiljott, Lilla fröken björk etc. Inledningsvis
förfogar Lena över de redskap som barnen senare får tillgång till för att utforska trädens knoppar. Redskapen utgörs av två förstoringsglas och faktaböcker om växter. Förstoringsglasen är av traditionell karaktär med ett
handtag av trä och ett cirkelformat förstoringsglas. I faktaböckerna finns
fotografier och bilder av olika träd, knoppar och löv samt en faktatext. Under
genomförandet av temaarbetet finns de två förstoringsglasen och faktaböckerna alltid tillgängliga för barnen.
Så gott som varje dag under veckorna arbetar barnen med någon form av
aktivitet som knyter an till trädens knoppar. En uppgift som genomförs i
inomhusmiljö består i att barnen ska tillverka “knoppisar” med hjälp av
toalett- och hushållspappersrullar, flirtkulor och bomull som de målar i färgglada färger med utgångspunkt i bildmaterialet i läroboken. De tredimensionella figurerna knyter an till sångtexten och bilderna som Lena har introducerat tidigare. Därutöver används ”knoppisfigurerna” i en improviserad
teater som Lena genomför tillsammans med några barn som vill medverka.
I rummet där barnen äter sina måltider gör Lena och barnen i ordning en
utställning tillsammans. På väggen sätter de upp bilderna på “knoppisar”
som Lena producerat utifrån lärobokens föreskrifter. I anslutning till varje
bild placeras en kvist av det till bilden tillhörande trädet. På en hylla under
bilderna finns plats för barnens tredimensionella “knoppfigurer”. I anslutning till utställningen har förskolläraren placerat de två förstoringsglasen och
faktaböcker om träd som innehåller fotografier på olika träd och tecknade
färgglada bilder på knoppar. Barnen leker med sina “knoppfigurer” och
ägnar en hel del tid till att använda förstoringsglasen och observera de olika
kvistarna som är uppsatta på väggen. Under varje aktivitet som initieras av
barnen eller Lena fokuseras samma innehållsliga aspekt, att benämna trädens
knoppar och klassificera dess egenskaper. Tabellen nedan visar sekvensering
och tempo under ett arbetspass då barnen tillverkar knoppfigurer och därpå
framträder i en teater då de tredimensionella figurerna används som handdockor.
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Tabell 2. Sekvensering och tempo i inomhusmiljö på Vintergatan.

Tid

Moment

Händelse

5 minuter

Introduktion,
bilduppgift

Försk.lär. introducerar knoppfigurerna.
Berättar. Visar bilder ur läroboken.
Presenterar material och färger. Några barn
väljer att börja direkt.

30
minuter

Tillverkning av
knoppfigurer.

Barnen placerar sig flickor resp. pojkar.
Försk.lär. introducerar vilket material som
barnen ska använda och hjälper barnen att
tillverka knoppfigurerna. Nya barn
tillkommer. Försk.lär. introducerar på nytt.

10
minuter

Knoppteater och sång

Försk.lär. och ett par av barnen startar
knoppteatern. Försk.lär. avgör vem som
deltar i skådespeleriet. Övriga barn utgör
publik. Försk.lär. leder genomförandet av
teatern. Momentet avslutas med sången om
knopparna.

Av tabellen framgår att förskollärarens introduktion sker under en relativt
kort tidsrymd och att barnens tillverkning av knoppfigurerna dominerar
tidsdispositionen av arbetspasset. Värt att notera är att barnens delaktighet i
aktiviteterna skiftar. Under introduktionen tillkommer det barn till gruppen,
vilket innebär att Lenas introduktion överlappar momentet med själva tillverkningen av ”knoppfigurerna”. Då flera av barnen är färdiga med uppgiften tar förskolläraren initiativet till att spela en knoppteater. Förskolläraren avgör vilka barn som deltar i skådespeleriet. De övriga barnen i barngruppen utgör publik. Tillsammans med en av pojkarna leder förskolläraren
händelseutvecklingen i skådespeleriet.
En liknande sekvensering av moment kan skönjas under ett annat
arbetspass som sker i utomhusmiljö i den närbelägna skogsdungen. När Lena
går ut i skogsområdet intill förskolan tillsammans med en grupp barn, tar
hon med de två förstoringsglasen och faktaböcker. I skogsdungen har man
en speciell samlingsplats där arbetspasset inleds. Här avsätter Lena tid för
förberedande moment som knyter an till tidigare iakttagelser och samtal om
trädens knoppar och ger barnen muntlig feedback på de iakttagelser som
barnen refererar till. Efter en kort introduktion av Lena utforskar barnen
trädens knoppar. Förstoringsglasen alternerar mellan barnen. I sådana
aktiviteter följer Lena oftast med barnen som använder förstoringsglasen och
resonerar tillsammans med dem kring deras upptäckter. Utflykten avslutas
alltid med en gemensam samling då barnen sitter i en cirkel tillsammans med
Lena och resonerar kring de iakttagelser som de har gjort kring trädens
knoppar. I tabellen på nästa sida framgår tidsdisposition, moment och
händelser under arbetspasset.
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Tabell 3. Sekvensering och tempo i utomhusmiljö på Vintergatan.

Tid

Moment

Händelse

7 minuter

Promenad till
samlingsplatsen i
skogsdungen.

De barn som väljer att gå till
skogsdungen följer med frsk.lär. Går
tillsammans.

8 minuter

Introduktion. Sång.

Barnen sätter sig i en cirkel. Frsk.lär.
sitter tillsammans och i nivå med
barnen. Visar bilder på olika träd i
faktaböcker. Poängterar egenskaper
hos trädens knoppar. Storlek och
färg. Sjunger sången tillsammans
med barnen. Har med två
förstoringsglas. Berättar för barnen
att de ska leta efter knoppar.

30 minuter

Barnens utforskande.

Barnen sprider ut sig inom ett
område. Tittar på knoppar. Barnen
turas om att använda
förstoringsglasen och titta på olika
knoppar . Ropar på frsk.lär. Frsk.lär.
ger muntlig feedback.

10 minuter

Uppföljning.

Försk.lär. uppmanar barnen att
samlas, sitter i cirkel. Lena leder
samtalet. Barnen berättar om sina
iakttagelser – anger knoppar som de
har sett.

9 minuter

Promenad till förskolan.

Gemensam promenad tillbaka.
Barnen uppmärksammar skräp i
naturen, björk, tussilago.

Tabell 3 visar en skillnad i sekvensering av moment i jämförelse med tabell
2 vilket innebär att förskolläraren inviterar barnen till eget utforskande i
större utsträckning under arbetspasset i utomhusmiljön. Förskollärarens
introduktion och den avslutande gemensamma uppföljningen sker under en
kortare tidsrymd. Utfallet av analysen visar att barnens eget utforskande
utgör ett viktigt didaktiskt element i lärsekvensen. Under genomförandet av
olika moment ger Lena barnen kontinuerlig muntlig feedback med utgångspunkt i barnens iakttagelser och frågor.
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Ideationell metafunktion

Läromiljöernas övergripande design på Vintergatan kännetecknas av en
mängd semiotiska resurser. Inomhusmiljön karaktäriseras av ett par mindre
rum och en större öppen yta med möbler, leksaker och material som
utmärker vilken typ av aktivitet som förskollärarna förväntar att barnen ska
engagera sig i. Utomhusmiljön karaktäriseras av öppna ytor och lekredskap
såsom gungor, sandlåda, rutschkana, gungbräda vilka är placerade på olika
områden på förskolegården. Det planerade naturvetenskapliga temaarbetet
iscensätts av förskolläraren och genomförs i inom- och utomhusmiljö.
Förskolläraren planerar det naturvetenskapliga temaarbetet med utgångspunkt i en lärobok. Lena introducerar temaarbetet med hjälp av lärobokens
bilder och en sång. Syftet med de naturvetenskapliga aktiviteterna utgörs av
att barnen ska identifiera olika träd, knoppar och känna till dess egenskaper.
Det material som erbjuds barnen och som förskolläraren kopplat till
temaarbetet utgörs av kvistar från träd i förskolans närmiljö, kopierade bilder
som Lena har färglagt och en sång som används enligt lärobokens
föreskrifter. I några av aktiviteterna såsom till exempel tillverkning av
knoppfigurer deltar samtliga barn på förskollärarens uppmaning. I andra
aktiviteter väljer barnen själva om de vill delta eller inte, vilket ställer frågan
som rör barns medinflytande i förgrunden. Barnen använder de
förstoringsglas, bilder och material till knoppisfigurerna som förskolläraren
erbjuder dem att använda.
Interpersonell metafunktion

Den rumsliga utformningen ger barnen möjlighet att placera sig efter kön.
En sådan placering sker enligt barnens egna val, vilket kan vara både
medvetet och omedvetet ur såväl barnens som förskollärarens perspektiv.
Pojkarna placerar sig tillsammans vid ett av borden eller vid en del av bordet
och flickorna vid en annan del. Under genomförandet av vissa lärarledda
uppgifter i utomhusmiljön är det mer blandad könsfördelning i grupperingarna. Lena och andra vuxna som arbetar på förskoleavdelningen alternerar med
varandra utifrån barnens önskemål i frågor som exempelvis rör sagostunder
och lek i utomhusmiljön. Barnen skapar närhet till förskolläraren genom att
placera sig så nära henne som möjligt och rikta blicken mot henne och ha en
ögonkontakt med henne. Ofta sker placeringen i form av en cirkel.
Förskolläraren placerar sig alltid i nivå med barnen så att de har ögonkontakt
med varandra och skapar på så vis närhet genom sin placering, blick, gestik,
tal och intonation.
I inomhusmiljön sitter Lena alltid tillsammans med barnen på golvet
under tiden som de behandlar det naturvetenskapliga temat, trädens knoppar.
När en faktabok eller bilder används håller Lena alltid boken så att bilderna
vänds mot barnen. När hon bläddrar till en ny sida sker det med boken vänd
mot barnen. Då hon introducerar sången sker det på ett lekfullt sätt, med
hjälp av det kopierade och av Lena färglagda bildmaterialet ur läroboken,
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samtidigt som hon pekar på de avbildade knopparnas egenskaper i den
ordning som de behandlas i sången. I utomhusmiljön råder liknande omständigheter. Lena samlar alltid barnen omkring sig och placerar sig själv i nivå
med barnen. Förskolläraren inleder de naturvetenskapliga aktiviteterna med
tidsmässigt korta introduktioner som rymmer inslag av öppna och slutna
frågor. En del av frågorna ställs på ett sådant sätt att förskolläraren förväntar
ett specifikt svar medan andra frågor handlar om de funderingar som barnen
kan ha. Barnen bjuds återkommande in till dialog av egna reflektioner i
relation till det som behandlas. Under arbetspassen i skogsdungen disponerar
barnen ett längre tidsutrymme för eget utforskande tillsammans med varandra. De väljer själva med vilken kamrat eller vilka kamrater de arbetar tillsammans med. Under barnens eget utforskande finns Lena i deras närhet och
förflyttar sig mellan barnen som påkallar hennes uppmärksamhet. Barnens
utforskande kommenteras av förskolläraren med en koppling till läroboken
eller till barnens erfarenheter och direkta iakttagelser.
Textuell metafunktion

Organisationen av verksamheten hör samman med förskolans lokala historia
och måluppfyllelse. Förskolläraren betonar barnens inflytande i förskolans
vardag, leken och betydelsen av att barn ska få möjlighet att vistas i naturen.
De naturvetenskapliga aktiviteterna genomförs som ett temaarbete under fem
veckor och kan härledas till en större naturvetenskaplig diskurs vilket
kopplas till läroboken som förskolläraren har som utgångspunkt för sin
planering och de aktiviteter som erbjuds barnen. Aktiviteterna som erbjuds
barnen i de olika momenten är formade av läroboken. Den är publicerat i
syfte att användas inom undervisning i naturvetenskap i grundskolans
tidigare år. Läroboken har producerats av en författare, i linje med intressen
som återfinns hos företrädare inom en naturvetenskaplig kontext, vilket leder
till att de aktiviteter som erbjuds barnen kan härledas till en vidare naturvetenskaplig diskurs. På Vintergatan genomförs arbete inom det naturvetenskapliga temat vid flera tillfällen under veckan. Barnen väljer själva i vilka
aktiviteter de vill delta, men förskolläraren har kontrollen i frågor som rör
innehåll, genomförande, val av läroresurser och uppföljande moment. Temaarbetet präglas av förskollärarens och barnens vilja att uppnå ett specifikt
mål vilket utgörs av att barnen ska identifiera, benämna och beskriva
specifika egenskaper hos träd i förskolans närmiljö. Arbetssättet kan kopplas
till observation och klassificering inom naturvetenskap, vilket här sker på ett
lekfullt sätt.

Förskoleklassen Kometen – läromiljöernas design
Förskoleklassen Kometens lokaler är belägna i en F-6 skola. En F-6 skola
innebär att barn- och elevgrupperna utgörs av förskoleklass till och med
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grundskolans årskurs 6. Skolan ligger mitt i ett bostadsområde. Barnens
utomhusvistelse sker på skolgården tillsammans med skolbarnen i årskurs 13. F-6 skolans utomhusmiljö kännetecknas av stora asfalterade ytor som
avgränsas av uppväxta träd och planterade buskar. I närheten till den del av
skolhuset där förskoleklassen har sin hemvist finns en sandlåda och en
gungställning. Barnen har tidigare gått i två olika förskolor och på olika
förskoleavdelningar. I och med starten i förskoleklassen har sexåringarna
från de båda förskolorna placerats i en grupp, förskoleklassen. I förskoleklassen arbetar Mats och Anna som examinerades som förskollärare under
den inledande delen av 1980-talet. De har samarbetat med varandra i
förskoleklassen sedan 1998, det år då läroplansreformen för förskoleklassen
genomfördes.
Varje hösttermin startar de med en ny barngrupp, som består av
sexåringar från två förskolor. Under ett år går barnen tillsammans i förskoleklassen. Därefter byter barnen lärare och lokaler på nytt och börjar i årskurs
1. En eftermiddag i veckan har de båda förskollärarna tid för en gemensam
planering. Något närmare samarbete med barngruppen och läraren i årskurs
1 förekommer inte. De båda förskollärarna har särskilda ansvarsområden i
verksamheten och Mats är särskilt engagerad i frågor som rör naturvetenskap. Han har deltagit i ett par kurser inom naturvetenskap som anordnats av
högskola och universitet. Mats förklarar att de innehållsliga frågorna i de
aktiviteter han genomför tillsammans med barnen, för det mesta rör djur och
natur. Under sin fritid har Mats samlat en mängd olika material som förvaras
i skåpen i förskoleklassens lokaler. Han har en samling med vingar och klor
från olika fåglar, uppstoppade fåglar och andra samlingar av insekter som
engagerar barnen. Barnen som går på Kometen delar korridor med barngrupper i årskurs 1-3 och skolans fritidsverksamhet för barn i grupperna F-3
(förskoleklass – årskurs 3). Flera av barnen inleder dagen i fritidsverksamheten innan de startar aktiviteterna på Kometen, klockan åtta på
morgonen. Förskoleklassens verksamhet är schemalagd mellan klockan
08.00 till klockan 13.00. Därefter fortsätter barnen sina aktiviteter på
“fritids”. Under veckan har flera barn i förskoleklassen andra aktiviteter
inplanerade på schemat, vilket innebär att de lämnar barngruppen. Sådana
aktiviteter sker olika dagar och tider i veckan vilket påverkar den verksamhet
som planeras av Mats och Anna. En förmiddag i veckan går barnen och
förskollärarna till ett närbeläget skogsområde där barnen erbjuds lekaktiviteter och att utforska naturvetenskapliga företeelser. Under förmiddagen dagen
därpå sker en uppföljning av föregående dags naturvetenskapliga iakttagelser
med utgångspunkt i de frågor som barnen har ställt av vilka förskollärarna
väljer de som förefaller ha varit de centrala.
I inomhusmiljön har barnen och förskollärarna två rum till sitt förfogande.
Från korridoren kommer barnen in i ett rum som är möblerat med två bord
som är placerade så att de bildar ett långbord samt ett cirkelformat större
bord. Här sker olika aktiviteter samtidigt. En del av barnen ritar, andra spelar
spel, lägger pussel eller arbetar med material avsett för lärande inom språk
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(svenska) eller matematik. Utmed väggen intill långbordet finns arbetsbänk,
diskbänk, spis, kyl- och frysskåp. Den motsatta väggen består av stora
fönster som vetter ut mot ett buskage och ett flerfamiljshus. Ett hyllsystem i
flera sektioner delar av rummet i två delar. I en sektion har varje barn en
egen låda för att förvara sina saker. I en annan sektion finns olika material
såsom papper, blyertspennor, saxar, färgpennor och kritor. I ytterligare en
annan del har barnen tillgång till böcker, spel och pussel. Böckerna består av
ett blandat utbud. Barnen kan välja bland sagoböcker, faktaböcker med
innehåll som fokuserar djur, natur, växter, insekter och hur olika tekniska
redskap fungerar. På en lägre hyllsektion står ett akvarium med växter som
hämtats från skogen. Framför den lägre hyllsektionen är en soffa placerad.
Här finns alltid barn som ensamt, eller i samvaro med varandra tar del av
böckernas innehåll. En dator är placerad på ett bord intill en vägg. Intill
datorn ligger datorspel med tonvikt på språkträning. På väggarna finns
barnens bilder med olika motiv.
Det angränsande rummet utgörs av en öppen planlösning med en stor fri
golvyta. I det ena hörnet av rummet finns ett rymligt uppbyggt loft i trä. En
stege leder upp till loftet som är inrett med tjocka madrasser och färgglada,
stora fluffiga kuddar. Här pågår det kuddkrig titt som tätt och stundvis tjänar
loftet som läsplats för barnen. Under loftet har barnen tillgång till olika
leksaker. Här finns bland annat en dockvagn, dockor, bilar och byggklossar.
I övrigt är rummet sparsamt möblerat. I det här rummet samlas barnen varje
morgon tillsammans med Mats och Anna. Under den gemensamma samlingen är barnen placerade i en cirkel. Det är endast under samlingen som
barnen har bestämda platser. I andra gemensamma aktiviteter bestämmer
barnen själva var de vill sitta. Pojkarna sätter sig tillsammans vid ett av
borden eller vid en del av bordet och flickorna vid en annan del.
Kometen: Spår i skogen

Dagarna på Kometen inleds med en samling som startar klockan 08.00 på
morgonen. Ett återkommande inslag utgörs av att Mats spelar gitarr och
tillsammans med barnen sjunger han och Anna olika sånger. Andra återkommande inslag är närvaro och datum. Under de arbetspass som datainsamlingen genomfördes har Mats, Anna och barnen diskuterat frågor inom
naturvetenskapliga kunskapsområden. Samtalen har fokuserat upptäckter
som några av barnen gjort under skogsutflykten dagen innan eller under
föregående veckas skogsutflykt.
En förmiddag i veckan, promenerar hela barngruppen till ett närbeläget
skogsområde efter samlingen. I Mats ryggsäck förvaras material som
exempelvis pincett, plastburkar för insamling av växter och insekter samt
faktaböcker som Mats har valt utifrån avsedda aktiviteter. Under promenaden är det många uppehåll på grund av olika företeelser som intresserar
barnen. I skogen har barnen och lärarna en bestämd plats, som de återvänder
till varje vecka. Ankomsten till platsen inleds med en gemensam stund för
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vila efter promenaden för att äta en medhavd matsäck. Under tiden som de
äter matsäcken påkallar Mats barnens uppmärksamhet och behandlar olika
aspekter av allemansrätten. Barnen uppmanas att vara rädda om växterna, att
inte bryta av några kvistar eller grenar. De specifika naturvetenskapliga
aktiviteter som Mats genomför tillsammans med barnen under skogsutflykten har sin upprinnelse i barnens iakttagelser. Det kan röra sig om att ett par
av barnen har uppmärksammat något specifikt objekt under skogsutflykten
veckan innan och som Mats har utgått ifrån för att förbereda en aktivitet i
syfte att undersöka det för barnen intressanta objektet närmare. En sådan
aktivitet kan bilda utgångspunkt för uppföljande naturvetenskapliga aktiviteter som alltid sker onsdag förmiddag, dagen efter skogsutflykten. I tabellen
nedan redovisas utfallet av analysen som behandlar sekvensering och tempo
under en skogsutflykt.
Tabell 4. Sekvensering och tempo under en skogsutflykt.

Tid
20
minuter

Moment
Promenad till
skogsdungen.

10
minuter

Samling. Matsäck.

60
minuter

Lek. Barnens
utforskande.

30
minuter

Introduktion.
Gemensamt
utforskande.

15
minuter

Samling/uppföljning.

20
minuter

Promenad till skolan.

Händelse
Stannar då barnen uppmärksamar
gräsänder/frusna brännässlor/vattendrag,
vattenpölar isbildning.
Sitter tillsammans och äter medhavd
matsäck. Försk.lär. talar om att man ska
vara försiktig i naturen. Barnen sprider ut
sig över ett område då de ätit färdigt.
Olika aktiviteter pågår samtidigt. Barnen
ropar på frsk.lärarna. Frsk.lär. rör sig mellan
olika grupper. Mats (frsk.lär) ropar på två
flickor, Jenny och Maria. Går tillsammans
mot en stubbe som flickorna
uppmärksammat veckan innan. Flera barn
följer med.
Mats inväntar barnen. Barnen sitter i cirkel
runt stubben. Mats sitter i nivå med barnen.
Visar på träflisor runt stubben. Diskussion.
Mats visar bilder i faktaböcker. Spår av
hästmyror och en spillkråka.
Samtliga barn återsamlas. Barnen berättar
vad de har sysselsatt sig med. Samtal om
”spännande” upptäckter. Frsk.lär. påtalar att
inget skräp får lämnas kvar.
Gemensam promenad. Stannar vid
brännässlorna, vattendraget, vattenpölar
med isbildning och gräsänderna.

Utfallet av analysen visar att tid som disponeras för barnens eget utforskande
dominerar arbetspasset. Förskollärarna har ingen gemensam introduktion
kring något tema utan barnens bereds ett omfattande tidsutrymme för eget
utforskande och lek. Värt att notera i ovanstående exempel i utomhusmiljö är
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överlappningen mellan barnens eget utforskande och det av läraren initierade
och gemensamma utforskandet. I det gemensamma utforskandet knyter
läraren an till en företeelse som två av flickorna visat intresse för under
utflykten föregående vecka. I det gemensamma utforskandet deltar de båda
flickorna som initierat aktiviteten föregående vecka efter att läraren påkallat
deras uppmärksamhet, samt de barn som själva väljer att delta.
Mats har förberett det gemensamma utforskandet och har med sig faktaböcker med bilder på fåglar och insekter. Mats visar barnen specifika företeelser och leder aktiviteten. På Mats uppmaning avslutas aktiviteten. De
båda förskollärarna markerar övergången mellan barnens lek och eget utforskande med höga rop för att samla alla barnen för en gemensam samling.
Under samlingen lyssnar Mats och Anna på barnens berättelser om vad de
har sysselsatt sig med. Här ställer förskollärarna frågor som knyter an till
barnens upplevelser. Arbetspasset avslutas med den gemensamma promenaden tillbaka till skolan då isbildningen i kanten av vattendraget, på vattenpölarna, de frusna brännässlorna och gräsänderna uppmärksammas på nytt.
Morgonen, dagen därpå, inleds med en samling som syftar till att
behandla utforskandet av spåren runt stubben som Mats, Jenny, Maria och
några av de andra barnen sysselsatte sig med under skogsutflykten. Under
samlingen gör Mats barnen uppmärksamma på särskilda företeelser som han
har valt utifrån sitt resonemang tillsammans med barnen. Med olika läroresurser som utgörs av bilder i fågelböcker och en saga riktar Mats barnens
uppmärksamhet mot specifika aspekter såsom fjäderdräkt, näbb och klor.
Han berättar om varför näbben är vass och beaktar vidare fjäderdräktens
olika färger. Efter en stund introducerar Mats en uppstoppad gröngöling.
Barnen ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter och ställer frågor i som
knyter an till spår av djur, erfarenheter av och upplevelser med fåglar.
Därefter arbetar barnen med uppgifter som har planerats av de båda lärarna
och som syftar till att behandla specifika egenskaper hos fåglar. I tabellen på
nästa sida framgår den tidsrymd som disponeras för olika moment under lärsekvensen.
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Tabell 5. Sekvensering och tempo i inomhusmiljö på Kometen.

Tid
20 minuter

Moment
Samling

70 minuter

Lek. Utforskande.

Händelse
Gemensam samling. Barnen sitter i
cirkel. Frsk.lär. sitter tillsammans
med och i nivå med barnen. Närvaro.
Sång. En av flickorna visar
fotografier. Samtal om föregående
dags iakttagelser runt stubben. Mats
läser en saga om spillkråkan. Mats
visar bilder ur en faktabok. Mats
introducerar en uppstoppad
gröngöling. Mats ställer öppna och
slutna frågor. Barnen iakttar de
resurser som Mats erbjuder, ställer
frågor.
Barnen väljer aktivitet, rita av den
uppstoppade gröngölingen, lägga
pussel, datorspel, leka. Mats –
identifiering av vingar och klor från
olika fåglar. Barnen omskapar och
nyskapar representationer. Barnen
ställer frågor. Fågelbok.

Av tabellen framgår att den gemensamma samlingen genomförs under en
tidsrymd som omfattar tjugo minuter. Mats leder aktiviteten. Mats introducerar barnen till nästa moment i slutet av samlingen och när han och Anna
reser sig upp innebär det en övergångssignal till de fortsatta aktiviteterna, lek
och fortsatt utforskande. Nu väljer barnen vad de vill sysselsätta sig med. I
de av förskollärarna planerade uppgifterna karaktäriseras arbetssättet av att
aktiviteterna genomförs i mindre grupper.
Barnen vandrar mellan Anna och Mats för att ta del av de uppgifterna
som de erbjuds och avgör om de vill ta del av uppgifterna eller inte. Om de
väljer att göra något annat så engagerar barnen varandra i olika aktiviteter
såsom exempelvis lek i myshörnan, datorspel, lägga pussel eller läsa böcker.
Alla moment är tydligt inramade av Mats som gör likartade val för att
signalera att ett nytt moment inleds. Med en högre röst än tidigare annonseras det nya.
Ideationell metafunktion

Inomhusmiljön på Kometen utgörs av två rum som tydligt anger vad barnen
förväntas att sysselsätta sig med. Det är endast förskoleklassens barn som
deltar i aktiviteterna. Något samarbete med barngrupperna i årskurs 1 - 3 och
deras lärare förekommer inte. När barnen har gått ett år i förskoleklassen
byter de lokal, barngrupp och lärare. De båda förskollärarna tar då emot ny
barngrupp med barn från flera förskoleavdelningar. Förskollärarna planerar
de naturvetenskapliga aktiviteterna med utgångspunkt i barnens frågor av de
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företeelser som barnen uppmärksammar under skogsutflykten. I förskoleklassen finns en mängd semiotiska resurser för aktiviteter inom naturvetenskapliga kunskapsområden. I inomhusmiljön utgörs en stor del av de resurser
som Mats väljer att erbjuda barnen de samlingar av objekt som han har tagit
med till förskoleklassen såsom bilder och fotografier ur faktaböcker, sagor,
en uppstoppad gröngöling, vingar, klor och näbbar från olika fåglar.
En av förskollärarna Mats, leder de naturvetenskapliga aktiviteterna och
väljer dess innehåll med utgångspunkt i de frågor som ett par av barnen har
ställt eller ställer under de naturvetenskapliga aktiviteterna. I de exempel
som redovisas ovan identifierar förskollärarna och barnen brännässlor, gräsänder och is på vattenpölar och i kanten av ett vattendrag, vilket har sin
upprinnelse i några av barnens iakttagelser under promenaden till skogen.
Under det av förskolläraren planerade arbetspasset i utomhusmiljö, uppmanar Mats de två flickorna som initierat den planerade aktiviteten att delta
medan övriga barn väljer om de vill delta eller inte. Samtliga barn i barngruppen deltar i den gemensamma samlingen dagen därpå och tar del av den
aktivitet som Mats och några av barnen har sysselsatt sig med under skogsutflykten föregående dag. Det är Mats som har kontrollen under genomförandet av de naturvetenskapliga aktiviteterna i utomhusmiljön och under
den gemensamma samlingen dagen därpå, i inomhusmiljön. Under observationen och klassificeringen av fågelvingar och klor sker en förändring som
innebär att barnen tar initiativ till den fortsatta aktiviteten.
Interpersonell metafunktion

Rummens utformning, som de har arrangerats av Mats och Anna, pekar i
likhet med de ovan redovisade förskolorna på en preferens för öppna och
jämbördiga interaktionsformer. Bord och stolar är formerade så att barnen
och förskollärarna kan ha ögonkontakt med varandra om de sitter vid samma
bord. Förskollärarnas placering är i jämnhöjd med barnen i de aktiviteter
som genomförs. De samlar barnen i en cirkel så att samtliga kan se varandra
i såväl inomhus som i utomhusmiljö under gemensamma stunder. I cirkeln
sitter samtliga deltagare i nivå med varandra. Under den gemensamma
samlingen på morgonen har barnen sina bestämda platser i cirkeln. Placeringen beslutas av förskollärarna och utgörs av en princip som innebär varannan pojke och flicka, i så stor utsträckning som barngruppens konstellation
ger möjlighet till. Under övriga aktiviteter väljer barnen vem de sitter tillsammans med vilket genererar par- och gruppkonstellationer som domineras
av flickor respektive pojkar. Förskollärarna ställer öppna frågor som bjuder
in barnen till reflektion av de objekt som fångar intresset. De ställer också
slutna frågor vilka anger ett förväntat svar. Här sker en pendling i interaktionen mellan förskollärarna och barnen i relation till de naturvetenskapliga
företeelser som observeras. I vissa skeenden är det barnens frågor som ges
utrymme och i andra skeenden är det förskollärarnas eller en förskollärares
frågor som dominerar skeenden inom ett moment. I de stunder som Mats
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använder böcker som läroresurs är han mån om att vända bildsidorna mot
barnen samtidigt som han har ögonkontakt med barnen. Mats berättar om
spillkråkans egenskaper och bjuder in barnen till reflektion kring de aspekter
som behandlas. Övergångarna mellan de olika momenten framgår tydligt i
Mats verbala yttranden och kan utgöras av höga rop respektive lågmälda
röstlägen vilka samtliga tjänar som en indikator på ett skifte i skeendet.
Textuell metafunktion

De av förskollärarna planerade naturvetenskapliga aktiviteterna genomförs
på schemalagd tid under två förmiddagar i veckan. Vikten av barns vistelse i
naturen framgår tydligt i förskollärarnas planering samt en kontinuerlig uppföljning av densamma. Aktiviteterna genomförs inom en viss tidsrymd som
kopplas till övergripande organisatoriska faktorer för förskoleklassens verksamhet. Faktaböcker tillsammans med tillvaratagna objekt i naturen framgår
som viktiga läroresurser. Arbetspassen kännetecknas av en tydlig inledning
och avslutning av gemensamma aktiviteter inom ramen för vissa moment
som domineras av förskollärarens ledning. Möjligheten för barnen att själva
välja om de vill delta eller inte i de av förskollärarna erbjudna aktiviteterna
innebär att vissa barn ges större möjligheter för meningsskapande i naturvetenskap än andra. Användningen av läroresurser och arbetssättet kan härledas till observation och klassificering. Mats uppmanar barnen att ställa
hypoteser och leder dem därefter vidare med frågor och användning av
faktaboken för att identifiera och klassificera specifika egenskaper hos de
objekt som de tillsammans studerar. De av förskolläraren planerade momenten kan förändras utifrån barnens initiativ och frågor vilket blir särskilt
framträdande under det utforskande momentet i inomhusmiljön. Lärsekvensen i inomhusmiljön visar på en avsaknad av en gemensam uppföljning där
barnen ges möjlighet att föra ett reflekterande resonemang kring sina
iakttagelser. Vid vissa tillfällen är förskolläraren lyhörd för barnens frågor
och ger utrymme för diskussion men riktar barnens uppmärksamhet åter mot
avsett innehållsligt objekt. Barnen nyttjar de materiella läroresurser som
förskollärarna introducerar och omskapar innehållsligt objekt.

F-1 Jupiter – läromiljöernas design
Grundskolan är en F-6 (förskoleklass - årskurs 6) skola som är centralt
belägen i en kommun. Utomhusmiljön kännetecknas av flera större skolhus
och stora asfalterade ytor. På en avgränsad yta invid skolhuset där F-1
(förskoleklass - årskurs 1) Jupiter har sin hemvist finns en gungställning. På
en annan yta finns en bollplan. Barnen och deras lärare Kerstin, håller till ett
par våningar upp i skolhuset. Korridoren delas av två barngrupper, båda
barngrupperna utgörs av förskoleklass - årskurs 1. I korridoren finns en
diskbänk, en toalett och ett materialrum där olika spel, pussel och böcker
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förvaras. Utanför varje klassrum finns en hylla med krokar för barnens
kläder, en skohylla och ett bord med några stolar. Här finns också ett
torkskåp där barnen kan hänga in våta ytterkläder. Klassrummet där barnen i
förskoleklass - årskurs 1 (F-1) Jupiter går ligger i den nedre delen av
korridoren. Kerstin utbildade sig till lågstadielärare för årskurs 1-3 under den
inledande delen av 1970-talet. Hon har arbetat i olika skolor under sina
yrkesverksamma år. De senaste tjugo åren har hon arbetat på den aktuella
skolan. Kerstin har inte deltagit i eller erbjudits någon fortbildning inom
naturvetenskap. Ämnesområdet har dock alltid utgjort ett viktigt innehåll i
undervisningen. År 1996 fick Kerstin kännedom om NOT-projektet 7 och en
konferens för lärare i Stockholm. Rektor på skolan biföll Kerstins önskan att
få delta på konferensen. Under konferensen kom Kerstin i kontakt med
företrädare för Luleå tekniska universitet 8 och läromedlet ”Lek med teknik”
vilket var en del av projektet ”Teknikens hus” som genomfördes under åren
1980-85 (Almqvist m.fl., 1986). Sedan år 1996 har Kerstin undervisat i NO
med stöd i detta läromedel.
Kerstins barngrupp består av nio barn i årskurs 1 och elva barn som går i
förskoleklassen. I föreliggande undersökning medverkar barnen i årskurs 1.
Barnen i förskoleklassen har andra aktiviteter inplanerade då NO-lektionerna
genomförs. En förklaring till att förskoleklassens barn inte deltar är enligt
Kerstin att barngruppen blir för stor för att genomföra experiment och att
förskoleklassens barn är något för unga. Vid dessa tillfällen genomför de
andra aktiviteter tillsammans med en förskollärare. Barnen i årskurs 1 känner
varandra och Kerstin. De har delat skolvardagen under 1,5 år då
datainsamlingen genomfördes. En del av verksamheten planerar Kerstin
tillsammans med andra lärare på skolan som arbetar i årskurs F-1 och 2-3.
Undervisning som rör naturvetenskap planerar Kerstin ensam. På sin fritid
och på eget initiativ har Kerstin deltagit i kursverksamhet med fokus på
naturvetenskap och teknik för lärare. Kurserna har inte varit arrangerade av
högskola eller universitet. Det material som är nödvändigt för att genomföra
undervisningen inom naturvetenskapliga kunskapsområden tar Kerstin med
sig hemifrån. När det behövs något specifikt material kontaktar hon lärare
inom gymnasieutbildningen. Enligt Kerstin är det aldrig några problem att få
låna något material, men mycket tid går åt till förberedelser av lektionerna.
Klassrummet används av Kerstin och barnen som går i F-1 Jupiter. Längst
fram i klassrummet är lärarens kateder placerad. Barnen sitter runt bord som
har olika former. Tre av borden har en oval form och är placerade med kortänden mot lärarens kateder. Vid varje ovalt bord är sex barn placerade.
Placeringen innebär att några av barnen sitter med ryggen vänd mot Kerstin
och måste vrida sig på stolen för att kunna interagera med Kerstin då hon
genomför någon form av aktivitet från katedern vilket innebär att inter7

Utbildningsprojekt Naturvetenskap och Teknik, som anordnades av Skolverket och
Högskoleverket år 1993-1998 med en förlängning under perioden 1998-2003 (se kapitel 1, s
14).
8
Projektet genomfördes vid dåvarande Högskolan i Luleå.
134

aktionsmöjligheterna begränsas. Några av barnen sitter också med ryggen
vänd mot sina kamrater vid de andra borden i klassrummet. Det får till följd
att de måste vrida sig åt olika håll beroende på vem som uppmärksamheten
riktas mot. Fyra barn sitter runt det fjärde cirkelformade bordet i den nedre
delen av klassrummet. Vid detta bord råder samma förutsättningar för
interaktion som för barnen vid de ovala borden. Klassrummets möblering
gör det lätt för Kerstin och barnen att röra sig i rummet och barnen som sitter
vid samma bord bereds möjlighet till goda interaktionsmöjligheter samtidigt
som möbleringen medför att interaktionsmöjligheterna mellan Kerstin och
barnen samt mellan barnen vid olika bord är begränsade. Detta kompenseras
genom att Kerstin väljer att samla barnen runt ett bord då hon genomför en
demonstration av ett experiment eller introducerar en uppgift.
Barnen har sina bestämda platser och vid varje bord sitter både flickor och
pojkar. Mellan de två ovala borden som är placerade närmast katedern står
en hyllsektion som rymmer lådor för barnens saker. Katedern är permanent
placerad längst fram i rummet, framför whiteboarden. På ett bord framför
katedern finns olika material som Kerstin och andra lärare förfogar över. I
hyllsektioner i den främre delen av rummet finns olika läroböcker och faktaböcker som disponeras av Kerstin. I den nedre delen av klassrummet pryder
barnens bilder väggarna i kombination med alfabetiska bokstavsbilder. Ett
par motiv knyter an till tidigare NO-lektioner. Det är färgglada avtryck av
olika löv. Ett annat motiv är stora blommor som barnen har klippt efter en
mall och limmat på ett färgat papper. Längst bak i klassrummet står ett par
skärmar framför ett bord med en dator. I anslutning till den avskärmade
delen i den bakre delen av klassrummet står ett cirkelformat bord och några
stolar. Kerstin har inrett ett särskilt NO-skåp som är placerat mellan två
fönster. I skåpet finns glasburkar i olika storlekar. I F-1 iscensätter läraren de
naturvetenskapliga aktiviteterna med utgångspunkt i läromedlet ”Lek med
teknik” (Almqvist m.fl., 1986). Aktiviteterna genomförs under NO-lektioner
i tre månader, vid ett tillfälle i veckan som omfattar 60 minuter. Temaarbetet
genomförs i klassrummet och när ytterligare utrymme krävs används utrymmen i korridoren och på toaletten. Arbetspassen karaktäriseras av ett
återkommande mönster som utgörs av att läraren inleder med en repetition
då hon ställer frågor kring föregående veckas NO-lektion. Barnen sitter på
sina platser vid ovala bord och läraren placerar sig framför katedern. Därefter följer en introduktion av det för dagen aktuella innehållsliga objektet.
Introduktionen upptar cirka en tredjedel av lektionstiden.
Under introduktionen presenterar läraren vad dagens lektion syftar till att
behandla. Läraren berättar en bakgrund kring det innehållsliga objektet och
representerar objektet med material som hon har hämtat från sin hemmiljö
eller lånat från gymnasieskolan. Under introduktionen genomförs ofta en
demonstration vid ett av elevernas bord. Vid sådana tillfällen samlar hon
barnen i en halvcirkel runt bordet. Efter introduktionen ska barnen genomföra experiment som läraren har förberett. Experimenten genomförs vid
olika stationer i klassrummet, vid diskbänken i korridoren eller vid tvätt135

stället på toaletten. Vid varje station har läraren dukat fram material som
barnen ska använda för att genomföra experimentet. Läraren går runt till de
olika stationerna tillsammans med barnen och introducerar laborationerna.
Genomförandet av experimenten sker under ett avgränsat tidsutrymme och
varje barn ska hinna med att utföra uppgiften inom angiven tid. Läraren
anger när barnen ska byta station. Under den avslutande delen av lektionstiden sker en gemensam uppföljning av dagens innehållsliga objekt. Uppföljningen kan ske i olika former. Läraren kan samla barnen för att genomföra
ett gemensamt experiment samtidigt som de diskuterar olika aspekter såsom
barnens iakttagelser och upplevelser av uppgifterna. Uppföljningen kan också ske på samma sätt som repetitionen i det inledande skedet av lektionen.
Läraren ställer frågor eller uppmanar barnen vad de ska berätta med utgångspunkt i genomförandet av experimenten. Iscensättningen av naturvetenskapliga aktiviteter skapas främst med utgångspunkt i lärarens tolkning av
läromedlet.
F-1 Jupiter: Tema – Luft

Kerstin har planerat lektionstillfället med grund i läromedlet. Innan lektionen
startar har Kerstin valt ut olika experiment som föreskrivs i läromedlet och
förberett olika stationer som är utlokaliserade till barnens bord och andra
utrymmen i klassrummet. På varje station finns det material som barnen ska
använda utplacerat. Karaktäristiskt för arbetssättet är att Kerstin startar med
en återkoppling till aktiviteter under föregående veckas NO-lektion. Kerstin
ställer frågor som knyter an till vad de naturvetenskapliga aktiviteterna
behandlade, de erfarenheter hon och barnen har gjort och de slutsatser de
kommit fram till. Kerstin riktar sina frågor till de barn som räcker upp
handen. Ibland kan frågan också ställas till ett barn som inte markerar att hon
eller han vill svara. Frågorna har karaktären av att de riktas mot specifika
aspekter av luft såsom om luft väger något, hur vi kan se luft, känna luft etc.
Efter den inledande repetitionen börjar Kerstin att introducera vad dagens
NO-lektion avser att fokusera. Introduktionen innebär att Kerstin demonstrerar olika experiment. Efter introduktionen inleds genomgången av
experimenten som barnen ska genomföra vid de olika stationerna. De olika
stationerna är placerade på olika plaster. Ett par stationer är placerade i
klassrummet. En station är förberedd för att genomföras i korridoren. De
olika gruppernas deltagare är bestämda av Kerstin och utgörs av de barn som
sitter tillsammans vid borden i klassrummet. I en grupp kan tre barn arbeta
tillsammans medan det i en annan grupp är två barn som genomför uppgifterna tillsammans. Det innebär att varje grupp i stor utsträckning utgörs av
både flickor och pojkar. Inför arbetet med uppgifterna betonar Kerstin vikten
av att barnen ska hjälpa varandra och turas om, så att alla får genomföra
experimentet. Under tiden som barnen genomför laborationerna går Kerstin
runt till de olika grupperna. Barnen har cirka sju minuter till sitt förfogande
på varje station. Kerstin signalerar när det är dags att byta station genom att
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klappa händerna och höja rösten för att meddela att det är dags att gå till
nästa station. I slutet av lektionstillfället har Kerstin en gemensam uppföljning med barngruppen då de diskuterar de olika experimenten, barnens
erfarenheter och deras slutsatser. I tabellen nedan redovisas utfallet av
analysen av sekvensering och tempo under lektionen som inleder temaarbetet. Lektionen omfattar en tidsrymd av sextio minuter.

Tabell 6. Sekvensering och tempo under lektion 1 i F-1 Jupiter.

Tid
3 minuter

Moment
Repetition

7 minuter

Introduktion Luft.

10
minuter

Demonstration

4 minuter

Experiment/förberedelse

4 minuter

Demonstration

4 minuter

Experiment/utforskande

Händelse
Repetition av föregående veckas NOlektion. Avslutningen av temaarbetet om
vatten.
Luft. Läraren berättar att nu ska
temaarbetet handla om luft. Gemensamma
uppgifter. Känna luft. Delar ut en ballong
till varje barn. Blås upp ballongen. Släpp
ut luften. Se luft. Varje barn får en burk
med vatten och ett sugrör. Blåser i
sugröret. Bubblor.
Läraren samlar barnen runt ett bord.
Akvarium fyllt med vatten. En glasburk.
Hopknycklat pappersark läggs i
glasburken. Barnen gissar vad som
händer. Läraren ställer ned burken.
Diskussion – slutsatser. Kork på
vattenytan. Burk över korken. Gissa vad
som händer. Läraren trycker ned burken
med korken. Diskussion – slutsatser.
Gemensam laborationsförberedelse.
Barnen tillbaka på sina platser. Läraren
delar ut burkar som fyllts med vatten till
varje bord. Läraren ger barnen olika
material att lägga i vattnet. Jord, bröd,
papper. Vänta.
Läraren visar OH-bild. Dykarklocka.
Läraren samlar barnen runt bordet md
akvariet. Färgar vattnet med karamellfärg.
Fyller ett glas med vatten ur akvariet.
Ställer ett tomt glas upp och ned på
akvariets botten. Hälla ut luft? Vad
händer? Diskussion – slutsatser.
Gemensam laboration. Barnen tillbaka till
sina platser. Vad har hänt med materialet i
burkarna. Bubblor. Luft. Läraren går runt
till samtliga barn. Ger muntlig feedback.
Ställer frågor.
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15
minuter

Introduktion

8 minuter

Laboration/utforskande

5 minuter

Uppföljning

Genomgång av uppgifterna vid
stationerna. Läraren samlar barnen. Går
runt till varje station. Läraren berättar hur
de ska hantera materialet och att tänka på
vad som händer.
Station 1: Pappersbitar i en hög på golvet.
En tjock bok. Släpp boken intill
pappersbitarna. Vad händer?
Station 2: Pappersark i olika färger och
storlekar. Känna luft. När känns det mest?
Station 3: Stol, spelkort, en liten plasthink
framför stolen. Släppa ned spelkorten i
hinken. Hålla spelkorten på olika sätt. Hur
ska barnen hålla för att spelkortet enklast
hamnar i hinken?
Station 4: Två pappersark. Knyckla ihop
det ena. Släpp båda arken mot golvet.
Vilket ark når golvet snabbast? Två
minuter på varje station. Läraren går runt
till samtliga barn/station. Ger muntlig
feedback. Ställer frågor.
Barnen ska välja och berätta om en
station. Läraren fördelar ordet. Slutsatser.

Utfallet av analysen visar att lärarens ledning inom de olika momenten
dominerar lektionen. Momenten som utgör repetition, introduktion och uppföljning utgör en tidsrymd som tillsammans omfattar trettioåtta minuter. Tid
för barnens utforskande utgör tjugoåtta minuter uppdelade på fyra sekvenser
vilka omfattar sju minuter vardera. Arbetssättet varierar mellan lektionerna
och ett annat sätt att organisera lektionen innebär att Kerstin genomför fler
demonstrationer under vilka hon samlar samtliga barn runt ett bord. Därefter
genomför barnen ett par experiment med det material som Kerstin dukar
fram vid barnens bord. Det innebär att barnen stannar kvar vid sina platser
istället för att förflytta sig mellan olika stationer. Med en sådan organisation
genomför samtliga barn samma experiment samtidigt och Kerstin avsätter tid
för ett uppföljande moment i direkt anslutning till experimentet och ger
barnen muntlig feedback. I tabellen nedan redovisas analysen av ett sådant
arbetspass.
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Tabell 7. Sekvensering och tempo under lektion 2 i F-1 Jupiter.

Tid

Moment

Händelse

3 minuter

Repetition

Föregående veckas NO-lektion. Läraren ställer
frågor. Barnen svarar. Se luft. Känna luft. Var
finns luft i kroppen?

10 minuter

Introduktion Varm luft.

Material på barnens bord. Genomgång hur
barnen ska använda materialet. Glas över ljus.
Vad händer? Läraren går runt till samtliga
barn/grupper. Ger muntlig feedback. Ställer
frågor.

3 minuter

Demonstration

Läraren framför katedern. Material: apelsin
inlindat i silkespapper. Luftlager. Läraren
informerar.

8 minuter

Gemensamt
experiment/utforskande

Läraren samlar barnen vid karthängaren. Två
ballonger hängs upp i vardera änden på en
blomsterpinne. Läraren sticker hål i den ena
ballongen. Vad händer? Väger luft? Gissa,
resonemang – slutsatser.

6 minuter

Introduktion stationer.

Läraren introducerar barnen inför laborationer –
3 stationer. Station 1. Diskbänken i korridoren.
Station 2: Toaletten. Station 3: Klassrummet.

20 minuter

Experiment/barnens
utforskande

Station 1: Material/diskmedel-diskborsteglasburk. Svabba med diskmedel på diskbänken.
Vänd burken upp och ned. Vad händer? Station
2: Material/ballong på en flaska. Håll flaskan
under kallt vatten/varmt vatten. Vad händer?
Station 3: Nedisad flaska. Mynt på
flaskmynning. Värm flaskan med händerna. Vad
händer? Läraren går runt till samtliga grupper.
Ger muntlig feedback. Grupperna byter station
på lärarens uppmaning.

10 minuter

Uppföljning

Läraren samlar barnen vid ett bord. Tänder ett
änglaspel. Uppmanar att barnen berättar om
stationerna. Läraren anger vilken station och
vem som ska berätta. Diskussion – slutsatser.

3 minuter

Genensamt
experiment/slutsatser

Barnen tillbaka på sina platser. Står på sina
stolar. Egentillverkade fallskärmar av
silkespapper och flirtkulor. Läraren uppmanar
barnen att släppa fallskärmarna samtidigt. Hur
faller de till golvet? Slutsatser.
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Analysen visar att läraren gör ett val av de förslag som anges i läromedlet för
introduktion och uppgifter/experiment vilket bildar utgångspunkt för de
uppgifter som barnen ska genomföra inom lärsekvensen. Utifrån det valet
arrangerar hon lektionen, väljer material och leder genomförandet inom
ramen för de möjligheter som rummet och övriga tillgängliga lokaler ger.
Läraren leder arbetspasset och ger barnen kontinuerligt stöd genom muntlig
feedback. Barnen genomför uppgifterna utifrån lärarens anvisningar. De
besvarar Kerstins frågor när de blir uppmanade att besvara dem. Därutöver
ger Kerstin barnen stöd genom att betona att samtliga barn ska vara delaktiga
i genomförandet av experimenten. Kerstin gör likartade val av tecken för att
markera när ett nytt moment ska börja. Det blir tydligt när hon till exempel
klappar i händerna och höjer rösten för att informera barnen att de ska byta
station eller avsluta experimenterandet. När det är dags för den avslutande
uppföljningen av lektionspasset rör Kerstin sig från barnens placeringar i
klassrummet mot katedern och ställer sig framför denna. Hon kan annonsera
det nya genom att uppmana barnen: “Nu plockar vi undan.” Därefter ger hon
barnen tid att åter sätta sig på sina platser innan hon inleder det avslutande
samtalet som behandlar barnens slutsatser med anknytning till de experiment
som de har genomfört.
Ideationell metafunktion

De naturvetenskapliga aktiviteterna avser att behandla luft och genomförs i
klassrummet och i angränsande utrymmen i inomhusmiljön. Under tiden
som temaarbetet genomförs är samtliga arbetspass förlagda till inomhusmiljön. Samtliga barn i årskurs 1 deltar i NO-lektionerna som är schemalagda till ett arbetspass under en tidsrymd av 60 minuter vid ett tillfälle i
veckan och kan kopplas till grundskolans organisation av verksamheten.
Förskoleklassens barn deltar inte i de av läraren planerade naturvetenskapliga aktiviteterna. Det är drygt hälften av barnen i barngruppen som bereds
möjlighet till meningsskapande inom ramen för temaarbetet. Läraren
planerar och genomför temaarbetet under en period som omfattar tre
månader med utgångspunkt i ett läromedel. De materiella läroresurserna
väljs av läraren och utgörs av föremål som barnen känner till sedan tidigare
såsom glasburkar, stearinljus, ballonger, sugrör och karamellfärg. Alla
moment är tydligt inramade av Kerstin, som kontrollerar vilket objekt som är
i fokus, hur läroresurserna ska hanteras, av vilka, i vilken ordning och inom
vilken tidsram de olika momenten ska genomföras. Samtliga sakfrågor som
behandlas inom de olika momenten relaterar till luft, vilket barnen möter
genom en stor variation av experiment.
Interpersonell metafunktion

Läraren har bestämt barnens placering vid borden i klassrummet. Pojkar och
flickor sitter tillsammans på ett sådant sätt att de kan ha ögonkontakt med
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varandra. Beroende på hur de är placerade underlättas respektive försvåras
barnens möjlighet att ha ögonkontakt med läraren. Om läraren står framför
katedern måste några av barnen vrida på kroppen för att se läraren. När
läraren rör sig i rummet måste barnen också vrida på kroppen för att kunna
se läraren och ha ögonkontakt med henne. Kerstin böjer sig ofta framåt för
att komma i ögonhöjd med barnen då hon samlar barnen omkring sig i en
cirkel eller en halvcirkel. Läraren strävar efter att ha ögonkontakt med
barnen och vägleder barnen mot de sakfrågor som hon avser att de ska
behandla. Barnens placering bidrar till att de har ögonkontakt med varandra
men då de sitter vid sina bord har flera barn svårt för att interagera med
läraren och med kamrater vid andra bord i rummet. Då läraren uppmanar
dem att samlas i en cirkel eller i en halvcirkel finns en tendens att pojkarna
ställer sig tillsammans och flickorna ställer sig bredvid varandra. Under de
moment då barnen erbjuds att utforska själva besluta Kerstin vem och vilka
de ska arbeta tillsammans med. Barnen ska samarbeta med de kamrater som
de delar bord med. Om en kamrat är frånvarande och ett barn blir ensam vid
sitt bord beslutar Kerstin vilken grupp som barnet ska ingå i.
Lärarens frågor karaktäriseras av att ha ett givet svar, vilket barnen
förväntas kunna referera till. Om ett barn svarar något annat leder det till att
Kerstin kan be ett annat barn att hjälpa till med svaret eller att hon ger barnet
verbala ledtrådar i riktning mot det svar som förväntas. Kerstin bjuder in
barnen till att ge uttryck för sina idéer och riktar därefter barnens uppmärksamhet mot särskilda företeelser enligt läromedlets anvisningar. Barnen
genomför laborationerna utifrån lärarens direktiv inom angiven tid och med
de materiella läroresurser som erbjuds. Kerstin går runt till samtliga barn då
de arbetar med de olika laborationerna, frågar, lyssnar och ger muntlig
feedback.
Textuell metafunktion

NO-lektionen är schemalagd till ett tillfälle i veckan som omfattar en
tidsrymd av 60 minuter. Arbetspasset utgörs av moment såsom repetition –
introduktion – demonstration – laboration – uppföljning. Lärarens arrangemang kan knytas till en större naturvetenskaplig diskurs. Läromedlet är producerat av företrädare inom naturvetenskap och dess föreskrifter genomsyrar
samtliga moment i arbetspassen. Materialet som används kan knytas till
barnens vardagliga liv i andra sammanhang utanför skolmiljön. De båda
arbetspassen som redovisats ovan visar på likheter i sekvenseringen av de
didaktiska momenten. NO-lektionerna utgörs av kontinuerliga moment
såsom repetition – introduktion – demonstration – laboration – uppföljning,
vilket kan kopplas till naturvetenskapligt arbetssätt.
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Sammanfattning
Samtliga lärare som medverkar i studien har många års erfarenhet av verksamhet inom naturvetenskapliga kunskapsområden i förskola och grundskolans tidiga år. Under sina yrkesverksamma år har de inte getts möjlighet
till kontinuerlig fortbildning inom ämnesområdet. Gemensamt för lärarna är
att de ger uttryck för ett eget stort intresse och engagemang inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Sekvensering och tempo under arbetspassen är
inte reglerade i några styrdokument vilket innebär att lärarna i hög grad
arrangerar förutsättningarna för barns meningsskapande i naturvetenskap.
Kort sammanfattat kan de fyra läromiljöernas design beskrivas som
erbjudanden som rymmer såväl möjligheter som begränsningar för barnens
meningsskapande och lärande inom de naturvetenskapliga kunskapsområden
som behandlas. I sammanställningen ovan framgår att de olika skolformernas övergripande organisation får konsekvenser för vilka barn som erbjuds
att delta i de av lärarna planerade naturvetenskapliga aktiviteterna. Vidare
finns tendensen att den rumsliga utformningen bidrar till möjligheter och
begränsningar för interaktion mellan såväl barn som barn och lärare. De
miljöer, utrymmen och redskap som lärare och barn har till sitt förfogande
tenderar att minska i variation, omfång och tillgång ju äldre barnen blir
samtidigt som antalet barn i barngruppen ökar. Analysen visar att samtliga
lärare strävar efter så goda interaktionsmöjligheter som står att finna utifrån
de förutsättningar som verksamheterna ger. De samlar barnen i sin närhet
och placerar sig i jämnhöjd med barnen i strävan efter att ha en så god
ögonkontakt som möjligt. Sätten att möblera och barnens placeringar återspeglar lärarnas ambitioner att upprätthålla öppna sociala relationer i de
naturvetenskapliga lärandesammanhangen.
De mönster som framgår av analysen kan med stöd i Selander och Kress
(2010) förstås som att läromiljöernas design genom förskollärarnas och lärarens planering, genomförande av de naturvetenskapliga aktiviteterna,
användning av förskoleavdelningens lokaler och närliggande utomhusmiljöer, användning av klassrummet och intilliggande utrymmen samt
skapande av läroresurser, är arrangemang som tänks ut och produceras för
att underlätta för barnens meningsskapande och lärande. I det här avhandlingsarbetet riktas blicken mot barns meningsskapande i naturvetenskap,
vilket leder vidare till en fördjupad analys som avser att lyfta fram sådana
processer i hela sin bredd, inte endast i relation till på förhand uppsatta mål. I
kapitlet som följer presenteras beskrivning och analys av några konkreta
exempel med fokus på barns meningsskapande och de aspekter av lärande
som berör transformation av information och skapande av nya representationer.

142

6 Barns meningsskapande i naturvetenskap

I det här kapitlet beskrivs och analyseras barns meningsskapande i naturvetenskap. Jag har valt att framställa beskrivningen och analysen som en
sammanfattande berättelse i löpande text. Min ambition har varit att lyfta
fram det informationsflöde som pågår såväl mellan barn som mellan barn
och lärare i samtidiga skeenden. Det innebär att de exempel som jag
presenterar rymmer en relativt detaljerad redogörelse. Resultatredovisningen
inleds med en beskrivning och analys av ett arbetspass på Galaxen. Därpå
följer beskrivning och redovisning av Vintergatan, Kometen och Jupiter F-1
med exempel på lärandesammanhang som är hämtade från flera arbetspass.

Förskoleavdelningen Galaxen: Det flyter eller
sjunker
Förskolläraren Carina avslutar morgonens samling med att informera barnen
om de närmast följande aktiviteterna. Carina berättar för barnen i barngruppen om de olika aktiviteter som väntar dem och vilka lokaler de ska gå
vidare till. Hon uppmanar Tina, Sanaz, Emil och Sara att samlas i lekrummet
och utan vidare instruktioner springer de fyra barnen in i lekrummet och
sätter sig på golvet i en cirkel. De sitter tysta i väntan på Carina. När förskolläraren kommer in i lekrummet har hon med sig en vattenfylld skål som hon
placerar mitt i cirkeln. Hon har ett glatt ansiktsuttryck och småpratar lite med
barnen. Barnen följer hennes rörelser med blicken. Sara skrattar och rör
armarna fram och tillbaka. Carina lämnar rummet på nytt. Sara lutar sig fram
och doppar ned ett par fingrar i vattnet. Hennes initiativ leder till att de andra
tre barnen gör detsamma och doppar ned ett par fingrar i vattnet. Tillsammans plaskar barnen lite med vattnet i skålen och skrattar. Efter en kort
stund kommer Carina tillbaka med en ask som innehåller olika föremål. I
asken finns bland annat en penna, en tygbit, en fjäder, ett mynt, ett par legoklossar och en pappersnäsduk.
Introduktionen av den gemensamma aktiviteten utgörs av att Carina
inventerar barnens kunnande genom att ställa frågor till barnen. Till en
början behandlar frågorna föregående veckas naturvetenskapliga aktivitet
som planerats av förskolläraren. Carina ställer frågor och barnen svarar.
Inledningsvis svarar barnen i munnen på varandra. Frågorna handlar bland
annat om vad som hände när de placerade den blöta nallebjörnen Isak i
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frysen. Emil svarar att Isak frös till is. Efter en kort stund övergår Carinas
frågor till att handla om föremålen i asken. Det är framför allt Emil och Sara
som med höga röster besvarar frågorna i munnen på varandra. Efter en kort
stund förändras förskollärarens strategi och med tydliga gester och blick
visar hon vilket barn som ska besvara hennes frågor och vilket föremål som
ska benämnas. Hon säger barnets namn och håller upp föremålet i riktning
mot barnet som ska svara. Under den episod som presenteras nedan riktar
Carina frågorna till Emil. Frågorna som ska besvaras handlar om att
benämna föremålen. Hon håller upp en klädnypa och sträcker fram handen
mot Emil, tittar på honom och ler samtidigt som hon frågar vad det är för
föremål hon visar. Carina ställer därefter följdfrågor med utgångspunkt i
Emils svar. Då Emil inte kan benämna klädnypan söker han efter alternativ
som knyter an till klädnypan vilket utgörs av dess funktion (A1):
Carina: - Vad är det här då, Emil? … Vad är det här? Emil lutar sig fram och
pendlar med blicken mellan Carina och klädnypan. Han är tyst och sitter
alldeles stilla. Sara lutar sig också framåt och pendlar med blicken mellan
Emil och Carina. Hon följer Carinas rörelser under tystnad. Sanaz tittar
omväxlande på Carina, Sara och Emil. Hon sitter tillbakalutad, allvarlig.
Tina riktar blicken mot skålen. När Emil inte svarar knäpper Carina med
klädnypan i luften samtidigt som hon sträcker handen mot Emil och skrattar:
Carina: - Är det en krokodil?
Med ett glatt tonfall som samtidigt är lågmält lutar Carina sig framåt och
knäpper med klädnypan framför näsan på Emil. Emil skakar på huvudet. Han
är allvarlig och möter Carinas blick. Sara tittar på Emil. Hon skrattar och
viftar med händerna. Sanaz skrattar och har blicken riktad mot Sara för att
därefter vända blicken mot Carina. Tina vrider huvudet mot Carina och
därefter mot Emil. Emil skakar på huvudet och lyfter händerna framför sig.
Emil: - … Nej, det är en som man hänger upp kläderna ….
Carina: - Ja, vet du vad den heter? Man kan ha den i torkskåp … Carina har
ett glatt tonfall. Hon ler och tittar på Emil.
Sara: - En ny, en ny! Sara svarar med hög röst. Hon reser sig upp på knäna
och viftar med händerna samtidigt som hon tittar på Carina och skrattar.
Emil tittar på klädnypan som Carina håller upp. Sanaz och Tina tittar också
på klädnypan medan Carina vänder blicken mot Sara, nickar och svarar Sara
med ett mjukt tonfall samtidigt som hon ler:
Carina: - En klädnypa heter det, ja. … och vad är den gjord av då? Carina
vänder blicken mot Emil. Emil vänder blicken mot Sara och skrattar för att
därefter åter rikta den mot Carina som möter hans blick och nickar.
Emil: - Trä!
Carina: - Trä, ja. Carina nickar och ler mot Emil.

I episoden ovan som omfattar en tidsrymd av 58 sekunder, visar utfallet av
analysen att Sanaz och Tina är delaktiga i händelseförloppet genom att följa
Emils och lärarens handlingar med blicken. De vrider huvudet och riktar
blicken mot deltagaren som talar eller ger uttryck för andra yttranden. Sanaz
följer Saras handlingar och skrattar när Sara skrattar. Saras och Emils språk144

bruk kännetecknas av flera samtidigt förekommande funktioner som överlappar varandra vilket förefaller vara gemensamt med förskollärarens språkbruk. När Carina ställer frågor till barnen prövar hon barnens kunnande. När
Emil levererar ett svar som hon inte förväntat leder det till att Carina ställer
en ny fråga som innehållsligt omformuleras. I denna omformulering
associerar Carina till en mer lekbetonad innehållslig substans, en krokodil.
Emil söker och besvarar frågan med ett alternativ som kan motsvara det
begrepp som förskolläraren förväntar genom att ange klädnypans funktion.
Emil och Sara deltar på olika sätt under episoden. Emil har ett handlingsutrymme i och med att Carina riktar frågorna direkt till honom medan Sara
skapar sitt handlingsutrymme då hon på eget initiativ besvarar frågan med
hög röst och vida gester. När förskolläraren använder ett mer lekfullt
röstläge och ger det innehållsliga objektet en mer lekbetonad substans,
skrattar Sanaz tillsammans med Sara. De båda flickorna stödjer varandras
och Carinas yttranden. Med skratt och blickriktning uppmuntrar de varandras och förskollärarens handlingar. Emil är allvarlig och fäster blicken
mot Carina under händelseförloppet.
När han inte benämner klädnypan på ett sådant sätt som förväntats av
förskolläraren, löser han problematiken genom att ge uttryck för klädnypans
användningsområde. Det leder till att Carina omformulerar nästa fråga,
vilket visar att hon lägger vikt vid Emils yttrande. När Sara, i samma skede,
levererar ett svar i linje med det som förskolläraren förväntar, bekräftar
Carina hennes agerande. Med ett leende och mjukt tonfall nickar hon mot
Sara för att därefter rikta blicken mot Emil igen och leverera ytterligare en
fråga som han förväntas att besvara. Nu ska Emil ange vilket material
klädnypan är tillverkad av. När Emil med tydlig röst besvarar att klädnypan
är gjord av trä bekräftas hans svar omedelbart av förskolläraren. Det är
genomgående förskolläraren som anger vem som ska besvara frågan och
utfallet i analysen visar att en blick, en rörelse eller ett verbalt yttrande signalerar vem Carina riktar frågan till. Samspelet mellan barnen och förskolläraren under den cirka fem minuter långa introduktionen är påfallande
dominerad av förskolläraren. Barnen underordnar sig förskollärarens handlingar genom att följa vad Carina gör och säger. De bekräftar Carinas handlingar med yttranden som utgörs av leenden, ögonkontakt och vida gester.
Barnens agerande gör det möjligt för förskolläraren att följa sina val av
frågor och föremål. Frågorna riktas till ett barn i sänder och det förefaller
som att förskolläraren är angelägen om att barnen ska inkluderas i samtalet
under introduktionen. Hon riktar frågorna till samtliga barn och vid ett par
tillfällen visar hon med en gest att det barn som ropar svaret högt ska invänta
kamraten som hon gett frågan till. Analysen som åskådliggör de didaktiska
funktioner som dominerar förskollärarens och barnens språkbruk i episoden
ovan visar följande:
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Figur 6. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
A1.

Dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner under de introducerande momenten skiljer sig åt mellan deltagarna i aktiviteten. Förskoläraren och två av barnen, Emil och Sara ger uttryck för en bred handlingsrepertoar med språkbruk av gemensam karaktär medan de två andra
barnen framför allt använder ett socialt språkbruk. Det introducerande
momentet av arbetspasset utmärks av att barnen och förskolläraren verkar
veta var de har varandra och vilka regler som ska gälla dvs. hur situationen
ska definieras.
”... men den sjunker ju …”

Efter cirka fem minuter övergår introduktionen till ett annat moment. Samtliga föremål har benämnts med dess korrekta terminologi och ligger
uppradade på golvet framför Carina. Skiftet i aktiviteten framgår i följande
episod och föranleds av att Sanaz lutar sig fram och gör en vid rörelse med
sina händer samtidigt som hon riktar blicken mot Carina och frågar vad
syftet med aktiviteten innebär (A9).
Sanaz: - Och det här, vad ska vi göra med allt det här? Sanaz gör en vid
rörelse med händerna och tittar på Carina. Hon ställer frågan med ett högt
röstläge. Carina riktar blicken mot Sanaz, nickar och ler. Därefter riktar
Carina blicken mot vattenskålen.
Carina: - Ja, här har vi kallt vatten. … Carina har ett glatt och högt tonfall.
Sara tittar på Carina, gungar fram och tillbaka på knäna.
Sara: - Vad ska vi göra nu då? Sara rör handen mot ballongen som ligger på
golvet intill. Hon tittar på Carina och ler. Pekar mot skålen och tar upp
ballongen i handen. Carina tittar på Sara och ler. Carina sveper med blicken
mellan barnen. Dröjer kvar med blicken på Tina.
Carina: - Nu ska vi prova om sakerna flyter uppe på vattenytan eller om de
sjunker ner … Carina tittar åter igen på Sara och pekar på ballongen. Sara
tittar ned på ballongen hon håller i handen och därefter på Carina.
Carina: - Nu vill jag att du gissar först om du tror att den flyter eller sjunker.
Sara sträcker sig fram och håller ballongen över skålen. Hon vänder blicken
mot Carina och ler.
Sara: - Siu, siu … sjunker … Med ett lågt röstläge lutar Sara sig framåt och
släpper ned ballongen i skålen. Sara tittar på ballongen och skakar på
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huvudet. Emil lutar sig framåt med blicken riktad mot ballongen. Sanaz riktar
blicken mot Sara. Tina har huvudet i riktning mot skålen. Sara skakar på
huvudet, tar upp ballongen och drar sig bakåt. Carina lutar sig fram sveper
med blicken mellan barnen och drar med fingret utmed skålens sida, uppifrån
och ned.
Carina: - När det flyter ligger det kvar uppe och när det sjunker då åker det
ner på botten. Båtar flyter på vattnet och simringar flyter på vattnet. Sara
tittar på Carina, nickar och ler. Carina tittar på Sara, nickar och ler.
Sara: - Jaa, mm, mm … Carina pekar på ballongen och därefter pekar hon på
skålen.
Carina: - Ska du prova med ballongen? Sara lutar sig fram och lägger ned
ballongen i vattnet. Därefter kryper hon nära skålen och iakttar ballongen.
Emil kryper också nära och iakttar ballongen. Sanaz tittar på Sara. Tina
vrider kroppen mot Sara och Carina.
Sara: - Flyter. … Ja, nu är det det. Sara nickar, hasar bakåt och tittar på
Carina.
Carina: - Ja! Carina tittar på Sara, nickar och ler.

Under ovanstående episod som omfattar 50 sekunder, använder förskolläraren varierande språkbruk med didaktiska funktioner som överlappar varandra. Från att ha benämnt de olika föremålen riktar Carina barnens uppmärksamhet mot en specifik naturvetenskaplig mening vilket innebär att de
tillsammans ska undersöka om de olika föremålen flyter eller sjunker. I det
här skedet introducerar förskolläraren ett naturvetenskapligt arbetssätt.
Samtidigt som Carina ger Sara särskilda direktiv, ler hon uppmuntrande mot
henne och riktar därefter blicken mot de andra barnen. Sara skapar på nytt
sitt eget handlingsutrymme. Hon tar upp ballongen vilket leder till att såväl
Carina som de andra barnen följer hennes handlingar. Tina, Sanaz och Emil
deltar tysta och allvarliga i händelseförloppet. Emils blickriktning skiftar
mellan Sara och skålen och han kryper nära skålen för att följa skeendet.
Tina har blicken riktat mot skålen under så gott som hela episoden och vrider
kroppen mot Sara och Carina när Sara lägger ned ballongen i vattnet. Sanaz
följer Saras handlingar genom att rikta blicken mot henne. Utfallet i analysen
av den här episoden visar att Tina, Sanaz och Emil användande av språkbruk
rymmer gemensamma didaktiska funktioner. De tre kamraterna stödjer Saras
handlingar och iakttar ballongen när Sara placerar den på vattenytan i skålen.
Saras gestik och mimik leder till att förskolläraren ger henne handlingsutrymmet. Med ett leende bekräftar Carina hennes initiativ och hon kan
fortsätta att utforska om ballongen flyter eller sjunker. Analysen som åskådliggör didaktiska funktioner som dominerar förskollärarens och barnens
språkbruk i episoden visar följande:
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Figur 7. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
A9.

Carina instruerar barnen, stödjer Saras initiativ och associerar till en företeelse som hon förefaller att utgå från att barnen känner till. Sara följer
Carinas uppmaning och gissar först vad hon tror ska ske när hon lägger ned
ballongen i vattnet. Därefter konstaterar Sara att hennes idé inte stämmer.
Med hjälp av Carinas förnyade direktiv genomför Sara experimentet på nytt
och får stöd och uppmuntran av Carinas kommentarer och gestik. Under
tiden som Sara genomför sitt experiment anammar hon också ett ord som
introducerats av förskolläraren. Här synliggörs Saras inledande försök att
uttala ordet sjunker. Hennes yttrande av ordet inleds med att hon upprepade
gånger säger ordets inledande stavelser för att slutligen yttra hela ordet. Hon
ger också uttryck för att fastställa när ballongen flyter med användning av
det begrepp som förskolläraren har introducerat.
Efter att Sara har genomfört experimentet riktar hon blicken mot föremålen på golvet, tittar på Carina och pekar mot en ask. Carina riktar blicken
mot Tina och ler samtidigt som hon ber Tina att välja ett av föremålen på
golvet och utforska om föremålet flyter eller sjunker. Tina lutar sig framåt
för att välja ett föremål. I samma skede sträcker Emil ut handen och tar upp
en tygbit. Han släpper ned tygbiten i vattnet. Tina hasar bakåt och riktar
blicken mot Emil och skålen. Carina tittar på Emil och ler. Sanaz och Sara
tittar omväxlande på Emil och på skålen. Emil lägger sig på alla fyra med
huvudet nära skålen. Hans blick är fokuserad på tygbiten. När tygbiten flyter
utforskar Emil om den sjunker genom att trycka ned den under vattenytan
med ett par fingrar. Han undersöker om tyngd kan ha någon inverkan på om
tygbiten sjunker. Carina tittar på Emil och ler. Det fortsatta händelseförloppet framgår i episoden nedan som inleds med att Emil riktar blicken
mot Tina och ler. Här försöker Sanaz att göra sin röst hörd och få tillåtelse
av förskolläraren att delta mer aktivt i utforskandet. Emils initiativ leder till
att barnen observerar att tygbiten har sjunkit en bit under vattenytan (A12).
Emil tittar på Tina och ler.
Carina: – Ja, är du sugen att peta på den? Carina har ett mjukt röstläge, tittar
på Emil och nickar. Sanaz tittar på Carina och höjer rösten.
Sanaz: - Jag vill också! … … Jag vill också! Sanaz riktar blicken mot Emil
och därefter mot Carina. Sara börjar peta på tygbiten i vattnet. Carina tittar
på Sara och ler.
Carina: - … Peta en gång till så får du se vad som händer. Carinas tonfall är
mjukt och glatt. Emil sträcker armen mot Carina och tittar på henne.
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Carina: - Vi tar och drar upp dina ärmar lite så du inte blir blöt … Carina
drar upp ärmen på Emils tröja. Tina börjar peta på tygbiten. Sara drar upp
ärmarna på sin tröja. Emil sträcker den andra armen mot Carina. Carina
tittar på Emil, drar upp hans ärm på tröjan och ler. Tina lutar sig tillbaka.
Sara tittar ned i skålen och viftar med händerna. Sanaz tittar omväxlande på
Emil, Carina och Sara.
Sara: - Titta! Titta! Carina riktar blicken mot skålen. Lägger huvudet på
sned och ler.
Carina: - Ja. Emil tittar på tygbiten därefter på Sara och lutar sig framåt och
riktar blicken mot skålen.
Emil: - Men den sjunker ju … Emils tonfall är högt och glatt. Tina lutar sig
fram mot skålen. Sara klappar i händerna, hoppar upp och ned på knäna och
skrattar samtidigt som hon tittar på skålen. Emil tittar på Carina. Tina
klappar i händerna. Carina tittar på Emil.
Carina: - Ja, vi får se. Inte riktigt … den ligger liksom på mitten … Emil
ligger på alla fyra med huvudet tätt intill skålen.
Emil: - Jaa … Sara hasar på knäna mot vattenskålen. Böjer sig ned och pekar
mot vattenskålens nedre del.
Sara: - Men där, den måste vara där! Tina följer Sara med blicken och lutar
sig framåt.
Tina: - Den måste komma där. Sanaz tittar på Carina.

I den här episoden som omfattar 63 sekunder, skapar Emil sitt handlingsutrymme. Med en gest förändrar han händelseförloppet och samtliga deltagares uppmärksamhet riktas mot tygbiten som han trycker ned under
vattenytan. När tygbiten sjunker strax under vattenytan ropar Emil högt och
glatt. Han använder den terminologi som läraren har introducerat, sjunker.
Sara engagerar sig på samma sätt som Emil och upprepar hans initiativ. I
hennes slutkommentar framkommer att hon anser att tygbiten måste ligga på
botten för att de ska betrakta det som att den har sjunkit. De båda barnens
framträdanden leder till att det fortsatta händelseförloppet sker utifrån deras
initiativ. Förskolläraren följer med ett stödjande leende de två barnens
handlingar. Sanaz väntar på att Carina ska bekräfta hennes yttranden innan
hon fortsätter att agera. Hon försöker att få ögonkontakt med Carina och med
verbala yttranden ger hon uttryck för sin vilja att utforska föremålen. När
förskolläraren inte uppmärksammar henne leder det till att Sanaz iakttar
Saras och Emils handlingar. Tina agerar på samma sätt och fokuserar Saras
handlingar och följer hennes agerande. Utfallet i analysen av ovanstående
episod visar på följande dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska
funktioner.
Episod
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Socialt
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Figur 8. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
A12.
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I ovanstående episoder är det framför allt två barn med instruerande språkbruk som uppmärksammas av förskolläraren och kamraterna. Utfallet av
analyserna visar att händelseförloppet förändras när två av barnen tar egna
initiativ för att utforska de föremål som förskolläraren erbjuder i det naturvetenskapliga sammanhanget.
Konstruktionsbygge – mängd och vattennivå

Barnens utforskande av olika föremål som flyter eller sjunker är intensivt
och fyllt med yttranden som ger uttryck för glädje. Händelseförloppet präglas av barnens livliga rörelser, höga tjut och skratt. Carina drar sig undan
alltmer i sina initiativ och lutar sig tillbaka medan hon iakttar barnens utforskande med ett leende. De fyra barnen kryper nära skålen med vatten för
att utforska de olika föremålen. Efter en kort stund sträcker Carina armen
mot en stor blå plastlåda som är fylld med legoklossar och andra små leksaksfigurer. Plastlådan står på golvet intill väggen, under hyllorna. Hon tar
upp en legobit ur plastlådan och lägger ned den i vattnet. Carinas agerande
leder till att Sara omedelbart upprepar Carinas initiativ. Hon reser sig upp
och springer snabbt fram till plastlådan och tar upp ett par legobitar. Nu
inleds ett samarbete mellan tre av barnen som handlar om ett konstruktionsbygge som ska bli så högt som möjligt. Episoden nedan omfattar en tidsrymd
av 52 sekunder och visar på att här skapar barnen mening med skilda
innebörder. Sara ser till att plastbacken med legobitar hamnar intill hennes
plats. Förskolläraren torkar upp vatten som barnen har spillt ut på golvet och
försöker att göra Sara uppmärksam på att golvet blir blött. Sanaz och Emil
börjar utforska om kraften i rörelsen kan ha betydelse för att föremålen
sjunker. Tina bevakar sitt innehav av den lilla plastburken och i hennes
gestik framgår att hon uppmärksammat vattennivån i skålen (A17).
Tina sitter och tittar på Sara.
Carina: - Nu ska vi se … Sara tittar på Carina och vrider sig sedan runt,
reser sig upp och springer fram till plastlådan och hämtar legobitar. Emil
reser sig och tar ett kliv framför Carina, går till plastlådan och hämtar
legobitar. Sanaz följer efter Emil. Carina vänder leende blicken mot Sara och
skålen med vatten. Emil går tillbaka till sin plats. Han står upp och kastar
ned legobitarna i skålen så att vattnet stänker ut på golvet. Sanaz sätter sig
ned på sin plats och lägger ned legobitar i vattnet.
Sanaz: - Det är blött här. Sanaz tittar på Carina. Carina tittar på Emil som
har fiskat upp resterna av en pappersnäsduk ur vattnet. Sara springer tillbaka
till plastlådan och hämtar fler legobitar. Sanaz följer efter Sara. Carina reser
sig upp och hämtar en handduk som hon lägger på golvet runt skålen.
Sara: - Den här! Sara tittar på Sanaz och håller upp en liten plastfigur.
Sanaz: - Jaaa! Sanaz plockar upp en annan plastfigur ur plastlådan.
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Tina sitter kvar och tittar på Emil. Hon har en liten plastburk i handen. Emil
sträcker upp handen och tittar på resterna av pappersnäsduken. Carina tittar
på Emil. Sara springer till sin plats och slänger ned plastfiguren vattnet.
Sanaz springer efter Sara och slänger ned sin figur i vattnet. Sara springer
tillbaka till plastlådan. Sanaz springer efter. De båda flickorna skrattar och
ropar med höga tjut. Sara böjer sig ned och tar upp plastbacken med båda
händerna. Hon bär plastbacken och ställer ned den vid platsen där hon har
suttit. Sanaz följer efter Sara. Hon tar upp legobitar ur plastbacken och går
tillbaka till sin plats i cirkeln. Hon står upp och slänger ned legobitarna i
vattnet. Carina har blicken riktad mot Emil.
Carina: - Det är inte mycket kvar av den där nu. Tina lutar sig fram och
lägger ned plastburken i vattnet. Emil släpper resterna av pappersnäsduken
och sträcker ned handen och tar upp plastburken.
Tina: - Neeej. Den är min. Jag hade den. Tina sträcker ut handen mot Emil.
Tonfallet är gällt och högljutt. Emil tittar på plastburken. Carina tittar på
Emil.
Emil: - Jag hade den. Jag har den nu. Emil släpper ned plastburken i vattnet.
Tina lutar sig fram och tar upp burken. Carina riktar blicken mot Sara. Emil
springer bakom Carina, tillsammans med Sanaz, fram till plastlådan intill
Sara och plockar upp fler figurer. De båda barnen springer tillbaka till sina
platser och släpper ned figurerna i vattnet. Proceduren upprepas gång på
gång. Efter ett par turer kastar barnen ner föremålen med större kraft i
rörelsen. Sara sitter intill plastlådan, plockar upp figurer, lägger ned dem i
vattnet omväxlande med att hon trycker ner dem med händerna. Tina lutar sig
fram och fyller den lilla plastburken med vatten. Carina följer Saras
handlingar med blicken.
Sara: - Så här … det blir jättemer …
Carina: - Men Sara vattnet, snart så rinner det över. Ja, vi får hoppas så länge
det …. Du har en liten marginal upp dit. Carina riktar blicken mot skålen och
pekar mot skålens kant. Tina håller i plastburken och följer de andra barnens
handlingar med blicken. Hon lutar sig fram, sträcker ut handen och häller ur
vattnet ur plastburken ned i skålen.

Ovanstående episod visar barnens och förskollärarens samspel i användningen av läroresurser som finns till hands. Sara bekräftar förskollärarens
initiativ och hämtar andra föremål ur plastlådan som kan utforskas vidare.
Emil och Sanaz följer Saras handlingar. Tina iakttar de tre kamraternas
handlingar samtidigt som hennes yttranden visar på hennes intresse för en
företeelse som skiljer sig från övriga deltagares. Hon sitter kvar på sin plats
med plastburken i handen. Hennes blickriktning växlar mellan de tre barnen
och skålen som hennes kamrater börjar fylla till bredden med föremål.
Förskolläraren riktar all sin uppmärksamhet mot de tre andra barnens handlingar. Analysen som åskådliggör den dominerande förekomsten av
språkbrukens didaktiska funktioner i episoden visar följande:
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Figur 9. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner
i episod A17.

I episoden ovan framgår att olika föremål rymmer särskild mening. När Emil
tar upp den lillla plastburken möter han en omedelbar reaktion från Tina.
Med hög röst talar hon om att att den lilla plastburken är viktig för henne.
Förskolläraren riktar blicken mot Emil som släpper ned plastburken i vattnet
igen. Inledningsvis förefaller det som att de tre barnens utforskande syftar
till att skålen ska rymma så många föremål som möjligt. I nästa episod
förändras deras handlingar när skålen fyllts till bredden med olika föremål
och Sara börjar stapla ett par föremål ovanpå varandra. Hon jämför föremålens form och storlek och försiktigt lägger hon ett par legoklossar intill
varandra. Därefter lägger hon en liten leksaksbil ovanpå legoklossarna. Emil
och Sanaz iakttar Saras handlingar och börjar åter igen att följa hennes
initiativ. Samspelet mellan de tre barnen innebär att aktiviteten nu får en
annan naturvetenskaplig aspekt. De föremål som de nu hämtar jämför de
med föremålen som ligger överst i den konstruktion som de gemensamt
åstadkommer. Under Saras överinseende klassificeras de olika föremålen
utifrån dess storlek och form och placeras därefter så att en balans skapas i
konstruktionen.
Tina har följt förskollärarens och sina kamraters handlingar med blicken.
Hon har varit delaktig i utforskandet genom att iaktta och lyssna på kamraterna. När Tina har tilldelats en uppgift av förskolläraren har hon utfört
uppgiften om inte en kamrat har agerat på ett sätt som medfört att hon har
blivit avbruten och fått lämna sitt genomförande av uppgiften. Under tiden
som kamraterna tar initiativ till det fortsatta utforskandet omformar Tina sitt
skapande av mening. När de tre barnen tillsammans fyller skålen till bredden
med olika föremål och inleder klassificeringen av föremålen i sin konstruktion, sitter hon vid sidan om och riktar blicken mot skålen under
tystnad. De tre andra barnen placerar det ena föremålet på det andra under
tiden som de med verbala yttranden, blickar, leenden och handrörelser
förhandlar om hur olika föremål ska placeras. Sara, Emil och Sanaz har nu
staplat föremålen i en hög konstruktion. Tina följer kamraternas förehavanden med blicken och när hon finner tidpunkten lämplig förefalller det
som att hon försöker reglera vattennivån i skålen. I följande episod
synliggörs att barnen skapar olika meningar i samtidiga skeenden. Tinas
fokuserar vattennivån i skålen och Emil skapar jämvikt i
konstruktionsbygget tillsammans med Sara. Sanaz söker närhet i Carinas
famn (A18).
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Tina sitter på knäna och håller den lilla plastburken i handen. Blicken är
riktad mot skålen som hennes kamrater har fyllt med föremål. Emil går runt
Carina för att hämta en legoplatta i plastbacken. Han går tillbaka till sin
plats och placerar legoplattan högst upp på konstruktionen. Sara står på
knäna. Hon har en mindre legobit i handen och böjer sig framåt. Sanaz står
upp och placerar en liten plastbil på legoplattan. Sara tittar på bilen och
försöker lägga dit legobiten hon håller i.
Sara: - Oj. Hon böjer ned huvudet intill skålens kant och letar efter ett
utrymme där hon kan placera legobiten.
Sara: - Jamen, var ska jag lägga den någonstans? Carina har blicken riktad
mot Sara.
Carina: - Ja, det där blir svårt för dig. Sanaz backar bakåt. Emil böjer sig ned
och tar upp en annan liten bil som han placerar på legoplattan. En av bilarna
åker ned på golvet.
Sara: - Ohh! Vänta jag ska hjälpa dig. Sara tittar på Emil och skrattar. Hon
tar upp legobilen och placerar den på legoplattan. Bilen åker ned igen. Emil
tittar på Sara och skrattar. Sara tar upp en större legobit och placerar den på
legoplattan. Emil, Sanaz och Sara placerar olika föremål på legoplattan. Tina
lutar sig fram och finner ett utrymme mellan några föremål vid kanten av
skålens mynning. Hon fyller i vatten i plastburken. Därefter lutar hon sig
tillbaka och håller upp plastburken.
Tina: - Jag tar mer vatten. Tina har ett lågt tonfall. Carina tittar på Tina och
ler. Carina går och hämtar en handduk som hon lägger på golvet. Hon tittar
på Sara och Emil.
Carina: - Lägg dom där. Sara och Emil lägger föremålen på handduken. När
de har tömt skålen med föremål till hälften ungefär, böjer Tina sig fram och
häller ur vattnet ur plastburken. Därefter lutar hon sig bakåt. Sara och Emil
tömmer skålen på föremål. Sanaz kryper in i Carinas famn och tittar på när
Sara och Emil börjar fylla skålen med samma föremål på nytt. När skålen är
fylld med föremål igen böjer Tina sig fram och letar ett utrymme intill skålens
kant. Hon fyller på nytt i vatten i plastburken. Sanaz riktar blicken mot skålen
och Sara.
Sara: - Det blir jättefullt! Emil tar upp ett litet får av trä ur plastbacken. Han
springer tillbaka till sin plats.
Emil: - Hi hi hi. … Sara pekar mot skålen. Emil lägger det lilla fåret överst.
Vänder om springer för att hämta mer. Sara allvarlig, tar upp fåret, lägger
det bakom sig.
Sara: - Inget får! Carina lutar huvudet åt sidan, tittar på skålen och på Sara,
ler. Emil tittar på Sara.
Carina: - Ja, nu få vi se. Vi klarar allt en liten bit till.

Episoden ovan omfattar 134 sekunder. Tinas utforskande uppmärksammas
perifert av förskolläraren och av kamraterna. När hon uttalar att hon tar mer
vatten uppmuntrar Carina hennes handlingar med ett leende samtidigt som
förskolläraren reser sig och går iväg för att hämta en handduk. Skeendet i
episoderna A17 och A18 kännetecknas av att barnens handlingar i relation
till det introducerade innehållsliga objektet, förändras under tiden som de
undersöker de olika föremålen. Under höga, glada tjut inleder Sara, Emil och
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Sanaz en aktivitet som förefaller att syfta till att utforska om föremålet ska
sjunka i vattnet. Med kraft kastar de legoklossar och andra små leksaker i
skålen så att den slutligen är fylld till bredden. Analysen visar på den
dominerande förekomsten av språkbrukens didaktiska funktioner enligt
följande:
Episod

Tina

Sara

Emil

A18

Prövande
Socialt

Instruerande
Beledsagande
Prövande

Prövande
Beledsagande

Carina
(frsk.lär)
Beledsagande
Instruerande

Sanaz
Beledsagande
Socialt

Figur 10. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner
i episod A18.

Tina följer sina kamraters aktiviteter och iakttar deras förehavanden när de
bygger konstruktionen tillsammans. Hennes språkbruks funktioner är prövande och socialt. Hon riktar uppmärksamheten mot kamraterna samtidigt
som hon själv skapar mening med en helt annan innebörd. Hennes uppmärksamhet riktas mot mängden föremål i skålen och vattennivån. När kamraterna fyller skålen med föremål stiger vattennivån och Tina fyller den lilla
plastburken med vatten. När hennes kamrater raserar konstruktionen och
börjar ta upp föremålen ur skålen sjunker vattennivån och Tina häller i
vattnet ur burken. Förskolläraren följer leende barnens utforskande och med
uppmuntrande kommentarer. Carinas uppmärksamhet riktas mot att följa de
tre barnens utforskande samt mer omsorgsbetonande aspekter. Barnen blir
blöta och golvet blir vått vilket leder till att Carina hämtar handdukar och när
Sanaz söker hennes närhet finns det en plats i Carinas famn. När arbetspasset
har avslutats och barnen återsamlas med övriga barn på barnavdelningen
uppmanar Carina dem att berätta om vad de har gjort. Efter ett kort ögonblick av tystnad då de fyra barnen tittar på varandra och på Carina säger
Emil: – Vi kolla om det var något som drunknade. Analysen av lärsekvensen
på Galaxen visar såväl skilda uppmärksamhetsfokus som design i barnens
meningsskapande vilket åskådliggörs i redovisningen som följer nedan.
Uppmärksamhetsfokus och design

Carina – uppmärksamhetsfokus och design
Förskollärarens introduktion av arbetspassets avser att motsvara ett specifikt
syfte, barnen ska benämna olika föremål. Barnen sitter i en cirkel på golvet
och i cirkelns mitt placerar Carina skålen som hon har fyllt med vatten.
Därefter placerar hon sig själv så att hon har två barn på vardera sidan. Hon
placerar asken som hon har fyllt med föremål på golvet framför sig. Genom
denna centrala placering får hon själv, vattenskålen och asken med föremål
ett högt informationsvärde för barnen. Carina är den mest verbalt aktiva
under den inledande delen av arbetspasset. Materialet hon väljer för att
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utforska om föremål flyter eller sjunker är hämtat från barnens närmiljö på
förskoleavdelningen. Hon väljer att använda föremål som hon förefaller anta
är väl kända för barnen. Under den introducerande delen av arbetspasset
ställer Carina frågor som innebär att barnen ska identifiera föremålen. Carina
vägleder barnen med stödjande leenden och uppmuntrande kommentarer.
Hennes tonfall är mjukt och ger uttryck för glädje när ett barn besvarar en
fråga med ett förväntat svar. Tonfallet är lika mjukt när ett barn är tveksamt i
sitt svar och när så sker kan hon med viss begränsning ge utrymme för andra
barn att hjälpa sin kamrat. Samtidigt visar Carina tydligt med såväl gestik,
blick som verbala yttranden, vilket barn som hon riktar sin uppmärksamhet
emot. Under den introducerande delen av aktiviteten förefaller det som att
hennes ambition är att inkludera samtliga barn i aktiviteten.
Carina säger barnets namn och riktar samtidigt blicken mot barnet som
hon avser ska besvara hennes frågor. Samtidigt kommunicerar hon med de
andra barnen såväl verbalt som med gester. När Sara försöker att avbryta och
leverera ett svar eller ställa en fråga kan Carina tysta henne med en handrörelse. Hon uppmärksammar barnet med en snabb huvudvridning och en
blick som medför att barnet riktar sin uppmärksamhet mot kamraten som
frågan har levererats till. På så vis skapar Carina en viss ordning i aktiviteten. Under händelseförloppet blir det synligt att Carinas uppmärksamhet
riktas mot de barn som gör yttranden av instruerande, beledsagande, prövande och associerande karaktär. I flera avseenden överensstämmer barnens
språkbruk med förskollärarens. Det är det talade språket och de valda föremålen som bär meningen Carina vill kommunicera
Det är Carina, vattenskålen och föremålen i asken som är i förgrunden
och som barnen förväntas att förhålla sig till. Efter varje svar som leder till
rätt benämning av ett föremål placerar Carina föremålet på golvet framför
sig. Med denna placering får föremålen ett annat informationsvärde. Det är
fortfarande Carina som anger hur de ska användas. När identifieringen av
föremålen är färdig leder Carina arbetspasset vidare vilket innebär att barnen
ska undersöka om de olika föremålen flyter eller sjunker. Under tiden, som
ett sådant gemensamt utforskande pågår, sker en förändring med betydelse
för barnens meningsskapande. Genom att luta sig bakåt överlämnar hon
utforskandet av föremålen till barnen. Denna markering innebär att barnen
på sätt och vis tar över aktiviteten men fortfarande inom de ramar som getts
av Carina. När Carina hämtar en legokloss från den blå plastlådan som står
intill väggen, ger hennes initiativ ytterligare utrymme för barnen att vidga utforskandet av andra föremål än dem som angivits under den introducerande
delen av aktiviteten.

Tina – uppmärksamhetsfokus och design
Tina har satt sig mellan Sara och Emil. Hennes placering innebär att hon har
förskolläraren rakt framför sig. Hon följer Carinas rörelser och anvisningar
under tystnad och riktar blicken i den riktning som förskolläraren uppmanar
henne och kamraterna till att göra. Tina uppmärksammar också Saras och
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Emils initiativ. När de båda barnen ger uttryck för såväl verbala som ickeverbala yttranden pendlar Tinas blick mellan förskolläraren, Sara och Emil.
Hon vrider på huvudet och lyssnar intensivt. Tina väntar in förskollärarens
instruktioner. Hon tar initiativ när Carina uppmanar henne att handla konkret
under den introducerande delen av arbetspasset. När kamraterna skrattar, så
skrattar Tina. Hennes uppmärksamhet förändras när Carina ger barnen
utrymme för eget utforskande av de olika föremålen. Tina fokuserar nu den
lilla plastburken och tillåter inte att något annat barn involveras i hennes
förehavanden. På egen hand utforskar hon vattennivån i skålen. Hon följer
kamraternas handlingar som knyter an till hennes eget utforskande av vattennivån. I episod A17 och A21 blir det synligt att Tinas meningsskapande
förändras. Inledningsvis fyller Tina plastburken med vatten när hennes
kamrater tagit upp föremålen ur skålen och häller ur vattnet ur plastburken
när kamraterna fyllt skålen med föremål. I detta skede är vattennivån nästan i
höjd med skålens mynning. Efter en stund sker förändringen som innebär att
Tina fyller på vatten i plastburken när skålen är fylld med föremål och häller
ur vattnet när kamraterna tagit upp föremålen ur skålen och vattennivån är
lägre. Med icke-verbala yttranden skapar Tina en representation med en helt
annan innebörd än den som förskolläraren avsett. Tinas representation utgör
sambandet mellan mängden av föremål i vattnet i relation till vattennivån i
skålen.

Sanaz – uppmärksamhetsfokus och design
Sanaz placerar sig till en början mitt emot Tina och mellan Emil och Sara.
När Carina sätter sig mellan henne och Sara hamnar Sanaz alldeles intill
Carina. Under arbetspasset behåller Sanaz sin placering och lutar sig ofta
fram så att hon kommer nära Carina. Hon följer förskollärarens, Emils och
Saras agerande med blicken. Hon skrattar och viftar med händerna när de två
barnen yttrar de svar som förskolläraren förväntar eller när de båda kamraterna tar egna initiativ i aktiviteten. Det förefaller som att det är förskolläraren, föremålen som Carina har valt samt kamraternas förehavanden som
bär mening för Sanaz. Sanaz inväntar förskollärarens tillåtelse innan hon
agerar. Sanaz säger: – Kan jag få nu? eller – Jag vill också. Sanaz engagerar
sig i sina kamraters initiativ. När Emil börjar hämta föremål ur plastlådan
intill väggen springer hon efter honom och agerar på samma sätt. När han
kastar ner föremålet i vattnet i skålen ändrar Sanaz sitt agerande och kastar
snart ner föremålet som hon har hämtat, på samma sätt som Emil. Hon
inväntar också Saras reaktioner på sina egna och Emils handlingar. Det Sara
yttrar hörsammar Sanaz. När Sanaz klassificerar olika föremål jämför hon
det föremål som hon avser att komplettera till konstruktionen med de
föremål som kamraterna har placerat överst. Hon vänder och vrider på
legoklossar och små leksaksfigurer så att de ska passa in i konstruktionen.
Samtidigt har Sanaz oftast ögonkontakt med Sara och om Sara verbalt eller
med en blick eller gest yttrar att föremålet inte passar in i konstruktionen
slänger Sanaz föremålet åt sidan och hämtar ett nytt. Hon iakttar Emil och
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Sara och följer deras handlingar i sitt eget agerande. När Sara skrattar leder
det till att Sanaz också skrattar. När Sara visar vilka leksaksfigurer som ska
placeras i konstruktionen följer Sanaz hennes direktiv. Kanske uppfattar
Sanaz de två kamraternas val av föremål och utforskande av innehållsligt
objekt som det mest värdefulla och viktigt att vara deltagande i.

Emil – uppmärksamhetsfokus och design
Med verbala yttranden och gestik riktar Emil uppmärksamheten mot de föremål som introduceras av förskolläraren. Det är förskollärarens handlingar
och föremålen som bär mening i sammanhanget. Emil tar ofta egna initiativ.
Under den introducerande delen väntar han inte på att förskolläraren ska ge
honom en uppgift utan tenderar att på egen hand ivrigt utforska om de
erbjudna föremålen flyter eller sjunker. Det verkar som hans nyfikenhet tar
överhanden och han utforskar olika möjligheter för att få föremål som flyter
att sjunka. Med ett par fingrar trycker han till exempel ned tygbiten under
vattenytan och utforskar om tyngd kan ha betydelse för om tygbiten sjunker
eller inte. Under en stor del av arbetspasset har han ögonkontakt med Sara
och följer hennes yttranden. När Sara inleder klassificeringen av föremålen
utifrån storlek och form följer Emil hennes yttranden vilket innebär skapandet av annan mening och representation. Emil springer skrattande och
hämtar legobitar ur plastlådan tillsammans med Sanaz. När han ska placera
legobiten eller en annan leksaksfigur högst upp i konstruktionen sker det
genom ögonkontakt med Sara. Emil ler och slutligen, på en signal från Sara
raserar han konstruktionen under höga tjut för att därefter delta i och återupprepa samma procedur åter och åter igen. Tillsammans med Sara och
Sanaz skapar Emil mening i aktiviteten och det förefaller som att det är Saras
val som är viktigt för Emil.

Sara – uppmärksamhetsfokus och design
För Sara är det förskollärarens initiativ och erbjudande av föremål och innehållsligt objekt som bär mening under den inledande delen av arbetspasset.
Med tydlig gestik visar Sara att hon identifierat situationen och vet vad som
ska ske. Inledningsvis följer hon förskollärarens initiativ men det dröjer inte
en lång stund innan hon tar egna initiativ. Utan att invänta förskollärarens
instruktioner sträcker Sara ut handen och tar upp något av de föremål som
förskolläraren erbjuder. Vid upprepade tillfällen leder det till att hon får såväl Carinas som kamraternas uppmärksamhet. Med iver, skratt och leenden
följer hon kamraternas agerande utifrån förskollärarens instruktioner. Om en
kamrat inte levererar det svar som Sara antar att förskolläraren förväntar sig,
stödjer hon kamraten genom att viska svaret. Hennes gestik utgörs av vida
rörelser och de verbala yttrandena visar på en lyhördhet som rör såväl
förskolläraren som kamraterna.
Under den inledande delen av arbetspasset är det de erbjudna föremålen
och framför allt förskollärarens och ett par av kamraternas yttranden som bär
mening för Sara. I det fortsatta händelseförloppet bidrar Sara till att skeendet
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förändras genom att ta initiativet till konstruktionsbygget. Efter att ha fyllt
skålen med föremål tillsammans med Sanaz och Emil ett upprepat antal
gånger tar Sara initiativet till att klassificera föremålen utifrån storlek och
form. Hennes initiativ har ett annat syfte än det som förskolläraren introducerat. Saras handlingar uppmuntras av såväl förskolläraren som Sanaz och
Emil. Hon bidrar till att de erbjudna föremålen nu ges en annan mening. Det
är ett intensivt engagemang som utmärker de fyra barnens och förskollärarens deltagande i de naturvetenskapliga aktiviteter som redovisats ovan. I
det avsnitt som nu följer redovisas en sammanfattande analys av arbetspasset
på Galaxen.
Ideationell metafunktion

Förskolläraren skapar med leksaker och föremål som hämtats i barnens
närmiljö på förskoleavdelningen, läroresurser som avser att representera det
naturvetenskapliga innehållsliga objektet, om föremålen flyter eller sjunker.
Under den inledande delen av arbetspasset är det benämningen av föremålen
som är det centrala i aktiviteten. Förskolläraren ställer frågor och barnen
svarar, enligt hennes uppmaningar. Syftet med aktiviteten presenteras för
barnen då en av flickorna gör förskolläraren uppmärksam på att hon inte har
klart för sig vad de ska göra. Nu får barnen veta att de ska undersöka om
föremålen flyter eller sjunker. De får också veta att genomförandet av undersökningen ska ske enligt vissa riktlinjer som statuerats av förskolläraren.
Barnen ska först välja ett föremål, därefter gissa om det flyter eller sjunker
för att slutligen släppa ner föremålet i vattnet. Förskolläraren vidgar således
sakfrågan från att ha fokuserat benämning av föremål, till att även omfatta
proceduren, hur barnen ska utforska om föremålen sjunker eller flyter. Under
de här inledande momenten är förskollärarens initiativ centrala för barnen
men det dröjer inte länge förrän hela aktiviteten ändrar karaktär.
Barnens engagemang i utforskandet av föremålen sker med högt ljudande
utrop, skratt och kommentarer. I tre av barnens handlingar (A17) visar
analysen meningsskapande som fokuserar ett annat innehållsligt objekt än
det som initierats av förskolläraren. Till att börja med kastar barnen till synes
planlöst ner föremålen i skålen, vilket förändras till att de kastar föremålen
och utforskar effekten av kraften i rörelsen. Efter en stund är skålen fylld
med leksaker och legoklossar. Nu förändras sakfrågan på nytt. Från att ha
ägnat sig åt att ha undersökt om kraften påverkar om föremålen flyter eller
sjunker börjar de tre barnen att klassificera de olika föremålens storlek och
form. De jämför legoklossarnas storlek i relation till de andra leksakerna,
lägger dem ovanpå varandra så att det skapas en jämvikt och konstruerar på
så vis ett bygge. Här kan vi konstatera ett meningsskapande som hör
samman med jämvikt och klassificering av föremålens storlek och form.
Parallellt med konstruktionsbygget sker samtidigt den tredje flickans
utforskande av ett annat innehållsligt objekt, relationen mellan mängden av
föremål och vattennivån i skålen. När skålen är fylld med föremål är
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vattennivån hög och då fyller hon den lilla plastburken med vatten. När
hennes kamrater har tagit upp leksakerna ur skålen är vattennivån lägre och
då häller Tina ur vattnet ur burken i skålen. Barnen och förskolläraren
uppmärksammar och skapar mening på olika sätt och det är tydligt att barnen
uppmärksammar och representerar andra innehållsliga objekt än det av
förskolläraren avsedda. Barnens representationer kan kopplas till det innehållsliga objekt som förskolläraren introducerat men barnens nyskapande av
meningar ger sakfrågan helt andra innebörder vilket förskolläraren inte ger
dem möjlighet till att reflektera kring.
Interpersonell metafunktion

Det är framför allt förskolläraren, och två av barnen som dominerar den
talade kommunikationen under arbetspasset. Under tiden som Carina ställer
frågor är samtliga barns yttranden korta och ger ett återhållet intryck.
Flertalet av barnens yttranden består av tveksamma huvudskakningar och
fåordiga svar. Under den inledande delen av arbetspasset beledsagar barnen
till största delen lärarens instruktioner. De prövande inslagen från barnen
består mestadels av direkta frågor som handlar om att få tillåtelse av förskolläraren att agera. Av analysen framgår att det framför allt är beledsagande språkbruk som dominerar i kommunikationen mellan barnen och
förskolläraren. Under tiden som barnen tar del av förskollärarens introduktion uppmuntras de av Carinas leenden, nickar och blick. De skrattar
tillsammans och barnen stödjer också varandra med blick och uppmuntrande
leenden. Det säger något om stämningen som råder i barngruppen. Resultatet
visar att Sara och Emil påvisar större andel instruerande och prövande
språkbruk. I analyserade episoder framgår det att de båda barnens initiativ
uppmärksammas och uppmuntras av såväl förskolläraren som kamraterna.
Kännetecknande för de båda barnens språkbruks funktioner är att det till stor
del överensstämmer med förskollärarens språkbruks funktioner.
I den naturvetenskapliga aktivitet som beskrivits och analyserats ovan
framgår att de båda barnen påverkar händelseförloppet. Under den
introducerande delen av aktiviteten (A12) påverkar exempelvis Emil såväl
förskolläraren som kamraternas handlingar. Förskolläraren har uppmanat
Tina att välja ett föremål och utforska om föremålet flyter eller sjunker. I
samma ögonblick sträcker Emil ut handen och tar upp en tygbit som han
släpper ned i vattnet. Förskolläraren bekräftar hans initiativ med uppmuntrande kommentarer. Det leder till att Tina riktar uppmärksamheten mot
Emils förehavanden. I det fortsatta händelseförloppet är det Emils utforskande av tygbiten som blir centralt för samtliga deltagare. På samma sätt
påverkar Saras yttranden händelseförloppet. Saras initiativ (A17, A18) leder
exempelvis till att två av hennes kamrater tillsammans med henne, utforskar
ett annat innehållsligt objekt än det av förskolläraren avsedda. Saras initiativ
uppmärksammas och uppmuntras av förskolläraren som följer de tre barnens
utforskande med ett leende. Av analysen framgår skillnader mellan förskol159

lärarens och barnens uttryckssätt. Två av barnen visar på mindre frekvent
brukande av instruerande, prövande och associerande språkbruk. De två
barnen har istället en hög frekvens av beledsagande och socialt språkbruk.
När de barnen visar initiativ, genom att försöka följa förskollärarens uppmaningar eller utifrån eget engagemang utforska innehållsligt objekt blir de
oftast avbrutna av förskolläraren eller kamraterna. Här finns tendensen till ett
samband mellan språkbrukens didaktiska funktioner och en gemensam överenskommelse om hur situationen ska tolkas. Detta betyder att kommunikationen mellan två av barnen och förskolläraren lyckas bättre och att
parterna delar en gemensam förståelse i lärandesammanhanget.
Barnens utforskande sker i en omedelbar närhet till varandra och deras
handlingar kan närmast tolkas som att vara ”hoptråcklade” med varandra
samtidigt som interaktionsmönstret kan härledas till en maktförskjutning.
Förskolläraren ger genom sitt tolkningsföreträde två av barnen större möjligheter att påverka händelseförloppet, vilket innebär att de andra barnen
underordnar sig såväl förskollärarens som kamraternas initiativ.
Textuell metafunktion

I olika skeenden under den naturvetenskapliga aktiviteten visar barnen att de
relaterar det innehållsliga objektet till andra konventioner än till det av
läraren representerade. Föremålen bär på specifik mening som barnen
relaterar till tidigare upplevelser och tillvaron utanför förskolevardagen.
Inledningsvis förefaller det som att barnen har svårt att uppfatta logiken
mellan benämning av föremål och vad aktiviteten syftar till. Det är först när
en av flickorna frågar förskolläraren vad de ska göra med alla föremålen som
barnen informeras om syftet med aktiviteten. Under det därpå introducerande momentet påverkas förskolläraren av barnens yttranden och den design
som hon har avsett att utforskandet ska följa, lämnas av barnen. Det fortsatta
händelseförloppet överlämnas av förskolläraren till barnen för egna initiativ i
utforskandet. De innehållsliga objekt som nu skapas utforskas med hög
intensitet av barnen men det uppstår en avsaknad av att skapa ett gemensamt
sammanhang kring det som utforskas. Arbetspasset karaktäriseras av att inte
vara sammanhållet vilket också får konsekvenser för barnens
meningsskapande i naturvetenskap. Barnen lämnas i det egna utforskandet
av föremålen och det förefaller som att förskolläraren inte riktar sin
uppmärksamhet mot det kunnande som barnen representerar. Barnens
nyskapande av innehållsliga objekt tilldrar sig inte uppmärksamhet i någon
större utsträckning av förskolläraren och lyfts därmed inte fram som
betydelsefullt i lärandesammanhanget.
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Förskoleavdelningen Vintergatan: Tema ”knoppisar”
Under fyra veckor med början i mars och avslutning i april, arbetar barnen
och förskolläraren på Vintergatan med ett tema som behandlar trädens
knoppar om våren. De naturvetenskapliga aktiviteterna förläggs till såväl
inomhus- som utomhusmiljön på förskolans gård och i det närbelägna skogsområdet. De olika arbetspassen inleds med att förskolläraren samlar en grupp
barn, som själva valt att delta i aktiviteterna, för att introducera det aktuella
innehållet.
Introduktion av tema ”Knoppisar”

Temaarbetet introduceras en morgon i början av april förskolläraren Lena
berättar att barnen ska få ta del av en hemlighet. Sju barn Julia, Isabella,
Moa, Robin, Sofia, Johan och Gustav samlas på mattan i lekrummet och
väntar på Lena som går iväg för att hämta något som hon säger är hemligt.
När Lena kommer tillbaka håller hon en kartong i famnen. Barnen har
samlats i en gruppformation på mattan och riktar sin uppmärksamhet mot
Lena som börjar med att introducerar kartongens innehåll (F4).
Isabella sitter på mattan. Robin står framför henne. Gustav och Johan står
intill Robin, skrattar och hoppar lite upp och ned. Sofia går runt för sig själv.
Moa springer fram bakom pojkarna mot Lena. Lena sätter sig ned på mattan.
Hon lägger kartongen framför sig och sveper med blicken mot barnen. Julia
sätter sig vid sidan av Lena. Isabella sätter sig på den andra sidan och
vänder blicken mot Lena.
Lena: - Här, har vi en låda som ska få följa med ut. Sätt er ner nu, är ni
snälla.
Lenas tonfall är lågt och spännande. Hon ler och tittar på Gustav, Johan och
Robin. Pojkarna drar sig bakåt och sätter sig ned på knäna bakom kartongen
samtidigt som de lutar sig fram över kartongen med blicken riktad mot Lena.
Moa sätter sig snett framför Lena och lutar sig mot kartongen. Lena lutar sig
framåt. Sofia ställer sig på knäna och lutar sig fram över Gustav. Lenas blick
vandrar mellan barnen. Rösten är lågmäld. Hon tittar ned på kartongen.
Lena: - Den här lådan ska få följa med ut och i den här lådan så finns det
olika saker. Det finns en del bilder och bilderna är något speciellt. Titta
här, här står det någonting. Lena förändrar röstläget så att det låter som att
hon är nyfiken. Hon lyfter blicken mot barnen närmast henne, Gustav, Johan
och Sofia. Hon pekar med fingret på kartongens ovansida.
Lena: - Knoppisar, det står knoppisar här på lådan. Lenas röstläge ändras
på nytt, lågt och tyst. Gustav nickar
Gustav: - Jaa, knoppisar …. Julia och Isabella tittar på Lena.
Lena: - Knoppisar, vad är det för någonting? Har ni hört det? Isabella,
Gustav och Robin nickar och tittar på Lena.
Johan nickar.
Johan: - Jaa, jag har hört det! Johan ropar högt.
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Gustav: - Jag också har hört det! Gustav ropar högt. Robin tittar på Lena
och nickar. Sofia drar sig bakåt och skakar på huvudet, ler. Julia och Moa
tittar på Lena.
Lena: - Vad är det som finns ute som heter knoppisar?
Sofia tittar på Lena och skrattar. Lena sveper runt med blicken i
barngruppen.
Lena: - De är så små, så små… Lena talar tyst med ett pipande röstläge och
öppnar locket på kartongen. Barnen lutar sig framåt. Lena tar upp en bok ur
kartongen. Hon håller upp boken med sidorna mot barnen. Hon slår upp de
första sidorna samtidigt som hon håller boken högt i luften framför sig så att
barnen kan se bilderna.
Lena: - Här kan vi se … Lena höjer rösten
Gustav riktar blicken mot boken och ropar högt.
Gustav: - Men vad är det där för något?
Lena tittar på Gustav och ler.
Lena: - Ja, vad kan det här vara? Det här är knoppisar som finns där ute i
naturen. Det här är herr hästkastanj. Lena sveper med blicken runt
barngruppen och pekar samtidigt med fingret på bilden i boken. Barnen tittar
på bilden i boken. Robin böjer sig ned och tittar på innehållet i kartongen.
Lena tittar på Robin.
Lena: - Det finns mer i lådan som vi ska titta på sedan. Robin tittar på Lena.
Johan lyfter armen och pekar mot bilden i boken.
Johan: - Men, men det där ser ju ut som ett bajs! Lena tittar på Johan och
därefter böjer hon ned huvudet och tittar på bilden i boken.
Lena: - Ser det ut som bajs? Lena höjer rösten, ler och pekar på bilden i
boken.
Lena: - Ja, det här är själva huvudet på herr kastanj. Lena visar med fingret
på bilden i boken. Hon håller blicken riktad nedåt mot bilderna i boken. Lena
vänder blad i boken, pekar på bilderna på nästa sidouppslag och fortsätter att
tala om trädens knoppar.
Lena: - Det finns små, små knoppisar. Titta här! Här finns det vassa
knoppisar. Lena skiftar i röstläget från ett lågt pipande röstläge till ett skarpt
och kort yttrande, när hon visar de olika bilderna.
Lena: - Röda knoppisar och svarta knoppisar. Sådana har jag hemma i min
trädgård. Robin, Johan och Gustav kryper förbi kartongen och placerar sig
framför Lena. Tittar på bilderna. Sofia ställer sig upp bakom pojkarna. Hon
skakar på huvudet och skrattar. Lena ställer sig upp. Sveper med blicken runt
i barngruppen och ler. De övriga barnen ställer sig upp.

Den här episoden omfattar en tidsrymd av 87 sekunder. Moa, Julia och
Isabella följer hela händelseförloppet under tystnad samtidigt som de iakttar
Lena när hon visar innehållet i kartongen och bilderna i boken. Med ett tonfall som förändras från att kunna tolkas som nyfiket, undrande, till spännande och glatt introducerar Lena innehållet i lådan. Sofia följer Lenas
handlingar och skrattande skakar hon på huvudet. De två pojkarna Johan och
Gustav deltar med höga röster och placerar sig så att de är i centrum av
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Lenas synfält. Med olika konstateranden om knopparna som Lena introducerar, påverkar de händelseförloppet på ett sätt som leder till att de hela
tiden har Lenas uppmärksamhet. De reagerar högljutt när Lena läser ur
boken och på bilderna som hon visar. Johan talar med hög röst om vad han
anser att en av bilderna påminner honom om. Robin agerar vid sidan av
Johan och Gustav. Han lutar sig fram över kartongen och verkar vara
nyfiken på dess innehåll. Johans handlingar leder till att Lena informerar
barnen om vad som ska ske i ett senare skede av arbetspasset. Det verkar
som att Lena väljer att introducera materialet i olika delar. Utfallet av
analysen som åskådliggör den dominerande förekomsten av språkbrukens
didaktiska funktioner i ovanstående episod (F4) visar följande:
Episod
F4

Lena
(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande
Prövande

Johan

Gustav

Robin

Sofia

Instruerande
Associerande
Beledsagande
Socialt

Instruerande
Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Moa
Socialt

Julia
Socialt

Isabella
Socialt

Figur 11. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner
i episod F4.

Under det introducerande momentet riktar Lena barnens uppmärksamhet
mot temaarbetets innehållsliga objekt (trädens knoppar) utifrån läroboken
som hon har valt att bruka som utgångspunkt för de naturvetenskapliga
aktiviteterna. Kännetecknande för hennes introduktion av temaområdet är att
Lena berättar om sina egna erfarenheter i relation till de träd och knoppar
som presenteras. Med bokens bilder som läroresurs informeras barnen om att
det är trädens knoppar som de ska uppmärksamma. Tydligt är att samspelet
mellan Lena och barnen präglas av engagemang för det innehållsliga objekt
som presenteras. Ett undantag är Sofia som skrattande betraktar Lena och
kamraterna med ett leende. Hennes gestik och mimik tolkar jag som uttryck
för engagemang men här finns en annan nyans. Det verkar som att Sofia
identifierar situationen med ett roat intryck, vilket kan ses som att hon har
kännedom om det innehållsliga objekt som förskolläraren introducerar.
Sofias fortsatta handlingar tyder på hon väljer bort att engagera sig i den
introducerande delen av arbetspasset. De övriga barnens uppmärksamhet
riktas av förskolläraren mot bilderna av trädens knoppar som presenteras i
boken. Efter en stund introducerar Lena två förstoringsglas som ska
användas i utforskandet utomhus (F9).
Sofia går iväg och lämnar gruppen som sitter kvar på mattan. Moa, Julia,
Isabella, Johan, Gustav och Robin har krupit nära Lena som lyfter upp
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kartongen samtidigt som hon med låg röst berättar att nu ska de få veta vad
som finns i lådan. Sakta, sakta lyfter Lena av locket på kartongen och tar
fram ett förstoringsglas. Moa ställer sig upp och vänder sig mot Lena. Gustav
och Johan ställer sig upp och går fram mot Lena. Lena tar fram
förstoringsglaset ur fodralet.
Lena: - Vet ni vad, vi ska använda det här tillsammans när vi är ute. Lenas
tonfall är mjukt och glatt. Moa står framför Lena. Gustav och Johan ställer
sig intill Moa. Lena håller upp förstoringsglaset och visar det med en
svepande rörelse mot barnen framför sig. Moa sträcker fram handen mot
förstoringsglaset.
Lena: - Titta, en sådan har ju Sherlock Holmes. Vad är det här för något då?
Lenas tonfall utrycker förvåning. Moa står rakt framför Lena och rör
händerna mot sitt ansikte.
Moa: - Det är en sådan som man kikar med. Moa följer Lenas rörelse med
förstoringsglaset med sin hand. Lena håller upp förstoringsglaset framför sitt
ena öga. Därefter gör hon en svepande rörelse med förstoringsglaset mot
Moas hand. Moa tar ned sin hand och tittar ner. Lena vänder blicken mot
Julia och sveper därefter med blicken runt hela barngruppen.
Lena: - Men vad händer när man kikar med den då?
Johan: - Det blir större. Johan svarar med hög röst. Lena nickar och tittar på
Johan samtidigt som hon sänker handen med förstoringsglaset. Hon tar upp
boken.
Lena: - Om jag tar fram en liten knoppis. Lena håller upp boken och
bläddrar fram ett siduppslag med bilder på olika träd och tillhörande
knoppar. Moa står upp och lutar sig fram mot Lena. De andra barnen står
upp på knäna och lutar sig framåt. Lena tittar på Moa och håller ut armen i
vinkel mot henne samtidigt som hon rör armen mot Moa.
Lena: - Sätt dig, alla ska se. Moa sätter sig ned på knäna.
Samtliga barn lutar sig fram mot Lena med huvudena tätt intill varandra och
blicken riktad mot förstoringsglaset och bilduppslaget i boken. Lena vrider
boken och förstoringsglaset mot Isabella. Hon tittar på Isabella, nickar och
ler. Lena håller förstoringsglaset framför bilden i boken. Isabella lutar sig
fram och tittar genom förstoringsglaset. Isabella lutar sig tillbaka, ögonen
glittrar när hon ler och tittar på Lena och sina kamrater. Johan och Gustav
reser sig upp.
Gustav: - Men jag ser ju inte! Gustav tittar på Lena och ropar med hög röst.
Lena sträcker handen med förstoringsglaset mot Gustav som lutar sig fram
och tittar genom förstoringsglaset. Julia tittar upp på Lena.
Julia: - Jag vill se. Julia talat med ett tyst tonfall. Lena tittar på Julia.
Lena: - Men vi ska turas om och titta när vi är ute.

Ovanstående episod omfattar 55 sekunder och det verkar som att förskolläraren försöker utröna om barnen känner till förstoringsglasets funktion.
Hon prövar deras kunnande. Till skillnad från Sofia, som väljer att engagera
sig i en annan aktivitet än den som Lena introducerar, är intensiteten som
präglar de övriga barnens deltagande påfallande. Dominerande i förskollärarens introduktion är att hon vägleder barnen i aktiviteten och visar med tyd-
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liga kroppsrörelser vad barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot och vilka
regler som gäller. Lenas och barnens placeringar försvårar deras samspel.
Det är framför allt barnen som står upp framför Lena som har ögonkontakt
med henne under det introducerande momentet. Julia och Isabella som sitter
närmast Lena följer hennes och kamraternas handlingar med blicken och
lyssnar till det som sägs. Analysen av den dominerande förekomsten av
språkbrukens didaktiska funktioner i episoden (F9) ovan visar följande
utfall:
Episod
F9

Lena
(frsk.lär)
Prövande
Instruerande
Beledsagande
Socialt

Moa

Gustav

Johan

Julia

Robin

Isabella

Beledsagande
Prövande
Socialt

Beledsagande
Socialt
Instruerande

Beledsagande
Socialt

Prövande
Socialt

Socialt

Socialt

Figur 12. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
F9.

Under det introducerande momentet som exemplifieras av de två ovanstående episoderna (F4, F9) är det förskolläraren som leder aktiviteten. Barnens
handlingar påverkar inte förskollärarens avsikter med aktiviteten under
händelseförloppet, utan Lena håller fast vid och vägleder dem i det innehåll
som hon har valt att introducera. Samspelet präglas av att förskolläraren
upprätthåller normer och regler som ska gälla under händelseförloppet. Hon
leder barnen med utgångspunkt i de materiella läroresuser som hon har valt
och riktar barnens uppmärksamhet mot de innehållsliga aspekter som
läromedlet förespråkar. Det går inte att ta miste på intensiteten i barnens
engagemang för de naturvetenskapliga företeelser som Lena representerar.
Förskolläraren är den mest verbalt aktiva och det förefaller som att hennes
uppmärksamhet till stor del riktas mot två av pojkarna och en av flickorna
som med verbala yttranden och gestik tar egna initiativ. Det finns en tendens
i materialet som visar på att de regler som förskolläraren upprätthåller i
sammanhanget är beroende på vilket barn som tar initiativet. När Moa
sträcker fram handen för att hålla i förstoringsglaset markerar förskolläraren
med en handrörelse att det är hon, förskolläraren själv som ska hålla i
redskapet. Därefter vrider Lena boken och förstoringsglaset mot Isabella. I
det skedet får Isabellas ögon en särskild glans när hon ser på Lena och
därefter på sina kamrater. Gustav ropar att han inte ser, när Isabella på Lenas
uppmaning tittar genom förstoringsglaset. Gustavs yttrande leder till att Lena
sträcker fram förstoringsglaset och överlämnar det till honom så att han kan
använda det. I det här skeendet försöker även Julia att påkalla Lenas uppmärksamhet och påtalar sin vilja att vara mer delaktig i introduktionen av
förstoringsglaset. I förskollärarens yttrande förefaller det dock som att
hennes uppmärksamhet riktas mot nästa moment i arbetspasset som ska
förläggas i utomhusmiljö.
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Lilla fröken björk, Vasse aspe och andra ”knoppisar”

Hela barngruppen har samlats i vindskyddet ute på förskolans gård. Lena har
placerat kartongen som rymmer förstoringsglas, en lärobok och flera bilder
som kopierats ur läromedlet, på marken framför sig. Bilderna föreställer
knoppar från olika träd och framställs med en mänsklig gestaltning.
Knopparna har tecknats som en avlång rak kropp med armar och händer, ett
huvud med hår, ögon, näsa och mun. De tecknade knopparna har Lena målat
enligt angiven färgskala i läroboken. Färgerna följer de färgtoner som är
specifika för olika knoppar. En figur som exempelvis föreställer knoppen av
en al har en violett färgskala. Barnen sitter sida vid sida i en halvcirkel
framför Lena och kartongen. Lena tar upp en bild i sänder och håller bilden i
den ena handen och med den andra handen tar hon upp förstoringsglaset.
Hon håller upp en av bilderna. Moa sitter nära, intill Lena. Sofia som
lämnade gruppen i inomhusmiljön har nu återvänt till Lena och kamraterna
för att delta i aktiviteten. I episoden som följer påtalar Lena knopparnas olika
egenskaper med särskilt fokus på dess färg, storlek och form (F15):
Moa lutar sig fram mot bilden.
Lena: - Nu ska vi titta här. Lena riktar blicken mot Moa och sträcker ut
handen mot henne. Moa backar bakåt. Isabella sitter intill Moa med blicken
riktad mot Lena. Lena sveper med blicken runt barngruppen.
Johan: - Björkens hår! Johan ropar högt och kryper närmare kartongen.
Lena: - Och björkens hår, vad kan det vara då? Lena tittar på Sofia. Tonfallet
är högt och glatt.
Lena: - Vad är det för färg på björkens hår. Flera av barnen ropar: - Brun!
Lena reser sig upp och går iväg för att hämta en kvist som ligger på marken.
Hon kommer tillbaka, sätter sig på samma plats och håller upp kvisten
framför sig så att alla barnen kan se. Lena tittar på kvisten och pekar på en
av knopparna.
Lena: - Brun ja, men sen då när det har blivit midsommar vad har det blivit
av björkens hår då? Sofia lutar sig framåt och svarar med hög röst.
Sofia: - Då har det kommit blad. Lena nickar och tittar på Sofia.
Lena: - Då har det kommit blad ja, och vad är det för färg då? Sofia tittar på
Lena.
Sofia: - Grön. Lena nickar och ler. Hon håller förstoringsglaset framför
kvisten.
Lena: - Kan ni tänka er att i den lilla, lilla knoppen, där … Johan, kan du
tänka dig det? Johan vänder kroppen mot Julia som lägger sig på rygg och
sträcker benen rakt upp i luften.
Lena: - Johan kan du se det? Lena håller ut handen med förstoringsglaset
mot Johan som tittar på Lena och nickar.
Lena. – Så ska det bli ett stort löv. Ett så stort löv ska det bli. Lena håller två
fingrar i en cirkel vid sidan om kvisten och låter blicken vandra mellan
barnen. Julia sätter sig upp och riktar blicken mot Lena.
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Lena: - Vad är det här för knoppis? Lena riktar blicken mot Julia, nickar och
ler.
Julia: - Lilla … Lena tittar på Julia och ler.
Lena: - Lilla fröken björk. Vi ska se vad vi har mer …
Lena lägger ned kvisten och förstoringsglaset på marken framför sig. Isabella
följer Lenas rörelser med blicken. Hon tar upp samtliga bilder och bläddrar
bland dem. Slutligen håller hon upp en ny bild som hon vänder så att alla
barnen ska kunna se bilden. Isabella böjer sig fram för att kunna se bilden.
Lena höjer rösten.
Lena: - Det här är en annan och ganska vanlig, som vi kan hitta här på
gården. Den är alldeles, alldeles lila och heter Violetta al …
Lena visar med fingret på bilden och låter blicken svepa mellan barnen.
Gustav lutar sig framåt och pekar på bilden.
Gustav: - Titta där är handen. Tonfallet är högt och Gustav ler glatt. Lena
vänder bilden mot sig och nickar.
Lena: - Ja, här ser vi handen.
Lena håller bilden framför sig och pekar på handen som den tecknade
knoppen har blivit försedd med.
Gustav: - Han vinkar så här. Gustav skrattar och viftar med sin ena hand.
Moa börjar vifta med sin hand. Lena tittar ned och tar fram en ny bild som
hon håller upp vänd mot barnen.
Lena: - Vi tittar på den här. Titta här, ser ni den är så vass så att man kan
sticka sig på den.
Lena pekar på den avbildade knoppens topp. Hon håller ut handen och viftar
med pekfingret.
Lena: - Om man känner på den så här, så sticker man sig. Aj.
Johan: - Jaaa, om man trycker på den så, så, så … då blöder man, jaa!
Johan ropar högt, rör handen upp och ned och tittar på Lena som möter hans
blick och nickar.

Episoden ovan omfattar en tidsrymd av 47 sekunder. Under introduktionen i
vindskyddet visar Lena de ur läroboken kopierade bilderna på samtliga
knoppar som ska behandlas under temaarbetet. De frågor som Lena ställer
riktas till olika barn genom att hon riktar blicken och nickar eller ler mot det
barn som hon avser ska svara. Det händer också att hon riktar någon fråga
till hela barngruppen och det barn som svarar snabbt och högt, uppmuntras
av Lena. Barnens kunnande prövas med förskollärarens frågor. En central
resurs för barnens meningsskapande utgörs av det läroboksbaserade materialet. Bilderna som representerar de olika knopparna har en mänsklig
gestaltning vilket leder till att förskolläraren och därmed också barnen
nyanserar talet om knopparna med sådana egenskaper. En av flickorna, Sofia
följer inte en sådan terminologi. Det är samma flicka som tidigare lämnade
gruppen när Lena introducerade det naturvetenskapliga innehållet i inomhusmiljö.
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Utmärkande för händelseförloppet är karaktären av frågor och svar. När
ett barn har svarat på en fråga stödjer Lena oftast barnets svar genom att
upprepa det barnet har sagt. Om det av förskolläraren förväntade svaret inte
levereras utan barnet yttrar en annan aspekt händer det att Lena själv
levererar det svar som hon har förväntat. Kännetecknande för skeendet är att
förskolläraren leder aktiviteten. Utfallet av analysen som åskådliggör den
dominerande förekomsten av språkbrukens didaktiska funktioner i ovanstående episod (F15) visar följande:
Episod
F15

Lena
(frsk.lär)
Prövande
Instruerande
Beledsagande
Associerande
Socialt

Gustav

Johan

Sofia

Moa

Beledsagande
Socialt
Associerande
Instruerande

Beledsagande
Associerande
Socialt
Instruerande

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Julia
Socialt

Isabella
Socialt

Figur 13. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
F15.

Barnen och förskolläraren verkar veta var de har varandra och vilka regler
som gäller under aktiviteten. De materiella läroresurser som erbjuds för
barnens meningsskapande hämtas ur det läroboksproducerade materialet och
i den närliggande utomhusmiljön. Parallellt med de kopierade och målade
bilderna visar Lena barnen olika kvistar som ligger på marken intill
vindskyddet. Förskollärarens frågor riktar barnens uppmärksamhet mot att
benämna vissa egenskaper hos trädens knoppar. Läromedlets
representationer tenderar att subjektifiera det innehållsliga objektet vilket
formaliseras av Lena i iscensättningen av temaarbetet. Samlingen i
vindskyddet avslutas med att Lena sjunger en sång som publicerats i
läromedlet. Varje vers i sången handlar om en av knopparna som tecknats
och som Lena visat för barnen. Lena sjunger sången sakta och betonar de
benämningar som avser trädens knoppar enligt följande: Tvillingarna lönn,
Vasse aspe, Vera papiljott, Violetta al, Lilla fröken björk, Hårige rönn och
Eka papiljott. Därefter sjunger hon sången tillsammans med barnen. Barnen
sjunger med så gott de kan. Efter sången uppmanar Lena barnen att de ska
försöka hitta några av de knoppar som de har talat om under samlingen och
utforska dem med förstoringsglaset. Johan och Gustav tar snabbt ett
förstoringsglas vardera och Lena inleder det utforskande momentet med att
följa med de två pojkarna. Tre flickor Isabella, Sara och Moa följer också
med. Tillsammans går de runt bland buskar och träd och tittar på knoppar
genom förstoringsglaset. På Lenas uppmaning överlämnar både Johan och
Gustav förstoringsglasen till flickorna. Sofia och de andra barnen väljer att
ägna sig åt andra aktiviteter.
168

Knoppar som tredimensionella figurer

En morgon introducerar Lena ytterligare en uppgift som föreskrivs i läromedlet. Barnen ska tillverka figurer av hushålls- och toalettpappersrullar
som ska gestalta knopparna från de träd som läromedlet representerar.
Tillverkningen av “knoppfigurerna” sker i mindre grupper som omväxlande
med varandra genomför uppgiften i målarrummet, tillsammans med Lena. I
följande episod sitter Malin, Sofia, Gustav, Johan, Mattias och David runt
bordet och arbetar med att tillverka sin “knoppis”. Varje barn får själv välja
vilken knopp som de vill tillverka utifrån de “knoppisar” som är aktuella i
läromedlet. Barnen sitter runt ett stort bord där materialet för tillverkningen
av “knoppisarna” dukats fram av Lena. Det finns bomull i en påse, plastögon
i en mugg, penslar, flirtkulor, färger och lim. Här finns också ett fat med
apelsinklyftor som barnen kan äta under tiden som de genomför uppgiften.
Vissa delar av tillverkningen sker med stöd av Lena. Till sådana arbetsmoment hör till exempel att limma fast bomull som “knoppisens” hår eller
att limma fast “knoppisens” ögon. Lena vandrar mellan barnen runt bordet
och hjälper dem med de olika momenten. I episoden nedan synliggörs att
barnens val av färgsättning på sin knoppfigur följer de av förskollärarens förmedlade föreskrifter som hämtats ur läroboken (H5).
Johan sitter på knäna på stolen och äter en apelsinklyfta med blicken riktad
mot Lena, samtidigt som han ger olika ljud ifrån sig.
Johan: - Uuääghh, uuääghh … Gustav böjer ned huvudet nära sin
“knoppis” och försöker att sätta fast ett öga på “knoppisen”.
Gustav: - Jag måste ha dit ögat … Gustav har ett lågmält röstläge och riktar
blicken mot Johan. Malin tittar på Johan. Johan lutar sig fram mot muggen
som står framför Gustav och börjar plocka upp ett öga ur muggen. Johan
riktar sin blick mot Lena som står vid motsatta sidan av bordet, bakom
Mattias.
Lena: - Vad har ni gjort för “knoppisar” nu då? Johan svarar med hög röst.
Johan: - Jag har gjort Violetta al! Han höjer upp sin figur med handen och
viftar och ler. Lena går fram till Gustav och böjer sig ned. Hon har en
limpistol i handen och tar ögat som Gustav räcker fram och börjar limma fast
det på “knoppisen”. Gustav flyttar sig så att ha sitter så nära Lena som
möjligt. Johan riktar blicken mot Gustav och Lena. Lisa kommer in i
målarrummet och ställer sig intill Malin. Hon tittar på “knoppisen” som
Malin målar. Malin fortsätter att måla.
Johan: - Men jag vill ha min näsa nu! Johan håller upp en liten flirtkula i
handen och tittar på Lena. Malin och Sofia fortsätter att måla sina
“knoppisar”. De båda flickorna har blicken riktad mot pappersrullen som de
håller i handen. David som sitter vid bordets andra kortände sitter tyst och
följer Lena, Johan och Gustavs agerande med blicken. Mattias pendlar med
blicken mellan sin “knoppis” som han målar och Johan, Gustav och Lena.
Lena lägger lim på ett plastöga i sänder och räcker det ena efter det andra till
Gustav som sätter fast plastögonen på pappersrullen. Gustav och Lena har

169

sina huvuden tätt intill varandra och skrattar. Lena reser sig upp och tittar på
Gustav. De skrattar och tittar på varandra när Gustav har fäst ögonen.
Gustav: - De blev lite snea där. Gustav tittar på Lena och skrattar. Lena tittar
på Gustav och ler.
Lena: - Vad bra det blev. Lena reser sig upp och riktar blicken mot Johan.
Lena: - Nu kan du måla munnen på honom. Han kanske ska ha en halsduk
också om han fryser.
Lena går bakom Gustav och vidare fram till Johan. Johan vrider kroppen i
riktning mot Lena som ställer sig intill honom. Lena lutar sig ned mot Johan.
Lena: - Du ska ju måla din näsa. Malin och Sofia ställer sig upp på sina
stolar och fortsätter att måla sina knoppisar. De skrattar.
Lena: - Tjejer! Guldfärgen går inte bort. Jag vill att ni sitter ned.
Guldfärgen går inte bort.
Lena går runt bordet och fram till flickorna. Malin och Sofia sätter sig ned
och fortsätter att måla. De tittar på varandra och småskrattar. Lisa skrattar
och tittar på Sofia. Lena går tillbaka till Johan.
Lena: - Vad ska du måla den i för färg nu då? Lena lutar sig ned mot Johan.
Johan lutar sig mot Lena.
Johan: - Eeeeh, eeeh, eeeh, … lila. Johan tittar på Lena. Lena lutar sig över
bordet och tar burken med den lila färgen och penseln och ställer burken
intill Johan.

I episoden ovan som omfattar 118 sekunder har barnen definierat situationen
och genomför uppgiften utifrån de instruktioner som getts av Lena. I vissa
delmoment arbetar barnen självständigt medan andra delmoment kräver
assistens av Lena. Malin och Sofia följer varandras handlingar utan att ta
någon större notis om det som sker för övrigt i gruppen. Mattias och David
följer Lenas, Gustavs och Johans handlingar med blicken samtidigt som de
fortsätter att arbeta med sina “knoppisar”. De deltar i det som sker runt omkring dem under tystnad och arbetar koncentrerat med sina egna figurer.
Tillsammans med Lena är Johan den mest verbalt aktiva i gruppen. Han
följer Lenas initiativ och handlingar med blicken. Lena har till stor del uppmärksamheten riktad mot Gustav och Johan under episoden. Hon uppmärksammar de båda pojkarnas behov av stöd i tillverkningen av “knoppisarna”
och är snabbt på plats när de ger uttryck för ett sådant behov. I episoden
ovan hörsammar Johan de frågor som ställs av Lena och svarar högt och
snabbt. Han talar tydligt om vad han behöver ha hjälp med, vilket också
påverkar Lenas handlingar. Efter att ha bidragit till att Gustav limmat fast
ögonen på sin figur är det Johan som får Lenas uppmärksamhet med undantag för Malin och Sofia när de ställer sig upp på stolarna. Utfallet av
analysen som åskådliggör dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner visar följande:
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Episod

Lena
(frsk.lär)

Johan

Gustav

Sofia

Malin

Mattias

H5

Instruerande
Beledsagande
Prövande

Beledsagande
Instruerande

Prövande
Beledsagande

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

David
Socialt

Lisa
Socialt

Figur 14. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
H5.

I episoden ovan är Lena, Johan och Gustav de mest verbalt aktiva och det
förefaller som att det är de båda pojkarna som med blick och gestik fångar
förskollärarens uppmärksamhet i stor utsträckning. Samtalet handlar om det
pojkarna gör med utgångspunkt i uppgiften de genomför. Samtliga barn
arbetar med samma uppgift enligt de föreskrifter som anges i läromedlet och
som förmedlas av förskolläraren. Figurerna som barnen skapar finns avbildade i läroboken med rekommendationer på material för tillverkningen. Förskolläraren följer lärobokens anvisningar och erbjuder barnen ett material
som motsvarar lärobokens föreskrifter. De möjligheter till variation för
barnens eget skapande utgörs av att de kan bestämma färgen på flirtkulan
som ska representera figurernas näsa och färgen på pappersrullen som är
kroppen. Därutöver avgör de också färgen på bomullen som är ”knoppisens”
hår. En figur som ska representera alens knopp får bomull till hår i en lila
nyans. I läroboken representeras alens knopp med en sådan färgskala. Vasse
aspe har en spetsig hatt som huvudbonad. Den mening som barnen skapar
om trädens knoppar i den här bilduppgiften har tydligt fokus på mänskliga
egenskaper. Det förstärks ytterligare i förskollärarens verbala yttranden då
hon påtalar att knoppen kanske fryser och behöver en halsduk. Episoden
kännetecknas av en glad och gemytlig stämning. Det förefaller som att
tillverkningen av ”knoppisar” är en uppgift som tilltalar och engagerar
barnen.
De färdigtillverkade ”knoppisarna” placeras intill varandra i en lång rad
på en hylla i rummet där barnen äter sin lunch. Över hyllan sitter bilderna på
”knoppisar” som Lena introducerade när temaarbetet startade. Intill bilderna
har Lena fäst kvistar av de träd som bilden representerar. Tillsammans bildar
kvistarna, bilderna och figurerna en utställning av temaarbetet. Barnen går
ofta till hyllan och jämför sin egen ”knoppis” med kamraternas och med
bilderna. På hyllan ligger de två förstoringsglasen vilket innebär att barnen
kan utforska de olika kvistarna på egen hand under dagarna. De tillverkade
”knoppfigurerna” fyller olika funktioner. Barnen leker med dem och
benämner dem då med de namn som läromedlet och förskolläraren initierat i
sången och i samtal kring träd och knoppar. I leken blir Vasse aspe ett spjut
som pojkarna fäktas med. Vera papiljott figurerar ofta som en moders gestalt
till lilla fröken björk. I leken ger barnen de tredimensionella figurerna en
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annan mening som hör samman med de egenskaper som läromedlet och
förskolläraren förmedlat men ges en annan innehållslig substans. Utöver
sång och bild bereds barnen också möjlighet att skapa mening om träd och
knoppar i en dramatisering.
Knoppteater

I samband med att Gustav och Johan blir färdiga med sina figurer föreslår
Lena att de ska spela en ”knoppteater”. Tillsammans med Johan möblerar
hon en scen i lekrummet. Scenen består av ett par stolar med filtar över.
Lena och Johan hämtar figurerna från målarrummet och från hyllan i
lunchrummet. Lena ropar på de övriga barnen och meddelar att de ska
skynda sig och komma till lekrummet, för nu ska det bli “knoppteater”.
Barnen kommer springande och sätter sig på golvet framför scenen. David
och Gustav står framför scenen. Båda pojkarna tittar på Lena som uppmanar
dem att sätta sig ner. Gustav talar om att han också vill spela teater men
avbryts av Lena som åter igen uppmanar de båda pojkarna att sätta sig ner.
David, Gustav och de övriga barnen sätter sig i en halvcirkel framför scenen.
Johan sitter på knä bakom scenen, han ler och riktar blicken mot Lena
som leende lutar sig fram mot honom och viskar i hans öra. Det glittrar i
ögonen på Johan när han tillsammans med Lena hukar sig ned bakom scenen
och sträcker upp handen med en “knoppfigur” ovanför scenkanten. På Lenas
uppmaning reser han sig upp och med hög röst hälsar han kamraterna
välkomna till “knoppteatern”. Därefter medverkar Johan i skådespeleriet och
följer Lenas instruktioner (H16).
Johan reser sig upp, ler och sveper med blicken mot sina kamrater.
Johan: - Välkomna till “Knoppteatern”. Johan kryper ned bakom scenen och
sätter sig nära Lena. Han tar upp en “knoppfigur” och tittar på Lena. Lena
håller en annan “knoppfigur” ovanför scenkanten. Johan tittar på Lenas
figur och lyfter upp sin figur så att den hamnar intill Lenas. Lena och Johan
viftar med sina figurer och lutar sina huvuden tätt intill varandra.
Lena: - Goddag, goddag jag heter Hårige rönn. Lenas tonfall är ljust och
glatt. Johan följer Lenas rörelser med blicken. Han säger och gör likadant
som Lena.
Johan: - Och jag heter Hårige rönn också. Johan har ett lågt och dovt
röstläge, han tittar på Lena och skrattar. Lena lägger handen på Johans
handled samtidigt som hon låter sin figur komma närmare Johans.
Lena: - Oh, då är vi kompisar, vad bra! Hej, tycker ni att vi är lika? Lena
håller i Johans hand med sin hand och drar Johans hand fram och tillbaka.
Johan skrattar, figurernas rörelser är samstämmiga.
Några av barnen i publiken skrattar och ropar: - Jaaa!
Flera barn skakar på huvudet och ropar: - Neeej!
Moa kryper framåt mot scenen, skrattar. Moa stannar och sätter sig på knäna
med blicken riktad mot scenen.
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Lena: - Men vi har ju många av figurerna som är lika. Lena byter figurer och
tar upp två andra. Johan lägger ned sin figur och tar emot en som Lena
räcker till honom.
Lena: - Vilka är det här? Lena och Johan håller upp de två figurerna över
scenkanten. Johan riktar blicken mot figuren som han håller i. Lena har ett
ljus röstläge och blickar ut över barngruppen.
Gustav slänger sig fram mot scenen så att han hamnar raklång på golvet och
ropar med hög och hes röst.
Gustav: - Tvillingarna lönn! Lena nickar och upprepar Gustavs svar.
Lena: - Tvillingarna lönn heter vi, ja. Lena tar upp en annan figur som hon
låter dansa fram mot de båda andra figurerna.
Lena: - Hej, Tvillingarna lönn. Hur mår ni? Mår ni bra idag? Lenas röst
låter ljus och glad. Hon ändrar röstläget så att hon låter lite hesare.
Lena: - Ja, vi mår ganska bra idag.
Johan skrattar. Mehmet reser sig upp och går in bakom scenen. Han ställer
sig på andra sidan om Lena och tar upp en av figurerna som Lena har lagt på
stolen. Lena tittar på Johan som byter figur och håller upp Vasse aspe, över
scenkanten.
Lena: Och vilken kommer här då? Mehmet går tillbaka till sin plats bland de
andra barnen. Gustav kryper fram och petar på figuren som Johan håller i.
Gustav: - Vasse aspe, här kommer jag. Gustavs röstläge varierar från ett lågt
och dovt röstläge till ett högt och klart. Niklas reser sig upp, vänder sig mot
scenen och viftar med ena armen med en fäktande rörelse.
Niklas: - Ssscchhh! Niklas börjar hoppa upp och ned, fram och tillbaka.
Mehmet reser sig på nytt och går och ställer sig snett bakom Lena. Moa reser
sig upp och börjar hoppa upp och ned. Lena riktar blicken mot publiken och
reser sig upp på knäna.
Lena: -Nej, nej, nej och nu kommer vi till sången. Sitt ner …
Malin och Sofia står upp vända mot varandra och luft boxas. Niklas hoppar
omkring. Lena och Johan kryper ihop bakom scenen och radar upp de olika
figurerna på stolarna.

Ovanstående episod omfattar 156 sekunder. Gustav och David påtalar inledningsvis önskemål av att få delta som medverkande i teatern. De båda
pojkarna står tätt intill varandra framför scenen och avvaktar om de ska få
vara med och spela teater eller inte. Utifrån Lenas instruktioner går de och
sätter sig bland de övriga barnen. Lena avgör att det är Johan och hon själv
som ska spela teater. När Lena på olika sätt signalerar att en ny figur ska
visas fram byter Johan figuren som han håller i. Lenas visar med olika gester
hur Johan ska hålla figuren eller vilken figur han ska ta härnäst. Gestiken
kan vara såväl en nick med huvudet som en blick i riktning mot en viss figur.
Johan skrattar och ler under hela föreställningen. Han följer Lenas handlingar med blicken. Mehmet försöker att fånga Lenas uppmärksamhet vid ett
par tillfällen. Han går fram och ställer sig intill Lena och vid det andra
tillfället stannar han kvar och följer leende Lenas och Johans handlingar med
blicken. Lena ler uppmuntrande mot Johan och de övriga barnen i publiken
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samtidigt som hon talar om de olika figurerna med en terminologi som
barnen har erfarenheter av. Figurerna ges åter igen en mänsklig gestalt, de
mår bra och är kompisar med varandra. Analysen som åskådliggör dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i ovanstående episod
visar följande:
Episod

Lena
(frsk.lär)

Johan

Gustav

David

Niklas

H16

Instruerande
Beledsagande
Prövande
Associerande
Socialt

Beledsagande
Socialt
Instruerande

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Moa
Beledsagande
Socialt

Mehnet
Beledsagande
Socialt

Figur 15. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
H16.

Kännetecknande i ovanstående episod är att förskolläraren leder den improviserade teatern. Hon är den mest verbalt aktiva och vägleder Johans handlingar med såväl verbala yttranden, mimik och gestik. Med uppmuntrande
leenden stödjer hon Johans agerande. Under föreställningen är Johans och de
övriga barnens handlingar underordnade förskollärarens. Barnen följer
dramatiseringen under höga utrop, skratt och olika rörelser. Niklas utför en
egen liten dramatisering när Vasse aspe framträder på scenen. Gustav och
Moa visar med olika kroppsrörelser på sitt engagemang liksom Malin och
Sofia. Oavsett om något av barnen utropar en kommentar eller ett svar på en
fråga som Lena ställer fortsätter dramatiseringen utifrån Lenas avsikter.
Efter en stund visar allt fler barn att de vill delta i själva dramatiseringen. De
kryper nära scenen och reser sig upp. Det leder till att Lena lämnar sin plats
och ett par av barnen bereds plats för att delta i själva skådespeleriet. Från
åhörarplats uppmanar Lena barnen att sjunga sången om ”Knoppisarna”
tillsammans med henne. För varje ny figur de olika verserna behandlar byter
barnen de figurer som de håller upp så att den visade figuren överensstämmer med den representerade figuren i versen. Några av barnen i
publiken står upp och gör olika rörelser samtidigt som de sjunger med och
några barn sitter ned. Dramatiseringen avslutas med att förskolläraren ber
barnen att ställa tillbaka figurerna på utställningshyllan.
Utforskande av knoppar i skogsdungen

Temaarbetet om trädens knoppar har pågått under fyra veckor. Tillsammans
med sex barn promenerar Lena till skogsdungen i förskolans närhet. Efter ett
inledande samtal, då Lena samlar barnen omkring sig, uppmanar hon barnen
att leta efter knoppar på träd och buskar för att se om de känner igen några
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av knopparna. Barnen springer iväg inom det område som de vet är tillåtet
av Lena. De klättrar upp på stenar och några av dem klättrar upp på en nedfallen trädstam och börjar gå balansgång. Med höga röster ropar de på Lena
för att visa att de vill ha hennes uppmärksamhet. Lena skyndar sig för att
hinna fram innan barnen tröttnar på att vänta. Om ett par av barnen funnit
något som särskilt ska uppmärksammas samlas hela gruppen för att resonera
om fyndet tillsammans. Ett sådant skeende inträffar då Sofia påkallar Lenas
uppmärksamhet i iakttagelsen av en humla (I18).
Sofia ropar på Lena. När Lena närmar sig pekar Sofia mot marken framför
sig.
Sofia: - Titta! Lena ställer sig intill Sofia.
Lena: - Vad har du hittat? Lena tittar i den riktning som Sofia pekar. Moa
går efter Lena. Malin, Isabella, Julia, Sara, Mehmet och Johan ställer sig i en
halvcirkel vid sidan om Sofia och Lena. Samtliga riktar blicken mot humlan
som Sofia har fått syn på.
Lena: - Titta där, en liten humla. Mehmet tar ett par steg framåt och böjer
sig ned över humlan.
Mehmet: - Humlan! Mehmet ropar högt och skrattar.
Johan går fram ett par steg. Samtliga flickor tar ett par steg framåt.
Lena: - Vänta, den här humlan ska ni vara jätteförsiktiga med. För vet ni
varför? Moa, Sofia, Julia och Isabella backar ett par steg tillbaka och riktar
blicken mot Lena.
Lena: - Humlor, de gör ett jättejobb så att vi får massvis med blommor på
sommaren. Lena riktar blicken i riktning mot humlan. Johan vrider på
huvudet och tittar på Lena.
Johan: - Mmm, oh oh oh den åker och sprutar ut massor med blommor ur
stjärten. Johan tittar på Lena och gör en vid gest med ena armen samtidigt
som han nickar med huvudet. Lena och de övriga barnen tittar på humlan.
Lena: - Nej, det gör han inte. Han flyger runt faktiskt och pollinerar
blommorna. Lena ler och skakar på huvudet. Barnen tittar på humlan.
Lena: - Är den vacker då?
Barnen: - Jaaaa! Barnen svarar i kör. Moa och Isabella nickar.
Lena: - Vet ni, man skulle kunna säga att humlan är nästan som naturens
helikopter.
Lena riktar blicken mot Sofia, Moa, Julia och Isabella. Moa tittar på Lena
och ler. Mehmet går iväg. Johan tar ett par steg i Mehmets riktning.

Episoden omfattar 37 sekunder. I det fortsatta samtalet resonerar Lena och
barnen vidare om humlan som naturens helikopter. Johan avbryter Lena och
berättar om en geting som han har hittat hemma. De övriga barnen lyssnar
uppmärksamt på Lenas berättelse. De riktar blicken mot Lena utan att bry sig
om Johans avbrott. Utan att beakta Johans yttranden fortsätter Lena sin
berättelse. I den här episoden är förskolläraren den mest verbalt aktiva och
leder samtalet utifrån en företeelse som Sofia riktat uppmärksamheten mot.
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Sofias initiativ blir därmed riktningsgivande för händelseförloppet. De
övriga barnen deltar i händelseförloppet och visar med verbala yttranden,
blickriktning och gestik att de uppmärksammar det innehållsliga objektet och
med verbala yttranden, blick och gestik besvarar de entusiastiskt
förskollärarens frågor. Johan är mest verbalt aktiv av barnen. Han bejakar
Lenas yttranden samtidigt som han uttrycker en idé om pollinering. I
förskollärarens svar stödjer hon Johans idé samtidigt som hon använder ett
adekvat begrepp i sammanhanget. I nästa ögonblick ändrar förskolläraren
sakfrågan och frågar om barnen tycker att humlan är vacker.
Utfallet av analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner visar följande i episod I 18:
Episod
I 18

Lena
(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande
Associerande
Prövande

Johan

Sofia

Julia

Mehmet

Instruerande
Beledsagande
Socialt

Instruerande
Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Lina
Beledsagande
Socialt

Moa
Beledsagande
Socialt

Isabella
Beledsagande
Socialt

Figur 16. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
I18.

I det fortsatta händelseförloppet uppmanar Lena barnen åter igen att leta
efter knoppar. Mehmet som har hunnit förflytta sig en bit bort ifrån de andra
barnen och Lena, nyper glatt av en knopp från ett knippe blåbärsris. Med
stora steg skyndar han sig tillbaka till Lena som snabbt påkallar de andra
barnens uppmärksamhet för att närmare utröna vad det kan vara för en liten
knopp han har hittat. Mehmet ler stort när de andra barnen flockas omkring
honom. När Lena berättar att den lilla knoppen blir ett blått “jättegott” bär i
slutet av sommaren lyser glädjen i Mehmets ansikte. Han håller blicken
riktad mot Lena som ler mot honom samtidigt som hon nickar. Efter att ha
konstaterat att den lilla knoppen som Mehmet har hittat är ett blivande
blåbär, uppmanar Lena barnen att sprida ut sig och leta på nytt. Barnen
springer åter igen snabbt iväg åt olika håll. Inom loppet av trettio sekunder
ropar Julia och Sofia att de har hittat något intressant, en knopp som de
känner igen (I19).
Julia sitter uppe på en sten och pekar i riktning mot ett par grenar på en
buske som växer intill stenen. Sofia hoppar ner från stenen och håller
förstoringsglaset framför en av knopparna som växer på busken, samtidigt
som hon ropar på Lena.
Sofia: - Vi har hittat, Lena! På långt håll hörs Lenas röst.
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Lena: - Jag kommer! Sofia tar bort förstoringsglaset och tar knoppen mellan
ett par fingrar samtidigt som hon böjer ned grenen och lutar huvudet framåt
och iakttar knoppen.
Sofia: - Håriga! Julia klättrar ned från stenen och ställer sig intill Sofia.
Julia pekar på knoppen och vänder huvudet åt Lenas håll.
Julia: - Håriga lönn, Håriga lönn! Sofia tar upp förstoringsglaset och håller
det framför knoppen samtidigt som hon justerar avståndet med handen när
hon tittar på knoppen. Mehmet kommer fram till flickorna och klättrar upp på
stenen och lutar sig fram mot Sofia. Sofia reser sig upp och går mot Lena som
har stannat bakom Julia. Lena böjer sig ned över en annan buske. Sofia går
fram till Lena och håller förstoringsglaset i riktning mot grenen och
knopparna som Lena iakttar. Lena vrider huvudet mot Sofia.
Lena: - Ja, titta det ser ju ut som om det är Tvillingarna rönn. Julia kommer
fram och ställer sig intill Lena. Julia håller en kvist i handen.
Lena: - Det här är Tvillingarna rönn. Lena går år sidan. Isabella kommer
och går fram och tar tag i samma gren som Lena just har släppt. Isabella
ropar med hög röst.
Isabella: - Tvillingarna rönn. Tvillingarna rönn! Lena tittar på henne och
ber Isabella att visa Moa knopparna.
Lena: - Visa Moa också. Lena tar ett par steg bakåt och går åt ett annat håll
tillsammans med Julia. Sofia går tillbaka till busken invid stenen. Isabella
vrider huvudet åt Moas håll.
Isabella: - Moa, Moa Tvillingarna rönn! Isabella ropar högt. Moa går fram
till Isabella. Hon ler och böjer sig fram mot grenen som Isabella håller i.
Isabella pekar på knoppen som Moa ska titta på. Hon lyfter den andra
handen och rör fingertopparna mot varandra.
Sofia: - Här också Moa! Moa vänder sig mot Sofia och går fram till henne
och busken intill stenen. Moa tittar på Sofia som står intill busken. Isabella
tittar på Moa och släpper grenen hon håller i. Mehmet sitter på stenen. Han
böjer sig fram och tar en av buskens grenar med den ena handen. Han stryker
över knopparna som sitter ytterst på grenen med den andra handen. Sofia
tittar på Mehmet, vänder sig om och går därifrån. Moa lutar sig fram och
tittar på knopparna som Mehmet stryker över med handen. Mehmet tittar på
Moa och ler. Moa vänder sig om och går efter Sofia. Sofia går i riktning mot
Lena som står en bit bort med Julia i famnen.

Episoden ovan omfattar 42 sekunder skildrar ett händelseförlopp som initieras av Julia och Moa. Utfallet av analysen visar att Julias gestik blir instruerande för Sofias handlingar. Med hjälp av förstoringsglaset observerar Sofia
knoppen på grenen som Julia har pekat ut. Samtidigt påkallar Sofia förskollärarens uppmärksamhet vilket leder till att Lena skyndar sig fram till
flickorna. Mehmet följer flickornas och förskollärarens handlingar. Han tar
också ett eget initiativ och utforskar knopparna genom att stryka med fingrarna över ett par knoppar. Under tiden som han stryker med fingrarna över
knopparna ler han mot Moa. Det föranleder inte Moa att utforska knopparna
i enlighet med Mehmets handlingar utan hon vänder om och går vidare till
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Sofia. Analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episoden visar följande utfall:
Episod

Sofia

I 19

Instruerande
Beledsagande
Socialt

Lena
(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande
Socialt

Julia

Isabella

Moa

Mehmet

Instruerande
Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Instruerande
Socialt

Instruerande
Beledsagande
Socialt

Beledsagande
Socialt

Figur 17. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
I19.

Under händelseförloppet deltar Mehmet och uppmärksammar det naturvetenskapliga objekt som två av flickorna fokuserar. Han följer flickornas
handlingar med blicken och tar själv ett initiativ till ett eget utforskande av
knopparna. Utfallet av analysen visar att Lena är den mest verbalt aktiva i
sin bekräftelse av flickornas utforskande och i de fortsatta uppmaningarna.
Det förefaller som att barnen söker bekräftelse av Lena när de utforskar
knopparna. Det är först när förskolläraren har bejakat en upptäckt som de går
vidare till nästa objekt som intresserar dem. I analysen framgår att det är
benämningen av träden och trädens knoppar som är i fokus för Lena och som
förväntas att vara detsamma för barnen. Andra egenskaper som barnen uppmärksammar verkar förskolläraren inte ägna någon större uppmärksamhet.
Uppmärksamhetsfokus och design

Lena – uppmärksamhetsfokus och design
Förskolläraren Lena är den mest verbalt aktiva under de introducerande
momenten i de olika arbetspassen. De materiella läroresurser som hon har
valt för att genomföra temaarbetet har sin grund i en lärobok som handlar om
trädens knoppar. Med utgångspunkt i läroboken har Lena kopierat och
färglagt bilder som representerar trädens knoppar. I läroboken presenteras
också den sång som Lena introducerar under det inledande arbetspasset av
temaarbetet. Sången är ett återkommande inslag under de veckorna som
temaarbetet pågår. Förskolläraren bereder barnen möjlighet att representera
trädens knoppar i form av tredimensionella figurer i enlighet med lärobokens
föreskrifter.
Under den introducerande delen av temaarbetet får de barn som väljer att
delta i aktiviteten veta att det rör sig om en hemlighet. Kartongen och dess
innehåll är centralt under det introducerande momentet. Lena placerar
kartongen framför sig på golvet och barnen får sätta sig i en halvcirkel runt
kartongen. Med denna placering ges Lena, kartongen och dess innehåll ett
högt informationsvärde för barnen. Det är Lena, kartongen och dess innehåll
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boken med dess bilder och förstoringsglasen som är i förgrunden och som
barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot.
När introduktionen av temaarbetet förläggs till vindskyddet utomhus
arrangerar Lena en liknande iscensättning som i inomhusmiljön. Hon
placerar kartongen på samma sätt som tidigare. Bilderna som nu presenteras
utgörs av kopierade bilder ur läroboken föreställande tecknade figurer av
trädens knoppar. Lena har färglagt de kopierade bilderna enligt läromedlet.
Hon introducerar också en sång i enlighet med läromedlets riktlinjer. Den
begreppsanvändning som Lena väljer för att introducera trädens knoppar för
barnen tar utgångspunkt i sångtexten. Varje vers handlar om ett träd och
benämns som Vasse aspe, Vera papiljott, Lilla fröken björk, Tvillingarna
rönn, Violetta al etc. När Lena visar barnen kvistar som ligger på marken är
det sådana benämningar hon refererar till. Ett centralt syfte för temaarbetet
verkar vara att barnen ska lära sig att benämna de olika träden som finns i
deras närmiljö. Det framgår när förskolläraren hämtar kvistar som ligger på
marken och identifierar vilket träd som kvisten tillhör. Centralt för
temaarbetet är förskollärarens användande av läromedlets föreskrivna bilder
och sång som läroresurs för barnens meningsskapande. Hon vägleder barnen
genom att beskriva särskilda egenskaper hos trädens knoppar i termer av
färger och hur knopparna kan kännas när man rör vid dem.
Lena använder terminologin som hämtas från sången i läromedlet.
Benämningarna på träd och knoppar är desamma när knopparna konstrueras
och representeras som tredimensionella figurer under den lilla teaterföreställningen. Sådana förhållanden råder också i lärandesammanhang som
sker i utomhusmiljön. Lena bemöter barnen med ett mjukt och glatt tonfall.
Hon varierar röstläget vilket bidrar till en glädjefylld och entusiastisk
stämning. I utomhusmiljön tenderar barnens iakttagelser att bilda utgångspunkt för Lenas uppmärksamhet. Kännetecknande för sådana sammanhang
är att barnen oftast fokuserar knopparnas egenskaper så som Lena uppmanat
dem till under de inledande momenten.

Johan – uppmärksamhetsfokus och design
Johan placerar sig oftast framför Lena så att han har ögonkontakt med henne
i gemensamma aktiviteter. Hans agerande ger uttryck för en bred handlingsrepertoar. Johan talar med hög röst, skrattar mycket och följer förskollärarens agerande med blicken. Johan lutar sig fram, kryper nära och yttrar
högljutt aspekter som han anser hör hemma i sammanhanget. Han inväntar
inte förskollärarens tillåtelse innan han agerar. Tydligt är att förskollärarens
initiativ, erbjudande av innehållsligt objekt och redskap bär mening för
Johan. När möjligheten finns för att utforska knoppar med förstoringsglas är
Johan snabbt framme hos Lena vilket leder till att han oftast får möjligheten
att inleda momentet. Detta säger något om hur Johan skapar mening under
arbetspassen. Johan följer förskollärarens instruktioner men väljer också att
lyfta fram andra aspekter rörande de innehållsliga objekt som introduceras
av Lena. Han reflekterar över vad fotografierna i läroboken kan föreställa.
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När han ser kastanjens knopp associerar han mer specifikt att knoppen ser ut
som bajs.
Johan väljer att tillverka en tredimensionell figur som ska representera
knoppen av en al. I den här uppgiften är det de kopierade färglagda bilderna
som introducerats av Lena och det erbjudna materialet för uppgiften som bär
mening för Johan. Han följer Lenas instruktioner och väljer att måla
flirtkulan som utgör figurens näsa och bomullen i samma färger som det
kopierade underlaget. I dramatiseringen följer Johan uteslutande Lenas
initiativ. När Johan är i skogsdungen tillsammans med Lena och sina
kamrater riktas hans uppmärksamhet mot olika företeelser som initieras av
förskolläraren och hans kamrater. Tillsammans med kamraterna och Lena
iakttar han bland annat en humla. I det skedet reflekterar Johan kring ett
innehållsligt objekt som rör pollinering vilket han yttrar i termer av att
humlan “åker och sprutar ut massor av blommor ur stjärten.”

Gustav – uppmärksamhetsfokus och design
Gustav ses oftast i Johans närhet. Vid gemensamma aktiviteter placerar han
sig tillsammans med Johan, i centrum för förskollärarens blickfång. Gustav
skrattar och talar mycket med Johan och hans agerande följer i stor
utsträckning Johans agerande. Det förefaller som att förskollärarens initiativ,
val av innehållsligt objekt, de redskap som erbjuds parallellt med Johans
agerande bär mening för Gustav. Det verkar som att Gustav följer med,
uppmuntrar och stödjer Johan. Inför dramatiseringen står han tätt intill
scenen och ger verbalt uttryck för att vilja medverka i teatern. Han inväntar
förskollärarens tillåtelse att få agera och när hon uppmanar honom att sätta
sig ned följer han hennes direktiv. Under teatern har han blicken riktad mot
scenen och följer dramatiseringen. I tillverkningen av de tredimensionella
figurerna bär de materiella läroresurser som erbjuds av Lena, mening för
Gustav. Han följer de instruktioner som Lena ger och färglägger sin figur i
enlighet med det kopierade underlaget. Gustav målar bomullen som ska
utgöra figurens hår i lila färg (Violetta al). Pappersrullen som utgör figurens
kropp målar han brun. Gustavs val följer Johans val av figur.

Sofia – uppmärksamhetsfokus och design
Sofia deltar en kort stund under det introducerande momentet av temaarbetet. Hon kommenterar det förskolläraren ger uttryck för med gester och
mimik. När Lena talar om “knoppisar” skakar Sofia på huvudet och det
verkar som att hon inte finner mening i det material som erbjuds av
förskolläraren eller Lenas introduktion av det innehållsliga objektet. Sofia
väljer att lämna gruppen i det skedet. Hon återkommer i nästa moment av
introduktionen som sker i utomhusmiljö. När förskolläraren frågar efter
“björkens hår” är Sofia noga med att inte använda den terminologi som Lena
introducerar. Sofia betonar istället att det blir “blad” av björkens knoppar
och de är gröna till färgen. Samma förhållande råder när hon genomför uppgiften med tillverkningen av den tredimensionella figuren. Det kopierade
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underlaget och fotografier som publicerats i läroboken är i färg men påverkar
inte Sofias val av färg till sin figur. Hon väljer att måla så gott som hela
figuren i guldfärg. Under dramatiseringen följer Sofia skeendet. När Vasse
aspe gör entré på scenen reser hon sig upp och börjar skuggboxas tillsammans med Malin. Av analysen framgår att Sofia påverkas av de arrangemang som förmedlats av förskollärare och kamraterna samtidigt som hon
skapar annan mening. I utomhusmiljön visar Sofia intresse för andra naturvetenskapliga företeelser än de som förskolläraren avser. Det är Sofia som
påkallar sina kamraters och förskollärarens uppmärksamhet för att gemensamt iaktta humlan.

Moa – uppmärksamhetsfokus och design
Under temaarbetets genomförande syns Moa i förskollärarens närhet. Hon
placerar sig nära Lena och följer hennes rörelser med blicken. Moa lyssnar
till det Lena säger och är ivrig att få prova de materiella läroresurser, bland
annat förstoringsglasen som Lena introducerar. När förskolläraren visar
bilder och fotografier i läroboken lutar sig Moa fram för att se ordentligt.
Moa säger inte så mycket men hennes gestik och mimik visar på hennes
engagemang i de aktiviteter som erbjuds av förskolläraren. Det tolkas som
att hon finner mening i förskollärarens initiativ, erbjudande av material och
val av innehållsligt objekt. Hon är lyhörd för Lenas instruktioner vilket är
påfallande i skeenden då Moa visar sitt engagemang för aspekter som
förskolläraren presenterar. I sådana skeenden tar Moa oftast ett steg tillbaka
och hörsammar Lenas direktiv. Det är glädje i Moas meningsskapande i de
aktiviteter som erbjuds. Hon följer skrattande händelseförloppet i “knoppteatern”. När Vasse aspe tar plats på scenen ställer Moa sig upp, skrattar och
hoppar jämfota samtidigt som hon gör vida rörelser med armarna.

Julia – uppmärksamhetsfokus och design
Julia deltar i temaarbetet och följer händelseförloppet i olika skeenden
genom att tyst rikta blicken mot de innehållsliga objekt som Lena
introducerar. Det förefaller som att förskollärarens initiativ, läromedlet och
det innehållsliga objekt som Lena valt, bär mening för Julia. Med blick och
mimik visar Julia sitt engagemang för de innehållsliga objekt som Lena
introducerar. Hon skrattar och fokuserar blicken mot de materiella läroresurser som förskolläraren valt för sammanhanget. Julia följer också Sofias
engagemang i meningsskapandet. Under ett skede där hon utforskar knoppar
i utomhusmiljö tillsammans med Sofia benämner hon knoppens egenskaper i
enlighet med Sofias yttrande. Värt att notera är att Sofia benämner
knopparnas egenskaper som “håriga” medan Julia benämner såväl knoppens
egenskaper samtidigt som hon gör en ansats till ett försök till rätt benämning
av trädet ”lönn” som avser rönn.
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Isabella, Malin, David, Mattias, Lisa, Niklas och Mehmet –
uppmärksamhetsfokus och design
Kännetecknande för Isabellas, Malins, Davids, Lisas, Niklas och Mehmets
uppmärksamhetsfokus och design i relation till innehållsliga objekt som
presenteras av förskolläraren är att de tenderar att följa med i de händelseförlopp som initieras av förskolläraren och av sina kamrater som ger uttryck
för en bredare handlingsrepertoar. I materialet blir det synligt att de ger
uttryck för glädje när de uppmärksammas av förskolläraren. Ett sådant
exempel är ett skede under den introducerande delen av temaarbetet. Isabella
sitter tätt intill Lena och följer hennes rörelser med blicken. När förskolläraren exempelvis pekar med fingret på rubriken på kartongens ovansida
följer Isabella hennes handrörelse och fäster därefter blicken mot Lenas
ansikte. Isabella förefaller finna mening i det förskolläraren presenterar och
följer tyst de instruktioner som Lena ger. Under ögonblicket av sekunder får
Isabella en särskild uppmärksamhet av Lena. Hon sträcker förstoringsglaset
mot Isabella så att hon kan se bilden i läroboken genom förstoringsglaset. I
den stunden tänds en särskild glans i Isabellas ögon, vilket förstärks med
hennes leende. Uttrycket i hennes mimik kan tolkas som fylld av tillförsikt
till Lena. Ett annat skede som lyfts fram i de exempel som redovisas ovan är
Mehmet som i sin gestik visar på ett utforskande av lönnens knopp.
Försiktigt stryker han med fingrarna över knopparna. Mehmets utforskande
rör en aspekt som Lena introducerat tidigare. Han upplever hur knopparna
känns David, Malin, Mattias och Lisa visar sitt meningsskapande i olika
aktiviteter som introduceras av Lena. De deltar genom att lyssna, rikta
blicken mot det innehållsliga objektet som är i fokus och genomföra de
uppgifter som förskolläraren uppmanar dem att genomföra. Det förefaller
som att förskollärarens val, kamraternas initiativ, läromedlet och de redskap
som erbjuds bär mening för de fyra barnen. Vasse aspe som tredimensionell
figur verkar bära särskild mening för flera barn. När Vasse aspe är aktuell i
något sammanhang, leder det till att flera barn börjar röra sig och gestikulera
på ett alldeles särskilt sätt. I ovanstående episoder exemplifieras ett sådant
skede under dramatiseringen (H14). När Vasse aspe framträder på scenen
ställer Niklas sig upp och hoppar fram och tillbaka samtidigt som han gör
vida gester med sin ena arm och högljutt yttrar olika ljud. Rörelserna påminner om en fäktningsmatch. I den här stunden är Vasse aspe bärare av en
särskild mening för Niklas som skapar mening med en helt annan innebörd
än det av förskolläraren avsedda innehållsliga objektet.
Ideationell metafunktion

Förskolläraren iscensätter temaarbetet som dels handlar om att identifiera
och beskriva trädens knoppar om våren och dels identifiera och benämna
träd i förskolans närmiljö. Med utgångspunkt i olika semiotiska resurser och
media som utgörs av lärobokens bilder, sångtext och ett ur läroboken
kopierat bildmaterial presenteras innehållsligt objekt för barnen. Tema182

arbetet sträcker sig över en tidsrymd som omfattar fem veckor och det innehållsliga objektet bearbetas under flera tillfällen i veckan. Under det första
arbetspasset introduceras det innehållsliga objektet. De barn som av egen
vilja väljer att delta i aktiviteten samlas kring förskolläraren i ett inledande
skede, i inomhusmiljö. Förskolläraren berättar för barnen vad temaarbetet
syftar till, att de ska lära sig att känna igen några olika träd och knoppar. När
hon visar bilder ur läroboken pekar hon på de företeelser som hon vill att
barnen särskilt ska uppmärksamma. Det kan vara knoppens form eller färg.
Hon introducerar också två förstoringsglas som barnen ska få använda i ett
senare skede när de ska utforska knoppar i utomhusmiljön.
När förskolläraren uppmanar barngruppen att samlas i vindskyddet på
förskolans gård, ska samtliga barn delta i en introduktion av temaarbetet.
Åter igen visar förskolläraren bilderna i läroboken och med stöd av det
kopierade bildmaterialet sjunger hon en sång som publicerats i läroboken för
barnen. Sångens text handlar om olika knoppar och specifika egenskaper
som färgnyanser och utseende. I sången ges knopparna mänsklig gestaltning
och namn som kan relateras till trädet och till mänskliga egenskaper. Efter
introduktionen ges barnen möjlighet att utforska trädens knoppar i den
omgivande miljön på förskolans gård med hjälp av de två förstoringsglasen.
Arbetspassen leds av förskolläraren och konstrueras efter ett visst mönster.
Förskolläraren introducerar varje arbetspass och berättar vad aktiviteterna
syftar till. Barnen konstruerar tredimensionella figurer, de lär sig sången och
över tid lär de sig också att benämna träden enligt sångens text. Det
förefaller som att samtliga barn som deltar i de olika aktiviteterna uppfattar
avsikten med temaarbetet. De relaterar iakttagelser av knoppar och träd till
sina hemmiljöer och andra tidigare erfarenheter. Förskolläraren är lyhörd för
de förändringar som barnens iakttagelser medför i relation till introducerat
innehållsligt objekt. Efter att ha gett barnen ett sådant handlingsutrymme
leder förskolläraren barnens uppmärksamhet åter mot det tema som hon
avser ska behandlas.
Interpersonell metafunktion

Under de olika arbetspassen vägleder förskolläraren barnen som har valt att
delta i aktiviteterna. Hon samlar barnen i en cirkel eller i en liten grupp
framför sig. Det är förskolläraren som hanterar materialet som presenteras
och utifrån hennes instruktioner sker barnens utforskande. Förskolläraren är
den mest verbalt aktiva i de introducerande momenten. När förskolläraren
ställer frågor svarar ofta ett par av barnen högt och ljudligt. Svaren levereras
snabbt och förskolläraren kan upprepa det barnen har sagt och anpassa nästa
fråga utifrån barnens svar, eller med en nick och ett leende bekräfta det svar
som har levererats. Om ett barn som uppmanas att besvara frågan som
förskolläraren ställt, kan hon stödja barnet genom att tyst uttala början på
ordet eller hela ordet i det svar som hon har förväntat sig. Barnen hamnar
därmed i en underordnad situation, där de förhåller sig till förskollärarens
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initiativ i stunden. Detta gör barnen genom att med blickriktning, korta
verbala yttranden och gestik beledsaga förskollärarens initiativ.
Förskolläraren uppmärksammar ett par av barnens försök till initiativ och
visar intresse för deras upplevelser. I de fall barnen försöker uttala en egen
idé kring innehållsliga objekt händer det att förskolläraren lägger ord i
barnens mun istället för att ställa utmanande frågor kring deras resonemang.
Utfallet av analysen visar att barnen i hög utsträckning beledsagar förskollärarens yttranden under arbetspassen. Ett par av pojkarna påvisar
språkbruk som harmonierar med förskollärarens. De båda pojkarna placerar
sig oftast framför och nära förskolläraren. De böjer sig fram, pekar på
bilderna som förskolläraren visar och skrattar högt när hon berättar om
knopparna. Analysen visar att några av barnen inte yttrar instruerande eller
associerande språkbruk. Barnen deltar i sammanhanget men det förefaller
som att deras handlingar inte uppmärksammas i lika stor utsträckning av förskolläraren. Gemensamt för de olika situationerna är att förskolläraren
dominerar den verbala kommunikationen med yttranden av instruerande
karaktär. Barnen gör färre verbala yttranden än förskolläraren och använder
framför allt ett beledsagande språkbruk. Mönstret som faller ut i analysen
visar på återkommande tendenser där barn med instruerande, prövande och
associerande språkbruk uppmärksammas i större utsträckning av förskolläraren. Det leder till att de andra barnen förhåller sig till förskollärarens
initiativ och till ett par av kamraternas initiativ. Barnen har därmed små
möjligheter att påverka situationerna.
Textuell metafunktion

De naturvetenskapliga aktiviteterna och innehållsliga objekt hålls samman
genom bland annat förskollärarens tilltal till barnen och det läromedel som
hon har valt att använda. De frågor som några av barnen ställer avseende
trädens knoppar förefaller Lena att vara lyhörd för vilket kommer till uttryck
i gestik och mimik. Det är tydligt att förskolläraren vinklar barnens resonemang i riktning mot de företeelser som hon avser att de ska behandla. Helheten i temaarbetet skapas bland annat genom förskollärarens iscensättning
och introduktionerna som återkommande behandlar samma innehållsliga
objekt. Min tolkning är att de barn som återkommande deltar i erbjudna
aktiviteter orienterar sig i det innehåll som ska fokuseras och identifierar vad
temaarbetet handlar om. Barnen lär sig sången och benämner knoppar i
enlighet med sångtextens terminologi. Möjligheten för barnen att själva välja
när och om de deltar i de naturvetenskapliga aktiviteterna inom temaarbetet
har betydelse för barnen att skapa mening kring det innehållsliga objekt som
temaarbetet avser. Det står klart att det fria deltagandet gör det möjligt för
barnen att välja de aktiviteter som särskilt fångar deras uppmärksamhet. De
barn som deltar i aktiviteterna visar intresse för identifiering och benämning
av trädens knoppar och genomförandet av temaarbetet kännetecknas av ett
intensivt och högt ljudande deltagande. Sången, bilderna, de tredimen184

sionella figurerna och utforskandet av träd och knoppar i närmiljön på
förskolans gård och under återkommande skogsutflykter bidrar till barnens
meningsskapande om trädens knoppar och dess egenskaper. Under den
avslutande delen av temaarbetet är det flera barn som benämner olika träd så
som björk och rönn medan andra barn brukar benämningar som
introducerats i sångens text.

Förskoleklassen Kometen: Spår i skogen
Varje tisdag morgon promenerar samtliga fjorton barn på Kometen
tillsammans med de båda förskollärarna till ett skogsområde i skolans närhet.
Promenaden till skogen innebär flera uppehåll då förskollärarna stannar för
att uppmärksamma växter, fåglar, vattendrag och andra företeelser som
fångar barnens uppmärksamhet. När hela gruppen slutligen kommer fram till
skogen inleds vistelsen med att förskollärarna, tillsammans med barnen
samlas i en ring och håller varandra i handen. Mats (förskollärare) påminner
barnen om allemansrätten och vikten av att vara försiktig med växter och
djur. Därefter inleds vistelsen med att förtära den medhavda matsäcken. När
barnen har ätit färdigt skingras de för att leka eller gå på en egen upptäcktsfärd. Snart hörs barnens ropa högt på Mats och Anna (förskollärare) för att
de ska komma och ta del av spännande fynd. Efter en stund ropar Mats på
Jenny och Maria och tillsammans med dem går han för att undersöka träflisor intill en stubbe som de båda flickorna uppmärksammat under skogsutflykten föregående vecka. På vägen till stubben ropar Erik och undrar vad
de ska göra. Erik ansluter sig till gruppen och det gör även Patrik, Mattias
och Sebastian. När de kommer fram till stubben ställer sig barnen i en
halvcirkel runt stubben. Närmast Mats står Jenny och Maria. Ytterligare två
barn, Evelina och Nadir kommer springande. Mats väntar in dem innan han
börjar berätta om vad de ska göra. Med Eriks hjälp finner kamraterna en
plats så att de kan se ordentligt. Mats berättar att Maria och Jenny funderat
över varför stubben var full med små hål och varför det fanns träflisor intill
stubben under utflykten föregående vecka och att de kommit överens om att
de skulle utforska stubben närmare. I episoden nedan framkommer en idé
om vilket djur som kan ha orsakat spåren runt stubben (C15).
Mats: - Kommer ni ihåg att det ligger så här stora träflisor här? Mats tittar
upp och låter blicken svepa runt barngruppen. Han tar upp en träflisa och
håller upp den framför barnen. Erik tar ett steg framåt och tittar på träflisan.
Patrik, Evelina, Mattias, Sebastian och Nadir tittar på Mats. Erik riktar
blicken mot Mats.
Erik: - Bävrar! Erik har ett högt röstläge. Mattias och Sebastian tittar på
Erik. Evelina sätter sig på huk och lutar sig lite framåt. Tittar på Erik och ler.
Mats: - Va? Mats tittar på Erik och låter förvånad.
Erik: - Bävrar. Erik uttalar ordet högt och tydligt. Mats tittar på Erik.
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Mats: - Bävrar kan göra sådana här, ja. Mats har ett mjukt tonfall. Tittar på
Erik, ler och nickar. Nadir tittar på Erik och ler, nickar.
Erik: - Mmm … Erik nickar och tittar på stubben. Mats tittar på Erik.
Mats: - Visste du det? Mats har ett glatt tonfall.
Erik: - Mmm … Mats vänder blicken mot Jenny och Maria. Mattias tittar på
Patrik och tar ett steg mot honom. Patrik tittar på Mattias, skrattar.
Mats: - Men vi funderade ju på vem som hade gjort det här …
Mattias: - Nu skjuter jag dig! Mattias tittar på Patrik och håller upp
händerna framför sig. Han ropar med hög röst och skrattar. Mats riktar
blicken mot Mattias. Röstläget är starkt, tydligt och bestämt.
Mats: - Mattias, Mattias nu får ni vara med här annars kan ni gå tillbaka …
Mattias tittar på Mats, allvarlig. Patrik tittar ned mot stubben. Erik går fram
ett par steg och ställer sig mellan Maria och Jenny. Jenny riktar blicken mot
Mats.
Jenny: - De bor ju i vattnet. Mats vänder blicken mot Jenny. Evelina tittar på
Jenny och nickar. Erik tittar på Jenny och ler.
Mats: - Vilka bor i vattnet? Mats tonfall är mjukt och glatt. Erik går fram och
tillbaka bakom Jenny samtidigt som han tittar på Mats. Jenny höjer rösten
med ett bestämt tonfall.
Jenny: - Bävrarna …
Mats: - Bävrarna … Kanske lite långt bort men annars var det ett bra
förslag. Mats tittar på Jenny och nickar. Han riktar blicken mot Maria.
Mats: - Men du hade ju ett förslag förra veckan. Maria tittar på Mats och
nickar.
Maria: - Mmm … hackspett. Maria svarar med ett lågt, tyst röstläge. Mats
tittar på henne, nickar och ler.
Mats: - Hackspett, sa du … och då var det någon som sa så här … så där
stora bitar kan nog inte en hackspett ta bort var det någon som sa. Mats
tonfall blir lägre, spännande. Mats tar upp några träflisor från marken och
håller upp dem i luften så att samtliga barn kan se. Erik nickar och tittar på
Mats. Samtliga barn riktar blicken mot Mats.

Episoden omfattar en tidsrymd av 57 sekunder. Förskolläraren är den mest
verbalt aktiva och vägleder barnen under händelseförloppet. De regler som
gäller framgår tydligt i Mats direktiv och att det är ett specifikt innehållsligt
objekt som barnen ska uppmärksamma. Mats riktar de inledande frågorna till
de båda flickorna som varit involverade i händelsen under föregående vecka.
Erik tar ordet och skapar därmed ett eget handlingsutrymme. Han talar med
hög röst och påverkar händelseförloppet genom att hans yttrande leder till att
diskussionen om bävrarna förankras hos såväl förskolläraren som en av
kamraterna. I ett skede framgår tvetydigheten i samtalet. Under några sekunder avbryter Mats sin delaktighet i diskussionen om bävrarna genom att rikta
sin uppmärksamhet mot en av pojkarna som börjar ägna sig åt ett mer
lekbetonat innehåll. Samtidigt fokuserar Jenny fortfarande diskussionen som
rör bävrarna och klargör sin tveksamhet att det är spår efter bävrar som de
kan iaktta. Istället för att följa Jennys resonemang verkar det som att
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förskolläraren tolkar hennes yttrande på annat sätt. I det här samtidiga skeendet framgår mångfalden och den variation som förskollärarens uppmärksamhet utgörs av. Att förhålla sig till en sådan mångtydighet gäller även för
Jenny och hennes kamrater. Utfallet av analysen åskådliggör dominerande
förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i ovanstående episod enligt
följande:
Episod
C15

Mats
(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande
Prövande
Socialt

Erik

Jenny

Maria

Patrik

Mattias

Instruerande
Prövande
Beledsagande

Prövande
Beledsagande

Prövande
Beledsagande

Socialt

Socialt

Sebastian
Socialt

Evelina
Socialt

Nadir
Socialt

Figur 18. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
C15.

Det är framför allt förskolläraren Mats, Erik, Jenny och Maria som samtalar
om vilka djur som kan ha orsakat spåren runt stubben. De tre barnen står
nära Mats. När Erik levererar ett svar som inte förväntats av Mats är han
lyhörd för Eriks resonemang och bekräftar hans antaganden med ett leende.
Kännetecknande för händelseförloppet är att förskolläraren vägleder barnen
och vänder sig till Maria som han sedan tidigare vet har möjlighet att knyta
an till spillkråka vilket han avser att behandla. I de exempel som följer nedan
representeras de innehållsliga objekten på andra sätt och barnen introduceras
också till att skapa mening i enlighet med de båda förskollärarnas planering.
Hästmyror och spillkråkor

I det fortsatta händelseförloppet introducerar Mats en faktabok som han har
tagit med sig i ryggsäcken. Han håller upp boken med bildsidorna riktade
mot barnen och pekar på bilder som stämmer överens med de spår som finns
runt stubben. När Mats påtalar att man kan använda boken för att få mer
kunskap svarar Maria att hon vet det. Andra barn fortsätter att lyfta fram sina
idéer om vilket djur som kan ha orsakat spåren runt stubben. Mats vägleder
barnen med sina kommentarer och kommer fram till att det har varit
hästmyror i stubben (C16).
Mats: - Om man vill veta mera … kan man använda en sådan här bok och
läsa lite i den. … Mats tittar ned på boken och börjar bläddra i den. Mats
röstläge är lågt och tonfallet glatt.
Maria: - Ja, jag vet det. … Maria nickar och talar med tydligt tonfall.
Maria tittar på Mats och lutar sig framåt tillsammans med Jenny och Erik.
Patrik kryper ihop och lutar sig framåt. Riktar blicken mot Mats.
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Mats: - Ja, jag har läst i den och då står det … det står om någonting som
heter spillkråkor som är en hackspett …
Maria: - Jag får se. Mats tittar på Maria. Maria ställer sig upp och lägger sin
hand på Mats axel och tittar ned på boken. Mattias tar ett steg fram och
ställer foten på den nedfallna trädstammen. Mats lägger sin ena hand på hans
fot och tittar upp på Mattias.
Mats: - Om du tar bort din fot där. … Mattias tar ett steg tillbaka.
Mats: - Titta här får ni se. … Här verkar det som någon har stoppat in något
långt och vasst. … Mats sträcker ut armen och stoppar ned ett finger i hålet i
stubben. Hans arm stryker mot Mattias ben. Jenny, Maria, Sebastian och
Evelina kryper ihop tätt intill varandra och lutar sig fram över Patrik. Patrik
tittar på hålet vänder huvudet mot Mats. Ler.
Patrik: - En orm! Mats lutar sig tillbaka och tittar på Patrik.
Mats: - Tror du att det är en orm? Patrik nickar och tittar på Mats. Mats låter
förvånad. Tittar på stubben. Erik tittar på Mats. Jenny tittar på stubben.
Patrik tittar på Mats.
Patrik: - En huggorm. … Maria tittar på Mats. Mattias lutar sig ned över
stubben. Mats pekar på stubben och tittar på Patrik.
Mats: - Tror du att den kan hacka där? Mats tittar på Patrik, nickar och ler.
Patrik: - Bita. … Patrik tittar på Mats. Sebastian tittar på Patrik och nickar.
Mats tittar på Sebastian, därefter på hålet i trädstammen.
Mats: - Bita, kanske. Ja, den har ju vassa tänder? Mats ler och nickar.
Sebastian: - Ja, gifttänder. Sebastian tittar på Mats. Mats tittar på stubben.
Mats: - Vad tror ni att det finns för spännande i den här som gör att den vill
hacka i den? Mats sträcker ut handen och pekar på hålet i stubben. Mats
tittar ned mot trädstammen. Tittar upp på Patrik, nickar. Maria tar ett steg i
sidled mot Mats. Håller ihop fingertopparna framför sig och nickar.
Maria: - Myror. Mats tittar på Maria och nickar. Maria tittar på stubben.
Mats: - Ja, myror kanske. Kan det vara något annat? Jenny tittar på Mats.
Jenny: - Sniglar. Jenny har ett högt röstläge. Mats nickar och tittar på Jenny.
Mats: - Sniglar kanske … Erik tittar på Mats.
Erik: - Maskar. Mats tittar på Erik, ler. Mats nickar och lutar sig framåt.
Pekar på stubben. Drar med fingret längs med stubben.
Mats: - Maskar man vet aldrig. … Nu är det faktiskt så. … Myror var det
någon som sa. Här, här ser ni. Här har det faktiskt varit myror ... Mats sänker
rösten, spännande tonfall.
Maria: - Mm. Erik lutar sig fram, tittar på stubben. Jenny och Maria tittar på
Mats, nickar. Sebastian och Patrik tittar på stubben.
Mats: - Här ser ni. Titta här. … Här har det varit hästmyror. Mats har ett
lågt tonfall och rör handen utmed stubbens sida. Han riktar handen mot
stubbens håligheter.

Episoden omfattar 55 sekunder. Erik, Maria och Jenny står eller sitter så nära
Mats som möjligt. På andra sidan stubben och en bit ifrån Mats står Evelina,
Nadir och Sebastian. Maria har placerat sig vid sidan om Mats och ber att
hon ska få titta i boken. I samma skede ger Patrik uttryck för vilket djur som
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han tror har lämnat spår efter sig. Mats lyssnar och stödjer Patrik genom att
upprepa det Patrik säger. Samtidigt vägleder han Patrik vidare genom att
fråga om han tror att huggormar kan hacka. Sebastian blir mer delaktig i
samtalet och påtalar att huggormen har gifttänder. Det är möjligt att hans
uttalande avser att stödja Patriks yttrande. Är det möjligen så att huggormens
gifttänder kan ha orsakat hålen i stubben? Maria ger uttryck för en annan idé,
att det är myror som varit i stubben. Efter att ha gett barnen utrymme att
komma till tals och ge uttryck för sina idéer kring livet i stubben, stödjer och
återupprepar Mats det Maria har sagt. Maria levererar ett svar som är i linje
med det Mats har förväntat sig. Innan Mats leder samtalet vidare ger han
ytterligare utrymme för Erik att ge uttryck för en annan idé, att det kan vara
maskar som har åstadkommit håligheterna i stubben. Därefter konstaterar
Mats att de håligheter de iakttar är spår av hästmyror och spillkråkor. Han
håller upp en bildsida i boken och visar bilder på en spillkråka. Utfallet av
analysen visar på dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod C16 enligt följande:
Episod
C16
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(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande
Prövande
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Jenny
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Patrik
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Prövande
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Prövande
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Beledsagande
Socialt

Mattias
Beledsagande
Socialt

Evelina
Beledsagande
Socialt

Figur 19. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
C16.

I episoden ovan är det en faktabok med bilder som används som läroresurs.
En mångfald av språkbruk kommuniceras parallellt. Med blick, tal och
gestik upprätthåller förskolläraren de regler som gäller i sammanhanget.
Frågorna som han ställer verkar vara riktade till hela barngruppen och är
formulerade som att han själv undrar och funderar över vissa aspekter. Det
leder till att barnen ges utrymme att yttra sina funderingar samtidigt som de
bereds möjlighet att föra ett resonemang kring de företeelser som de
uppmärksammar. Skogsutflykten bildar underlag för det fortsatta arbetet som
sker följande dag i inomhusmiljö. I de exempel som följer nedan redovisas
beskrivning och analys av två olika aktiviteter som syftar till att bereda
barnen ytterligare möjligheter att skapa mening i frågor som rör spillkråkan.
Exemplen är hämtade från aktiviteter som sker i inomhusmiljö dagen efter
den skogsutflykt som redovisats ovan.
Den uppstoppade gröngölingen

När barnen kommer till skolan dagen efter skogsutflykten startar de med en
gemensam samling på morgonen. Samlingen genomförs i lekrummet och
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barnen har sina bestämda platser. De sitter i en cirkel på golvet. Jenny har
tagit med sig två fotografier som hon vill visa. Fotografierna är tagna under
en utflykt till en sjö som Jenny gjort tillsammans med sina föräldrar och
syskon. Bilderna visar en nedfallen trädstam som omgärdas av träflisor.
Jenny berättar att en bäver har gnagt på stammen. Anna och Mats ställer
frågor till Jenny. Frågorna handlar om när bilderna har tagits och vem som
har fotograferat. Anna ber Jenny att skicka runt fotografierna så att alla
barnen ska få se. En efter en tittar barnen på fotografierna. Mats berättar
varför de talar om bäver. Han talar om att han och några av barnen hittade
spår efter djur i skogen under skogsutflykten föregående dag. Mats tar fram
en bok som han har med sig. Mats håller boken framför sig med titelsidan
mot barngruppen och talar om att de här böckerna brukar han kalla för
skatter. Han pekar på titelsidans bild och sveper med blicken över barngruppen. Mats slår upp ett par sidor i boken som visar bilder på en bäver och
berättar att Jenny har hittat spår av bäver. Barnen sitter tysta och följer Mats
handlingar med blicken. Efter en kort stund leder Mats in samtalet på de
slutsatser som han och några av barnen diskuterat i samband med
utforskandet av stubben. Han placerar boken på sina knän och sveper med
blicken över barnen. Mats sänker tonfallet och rösten låter spännande.
Leende börjar han berätta att det egentligen inte var spår efter en bäver som
de hade upptäckt utan ett helt annat djur (D2).
Mats sveper med blicken över barnen. Tonfallet är lågt och låter spännande.
Mats ler och sänker ned boken samtidigt som han sänker rösten ytterligare.
Barnen har blicken riktad mot Mats.
Mats: - Nu var det ju faktiskt så här att det vi såg, det var ju ingen bäver utan
det var ett annat djur. … Kommer ni ihåg vad vi såg? Maria räcker upp
handen. Mats tittar på Maria, nickar och ler.
Mats: - Är det någon mer än Maria som kommer ihåg? Mats har ett glatt
tonfall och sveper med blicken runt barnen. Tittar på Maria och nickar.
Mats: - Maria kommer du ihåg? Maria tar ned handen, nickar och tittar på
Mats. Hon är allvarlig och svarar med låg röst.
Maria: - Hackspett. Mats nickar och ler. Han vrider sig bakåt och tar ned en
bok från hyllan. Han håller upp boken med titelsidan mot barnen.
Mats: - Ja, spår av hackspett var det. En hackspett och sedan … Mats
bläddrar i boken och tittar ned i den. Nadir lutar sig fram mot Mats. Mats
höjer boken med bildsidan ut mot barnen och visar ett bilduppslag med
tecknade bilder av en spillkråka. Mats uttalar orden sakta, med ett lågt
röstläge, nästan viskande.
Mats: - Det var en spillkråka … Då kunde man se spåren efter spillkråkan …
Det är ju så här att den blir ju lite rädd när vi kommer så den flyger och
gömmer sig … Då blir det ju spännande att se hur den ser ut … jättebra
bok.
Erik kryper framåt och tittar på bilderna. Viskar.
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Erik: - Spillkråka. … Den är jättefin. Erik höjer rösten, tittar på Mats. Mats
tittar på Erik och ler. Anna riktar blicken mot bilderna i boken och lägger sin
ena hand på huvudet. Hon sveper med blicken över barngruppen.
Anna: - Den är svart på huvudet … Anna lägger båda händerna på sitt
huvud. Mats nickar och pekar på bilden av spillkråkan, sveper med blicken
över barngruppen.
Mats: - Ja, den är svart och har en röd näbb.

I den här episoden som omfattar 38 sekunder är Mats den mest verbalt aktiva
och leder aktiviteten. Barnen följer Mats handlingar under tystnad och det är
tydligt att de har definierat situationen och de regler som gäller. Mats ställer
frågor och ger ordet till de barn som räcker upp handen. När Maria får frågan
och levererar ett svar som förväntats, bekräftas hennes yttrande av förskolläraren som nickar och ler samtidigt som han upprepar Marias yttrande.
Under samtalet vägleder och stödjer Mats barnen i deras yttranden samtidigt
som han visar flera illustrationer i en faktabok och det är tydligt att bilderna i
boken är viktiga för att skapa mening. Erik yttrar i en tyst, viskande
kommentar att spillkråkan är fin. Anna och Mats riktar uppmärksamheten
mot andra aspekter som avser specifika egenskaper hos spillkråkan. De
kommenterar färgen på fjäderdräkten och näbben.
Episod
D2

Mats (frsk.lär)
Erik
Maria
Anna (frsk.lär) Nadir
Instruerande
Beledsagande Beledsagande Instruerande
Beledsagande
Beledsagande
Prövande
Socialt
Prövande
Socialt
Figur 20. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
D2.

Den här episoden kännetecknas av att förskollärarna riktar barnens uppmärksamhet mot specifika egenskaper såsom spillkråkans fjäderdräkt, dess färg
och näbbens färg. En av förskollärarna förstärker sitt verbala yttrande med
sin gestik och lägger händerna på sitt huvud. Den andra förskolläraren är
noga med att peka på de olika egenskaperna på bilden i boken. Samtidigt
som de båda lärarna riktar barnens uppmärksamhet mot spillkråkans olika
egenskaper söker de ögonkontakt med barnen i gruppen. De sveper med
blicken över barngruppen. Mats riktar sin fråga till en av flickorna som tagit
initiativet till att hela barngruppen nu behandlar spillkråkan. Mats nästan
viskar då han berättar att dagen före uppmärksammade de spår av en
spillkråka. Barnen följer förskollärarnas rörelser och har blicken riktad mot
Mats och boken. Under samlingens fortsatta händelseförlopp introducerar
Mats en uppstoppad gröngöling för barnen (D5).
Mats tar ned en plastkasse som står på en stol bakom honom. Sakta, sakta
drar han bort plastkassen. Det är alldeles tyst i barngruppen. Samtliga barn
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har blicken fokuserad på plastkassen. När Mats tagit bort plastkassen blir en
uppstoppad gröngöling synlig. Erik skakar på huvudet.
Erik: - Den är inte riktig. Mats tittar på Erik, nickar och ler. Mustafa
upprepar Eriks yttrande.
Mustafa: - Inte riktig. Mustafa lutar sig fram och tittar på Erik, allvarlig och
nickar. Mats drar med ett finger utmed fågelns kropp.
Mats: - Den är faktiskt riktig. Nu är det så att den är död. Den är
uppstoppad, säger man och det här är en kusin till spillkråkan. Har ni sett
vilken näbb han har? Mats pekar på näbben och tittar ned på fågeln. Erik
nickar. Flera barn nickar, lutar sig fram och tittar på fågeln.
Mats: - Hackspett som kan hacka. Erik hasar närmare, lägger sig på magen
och lutar huvudet i händerna.
Erik: - Är det här en hackspett? Erik talar med hög och tydlig röst, låter
frågande. Mats nickar och stryker med handen över ryggen på fågeln.
Mats: - Man kan lista ut vad den heter om man tittar på färgen på ryggen …
den är grön. Den heter gröngöling. Erik sätter sig upp på knäna.
Erik.- Ho, ho! Erik yttrar ett hoande läte med hög röst. Mats tittar på Erik
och ler.
Mats: - Konstigt va? Erik kryper fram mot fågeln och drar med handen över
fågelns ena vinge.
Erik: - Jag vet varför den är död. Erik talar tyst. Kamraterna tittar på Erik.
De är allvarliga och tysta. Mats tittar på Erik.
Mats: - Vad fin den är. Det är en kusin till spillkråkan. Det kan man se på
näbben. … Mats talar högt och glatt. Han tar upp boken och håller upp
bilden på spillkråkan.
Mats: - Om man tittar här i boken så ser man. … Visst är den fin? Mats
pekar på bilden i boken och sveper med blicken runt barngruppen. Erik tittar
på fågeln och därefter på Mats.
Erik: - Hur dog den?

Episoden ovan omfattar 51 sekunder. Mats har tagit med sig en uppstoppad
gröngöling som han knyter an till spillkråkan och de spår som de funnit och
diskuterat under skogsutflykten. Erik reagerar spontant och med hög röst
talar han om att det inte är en riktig fågel. Hans yttrande hörsammas av
Mustafa som tittar på Erik och nickar samtidigt som han ger uttryck för
samma argument. Mats är lyhörd för pojkarnas yttranden och berättar att det
är en riktig fågel men att den är död. Inom loppet av några sekunder talar
Mats om gröngöling, spillkråka och hackspett. Han betonar specifika egenskaper hos gröngölingens näbb, att den är vass och kan hacka. I det skeendet
verkar det som att Erik ifrågasätter Mats resonemang och ger uttryck för en
viss förvirring när han frågar om gröngölingen är en hackspett. Mats
bekräftar hans yttrande med en nick och en blick samtidigt som han talar om
att de kan gissa vad fågeln heter genom att iaktta färgen på fjäderdräkten.
Utfallet av analysen i episod D5 visar på följande dominerande förekomst av
språkbrukens didaktiska funktioner:
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Episod
D5

Mats
(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande
Prövande
Socialt

Erik

Maria

Instruerande
Prövande
Beledsagande

Beledsagande
Prövande

Anna
(frsk.lär)
Instruerande
Socialt

Mustafa

Nadir

Beledsagande
Socialt

Socialt
Beledsagande

Figur 21. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
D5.

I analysen framkommer att Mats och Erik riktar uppmärksamheten mot olika
aspekter i meningsskapandet. Mats visar på gröngölingens specifika egenskaper och riktar uppmärksamheten mot den vassa näbben och färgen på
fjäderdräkten. Eriks engagemang uppehåller sig vid att gröngölingen är död.
Frågan om hur gröngölingen dog, är central för Erik. Under den återstående
delen av samlingen ägnar de båda förskollärarna och barnen tid till att tala
om döda fåglar och djur. Barnen har många erfarenheter som förskollärarna
ger dem utrymme att berätta om. Samlingen avslutas med att barnen
introduceras till förmiddagens fortsatta aktiviteter. Ett erbjudande som utgör
en fortsatt del i uppföljningen av skogsutflykten är att utforska vingar och
klor från olika fåglar, tillsammans med Mats.
Identifiering av fåglar

Maria, Jenny, Miriam och Erik kryper fram till Mats och fortsätter att tala
med Mats om den uppstoppade gröngölingen. Efter en stund tar Mats upp
fågeln och går in med den i rummet intill. De fyra barnen följer med Mats.
På ett av borden har Mats lagt fram flera klor och vingar från olika fåglar.
Tillsammans med barnen börjar Mats att identifiera vingarna. Mats håller en
vinge intill ett sidouppslag i en faktabok och visar att de kan identifiera
vilken fågel som de olika vingarna tillhör genom att jämföra vingen med
bilden. Erik, Jenny, Maria och Miriam lyssnar på Mats och tittar i boken och
på vingen som Mats håller upp för att de ska jämföra med bilduppslaget i
boken. Skeendet förändras ideligen. Jenny och Maria lämnar gruppen.
Miriam uppmanar Erik att känna på en av klorna som ligger på bordet innan
hon också går iväg. Erik stannar kvar och ställer en fråga som får till följd att
Mats ändrar sakfrågan på nytt (D8).
Mats: - Ska vi jämföra? … Den var från den hackspetten. Mats håller en av
vingarna intill sidouppslaget. Erik nickar. Jenny lutar sig fram över Miriam.
Alla barnen tittar på vingen. Erik reser sig upp och lutar kroppstyngden mot
armarna, händerna i bordet. Maria tittar på Erik. Miriam tittar ned i bordet.
Erik: -Kan inte vi bygga den? Mats tittar på Erik och på vingen. Håller
vingen framsträckt bredvid bildsidan i boken. Lägger ned vingen intill boken
och pekar på bilden i boken.
Mats: - Nej, inte så … den var från den hackspetten. Så ser den fågeln ut när
han sitter i trädet och hackar. Maria tittar på boken, gungar fram och tillbaka
med överkroppen. Ler. Mats tittar på Maria.
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Maria: - Den. Maria nickar i riktning mot en vinge från en skata som ligger
på bordet.
Mats: - Ska vi titta på någon annan? Maria nickar.
Mats: - Vilken då? Maria lutar sig framför Miriam, pekar på vingen från en
skata och tittar på Mats.
Mats: - Den? … Mats nickar med huvudet i riktning mot vingen som Maria
pekar på. Mats: - Nu ska vi se vilken bok den är … Lägger handen på vingen.
Vänder huvudet mot bokhyllan, tar ned en bok och börjar bläddra i boken.
Erik lyfter upp en annan vinge. Tittar på vingen, vänder och vrider på den.
Ler. Jenny tittar på Erik. Maria glider ned från stolen och lämnar gruppen.
Jenny lämnar gruppen. Miriam tittar på Erik och på vingen som Erik håller i
handen. Miriam pekar på vingen och på en av klorna som ligger på bordet.
Tittar på Erik. Erik ler, lägger ned vingen och tar upp en klo från bordet.
Känner på klon med fingrarna. Mats tittar på Erik, bläddrar i boken. Lägger
ned boken och tar upp vingen som Maria pekat på. Håller vingen intill bilden
i boken. Miriam tittar på Mats.
Erik: - Shuå, tucke, tu … Erik för klon fram och tillbaka framför sig på bordet
samtidigt som han yttrar olika ljud. Mats tittar på Erik.
Mats: - Den kan du få känna på. Försiktigt. … Miriam tittar på Erik och ler.
Miriam: - Den där. Tyckte du om den? … Vågar du röra klorna? … Miriam
höjer rösten och skrattar.
Mats: - Här. … Den här är från skatan. Den brukar vi se. Mats rör vingen i
sidled, tittar på Miriam, håller vingen närmast Miriam.
Mats: - Titta här, kan du se att det är den här. … Kan du se det? … Kan du
se att det skiftar här. Miriam nickar och tittar i boken. Mats gör en svepande
rörelse med handen över vingen.
Erik: - Oh! … Så, där kan jag se. … Oh ho, ja! … Vad heter det? Erik lutar
sig framåt. Hög röst. Glad, stryker med handen över vingen. Drar med
fingrarna utmed vingen. Mats vrider kroppen och handen med vingen mot
Erik. Den andra armen lägger Mats runt Eriks ryggstöd.
Mats: - Vad det heter? … Skata heter den. … Mats lutar huvudet mot Erik.
Miriam tittar ned, glider ned från stolen och går iväg. Mats lägger ned vingen
och pekar på skatan. Erik tittar på vingen, drar med handen över vingen.
Mats skrattar och tar upp vingen från bordet. Tittar på Erik.
Erik: - Jo, men vad dom heter ihop. … Erik följer Mats rörelse med vingen
med blicken, pekar på vingens sida.
Mats: - Vad dom heter när dom sitter ihop? … Men nu, nu kommer det
svåra saker. …

Episoden ovan omfattar 48 sekunder och kännetecknas av mångtydigheten i
barnens och Mats meningsskapande. Ett önskemål om att närmare utforska
en speciell vinge yttrades av Maria i ett tidigt skede vilket leder till att Mats
riktar sin uppmärksamhet mot att finna en bild av en skata i en faktabok.
Under tiden som det sker lämnar Maria och Jenny gruppen utan att Mats tar
någon notis om det. Det blir istället Miriam som han uppmanar att identifiera
vingen. Med gestik och blick visar Mats att Miriam ska använda en speciell
vinge och sidouppslaget i boken för att identifiera fågeln. Miriam följer Mats
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instruktioner men avbryts av Eriks högljudda engagemang vilket leder till att
Mats riktar sin uppmärksamhet mot Erik. Mats initiativ att identifiera vingar
och klor med hjälp av bilder i faktaböcker tenderar barnen att uppmärksamma till en början, men det förefaller som att en sådan mening får allt mindre
betydelse för barnens engagemang. Under en tidsrymd av ett par sekunder
förändras ett meningsbärande innehåll till att handla om helt andra aspekter.
Miriam och Erik riktar uppmärksamheten mot klorna som ligger på bordet. I
de båda barnens skapande av mening blir frågan som rör upplevelsen av hur
klorna känns central. Under loppet av någon sekund uppmärksammar Mats
deras initiativ. Han riktar dock fortfarande uppmärksamheten mot att jämföra vingen med bilder i boken för att identifiera och benämna fåglar.
Utfallet av analysen i ovanstående episod åskådliggör dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner enligt följande:
Episod

Mats (frsk.lär)

Erik

Maria

Jenny

Miriam

D8

Instruerande
Beledsagande
Prövande

Instruerande
Prövande
Beledsagande

Instruerande
Beledsagande

Beledsagande

Beledsagande
Instruerande
Socialt

Figur 22. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
D8.

I samtalet mellan Erik och Mats är det synligt att meningsskapandet har
olika riktningar. För Mats är det benämningen av skatan som är central.
Eriks fråga hyser dock en annan innebörd vilket uppdagas för Mats. Erik har
observerat vingens olika delar och vill veta mer om handpennorna. I det här
skeendet lämnar Miriam bordet utan att det uppmärksammas av Mats. Han
har uppmärksamheten riktad mot Erik och den fråga som Erik har ställt.
Under det fortsatta skeendet visar Mats likheterna mellan vingen och sin
hand. Under tiden som Mats förklarar likheter och besvarar Eriks fråga
hinner Erik att rikta sin uppmärksamhet mot en annan vinge och levererar en
ny fråga till Mats (D9).
Mats håller upp vingen, tittar på Erik, sätter den andra handen bredvid
vingen och spretar med fingrarna.
Mats: - Det här. … Det här är som fågelns hand. … Vrider kroppen mot
Erik. Lägger den andra handen över vingen och spretar med fingrarna.
Mats: - Kan du se att det är som en hand? … Erik nickar, ler.
Erik: - Ja. Mats tittar på Erik. Erik nickar och drar med sin hand över vingens
kant. Mats tittar ned på vingen och pekar utmed vingens sida.
Mats: - Då heter det här handpennor. … Erik tittar på en annan vinge. Han
tar upp vingen och gör en svepande rörelse med vingen i luften innan han
räcker den till Mats.
Erik: - Sscchhhvv … Men det här då? Vad heter den då? … Mats tar emot
vingen och vänder på den. Erik tittar på vingen. Mats tittar på Erik.
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Mats: Det här, det är … storsk. … Det är en fågel som simmar i vatten. …
Erik drar med handen över vingen. Tittar på klorna som ligger på bordet.
Mats lägger ned vingen, tar upp klon.
Mats: - Ska du känna på den? … Erik nickar.
Erik: - Ja. Jag kan också simma. … Mats drar med klon på Eriks arm och
skrattar.
Erik: - Ååå! Erik drar till sig armen, tittar på Mats och skrattar, drar med
handen över armen.
Erik: - Den här då? … Erik tar upp en annan klo och sträcker den mot Mats.
Mats tittar på klon och på Erik, skrattar.
Mats: Ska du känna på den? … Erik räcker klon till Mats. Jenny kommer och
ställer sig på andra sidan om Mats. Jenny tar upp en vinge, vänder och vrider
på den.
Jenny: - Det här. Det är från en fiskmås, va? Mats tittar på Jenny. Mats tittar
på Erik, drar med klon på Eriks hand.
Erik: - Oh, ovao! … Erik rycker till sig handen och tittar på Mats, skrattar.
Jenny lämnar Erik och Mats.
Mats: - Vass va? … Mats tittar på Erik och skrattar.

I den här episoden som omfattar 53 sekunder skiftar förskolläraren fokus av
innehållsligt objekt utifrån de frågor som Erik ställer. Mats använder både
vingen, sin hand och fingrar som läroresurs för att stödja och uppmuntra
Eriks meningsskapande. Han utgår ifrån att Erik uppmärksammat handpennorna och visar att det finns liknande egenskaper mellan fågelvingen och sin
hand. Det förefaller dock som att Eriks uppmärksamhet skiftar från den ena
sekunden till den andra. Mats hinner knappt besvara en fråga förrän Erik
levererar nästa som kan innebära en helt annan aspekt. Det är ett intensivt
utbyte av erfarenheter och upplevelser som pågår mellan Erik och Mats. Det
är så intensivt att när Jenny försöker få Mats uppmärksamhet och bekräftelse
i sin identifiering av en vinge är det endast med en blick som Mats hinner
med att uppmärksamma henne. Inom loppet av någon sekund försöker Mats
att rikta uppmärksamheten mot både Erik och Jenny som har helt skilda
uppmärksamhetsfokus. Jenny identifierar en vinge som tillhörande en fiskmås medan Mats och Erik utforskar egenskaperna hos olika klor. I det ögonblicket får Jenny ingen respons utan Mats uppmärksamhet riktas mot Eriks
förehavanden. Analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i ovanstående episod visar följande utfall:
Episod
D9

Mats (frsk.lär)
Erik
Jenny
Instruerande
Instruerande
Prövande
Prövande
Prövande
Beledsagande
Beledsagande
Associerande
Figur 23. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
D9.
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Erik skapar sitt handlingsutrymme och hans yttranden leder till ett kontinuerligt stöd av Mats i meningsskapandet. Mats uppmärksamhet riktas mot
Erik i utforskandet av olika fåglars vingar och klor. I det inledande skedet är
fakta- och bilderböcker viktiga redskap för att skapa mening och Mats handlingar tolkas som att stödja barnen till att använda böcker som läroresurs för
att identifiera vingarna. Mats visar bilder i böckerna och tillsammans med ett
par av barnen jämför han vingarna med bilderna. Han visar på vingarnas
form och vilken fågel respektive vinge tillhör. De av förskollärarna planerade aktiviteterna i inomhusmiljö förefaller att syfta till att barnen ska identifiera olika fåglar och att de ska kunna benämna några av fåglarnas kroppsdelar. Det innebär att det innehållsliga objekt som Mats och några av barnen
behandlat i utomhusmiljö och som bildar utgångspunkt för samlingen
förändras inom en relativt kort tidsrymd.
Uppmärksamhetsfokus och design

Mats – uppmärksamhetsfokus och design
I förskoleklassen är det framför allt Mats som leder aktiviteterna med naturvetenskapligt innehåll. Han är den mest verbalt aktiva under händelseförloppen och har hand om det material som ska användas för att utforska de
innehållsliga objekt som är i fokus. De innehållsliga objekt som Mats väljer
att fokusera har sin upprinnelse i naturvetenskapliga företeelser som ett par
av barnen uppmärksammar. Under promenaderna till skogen är Mats lyhörd
för barnens frågor och stannar ofta för att närmare tala om sådana innehållsliga objekt. Det kan röra sig om vattendrag, gräsänder, brännässlor, sniglar,
löv och andra företeelser som kantar vägen till den närliggande skogen. I de
exempel som redovisats ovan framkommer att materiella läroresurser som
Mats använder utgörs bland annat av olika objekt som han funnit och hämtat
från naturen. En viktig läroresurs är faktaböcker och bilderböcker om djur
och natur. Det förefaller som att Mats har en ambition att visa barnen att
boken kan vara en resurs för att lära. De exempel som redovisats ovan har
sin upprinnelse i en skogsutflykt som genomförts föregående vecka. Två av
flickorna uppmärksammade en nedfallen trädstam och de träflisor som fanns
intill stubben. De noterade också att det var fullt med hål i stubben. Mats
väljer att deras iakttagelser ska utforskas vidare den kommande veckan och
planerar för att genomföra en gemensam aktivitet tillsammans med
flickorna.
Under skogsutflykten som exemplifieras ovan, tar Mats initiativet och
promenerar till stubben med Jenny och Maria. Under promenaden till
stubben erbjuder Mats de andra barnen att delta. Han riktar barnens uppmärksamhet mot håligheterna i stubben och lämnar därefter utrymme för
barnen att föra ett resonemang utifrån sina erfarenheter och idéer. Därefter
ställer han frågor som knyter an till barnens idéer. Slutligen ger han barnen
ledtrådar i riktning med de företeelser som han avser att de ska uppmär197

samma. Tonfallet är glatt och det är tydligt att Mats använder röstläget för att
stödja barnen och för att rikta barnens uppmärksamhet mot specifika
aspekter i utforskandet. Han sänker tonfallet så att det innehåll som ska
fokuseras ter sig spännande. Mats riktar sällan en fråga till ett specifikt barn.
Han riktar istället frågorna till hela gruppen. Vid några tillfällen visar han
vilket barn som ska svara med en blick eller en gest.
I inomhusmiljön under samlingen, räcker barnen upp handen men under
skogsutflykten och promenaden till skogen, svarar barnen spontant. I
samtliga situationer råder vissa regler och om några barn avviker från sådana
normer gör Mats dem uppmärksamma på omständigheterna. När Mats och
barnen genomför aktiviteter tillsammans i utomhusmiljö placerar barnen sig
i en halvcirkel på var sida om Mats. Det är oftast Mats som använder
böckerna som han har tagit med sig och visar bilder för barnen. I hans
ryggsäck finns även andra redskap såsom förstoringsglas, pincett och små
plastburkar. Med denna placering och handhavande av materialet får Mats
och böckerna ett högt informationsvärde för barnen. De vet att det är Mats
och det material som han introducerar som är i förgrunden. Om ett barn har
med sig ett material som hör samman med det innehållsliga objekt de fokuserar är det utifrån Mats instruktioner som barnet framträder. Under samlingen i inomhusmiljön placerar Mats materialet framför sig på golvet och
användandet av böcker och bilder sker på samma sätt. Mats visar bilder och
pekar på specifika företeelser som han avser att barnen ska uppmärksamma.
Samma omständigheter råder när aktiviteterna fortsätter med identifiering
av vingar och klor. Mats har placerat vingar och klor från olika fåglar på ett
bord och barnen väljer om de vill delta i utforskandet. Under identifieringen
av fågelvingar och klor kan det skönjas en förändring av Mats arrangemang.
Det är ett par av barnens initiativ som utgör grunden för det fortsatta
händelseförloppet. Barnens frågor följer de intentioner som Mats har angett.
De undrar vilka fåglar de olika vingarna kan tillhöra. Barnens frågor är
ämnescentrerade. Mats uppmuntrar deras initiativ med ett glatt tonfall och ett
leende. Han reagerar direkt på deras frågor och letar i böcker för att finna
bilder för identifiering av vingar och klor. Mats söker efter information i
böckerna och det verkar som att han inte märker när flickorna lämnar
gruppen. Han verkar heller inte ta någon notis om att Erik tar ett allt större
handlingsutrymme, utan fokuserar slutligen helt och hållet på de aspekter
och frågor som Erik ställer.

Anna – uppmärksamhetsfokus och design
Anna planerar de naturvetenskapliga aktiviteterna tillsammans med Mats.
För Anna verkar barnens iakttagelser vara det centrala. Under samlingen
sitter Anna utmed långsidan av rummet och överlåter en stor del av
genomförandet till Mats, vilket hör samman med en arbetsfördelning mellan
de två förskollärarna. Anna tar ett större ansvar för andra aktiviteter medan
Mats har ett övergripande ansvar för naturvetenskap. Annas tonfall är mjukt
och glatt i samtalen med barnen. Hennes uppmärksamhet riktas mot speci198

fika egenskaper som exempelvis olika kroppsdelar och färgen på spillkråkans fjäderdräkt.

Maria och Jenny – uppmärksamhetsfokus och design
Jenny och Maria har uppmärksammat stubben och träflisorna på marken runt
den nedfallna stammen. Flickornas engagemang bildar utgångspunkt för de
naturvetenskapliga aktiviteter som förskollärarna planerar under två arbetspass. Jenny och Maria följs åt under de aktiviteter som Mats och Anna
erbjuder. Om en av dem lämnar en aktivitet leder det till att den andra snart
följer efter. De ses ofta stå eller sitta intill varandra. Under stunden vid
stubben då Mats riktar barnens uppmärksamhet mot träflisorna och Erik
påtalar att det är bävrar som orsakat träflisorna reflekterar Jenny kring Eriks
yttrande. Hon klargör bävrarnas livsvillkor vilket jag tolkar som att Jenny
ifrågasätter rimligheten i Eriks antagande. Dagen därpå tar Jenny med sig
fotografier till samlingen. Fotografierna visar spår av bäver och motiven för
hennes iakttagelser hör förmodligen samman med tidigare erfarenheter som
hon har gjort tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hon lyssnar till de
slutsatser som Mats tydliggör och iakttar bilder och annat material som
erbjuds. Det förefaller dock som att hennes engagemang i sådana aktiviteter
blir kortvariga. Detsamma gäller för Marias delaktighet i det arrangemang
runt stubben som erbjuds av Mats. Maria tar del av kamraternas yttranden
och bidrar till skapande av mening med antagandet att det är myror i
stubben. Marias klargörande är i linje med det innehållsliga objekt som Mats
avser att fokusera. Tillsammans med Jenny levererar Maria klargörande svar
som leder diskussionen vidare i en riktning som förskolläraren verkar
förvänta sig. De båda flickornas engagemang tolkas här som vilande på
intresse och kunnande i frågor som rör naturvetenskapliga innehållsliga
objekt. De tar egna initiativ vilket leder till att samtliga barn i förskoleklassen ges möjlighet att utforska det innehållsliga objektet som de båda har
uppmärksammat. Jennys och Marias engagemang har därmed ett högt
informationsvärde för förskollärarna och kamraterna.

Erik – uppmärksamhetsfokus och design
För Erik är det Mats initiativ och erbjudande av material som bär mening.
Han är oftast i Mats närhet och visar tydligt i tal och gestik att han
identifierar olika situationer med utgångspunkt i de frågor som Mats väljer
att fokusera. I stor utsträckning följer Erik de möjligheter till meningsskapande som Mats erbjuder men yttrar sig också på ett sätt som får till följd
att Mats följer Eriks initiativ. På så vis har Eriks engagemang ett informationsvärde i barngruppen. Hans yttranden blir hörda och sedda av såväl
förskollärare som kamrater. Under skogsutflykten följer Erik med till
stubben på eget initiativ. Han placerar sig nära Mats och följer uppmärksamt
med i Mats resonemang. Erik reagerar spontant och det är tydligt att hans
intresse riktas mot estetiska aspekter av det innehållsliga objektet. När
vingen av skatan skimrar i olika färger uppmärksammar han det med höga
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utrop. När han är angelägen att få diskutera en specifik företeelse bryr han
sig inte om Mats intentioner att leda uppmärksamheten i en annan riktning.
Ett sådant exempel är när Erik konstaterar att den uppstoppade gröngölingen
är död. Eriks skapande av mening i det skedet leder till att båda
förskollärarna och hans kamrater ägnar en lång stund till att dela med sig av
sina erfarenheter av döda djur. Ett annat exempel är när Erik utforskar hur
klorna känns vilket leder till att Mats ändrar uppmärksamhetsfokus. Istället
för att identifiera fågelvingar sätter Mats sig på stolen intill Erik och stödjer
hans initiativ.

Miriam – uppmärksamhetsfokus och design
Miriam följer med Mats och kamraterna till bordet där Mats placerat vingar
och klor från olika fåglar. Hon har inte deltagit under utforskandet av spåren
vid stubben föregående dag. Under samlingen har hon lyssnat till Mats och
kamraternas resonemang. När samlingen är slut skyndar hon sig fram till
kamraterna som samlas hos Mats för att närmare studera den uppstoppade
gröngölingen. Miriam lyssnar intensivt på Mats berättelser och hon riktar sin
uppmärksamhet mot de företeelser som han introducerar. När hon sitter intill
Erik vid bordet riktar hon uppmärksamheten mot klorna från några fåglar
som Mats har placerat på bordet framför dem. Miriam lyfter fram en annan
aspekt än de som Mats har initierat. Hon är intresserad av hur klorna känns
och hon uppmanar indirekt Erik att känna efter. Miriam försöker fånga
lärarens uppmärksamhet med blick och gestik men det förefaller som att hon
har svårt för att bli sedd i sammanhanget. Det leder till att Miriam lämnar
bordet och går iväg för att ägna sig åt någon annan sysselsättning.

Evelina, Mustafa, Nadir, Patrik, Mattias och Sebastian –
uppmärksamhetsfokus och design
Evelina, Mustafa, Nadir, Patrik, Mattias och Sebastian följer förskollärarnas
handlingar. Kännetecknande för de sex barnen är att de lyssnar och riktar
blicken mot de företeelser som introduceras av Mats eller av en kamrat.
Under skogsutflykten deltar Evelina, Mattias, Patrik och Sebastian i utforskandet av spåren runt stubben. När Patrik yttrar en idé om att det kan ha varit
en huggorm som förorsakat hålen i stubben bekräftar Sebastian Patriks
uttalande. Sebastian följer konversationen mellan Patrik och Mats med
blicken riktad mot Patrik och nickar för att bekräfta Patriks idé. I det fortsatta händelseförloppet förefaller det som att Mats värderar Patriks svar som
att det inte är riktigt trovärdigt. Han bejakar Patriks svar men röstläget
markerar att det är lite tveksamt att det kan vara en huggorm. Sebastians
yttrande stödjer Patriks idé och förtydligar att huggormen har gifttänder.
Evelina riktar uppmärksamheten mot de innehållsliga objekt som Mats väljer
att fokusera. Hon följer hans gester med blicken. När Mats visar bilder i
boken böjer hon sig framåt för att se ordentligt. Då Mats pekar mot hålen i
stubben riktar hon blicken mot stubben. När kamraterna talar ler Evelina
uppmuntrande mot dem. De sex barnen är fåordiga men enligt min tolkning
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råder det inget tvivel om deras engagemang i de naturvetenskapliga
aktiviteter som de erbjuds.
Ideationell metafunktion

Med läroresurser som utgörs av böcker, bilder, sagor, en uppstoppad
gröngöling och andra objekt som förskolläraren har tagit tillvara från
naturen, representeras de objekt som ska behandlas. Sakfrågan handlar inledningsvis om spår av spillkråka och hästmyror. Utgångspunkten för aktiviteten kan härledas till frågor som ställts av två flickor under skogsutflykten
föregående vecka. När deras frågor ska behandlas samlar förskolläraren barn
som visar intresse för flickornas upptäckt. Förskolläraren ställer frågor som
riktar barnens uppmärksamhet mot stubben, dess håligheter och träflisorna
som ligger spridda på marken. Barnen svar ger uttryck för deras idéer kring
olika djur som kan ha orsakat håligheterna och träflisorna. Utifrån barnens
svar leder förskolläraren samtalet i riktning mot hästmyror och spillkråkor.
När förskolläraren levererar de korrekta alternativen lyssnar barnen uppmärksamt och iakttar hans valda representationer som utgörs av bilder i en
fågelbok och bilder i en bok om insekter.
De därpå uppföljande aktiviteterna i inomhusmiljön tenderar att följa ett
liknande mönster men här kan finns en viss skillnad. Under den gemensamma samlingen inleder förskolläraren aktiviteterna och riktar samtliga
barns uppmärksamhet mot spillkråka och hästmyror. Sakfrågan som förskolläraren initierar ändrar karaktär vid ett flertal tillfällen under genomförandet
av samlingen. Det handlar om bäver, bokens förträfflighet för att lära sig,
spillkråka och dess egenskaper såsom färg och kroppsdelar samt en gröngöling och dess egenskaper. I de planerade naturvetenskapliga aktiviteter
som följer därpå under arbetspasset hör det innehållsliga objektet samman
med de aspekter som barnens uppmärksamhet riktats mot under samlingen.
Det handlar om att identifiera fåglar, fågelnäbbar och klor. I denna aktivitet
använder förskolläraren olika faktaböcker om fåglar. Barnen lyssnar uppmärksamt på förskolläraren. Det är noterbart att deras uppmärksamhet rör de
sakfrågor som de båda förskollärarna initierar men de fokuserar samtidigt
andra aspekter. Det är framför allt en av pojkarna som tar initiativ och bland
annat ställer frågor i samband med förskollärarens introduktion av den
uppstoppade gröngölingen. Samma pojke tar också initiativ i den mindre
gruppen som arbetar tillsammans med förskolläraren efter samlingen, för att
identifiera vingar, näbbar, klor och fåglar. Pojkens frågor hörsammas av
förskolläraren och förändrar händelseförloppen. Pojkens initiativ påverkar
också samspelet mellan förskolläraren och de andra barnen i barngruppen.
Interpersonell metafunktion

Det är framförallt en av förskollärarna som hanterar materialet som presenteras och bidrar med instruktioner i barnens eget utforskande. I utomhus201

miljö är det barn som visar intresse för de naturvetenskapliga aktiviteter som
förskolläraren erbjuder som deltar i utforskandet. Aktiviteterna i inomhusmiljön är av skiftande slag. Under samlingen deltar samtliga barn i gruppen
och får då ta del av gjorda erfarenheter och upptäckter som skett under
skogsutflykten föregående dag. De därpå följande aktiviteterna kan vara
valfria att delta i men också obligatoriska. Under de uppföljande aktiviteterna i inomhusmiljön har flera barn undervisning i sitt modersmål vilket innebär att de lämnar gruppen. Det är framför allt tre barn i förskoleklassen som
återfinns i förskollärarens närhet under de naturvetenskapliga aktiviteterna i
såväl inom- som utomhusmiljöerna. De tre barnen placerar sig tätt intill
förskolläraren när han samlar barnen under skogsutflykten. I de redovisade
episoderna ovan framgår det att två av de tre barnens initiativ blir utgångspunkter för förskollärarens planering medan det tredje barnet påverkar
händelseförloppet under tiden som aktiviteterna pågår. På det viset har de tre
barnen möjlighet att påverka såväl sakfrågor, innehåll som händelseförlopp i
de naturvetenskapliga aktiviteterna.
Av analysen framgår att de tre barnens språkbruk sammanfaller med
förskollärarens. Detta interaktionsmönster synliggör att det är ett fåtal barn
som ges ett större handlingsutrymme vilket leder till ökade möjligheter att
komma till tals och få gehör för de naturvetenskapliga företeelser som de
uppmärksammar och intresserar sig för. Det får till följd att det återkommande är de barnen och deras frågor rörande naturvetenskapliga företeelser som
uppmärksammas av förskolläraren i högre utsträckning. De andra barnen i
förskoleklassen som deltar i de av förskollärarna planerade naturvetenskapliga aktiviteterna deltar mer perifert vilket innebär att de riktar uppmärksamheten mot och följer förskollärarnas och kamraternas förehavanden men
kommer inte själva till tals i så stor utsträckning. Kommunikationen mellan
förskollärarna och ett par av barnen i gruppen tenderar att lyckas bättre än
med de övriga barnen i barngruppen. Analysen visar att det beledsagande
språkbruket dominerar, vilket säger något om atmosfären i barngruppen.
Barnen stödjer varandra och förskollärarna med leenden och glada ansiktsuttryck. Förskollärarna stödjer barnen med ett glatt tonfall och förefaller att
vara intresserade av de frågor som barnen ställer och deras berättelser.
Textuell metafunktion

Helheten i lärandesammanhanget skapas genom förskollärarnas tilltal och
olika representationer som utgörs av spår efter hästmyror och spillkråka i
naturen, bilder i fågelböcker och böcker om insekter, sagor och insamlade
objekt från naturen såsom en uppstoppad gröngöling, fågelnäbbar, vingar
och klor. Förskollärarna har ett tilltal som bjuder in barnen till att berätta om
sina idéer och erfarenheter. Tendensen i analysen visar att barnens idéer
bereds utrymme i det gemensamma samtalet och ur några av barnens frågor
finner förskollärarna utgångspunkter för de aktiviteter som sedan introduceras för att utforska närmare. Under de olika händelseförloppen blir det
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tydligt att förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet mot de innehållsliga
objekt som han har valt och avser att behandla. Barnen orienterar sig i de
objekt som förskolläraren introducerar och utfallet av analysen visar att
barnen som deltar försöker att identifiera vad de naturvetenskapliga
aktiviteterna handlar om. På Kometen har barnen till viss del möjligheten att
själva välja när och om de deltar i de naturvetenskapliga aktiviteterna. Det
förefaller som att tre barn har större handlingsutrymme än sina kamrater,
vilket har betydelse för barnen att skapa mening kring de innehållsliga objekt
som lärandesammanhangen avser. När de uppföljande aktiviteterna ska
genomföras råder därmed en obalans mellan barnens förförståelse av de
innehållsliga objekt som representeras av förskolläraren.
Genomförandet av de planerade aktiviteterna kännetecknas av att vara
sammanhållande i vissa avseenden då förskolläraren refererar till faktaböcker och samtidigt är lyhörd för barnens frågor. I andra avseenden framstår de naturvetenskapliga aktiviteterna som disparata med innehåll av olika
sakfrågor som inte leder till vidare resonemang och reflektioner för flertalet
av barnen i gruppen.

Förskoleklass – årskurs 1 Jupiter: Tema – luft
Under tre månader arbetar barnen på Jupiter med ett tema som behandlar
luft. Under NO-lektionen som omfattar sextio minuter vid ett tillfälle i
veckan, utforskar de luft genom att arbeta med experiment som planerats och
introduceras av läraren (Kerstin). Lärarens organisering av NO-lektionerna
följer ett mönster med en viss variation. Varje NO-lektion inleder Kerstin
med en repetition av innehåll och slutsatser från föregående veckas NOaktiviteter. Därpå följer en presentation av innehållsligt objekt. Efter presentationen är det dags för barnen att genomföra de experiment som Kerstin
förberett och introducerar. Barnens utforskande sker under en viss tidsrymd
och utifrån en av läraren given arbetsgång. De materiella läroresurser som
barnen ska använda är framdukade och förberedda av läraren. Genomförandet av det utforskande momentet kan ske enligt följande: Samtliga barn
genomför samma experiment samtidigt i samarbete med bordskamraten,
under Kerstins ledning. Ett annat alternativ är att barnen som sitter vid
samma bord arbetar tillsammans med experiment vid olika stationer i
klassrummet och korridoren. Varje NO-lektion avslutas med en gemensam
genomgång som leds av Kerstin med fokus på barnens upplevelser och
slutsatserna som har framkommit i samband med laborationerna.
Introduktion av tema – luft

Kerstin följer anvisningarna i läromedlet och inleder NO-lektionerna med att
repetera innehåll och slutsatser med utgångspunkt i föregående veckas NOlektion. Hon står framför katedern och barnen sitter på sina platser i
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klassrummet. För att se Kerstin måste de flesta barn vrida sig på stolen.
Under repetitionen prövar hon barnens kunnande genom att ställa frågor till
dem. Frågorna handlar om att barnen ska beskriva något av experimenten de
genomförde förra veckan, om det hände något oväntat eller hur de upplevde
genomförandet. Det är framför allt två av flickorna Elsa och Simone, som
räcker upp handen och besvarar frågorna på uppmaning av Kerstin. Sådana
uppmaningar kan utgöras av att Kerstin tittar på och nickar mot barnet som
hon avser ska svara eller att hon uttalar barnets namn. Den här lektionen
introducerar Kerstin ett temaarbete som ska handla om luft. Hon introducerar
temat med en laboration som engagerar samtliga barn i gruppen. Hon går
runt i klassrummet och ger barnen en ballong och ber dem att blåsa upp
ballongen och därefter invänta hennes direktiv. När samtliga barn har blåst
upp sin ballong ber Kerstin dem att lätta på greppet som håller ballongen och
undersöka om de känner någonting. Jesper ropar högt att han känner något.
Oskar och Simone för ballongen fram och tillbaka framför ansiktet. När
Kerstin frågar vad det är de känner för något, ropar flera av barnen att det är
luft. Kerstin bekräftar barnens svar att de nu har känt luft och att de som
nästa övning ska se luft också. Hon går till kortänden av bordet där Simone
och Oskar har sina platser och ber barnen att komma till henne för att hämta
material som de kommer att behöva. Materialet består av sugrör och
genomskinliga plastburkar med lite vatten i. Barnen hämtar materialet och
går till sina platser där de inväntar Kerstins fortsatta instruktioner som i
detalj behandlar hur de ska hantera materialet och hur de ska förhålla sig till
varandra (K3).
Kerstin sveper med blicken över elevgruppen och ler.
Kerstin: - Nu ska ni använda sugrören på något sätt så att ni kan se luft. Hur
ska ni göra då tro? Kerstin rynkar ögonbrynen och ser fundersam ut.
Tonfallet är lågt och undrande. Barnen har blicken riktad mot Kerstin.
Simone har stoppat sugröret i munnen.
Kerstin: - Försök att lista ut hur du ska göra utan att prata med varandra.
Du har ett sugrör och en burk med vatten. Hur ska du kunna se luft?
Kerstin går fram och tillbaka framför borden som är placerade längst fram i
klassrummet. Hon ler och för den ena handen mot munnen och nedåt framför
sig.
Kerstin: - På något vis kan du använda de här grejerna för att se luft. Kerstin
tittar på Jesper som tittar på henne och ler.
Jesper: - Har du tagit med dig dom här hemifrån? Jesper viftar med sugröret
i luften. Kerstin nickar och ler.
Kerstin: - Ja, det har jag gjort Jesper. Hur ska du använda det för att se luft
tror du? Kerstin stannar till bredvid Jesper och tittar på honom. Jesper
stoppar sugröret i munnen och börjar blåsa rakt ut i luften. Kerstin tittar på
Jesper.
Kerstin: - Tänk på att du ska använda burken och vattnet samtidigt.
Magnus vrider huvudet och tittar på Kerstin och Jesper. Jesper stoppar ned
sugröret i burken och blåser. Han tittar upp, slutar att blåsa och skrattar.
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Därefter börjar han blåsa så att det bubblar ordentligt i vattnet. Kerstin ler
och går till Oskar och Simones bord.
Kerstin: - Få se om ni kan se luft. Kerstins tonfall är ljust och glatt. Nu har
samtliga barn sugröret i vattnet i sin plastburk och blåser så att det bubblar
och bubblar och bubblar. De stannar upp, tittar på varandra och skrattar, tar
ett djupt andetag och börjar blåsa i sugröret på nytt. Kerstin går runt i
klassrummet, stannar intill varje bord och riktar sin uppmärksamhet mot
varje barn, nickar och ler. Hon böjer sig ned mot Magnus.
Kerstin: - Ser du luft? Kerstins tonfall är ljust och glatt. Magnus slutar att
blåsa, tittar på Kerstin och pekar på plastburken.
Kerstin: - Hur ser du att det är luft? Magnus tittar på burken.
Magnus: - Det bubblar. Magnus börjar blåsa på nytt. Jesper ropar till. Han
har lagt en hand över burken samtidigt som han blåser. Han riktar blicken
mot Kerstin och ler.
Magnus: - Jag känner att det är någonting.

Kerstin hörsammar inte Jespers utrop utan fortsätter till Daniel. Efter en kort
stund ber Kerstin barnen att avsluta experimentet. Hon går till den främre
delen av klassrummet och frågar hur man har kunnat se luften. Elsa och
Simone räcker snabbt upp handen. Kerstin ler, riktar blicken mot Simone
och nickar. När Simone säger att man ser det på luften ställer Kerstin en ny
fråga som leder Simone vidare (K3).
Simone tittar på Kerstin och lyfter handen i en cirkelrörelse framför sig.
Simone: - Man ser det på luften då. Kerstin nickar och frågar vidare med
mjuk röst.
Kerstin: - Hur ser man det då? Simone tittar på Kerstin.
Simone: - När man blåser. Kerstin nickar.
Kerstin: - Hur då? Kerstins tonfall är nyfiket. Simone andas in djupt och
lutar sig lite bakåt.
Simone: - Det kommer från andan. Kerstin nickar och riktar blicken mot de
andra barnen i rummet. Hennes tonfall blir lägre, hon låter tveksam.
Kerstin: - Jaaa … är det någon som kan hjälpa Simone. Kerstin riktar blicken
och nickar mot Oskar som sitter framför henne.
Oskar: - Det kommer … Han tar upp en hand och håller den framför ansiktet
samtidigt som han tittar ned i burken. Kerstin böjer sig framåt och tittar på
Oskar.
Kerstin: - Hur såg det ut i vattnet Oskar? Kerstins tonfall är lågt och mjukt.
Oskar tittar upp på Kerstin.
Oskar: - Det var bubblor. Kerstin reser sig upp och ler, tonfallet är ljust och
glatt, ler och nickar.
Kerstin: - Det bubblade ja och då såg vi luften men var kom luften ifrån
då? Kerstin riktar blicken mot Oskar.
Oskar: - Lungorna.
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Kerstin: - Ja, det var det. Det kom från er själva, ni har en massa luft i er.
Kerstin nickar och ler mot Oskar.

Episoden K3 omfattar en tidsrymd av 94 sekunder. Kerstin är den mest verbalt aktiva och leder barnen under händelseförloppet. Barnen följer hennes
direktiv och genomför uppgifterna med materialet som erbjuds och enligt
Kerstins instruktioner. I det uppföljande samtalet då barnen ska redogöra hur
de har kunnat se luft är Simone ivrig att få besvara frågan. Simones svar
visar att hon riktar sin uppmärksamhet mot genomförandet av experimentet.
Hennes svar verkar inte motsvara det Kerstin förväntar vilket leder till att
Kerstin ställer en ny fråga. Med ett mjukt och nyfiket tonfall undrar Kerstin
hur Simone ser luft när hon blåser. Simones kroppsrörelse och djupa andetag
innan hon svarar att det kommer från ”andan” visar hur hon mer eller mindre
förkroppsligar sitt uttryck för att förklara vad hon avser. Kerstin leder samtalet vidare och riktar uppmärksamheten mot Oskar som tveksamt håller upp
handen och tittar ned i burken när han verbalt yttrar att ”det kommer”. Nu
omformulerar Kerstin frågan och undrar hur det såg ut i vattnet. Denna
omformulering leder till att Oskar kan identifiera det svar som Kerstin förväntar sig. Utfallet i analysen av dominerande förekomst av språkbrukens
didaktiska funktioner i episoden ovan visar följande:
Episod
K3

Kerstin (lär)
Instruerande
Beledsagande
Prövande

Simone
Beledsagande
Prövande

Jesper
Beledsagande
Prövande

Oskar
Beledsagande
Prövande

Figur 24. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
K3.

När hälften av lektionstiden passerat introducerar Kerstin olika laborativa
stationer med ytterligare några experiment som barnen ska arbeta med tillsammans. De fyra experimenten syftar till att undersöka luftmotstånd. Vid
station 1 ska barnen undersöka varför pappersbitar flyger iväg när en bok
faller ned intill dem. Station 2 handlar om att barnen undersöker pappersark
av olika storlekar. De ska vifta med papperen och utforska om de känner
någon skillnad. En större yta får större luftmotstånd. Station 3 innebär att
barnen ska stå på en stol och släppa ned spelkort i en hink. De ska prova att
släppa korten på olika sätt, en del plant och andra på kant. Frågan är vilka
som hamnar lättast i hinken. Vid station 4 ska barnen hålla ett slätt papper i
den ena handen och ett hopknycklat papper i den andra. De ska stå på en stol
och släppa papperen. Vilket når golvet först och varför? Nedan redovisas ett
par av barnens utforskande vid station 1 och 3.
Vid station 1 är Jesper och Lina beredda att påbörja experimentet. Materialet består av ett antal pappersbitar och en tjock bok. I väntan på att få
starta genomförandet av experimentet ställer Jesper en fråga. Det förefaller
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som att han vill försäkra sig om att han och Lina startar enligt de anvisningar
Kerstin gett tidigare (K16).
Jesper tittar på Kerstin.
Jesper: - Kerstin! Ska alla ligga där! Kerstin går fram till Jesper och Lina.
Hon tittar på pappersbitarna och nickar.
Kerstin: - Ja just det, lägg papperslapparna nära varandra. Hon tittar på
Lina och Jesper, ler och nickar. Jesper sätter sig på huk och föser ihop
pappersbitarna till en liten hög. Han håller boken under vänster arm. Lina
sätter sig framför Jesper och följer hans rörelser med blicken. Kerstin står
mitt i klassrummet.
Kerstin: - Ok, då kör vi!
Jesper ställer sig upp. Lina ställer sig framför honom. Högen med
pappersbitar ligger mellan dem, på golvet.
Jesper: - Akta. Det blir värsta smällen. Han ler och tittar på Lina som med
snabba steg ställer sig vid sidan om Jesper. Kerstin står fortfarande mitt i
klassrummet.
Kerstin: - När jag signalerar så byter ni station. Jesper håller upp boken med
uppsträckta armar. Ler och släpper ned boken på golvet. Han släpper ned
boken rakt på pappersbitarna. Kerstin har blicken riktad mot Jesper och går
fram till Jesper och Lina.
Kerstin: - Inte på ska du slänga. Utan en bit ifrån. Kerstins tonfall är ljust
och glatt. Jesper tar upp boken. Han håller boken framför kroppen och tittar
på Kerstin.
Jesper: - Menar du så här? Så att det blir luft? Jesper sträcker ut armarna.
Kerstin hummar och ler.
Kerstin: - Hm, jag säger inget. Jesper lyfter boken så högt han kan och
släpper den så att den hamnar en bit ifrån pappersbitarna. När boken landar
så flyger pappersbitarna iväg. Jesper skrattar och Lina ler. Jesper tar ett par
steg framåt och böjer sig ned. Lina tar ett par steg framåt, hukar sig ned och
plockar upp boken. Lutar sig fram för att tillsammans med Jesper samla ihop
pappersbitarna till en hög igen. När pappersbitarna ligger i en hög tar Jesper
ett par steg så att han står på samma plats som Lina stod tidigare. Lina
ställer sig upp. Hon håller boken framför magen och släpper ned den på
golvet en bit ifrån pappersbitarna. När ingenting händer tittar hon på Jesper
och ler. Jesper lyfter upp sina händer och för dem nedåt samtidigt som han
påtalar att hon måste kasta hårt.
Jesper: - Du ska kasta hårt, här. Han böjer sig ned och markerar med handen
framför pappersbitarna var ungefär som Lina ska sikta. Lina nickar och ler.
Hon tar upp boken och backar ett par steg. Hon håller boken framför magen
och släpper ned den på golvet så att den hamnar precis intill hennes fötter.
Ingenting händer. Hon tittar på Jesper som ler och tar ett steg fram.
Jesper: - Jag kan testa nu. Jesper böjer sig ned och tar upp boken. Lina ler
och tar ett steg bakåt. Jesper lyfter boken högt och släpper ned den så att den
hamnar intill pappersbitarna. Pappersbitarna flyger iväg åt olika håll. Lina
böjer sig ned och börjar samla ihop pappersbitarna. Jesper ler och tar ett
skutt fram innan han böjer sig ned och hjälper Lina. Han sitter kvar när Lina
tar upp boken. Nu håller hon den högre upp och släpper ned den närmare
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pappersbitarna. Pappersbitarna ligger fortfarande kvar. Jesper böjer sig
fram, reser sig upp med boken i händerna lyfter snabbt boken högt och
släpper ned. Lina backar undan och skrattar. Pappersbitarna flyger. Lina
föser ihop pappersbitarna och tar upp boken. Hon ställer sig upp, lyfter
händerna riktigt högt och släpper boken närmare pappersbitarna.
Pappersbitarna flyger iväg.
Jesper: - Nu! Jesper skrattar och ropar glatt. Lina skrattar. Kerstin ropar att
barnen ska byta station.

Den här episoden omfattar 118 sekunder. Båda barnen förbereder experimentet tillsammans. Jesper föser ihop pappersbitarna till en liten hög på
golvet. Lina följer hans rörelser med blicken. Efter att ha blivit bekräftade av
Kerstin att förberedelserna är riktiga väntar de på lärarens direktiv att starta
experimentet. Jesper tar initiativet i uppgiften och inleder det konkreta
genomförandet av experimentet. Utfallet i analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktion visar följande:
Episod
K 16

Jesper
Lina
Kerstin (lär)
Instruerande
Beledsagande
Instruerande
Beledsagande
Beledsagande
Figur 25. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
K16.

Jespers och Linas meningsskapande under genomförandet av experimentet
kommer till uttryck i synkroniserad gestik där de följer varandras rörelser
och anpassar sig till varandras handlingar. När Lina genomför experimentet
utan att lyckas åstadkomma det förväntade resultatet påtalar Jesper först hur
hon ska göra. När effekten fortfarande uteblir visar Jesper konkret hur
experimentet ska genomföras. Därefter lämnar han boken till Lina för att hon
ska försöka på nytt. När Lina följer Jespers direktiv och lyckas med experimentet får hon en omedelbar glädjefylld reaktion från Jesper.
Vid station nummer 3 arbetar Shaham och Daniel tillsammans. Materialet
utgörs av en pall, spelkort och en hink som är placerad framför pallen.
Instruktionen som Kerstin har gett under genomgången av de olika
stationerna är att barnen ska stå på pallen och försöka att släppa spelkorten
så att korten hamnar i hinken (K17).
Daniel klättrar upp på pallen med spelkorten i handen. Shaham står snett
framför pallen och iakttar Daniel. Daniel sträcker ut armen och håller ett av
spelkorten. Hans blickriktning skiftar mellan hinken och den utsträckta
handen. Han höjer armen något och släpper kortet med kortets korta sida
nedåt. Kortet hamnar på golvet intill hinken. Shaham tar ett steg fram,
sträcker ut sin arm och rör armen upp och ned, visar att kortet ska hamna i
hinken. Daniel tittar på Shaham och mumlar tyst.
Daniel: - Mm, jag vet. Han tar ett kort i handen och vrider det så att kortets
spelsida riktas uppåt. Daniel sträcker ut handen och släpper kortet. Shaham
följer Daniels rörelser, nickar och skrattar. Kortet hamnar i hinken. Daniel
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ler och tar nästa kort i höger hand. Han blir stilla och verkar fundera.
Shaham tittar på Daniel.
Shaham: - Du ska göra så här. Shaham sträcker ut sin hand och för armen
upp och ned. Daniel vrider på kortet (korta sidan nedåt) och släpper iväg
kortet som hamnar utanför hinken. Daniel är allvarlig. Shaham tittar upp på
Daniel, böjer sig ned och samlar ihop spelkorten. Daniel klättrar ned från
pallen. Shaham klättrar upp på pallen. Han tar ett spelkort i höger hand,
böjer sig framåt och nedåt och släpper kortet från en lägre höjd än Daniel
och med spelsidan nedåt. Kortet hamnar i hinken. Shaham tittar på Daniel
och ler. Daniel tittar på Shaham, ler. Shaham tar nästa kort och släpper ned
det så att en av kortets korta sidor riktas nedåt. Kortet hamnar på golvet intill
hinken. Daniel tittar på Shaham och ler.
Shaham: - Nej. Shaham viskar och ler. Han tar det sista kortet i handen, böjer
på knäna och håller kortet framför sig i knähöjd, hukar sig djupt och släpper
kortet med spelsidan nedåt. Kortet hamnar i hinken. Shaham skrattar.
Shaham: - Jaa! Kerstin kommer fram till pojkarna och ler. Hon tar upp ett av
spelkorten i handen.
Kerstin: - Ja, titta. Ni kan prova att hålla kortet så eller så. Daniel och
Shaham tittar på Kerstin. Shaham klättrar ned från pallen. Tillsammans med
Daniel börjar han att plocka upp spelkorten.
Kerstin: - Nu är det dags att byta station! Kerstin vänder sig om mot de
övriga barnen och ropar med hög röst.

I episoden ovan som omfattar 121 sekunder tar Daniel ett inledande initiativ
att genomföra experimentet. Shaham står intill pallen och följer leende
Daniels försök att få spelkorten i hinken. När Daniel misslyckas i första försöket stödjer Shaham snabbt Daniel och visar med en gest att kortet ska
hamna i hinken. I nästa försök förändrar Daniel kortets luftfärd genom att
rikta dess spelsida uppåt. Hans förehavanden bekräftas av Shaham som
bejakande och skrattande följer kortets luftfärd och lyckade landning i
hinken. När Daniel verkar fundera över betydelsen av hur han håller kortet
inför nästa försök får han stöd av Shaham som verbalt och med gestik visar
hur han ska göra. Efter ytterligare ett misslyckat försök byter pojkarna plats
och Shaham ska genomföra experimentet. Shaham använder en annan
strategi. Parallellt med att han släpper kortet med dess spelsida nedåt hukar
han sig så att kortets fallhöjd blir lägre i jämförelse med Daniels försök.
Handlingarna leder till ett lyckat resultat, vilket Daniel bejakar med ett
leende. I nästa försök ändrar Shaham strategi och släpper kortet med den
korta sidan nedåt. I ett sista försök återgår han till den tidigare strategin och
lyckas åstadkomma ett lyckat resultat. I det skedet tar läraren del av
experimentet och visar på vilka sätt Shaham och Daniel kan prova att hålla
korten för att därpå uppmana barnen att byta station. Utfallet i analysen av
dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episoden
ovan visar följande:

209

Episod
K 17

Daniel
Instruerande
Beledsagande

Shaham
Instruerande
Beledsagande

Kerstin (lär)
Beledsagande
Instruerande

Figur 26. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
K17.

När samtliga barn har genomfört experimenten vid de olika stationerna återgår de till sina sittplatser och Kerstin inleder det avslutande momentet av
lektionen. Hon ber Elsa att välja en station och berätta för samtliga vad hon
och Magnus gjorde vid stationen. Elsa berättar och med vida gester återger
hon händelseförloppet vid station nummer 4 (K21).
Elsa: - Eh, jo det var så då att … eh det var ett papper som var hopknögglat
det kom först ner till golvet. Elsa rör händerna framför sig, håller ihop dem,
lyfter dem och sänker dem. Kerstin går fram till hyllsektionen mellan de två
främsta borden. Lutar sig framåt och tittar på Magnus.
Kerstin: - Håller du med om det Magnus? Magnus tittar upp på Kerstin.
Magnus: - Mm. Magnus nickar.
Kerstin: - Varför gjorde det det då tror ni? Magnus räcker upp handen.
Kerstin tittar på Elsa, nickar och ler. Kerstins tonfall låter undrande.
Elsa: - Ehm.
Kerstin: - Ja. Kerstin nickar mot Elsa.
Elsa: - Det kom ju inte så mycket luft i. Kerstin nickar och ler.
Kerstin: - Nehej, du menar att det var för det stora pappret det var … ja?
Kerstin nickar och tittar på Elsa.
Elsa: - Det var tungt, det var tungt.
Kerstin: - Ja, och vad gjorde det stora pappret när det åkte ner då?
Kerstins tonfall är ljust och glatt, nickar mot Elsa.
Elsa: - Det svävade ner liksom, precis som en fallskärm. Elsa lyfter båda
händerna och låter dem långsamt falla nedåt.
Kerstin: - Ja, jättebra. Kerstin ler och nickar, tittar på Elsa. Kerstin vänder
sig om mot Daniel och Shaham. Kerstin sträcker armen mot Daniel och
Shaham.
Kerstin: - Nu får ni bestämma vilken station ni vill prata om. Men inte den
för den har vi ju redan pratat om. Kerstin pekar i riktning mot station 4.
Kerstin: - Daniel, vilken vill ni prata om? Daniel tittar på Kerstin. Shaham
tittar på Kerstin och därefter på Daniel, drar med handen över bordet.
Daniel: - Två. Daniel nickar mot station 2 och ler.
Kerstin: - Två, då skulle man vifta med olika pappersark, märkte ni någon
skillnad? Kerstin tittar på Daniel.
Daniel: - Den största viftade mest och det kom mest luft i den.
Kerstin: - Mm, på sätt och vis var det samma sak som på den andra stationen,
eller hur? Kerstin tittar på Daniel. Daniel nickar.
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Episoden ovan omfattar 56 sekunder och Kerstin är den mest verbalt aktiva
tillsammans med Elsa. Hon leder samtalet och med en nick från Kerstin
bekräftas Elsa som får inleda återberättandet. Elsa väljer att redogöra för en
station utan att Magnus bereds en möjlighet att delta i valet. I sin redogörelse
reflekterar Elsa kring experimentet. Hon klargör inledningsvis att det var det
hopknycklade pappret som landade först på golvet och anger orsaken till
resultatet. Därefter redogör hon för det större arkets luftfärd och liknar dess
rörelse vid en fallskärms. Efter att ha bekräftat Elsas svar vänder Kerstin sig
mot Shaham och Daniel och uppmanar dem att berätta om en annan station. I
Kerstins uppmaning vänder hon sig direkt till Daniel. Här begränsas inte
bara möjligheten för Shaham att delta i samtalet utan även valet av station.
Det förefaller som att lärarens avsikt att gemensamt kommunicera genomförandet av experimenten rymmer flera underliggande faktorer som barnen
identifierar och förhåller sig till. Det verkar som avsikten är att bereda
barnen utrymme för att återge sitt kunnande med utgångspunkt igenomförandet av experimenten samtidigt som ambitionen är att samtliga stationer
ska behandlas. Analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner visar följande utfall:
Episod
K 21

Kerstin (lär)
Instruerande
Prövande
Beledsagande

Elsa
Prövande
Associerande
Beledsagande

Magnus
Beledsagande

Daniel
Prövande

Shaham
Beledsagande

Figur 27. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
K21.

Kerstin rör sig i klassrummet så att hon står i närheten av de barn som hon
uppmanar att redogöra för ett experiment. Lärarens meningsskapande är
inriktat mot NO-lektionens mål och experimentens resultat. Hon vägleder
barnens redogörelser med frågor som har ett av henne förväntat svar. Det
leder till att barnen måste identifiera och förhålla sig till sådana faktorer i
sina redogörelser. En liknande tendens kan skönjas i det fortsatta händelseförloppet då Kerstin ber Jesper och Lina att berätta om en station (K22).
Kerstin ställer sig vid kortänden av Jespers och Linas bord.
Kerstin: - Jaa, Jesper och Lina, vilken vill ni berätta om? Hon låter blicken
vandra mellan barnen, nickar och ler mot Jesper. Jesper och Lina tittar på
Kerstin.
Jesper: - Ettan. Kerstin tittar på Jesper och på Lina.
Kerstin: - Ettan, ja och vem ska börja? Kerstin tittar på Jesper.
Jesper: - Jag höll upp boken och så släppte jag den. Kerstin tittar på Lina.
Kerstin: - Spara lite åt Lina också. Jesper böjer sig ut över bordskanten,
tittar ned i golvet. Lina tittar på Kerstin.
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Lina: - Det kom luft från boken. Kerstin sveper med blicken över
barngruppen.
Kerstin: - Lyssna ni andra nu. Riktar blicken mot Lina.
Kerstin: - Det kom luft från boken säger du. Fast kom det från boken
egentligen? Kerstin går fram och tillbaka framför bordet.
Jesper: - Nej. Jesper talar med hög och tydlig röst och riktar blicken mot
Kerstin. Kerstin ställer sig intill Jesper, höjer armarna och för dem nedåt.
Kerstin: - Nej, men när man släppte ner boken vad gjorde boken då?
Kerstin tittar på Jesper.
Jesper: - Den öppnade sig. Kerstin ler och nickar.
Kerstin: - Vad gjorde den med luften? Luften finns ju i rummet. Kerstin gör
en vid rörelse med armen.
Kerstin: - Vad gjorde boken? Lina räcker upp handen. Kerstin nickar mot
henne.
Lina: - Den drog ner den. Kerstin nickar.
Kerstin: - Ja, den drog ner luften kan man säga. Bra! Hur gick det med
pappersbitarna? Kerstin ler och sträcker ut handen mot Lina. Lina ler.
Lina: - De åkte iväg. Kerstin nickar och börjar gå mot Oskars och Simones
bord.
Kerstin: - Ja, för det blev lite blåst här på golvet. Lina vrider kroppen så att
hon kan följa Kerstin med blicken.

Episoden utgör en tidsrymd som omfattar 63 sekunder. Till skillnad från
föregående episod då läraren riktade frågorna till ett av barnen vid bordet
påtalar hon nu vikten av att båda barnen ska komma till tals. Jesper tar ett
inledande initiativ efter ett bekräftande leende och nick från Kerstin och
avgör vilken station som samtalet ska kretsa kring. Han talar om själva
proceduren av genomförandet, men avbryts av Kerstin som menar att han
ska spara lite av redogörelsen till Lina. Jesper tystnar och med en blick
signalerar Kerstin överlämnandet av ordet till Lina. Linas svar knyter an till
temaarbetets centrala innehåll, luft och resultatet i experimentet. Kerstin
upprepar och stödjer Linas yttrande och vägleder Lina vidare genom att
ställa en fråga som relaterar till Linas reflektion. Jesper tar ett nytt initiativ
till att få delta i samtalet vilket bejakas av Kerstin genom att hon upprepar
Jespers yttrande. På det viset stödjer hon Jesper och vägleder honom vidare
med en ny fråga. Då Jesper inte levererar det svar som Kerstin förväntar sig
förtydligar hon sin vägledning med en gest, hon lyfter båda händerna och för
dem nedåt. Utfallet av analysen visar på följande dominerande förekomst av
språkbrukens didaktiska funktioner:
Episod
K 22

Kerstin (lär)
Instruerande
Prövande
Beledsagande

Lina
Prövande
Beledsagande

Jesper
Instruerande
Prövande
Beledsagande

Figur 28. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
K22.
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När Jesper inte levererar de svar som Kerstin förefaller att förvänta sig
vänder hon uppmärksamheten mot Lina som åter igen antyder ett svar i linje
med det som läraren förväntat. Lina har följt Kerstins och Jespers konversation och hennes svar ger uttryck för att hon uppmärksammar orsak och
verkan i experimentet medan Jesper ger uttryck för ett kunnande av själva
proceduren. I den här episoden stödjer Kerstin båda barnens yttranden och
resonemang med leenden och bekräftande nickar men det är framför allt
Linas svar som bejakas av läraren och bekräftas med ett yttrande som tyder
på att hon har svarat rätt. Det återstår en station som ännu inte varit föremål
för en så kallad gemensam diskussion. Kerstin lämnar Jespers och Linas
bord och går fram till Simones och Oskars bord (K24).
Kerstin tittar på Simone och Oskar.
Kerstin: - Ja, då var det en station kvar. Hoppas att ni är nöjda med den.
Simone tittar på Kerstin nickar och ler, räcker upp handen. Kerstin ler och
nickar mot Simone.
Simone: - Mm, station tredje. Kerstin nickar och tittar på Simone.
Kerstin: - Ja. Kerstins tonfall är glatt.
Simone: - Det var då att när man slänger dom där korten så … Simone talar
långsamt och tydligt. Kerstin nickar.
Kerstin: - Jaa. Kerstin tittar på Simone, ler och nickar. Simone lyfter ena
handen och rör den i en svepande rörelse.
Simone: - Så kommer det luft och ger det, så att det går hur som helst.
Kerstin vänder sig mot Oskar. Oskar tittar på Simone och ler.
Kerstin: - Ja vilket, hur skulle man hålla spelkorten så att de lättast skulle
komma ner i burken? Kerstin tittar på Oskar och nickar. Oskar tittar på
Kerstin.
Kerstin: - Jaa. Kerstin nickar.
Oskar: - Så att siffrorna var uppåt. Kerstin nickar.
Kerstin: - Kom fram här och visa så att alla ser. Visa hur du höll korten.
Oskar reser sig och går fram till Kerstin. Kerstin tar ett spelkort från bordet
framför katedern och ger Oskar. Oskar står leende vänd mot klassen.
Kerstin: - Visa alla hur du gjorde. Oskar tar spelkortet och sträcker upp
armen. Han släpper kortet så att det faller rakt ned. Kerstin nickar.
Kerstin: - Ja! Kerstins tonfall är högt och glatt. Oskar ler och går och sätter
sig igen.

Episoden omfattar 49 sekunder. Från att ha gett en första instruktion som
berett barnen möjlighet att välja och berätta om en av stationerna har den
möjligheten blivit allt mer begränsad under det avslutande momentet. Nu
återstår en av stationerna och här ges Simone och Oskar ingen möjlighet att
välja utan läraren förväntar att de ska redogöra för den station som ännu inte
diskuterats. Varken Oskar eller Simone gör något anspråk på ett annat
alternativ utan bejakar lärarens direktiv. Kerstin vänder sig mot Simone och
med ett leende och en blick ger hon Simone ordet. Simone har under tystnad
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följt med i kamraternas och Kerstins samtal kring de övriga stationerna och
vet att det är den tredje stationen som återstår. Simone inleder med att tala
om proceduren, själva genomförandet av experimentet. Det får till följd att
läraren vänder sig till Oskar och omformulerar frågan. Oskar identifierar vad
svaret bör relatera till och levererar ett svar som bekräftas av läraren vilket
leder till att Oskar får visa kamraterna hur man ska hålla korten för ett lyckat
resultat. Analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska
funktioner i episoden visar följande:
Episod
K 24

Kerstin (lär)
Instruerande
Beledsagande

Simone
Instruerande
Prövande

Oskar
Beledsagande
Prövande

Figur 29. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
K24.

I Simones svar finns en antydan av tveksamhet och det kan tolkas som att
hon anstränger sig för att försöka identifiera vad läraren förväntar att hon ska
svara och prövar sig fram. Kerstin bekräftar Simones yttranden med ett
mjukt tonfall, nickar och ler men överlämnar ordet till Oskar utan att
egentligen utröna vad det är Simone avser. Oskar har bekräftat Simones
yttranden med ett leende och följer samtalet mellan läraren och Simone. När
Kerstin vänder sig till honom och ställer frågan om hur man skulle hålla
korten väntar Oskar en kort sekund, vilket leder till att Kerstin förtydligar att
han förväntas att svara. Oskars yttrande visar på att han har identifierat det
förväntade svaret vilket snabbt bekräftas av läraren. I den därpå följande
demonstrationen får han också visa ett konkret genomförande för ett lyckat
resultat. Lärarens vägledning i det avslutande momentet riktar barnens
uppmärksamhet mot luftmotstånd i de experiment som de redogör för, vilket
relaterar till NO-lektionens syfte. Kerstin engagerar sig i, uppmuntrar och
bekräftar samtliga barns yttranden med sin mimik och gestik samtidigt som
de frågor som hon ställer leder till i förväg bestämda svar. Bekräftelserna blir
av olika slag och det sker en värdering som kommer till uttryck i samband
med de svar som barnen levererar. När ett barn har levererat det av läraren
förväntade svaren bekräftas det oftast med ett glatt utrop varefter samtalet
går över till att behandla en ny fråga. I nästa exempel följer vi barnen då de
utforskar varm och kall luft under en NO-lektion.
Varm och kall luft

Efter en inledande repetitionen av föregående veckas NO-lektion introducerar Kerstin dagens naturvetenskapliga aktiviteter som syftar till att
utforska varm och kall luft. Läraren har förberett lektionen och dukat fram
material för tre laborationer, en i klassrummet och två i angränsande
utrymmen. Station 1 ska genomföras vid diskbänken i korridoren och här ska
barnen diska en mugg. Därefter ska de ställa muggen upp och ned på
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bänkskivan och se vad som händer. Den varma luften i muggen utvidgas och
vattnet på bänken hindrar luften från att tränga ut under kanten på muggen.
Lufttrycket ökar inne i muggen, den lyfts upp lite och glider iväg. Station 2
ska barnen genomföra på toaletten där Kerstin har placerat en tom flaska och
ballonger. Barnen ska trä en ballong på flaskan. Därefter ska de hålla flaskan
i varmt vatten och sedan i kallt vatten. Vad händer och varför? Varm luft tar
mer plats och ballongen blir uppblåst. Station 3 ska genomföras i klassrummet. Kerstin har förberett lektionen och har tre läskedrycksflaskor i
frysen i klassrumet intill. Vid varje skifte av grupp hämtar Kerstin en flaska.
Barnen ska fukta flasköppningen och lägga ett mynt på mynningen. Därefter
ska de värma flaskan med händerna och iaktta vad som händer med myntet.
Den uppvärmda luften tar större plats och kommer att puffa upp myntet.
Nedan redovisas station 3 med exempel som visar hur två grupper arbetar
med samma experiment. Kerstin uppmanar barnen att gå till bordet inne i
klassrummet tillsammans med henne. När de kommer fram till bordet
placerar barnen sig på vardera sidan om Kerstin. Elsa, Simone och Lina står
närmast Kerstin på hennes vänstra sida. Till höger om Kerstin står Oskar och
Jesper. Daniel och Magnus står vid bordets ena långsida (L14).
Kerstin: - Här är station 3. Sådär. Kerstin placerar en liten skylt, med texten
station 3, på bordet. Kerstin tittar på Elsa, Lina och Simone som står till
vänster om henne.
Kerstin: - Jag ska hämta en flaska. Den flaskan har legat i frysen så den är
jättekall. Jag har tre flaskor där för att jag vill att alla grupper ska ha en
alldeles färsk flaska. Simone tittar på Kerstin.
Kerstin: - Förstår ni? Förstår du vad jag säger nu, Simone? Kerstin tittar
på Simone, nickar och ler. Simone nickar och tittar ned.
Kerstin: - Ja, du tittade på mig … Jesper avbryter Kerstin.
Jesper: - Kerstin … Kerstin tittar på Jesper.
Kerstin: - Nej, vänta lite nu … lyssna nu när jag pratar. När ni ska få
flaskan, den grupp som ska vara här får följa med mig för att få flaskan för
den finns i frysen inne hos Eva. Då ställer man flaskan här. Kerstin visar en
plats på bordet med pekfingret.
Kerstin: - … och så tar man vatten härifrån … Kerstin sticker ned
fingertoppen i burken med vatten som står på bordet. Barnen följer Kerstins
rörelser med blicken under tystnad.
Kerstin: - … och sedan tar man på själva öppningen på flaskan. Kerstin lyfter
pekfingret som hon har doppat i vattnet och gör en cirkelformad rörelse i
luften.
Kerstin: - … då blöter man ordentligt på öppningen med vatten. Man häller
inte i vatten i själva flaskan utan man blöter på kanten upptill, så … Kerstin
gör en cirkelformad rörelse med pekfingret på bordet.
Kerstin: - … sådär var, förstår ni? Kerstin tittar på Elsa och Lina.
Kerstin: - … sedan lägger man på den här, kronan. Kerstin tar upp myntet
och håller upp enkronan i luften och tittar på Elsa och Lina. Daniel, Magnus
och Oskar tittar på Kerstin. Jesper tittar på Kerstin och räcker upp handen.
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Kerstin: - … och sedan så tar man och värmer flaskan, nu låtsas vi att det här
är … Kerstin lägger ned enkronan på bordet, lutar sig ned och formar
händerna i en cirkel, reser sig upp och vänder sig om mot bokhyllan i den
främre delen av klassrummet.
Kerstin: - … det står ju en flaska där kan du hämta den? Kerstin riktar
blicken mot Simone som nickar, vänder sig om och springer och hämtar
flaskan. … … … Kerstin tar emot flaskan som Simone räcker till henne.
Kerstin ställer flaskan på bordet och doppar ned ett fingertoppen i vattnet i
burken och stryker sedan fingertoppen mot flaskans öppning.
Kerstin: - Nu låtsas vi att det här är en kall flaska och så gör man så här… så,
ser ni vad jag gör? Kerstin tittar på barnen och ler. Tonfallet är mjukt och
glatt.
Barnen hummar: - Mm.
Kerstin: - … man gör det några gånger … och sedan lägger man … Kerstin
talar med ett lägre röstläge, tar upp enkronan, tittar på Jesper som viftar lite
med handen i luften intill henne. Kerstin lägger ned enkronan på bordet.
Kerstin: - Det finns inte en chans att ni vet vad ni ska göra om ni gör något
annat under tiden, eller hur? Kerstin tittar på pojkarna och tonfallet är mjukt
och övertygande. Jesper och Oskar tittar på Kerstin och nickar.
Kerstin: - Nu tar vi det igen. Kerstin ler och tittar på Elsa, Lina och Simone
som står närmast intill henne. Flickorna tittar på Kerstin.
Kerstin: - … Så gör man så här … Kerstin doppar fingertoppen i vattnet och
stryker åter igen fingertoppen mot flaskans öppning. Tonfallet är lågt och
spännande.
Kerstin: - … Vi låtsas att det här är den kalla flaskan. Man blöter med
fingret, inte häller utan bara blöter och så lägger man den här … Lägger
enkronan på flaskans öppning.
Kerstin: - … jag bara visar nu, och så håller man så här… Kerstin lägger
händerna om flaskans nedre del och tittar på flickorna.
Kerstin: - … och samtidigt så tittar man på pengen och vad som händer.
Kerstin tittar på Simone.
Lina: - Mm.
Kerstin: - Och man är två stycken eller tre så att en kan ju koncentrera sig
och titta medan den andra gör. Här kanske man inte kan göra om försöket,
om man märker att det händer någonting så byter man så att den andre får
göra likadant. Då ser man om försöket lyckas en gång till. Det är inte
säkert, nej, då vet ni. Kerstin ler och sveper med blicken mellan barnen.
Lina och Simone ler, nickar och hummar: - Mm. Kerstin tar bort enkronan
från flaskan.

Episoden omfattar 122 sekunder. Under introduktionen av laborationen vid
station 3, dominerar läraren händelseförloppet. Materialet som ska användas
under experimentet är inte komplett när introduktionen inleds. På bordet
finns glasburken med vatten och ett mynt. Kerstin berättar för barnen att de
ska använda en kall flaska som hon har lagt i frysen inne hos läraren i
klassrummet intill. I det skeendet uppmärksammar Kerstin att Simone tittar
på henne. Simones blick leder till att Kerstin frågar om Simone har förstått
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vad Kerstin talar om. Simone nickar instämmande och bekräftar att hon har
förstått vad läraren talar om. När Jesper försöker att bryta in genom att uttala
lärarens namn blir han avbruten av Kerstin som uppmanar honom och de
övriga barnen att lyssna. Därefter fortsätter läraren att tala om genomförandet av experimentet. Med en cirkelformad rörelse i luften visar läraren
att barnen ska fukta mynningen på flaskan som de ska föreställa sig finns på
bordet. Därefter gör läraren en cirkelformad rörelse med fingret på bordet
samtidigt som hon säger att barnen ska blöta den övre kanten på flaskan.
Barnen följer Kerstins rörelser med blicken. När Kerstin tar upp myntet och
samtidigt talar om att de ska placera enkronan på flaskan tittar de på henne
under tystnad. De riktar blicken mot Kerstins händer när hon böjer sig fram
och formar en cirkel med händerna samtidigt som hon berättar att barnen ska
värma flaskan. I det skeendet ber Kerstin Simone att hämta en tom läskedrycksflaska som står i bokhyllan. När Simone levererar flaskan upprepar
Kerstin introduktionen. Hon doppar fingertoppen i vattnet och stryker därefter fingertoppen över flaskans mynning. När hon frågar barnen om de ser
vad hon gör får hon ett lågmält hummande till svar. Det leder till att Kerstin
fortsätter genomgången som avbryts av Jesper som försöker att få hennes
uppmärksamhet. Jespers initiativ leder till att läraren betonar vikten av att
han och alla barnen måste lyssna till vad hon säger. Både Oskar och Jesper
bekräftar uppmaningen genom att nicka. Avbrottet leder till att Kerstin repeterar genomförandet av experimentet från början. Läraren betonar med ett
mjukt och glatt tonfall att barnen ska se vad som händer när de genomför
experimentet och avslutar genomgången med att påtala hur barnen kan samarbeta. Utfallet av analysen som åskådliggör dominerande förekomst av
språkbrukens didaktiska funktioner i episoden visar följande:
Episod
L14

Kerstin
(frsk.lär)
Instruerande
Beledsagande

Simone

Jesper

Oskar

Beledsagande

Beledsagande

Beledsagande

Elsa
Beledsagande

Lina
Beledsagande

Figur 30. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
L14.

Kerstin avgör att barnen ska arbeta tillsammans med kamraten som sitter vid
samma bord i klassrummet. Daniels bordskamrat Shaham är frånvarande den
här dagen och Kerstin uppmanar Daniel att samarbeta med Simone och
Oskar. I episoden nedan har de tre barnen tagit sig an uppgiften vid station 3.
Simone står i mitten bakom Oskar och Daniel. Oskar har placerat sina båda
händer runt flaskans nedre del. Han tittar på Daniel som omväxlande doppar
en fingertopp i vattnet i glasburken och stryker fingertoppen på flaskans
öppning (L18).
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Oskar håller händerna runt flaskans nedre del, gör olika ljud. Han riktar
blicken mot Daniel som har blicken riktad mot flaskans mynning. Oskar
stryker med fingertoppen mot kanten. Daniel tar upp enkronan och lägger
den försiktigt över öppningen. Simone står mellan pojkarna och ler. Hon
följer Daniels rörelser med blicken. Oskar tittar på Daniel, grimaserar och
ler. Daniel tittar på Oskar. Oskar gör ljud, grimaserar och trycker hårt med
händerna runt flaskan. Han tittar upp mot Daniel och ler. Daniel lutar sig
framåt och lägger händerna runt flaskhalsen.
Daniel: - Ha, ha. Simone tar ett steg fram. Daniel tittar på Simone.
Daniel: - Nu får inte du knuffa. Simone tittar på flaskan. Oskar grimaserar.
Simone skakar på huvudet. … … ... Daniel flyttar sina händer högre upp på
flaskhalsen. Daniel och Oskar tittar på varandra, ler. ... ... Enkronan studsar
till på flaskmynningen så att det hörs ett klickande ljud.
Oskar: - Hoo! Daniel tittar upp på Oskar.
Daniel: - Oh, jäklar! Alla tre ler.
Simone: - Den hoppar! Simone ropar högt och skrattar. Pojkarna håller
stadigt om flaskan. Oskar spänner armarna och sluter händerna tätt mot
flaskans nedre del och Daniel runt flaskhalsen. Samtliga iakttar enkronan.
Daniel lutar sig lite bakåt, spänner armarna och håller händerna hårt runt
flaskhalsen.
Daniel: - Rrrgh.
Oskar: - Jaoaoa (skrattar). Jag vill hem och bada (småsjunger). Kronan
studsar till på nytt.
Daniel: - Oj, den hoppade! Oskar: - Oh! Samtliga riktar blicken mot flaskan
och ler. Oskar: - Oj, oj den hoppar. Simone rör lite på sig. Kronan studsar
på nytt. Simone hoppar till, upp och ned och skrattar.
Simone: - Den hoppaaar. Simone skrattar och tittar på Daniel och Oskar.
Daniel: - Igen!
Oskar: - Oh, den hoppade. Oskar börjar nynna. Kerstin kommer fram till
gruppen.
Kerstin: - Hoppar den flera gånger, Oskar? Kerstin har ett glatt tonfall och
ler. Daniel och Simone vänder sig mot Kerstin.
Simone: - Ja, vi gjorde jättemånga här …
Kerstin: - Jamen, har ni lyckats flera gånger också? Kerstin ler och nickar.
Daniel, Simone och Oskar: - Jaaa.
Daniel: - Den hoppade två gånger till.
Kerstin: - Oh, nej men vilken lycka. Kerstin skrattar. Enkronan studsar på
nytt. Oskar tar bort händerna och ler.
Daniel: - Ja, men den hoppar nu också. Hög röst och glatt tonfall. Han tittar
på Kerstin. Oskar slår ihop händerna.
Daniel: - Tre gånger! Simone ler. Kerstin lägger armen om Daniel och lutar
sig ned och riktar blicken mot Daniel som vänder sig mot henne.
Kerstin: - Hör ni, i förra veckan var det en fyra som gjorde det här. De
lyckades inte en enda gång. Vad duktiga ni är. Simone tittar på Kerstin och
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ler. Daniel tittar på Oskar och ler. Kerstin tittar på Daniel och ler och nickar.
Hon tar ett steg bakåt.
Kerstin: - Nu ska vi byta grupper. Kerstin vänder sig om och går iväg.
Simone följer med Kerstin, Oskar går efter. Daniel lägger på nytt händerna
runt flaskhalsen.
Daniel: - Jag vill värma en liten stund till. Daniel ler och riktar blicken mot
flaskan och enkronan.

Episoden omfattar en tidsrymd av 144 sekunder. Oskar och Daniel genomför
det konkreta arbetet under laborationen. Med gestik kommunicerar de vem
som gör vad och när. Oskar placerar sina händer längst ned runt flaskan.
Samtidigt fuktar Daniel sin fingertopp och stryker fingertoppen mot flaskans
öppning så att kanten blir våt. Under tiden iakttar Simone och Oskar hans
rörelser. Båda barnen ler. När Daniel placerat enkronan över flaskans
mynning tittar han på Oskar som grimaserar och yttrar olika ljud samtidigt
som Oskar trycker händerna runt flaskan. Det leder till att Daniel lägger sina
händer runt flaskhalsen. När Simone tar ett steg närmare uppmanar Daniel
henne att inte knuffas. När enkronan studsar på flaskmynningen uppmärksammas det av barnen under höga utrop. Simone konstaterar att enkronan
hoppar. Daniel och Oskar håller händerna ännu hårdare runt flaskan. De
spänner armarna och yttrar olika ljud samtidigt som de håller händerna runt
flaskan. Enkronan studsar åter igen och när effekten upprepas hoppar
Simone upp och ned. De tre barnen är högljudda och utropar med glada
röster att enkronan hoppar. När Kerstin kommer till de tre barnen berättar de
glatt om sina iakttagelser. Analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod K 11 visar följande:
Episod
L18

Oskar
Instruerande
Beledsagande

Daniel
Instruerande
Beledsagande

Simone
Beledsagande

Kerstin (lär)
Instruerande

Figur 31. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
L18.

Kerstin tar del av barnens entusiasm och skrattar när Simone och Daniel
berättar att enkronan har hoppat flera gånger. I samma ögonblick som
Kerstin tar del av barnens iakttagelser hoppar enkronan på nytt vilket föranleder ytterligare glädjeyttranden. När Oskar tar bort sina händer fortsätter
Daniel att hålla händerna runt flaskhalsen. Kerstin uppmuntrar och bekräftar
de tre barnens genomförande av experimentet. När hon slutligen uppmanar
dem att byta station står Daniel kvar en stund till. Magnus och Elsa kommer
till station 3 och Daniel skyndar iväg efter Oskar och Simone. Magnus ställer
sig vid bordskanten och Elsa springer iväg för att hämta en flaska ur frysen.
Hon kommer tillbaka tillsammans med Kerstin som håller i flaskan (L19).
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Kerstin går fram till Magnus som står vid bordet. Elsa följer efter och ställer
sig vid sidan om Magnus.
Kerstin: - Nu ska vi byta så att ni får en färsk flaska här. Vi ska se om ni
kommer ihåg vad man gjorde. Var har vi pengen någonstans då? Kerstin
tittar på bordet, irrar med blicken. Ställer ner flaskan på bordet.
Magnus: - Där. Magnus håller fram sin hand och visar Kerstin att han håller
i enkronan. Kerstin tittar på Magnus hand och ställer samtidigt ner flaskan
på bordet och skjuter fram den så att den står framför Magnus.
Kerstin: - Där. Okej. Elsa går bakom Magnus så att hon hamnar mellan
Kerstin och Magnus. Magnus tar sin ena hand om flaskan. Kerstin tar ett steg
bakåt och ler. Elsa tar ett steg fram och lutar sig över bordet, sträcker ut
armen och doppar ned fingertoppen i glasburken med vatten. Magnus följer
Elsas rörelse med blicken.
Magnus: - Nu kommer … Kerstin iakttar Elsas rörelse. Elsa lyfter handen
och drar med fingertoppen runt flaskans öppning.
Kerstin: - Mycket vatten. Kerstin har ett mjukt tonfall och ler samtidigt som
hon följer Elsas rörelser med blicken. Elsa doppar samma finger på nytt i
glaset med vatten. Hon höjer och sänker fingret flera gånger i vattnet.
Därefter lyfter hon handen och gnider fingertoppen mot flaskans mynning på
nytt. Magnus följer hela tiden Elsas rörelser med blicken. Han lutar sig över
bordet i riktning mot flaskan med stöd av underarmarna. Elsa doppar fingret
i glaset en tredje gång och fuktar därefter flaskans mynning. Hon gör om det
en fjärde gång. Magnus följer hennes rörelser med blicken och under tystnad.
Elsa vrider huvudet bakåt och tittar snabbt på Kerstin. Därefter tittar hon på
flaskan. Magnus lyfter sin hand som han håller enkronan i.
Magnus: - Ska vi lägga på den nu? Han tittar på flaskan.
Kerstin nickar och hummar: - Mm. Elsa lutar sig ned och riktar blicken mot
flaskans mynning när Magnus placerar myntet.
Kerstin: - Vad ska ni göra sedan då? Kerstin lutar sig lite framåt mot barnen,
tonfallet är lågt. Magnus placerar sina händer runt den nedre delen på
flaskan. Elsa gör en rörelse som antyder att hon ska placera händerna runt
flaskan men lägger ned dem på bordet intill flaskan och lutar sig framåt.
Magnus håller händerna runt flaskan. Kerstin lutar sig framåt. Både Magnus
och Elsa fokuserar flaskan med blicken.
Kerstin: - Så titta. Du kanske kan flytta händerna lite. Magnus släpper
flaskan och tar ett steg bakåt. Han tittar på Kerstin. Elsa tar ett steg bakåt
och reser sig upp. Kerstin lutar sig ännu längre fram.
Kerstin: - Nej, flytta händerna uppåt så du värmer den ordentligt. Kerstin ler
och tittar på Magnus.
Magnus: - Han fryser här flaskan. Magnus lägger händerna om flaskan lite
högre upp men släpper igen. Elsa lutar sig framåt och på nytt. Magnus rör på
fingrarna.
Kerstin: - Du ska hålla kvar. Kerstin ler. Magnus tar om flaskhalsen med
båda händerna.
Magnus: - Det är kallt. Elsa ler.
Kerstin: - Ja, men det måste man stå ut med vet du. Kerstin nickar och ler.
Magnus tittar ned mot flaskan.
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Kerstin: - Och så provar du sedan också. Kerstin rör handen mot Elsa som
reser sig upp. Magnus sneglar mor Elsa och lättar på händernas grepp.
Därefter omsluter han flaskhalsen med händerna på nytt.
Kerstin: - Ligger han ordentligt fäst där? Kerstin lutar sig fram över bordet.
Samtliga riktar blicken mot enkronan. Kerstin rör ett finger mot enkronan.
Kerstin: - Jag tycker den ligger på … Kerstin lyfter enkronan och lägger den
på bordet.
Kerstin: - Vi tar och tar lite mer vatten. Magnus doppar fingret i glaset med
vatten. Kerstin gör en cirkelformad rörelse med fingret i luften över flaskan.
Tittar på Elsa.
Kerstin: - Den ska ligga så att ingen luft kommer in. Magnus doppar ned
fingret och fuktar flaskans mynning. Kerstin går till en annan grupp.

I ovanstående episod som omfattar 101 sekunder arbetar Kerstin tillsammans
med Magnus och Elsa som följer Kerstins vägledande instruktioner. Magnus
tar initiativet och håller händerna runt flaskans nedre del. Elsa identifierar
situationen och börjar doppa fingertoppen i glasburken och fuktar flaskans
mynning med vatten. Kerstin följer Elsas rörelser med blicken och påtalar att
det ska vara mycket vatten. Det leder till att Elsa doppar fingertoppen i
burken upprepade gånger och fuktar mynningen på flaskan. Magnus frågar
slutligen Kerstin om han ska placera enkronan på flaskan. Han inväntar
Kerstins respons innan han lägger på enkronan. Därefter placerar han
händerna runt den nedre delen av flaskan på nytt. Ett par sekunder senare
uppmanar Kerstin Magnus att flytta händerna högre upp på flaskan. När
inget händer ifrågasätter Kerstin om enkronan ligger ordentligt fäst på
flaskan. Det leder till att Magnus fuktar flaskans mynning på nytt. Kerstin
lämnar därefter de båda barnen och går till en annan grupp. Analysen av
dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i ovanstående
episod följande utfall:
Episod
L19

Kerstin (lär)
Instruerande
Beledsagande

Elsa
Beledsagande

Magnus
Beledsagande

Figur 32. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
L19.

Magnus fortsätter att fukta mynningen på flaskan under Elsas överinseende.
Han uppmanar samtidigt Elsa att ta över uppgiften att värma flaskan med
händerna. Med fåordiga kommentarer synkroniserar Elsa och Magnus sina
rörelser och skapar de bästa förutsättningarna för att enkronan ska sluta tätt
runt flasköppningen. De genomför experimentet tillsammans och konstaterar
enkronans rörelse med glädjefyllda yttranden. När Kerstin återvänder till
Magnus och Elsa frågar hon glatt om det har hänt någonting i genomförandet
av experimentet (L20).
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Elsa lutar sig fram mot Magnus. Magnus tittar på Elsa samtidigt som han
fuktar flaskmynningen.
Magnus: - Nu får du värma den. Elsa ler. Magnus doppar fingret och fuktar
flaskmynningen.
Magnus: - Nästa blir ... Elsa lutar sig fram och höjer handen hon håller
enkronan med.
Elsa: - Nu tror jag att det är dags. Elsa talar tyst. Magnus doppar fingret i
glaset på nytt.
Magnus: - Bara ... Elsa sänker handen. Magnus fuktar mynningen på flaskan.
Tar ett steg bakåt.
Magnus: - Så. Elsa lägger på enkronan och rör den lite fram och tillbaka så
att den sluter tätt om öppningen. Magnus tittar på hennes rörelser.
Magnus: - Det är din tur att värma sedan. Elsa tar ned handen. Hon lägger
båda händerna om flaskans mellersta del.
Elsa: - Vad kallt. Hon viskar och håller om flaskan. Magnus böjer ned
huvudet nära flaskan. Enkronan hoppar till.
Magnus: - Va! Elsa och Magnus tittar på varandra och ler. Elsa håller kvar
händerna. Kerstin kommer tillbaka.
Kerstin: - Har det hänt någonting? Kerstin lutar sig ned mot barnen och ler.
Magnus: - Mm, det gjorde världens. Magnus tittar på Kerstin och ler, hög
röst.
Kerstin: - Har det hänt något, vad hände då? Hon lutar sig längre ned över
bordet mot Elsa och Magnus. Tittar på Magnus och ler. Magnus tittar på
Kerstin.
Magnus: - Den åkte upp lite.
Kerstin: - Vad var det som åkte upp? Kerstins tonfall blir högre, låter
förvånad.
Magnus: - Pengen åkte upp lite. Magnus tittar på Kerstin och har ett högt
och glatt tonfall. Elsa tittar ner mot sina händer.
Kerstin: - Nej men, stod ni och skakade flaskan då? Elsa skakar på huvudet.
Magnus knyter sina händer.
Magnus: - Nej, vi bara stod så här. Magnus lyfter händerna lite och rycker
på axlarna.
Kerstin: - Åkte den upp ändå? Magnus nickar. Kerstin tittar på Elsa.
Kerstin: - Har det inte lyckats för dig än då? Elsa tittar på flaskan och håller
fortfarande händerna runt flaskans mellersta del.
Kerstin: - Du kan prova igen då, ta lite nytt vatten på flaskan. Prova igen
du, Elsa gör det. Kerstin sträcker fram sin ena hand och lyfter av enkronan
från flaskan. Elsa tar bort händerna från flaskan och börjar doppa fingret i
vattnet i glaset och stryker vatten på flaskans mynning.
Kerstin: - Prova igen du. Kerstin går därifrån. Magnus tittar på Elsa som
allvarligt doppar fingret i vattnet på nytt och stryker vatten på mynningen.
Magnus sträcker fram ett finger och drar med fingret på flaskans sida.
Magnus: - Nu är den inte kall längre. Magnus sträcker ut handen och tar upp
enkronan från bordet. Elsa tar ett steg åt sidan och lutar sig ned mot sidan
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med underarmarna på bordet. Magnus lägger enkronan på flaskan. Han tittar
på Elsa.
Magnus: - Nu är den inte så kall längre. Magnus placerar båda händerna
runt flaskans mellersta del. Elsa riktar blicken mot enkronan. Magnus tittar
ned på enkronan. Kronan studsar. Elsa skrattar och lägger ned huvudet på
bordet. Magnus ler. Kronan studsar igen så ett plingande ljud hörs.
Elsa: - Oh! Magnus ler. Elsa skrattar och tittar på Magnus. Magnus ler och
tittar på Elsa.
Magnus: - Ja, jag sa ju det. Den åker upp. Elsa lutar sig fram mot Magnus
så att hon har huvudet intill hans axel. Hon tittar på enkronan och ler.
Magnus tittar på enkronan och ler.
Magnus: - Åk upp igen, din dumma peng. Elsa skrattar. Klasskamraterna
som arbetat med stationerna i korridoren börjar komma in i klassrummet.
Elsa vänder sig om och tittar på Kerstin som också kommer in i klassrummet
och går fram till dem.
Elsa: - Kerstin den har åkt upp många gånger faktiskt. Elsa pekar mot
flaskan. Magnus håller fortfarande runt flaskan, vänder huvudet mot Kerstin.
Kerstin: - För dig också? Magnus vänder tillbaka blicken mot flaskan.
Elsa: - Ja, för Magnus.
Kerstin: - Ja men du, för dig då? Elsa tittar ned mot flaskan.
Elsa: - Ja, då åkte den upp en gång. Elsa ler och vänder sig om mot bordet
och Magnus.
Kerstin: - Men vad bra, då har det ju lyckats för er båda två. Och det är ju
det som det ska göra, har ni sett. Oskar ropar på Kerstin som vänder sig om
mot honom.
Kerstin: - Vi tar det sedan (riktas till Oskar). Kerstin böjer sig fram och tar
upp flaskan, enkronan och glaset.

Episoden omfattar 135 sekunder. Magnus instruerar Elsa och talar bland
annat om när Elsa ska placera enkronan på flaskan. Han påtalar också att
Elsa ska hålla händerna runt flaskan. Elsa följer Magnus uppmaningar men
till skillnad från Magnus placerar hon sina händer högre upp på flaskan
vilket leder till att enkronan studsar till. När Kerstin återvänder till de två
barnen är det Magnus som med hög och glad röst besvarar hennes frågor.
Det förefaller som att Kerstin utgår ifrån att det är Magnus som har genomfört experimentet och lyckats med att åstadkomma det förväntade resultatet.
Hon uppmanar Elsa att försöka på nytt och tar bort enkronan från flaskan.
Elsa följer Kerstins instruktioner och återupprepar genomförandet av experimentet. Utfallet i analysen av episod L20 visar följande dominerande
förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner:
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Episod
L20

Magnus
Kerstin (lär)
Elsa
Instruerande
Beledsagande
Beledsagande
Beledsagande
Instruerande
Instruerande
Prövande
Prövande
Prövande
Figur 33. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
L20.

När Elsa ska återupprepa genomförandet av experimentet konstaterar
Magnus att flaskan inte är så kall längre. Elsa fuktar flaskans mynning under
tystnad och Magnus följer hennes rörelser med blicken och som på en tyst
överenskommelse placerar han enkronan på flaskans öppning på nytt. Elsa
placerar händerna runt flaskans mellersta del och enkronan studsar igen. När
klasskamraterna och Kerstin kommer in i klassrummet delger Elsa det
lyckade resultatet till Kerstin som uppmuntrande konstaterar att både
Magnus och Elsa har lyckats med experimentet. Materialet samlas in av
Kerstin och utifrån hennes uppmaning samlas barnen i en halvcirkel runt
henne vid ett av borden i den främre delen av klassrummet. NO-lektionen
ska avslutas med ett gemensamt experiment som består av att tända ljusen i
ett ”Änglaspel”. Under tiden som de väntar på att ”änglaspelet” ska fungera
leder Kerstin barnens uppmärksamhet mot dagens laborationer och eventuella slutsatser. Kerstin ställer frågor som behandlar vad som hände med
myntet och luften i flaskan. Hon riktar barnens uppmärksamhet mot att de
värmde luften och att det var då det hände något med myntet. Därefter
uppmärksammar hon barnen på skillnaden mellan varm och kall luft (L21).
Kerstin: - Vi börjar med det som var här inne i klassrummet. Kerstin lyfter
armen och pekar i riktning mot bordet med station 3. Barnen riktar blicken
mot Kerstin. Kerstin riktar blicken mot Lina.
Kerstin: - Med den kalla flaskan. Hon slår ihop händerna och vänder blicken
mot Simone.
Kerstin: - Vad hände? Alla grupperna var ju med om det. Kerstin nickar
och vänder blicken i riktning mot Lina.
Lina: - Den lät …
Kerstin: - Ja, vad varför (tittar på Simone som räcker upp handen) lät pengen?
Kerstin nickar mot Simone.
Simone: - Jo, för det var vatten inuti och den hoppar. Kerstin gör en
cirkelformad rörelse med fingret i luften.
Kerstin: - Du tror att det var vattnet som var uppe på som gjorde det.
Kerstin vänder sig mot Elsa. Kerstin: - Är det någon som tror något annat?
Magnus räcker upp handen. Kerstin tittar på Magnus. Magnus: - Att det var
luften som försökte åka upp.
Kerstin nickar: - Mm. Det var ... Kerstin lyfter händerna och håller dem
framför sig i form av en cirkel ... Flaskan var ju kall först så hur var luften
från början? Samtliga barn tittar ner utom Elsa som riktar blicken mot
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Kerstin som tittar på Simone. Elsa räcker upp handen. Kerstin pekar mot
dörren.
Kerstin: - När vi kom med den från Eva, hur var luften i den då? Nickar mot
Elsa. Elsa tar ned handen.
Elsa: - Kall. Kerstin nickar.
Kerstin: - Mm, jättekall men när ni värmde flaskan det var då det hände.
Kerstin för händerna närmare varandra och lyfter därefter vänster hand
uppåt, böjer sig ned och tittar på Elsa. Simone tittar ned i bordet. Jesper rör
vid tändsticksasken. Oskar tittar på Jesper. Magnus håller händerna för
ögonen, Daniel tittar ned i bordet. Lina och Elsa tittar på Kerstin och nickar.
Kerstin: - Stämmer det, ja? Så vad är det för skillnad på kall och varm luft?
Simone tittar ned i bordet. Oskar lägger huvudet på bordsskivan, Magnus
tittar på Oskar. Kerstin böjer sig mot Elsa och Lina, riktar blicken mot dem.
Vänder överkroppen mot Simone.
Kerstin: - Tar de lika stor plats tror ni, i flaskan. Elsa och Simone räcker upp
handen. Jesper skakar på huvudet. Simone räcker upp handen.
Simone: - Nej.
Jesper: - Nej.
Kerstin: - Nej, vem tror ni tar mest plats då? Kerstin vänder sig om mot Lina
och Elsa. Kerstin tittar på Lina.
Lina: - Den kalla. Lina talar med ett lågt tonfall, tittar på Kerstin.
Kerstin: - Det tror du? Kerstin nickar och höjer händerna i cirkelform.
Kerstin: - När den var kall flaskan, hände det något då? Kerstin tittar på
Lina. Lina skakar på huvudet.
Lina: - Nej. Kerstin nickar.
Kerstin: - Nej. Nickar mot Elsa.
Elsa: - Den varma. Kerstin nickar och ler.
Kerstin: - Ja, och vad förstår vi det med det där experimentet då? Tittar på
Elsa. Elsa tittar rakt fram. Kerstin vänder sig mot de andra barnen.
Kerstin: - Vad var det som gjorde att den där lilla pengen rörde sig lite
grann? Elsa räcker upp handen. Kerstin: - Och pinglade till. Låt den där
vara nu. Kerstin lutar sig fram mot Jesper och lyfter handen mot tändstickan
som Jesper håller i. Jesper tittar på Kerstin. Jesper släpper ned den
sönderdelade tändstickan på bordet. Kerstin vänder sig mot Elsa.
Kerstin: - Ja? Jesper börjar fösa ihop flisorna av tändstickan med ena handen
mot den andra. Oskar, Magnus och Daniel riktar blicken mot Jesper. Kerstin
riktar blicken mot Simone, Elsa och Lina. Simone står nu mellan Kerstin och
Elsa.
Elsa: - Mm, den där varma luften fick inte plats för att vi värmde flaskan.
Kerstin vänder huvudet mot Jesper.
Kerstin: - Visst, den ville ut som anden i flaskan. Kerstin nickar, för handen
uppåt och ler.

Episoden omfattar en tidsrymd av 109 sekunder. Under knappt en minut ges
det tid för den avslutande genomgången av experimentet vid station 3 och
Kerstin riktar barnens uppmärksamhet mot att redogöra för vad som hände i
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experimentet. När Lina redogör för att det hördes ett ljud när myntet kom i
rörelse, ställer Kerstin nästa fråga som innebär att barnen ska redogöra för
varför enkronan förflyttades. Barnen står tysta runt bordet. De har
identifierat situationen och vet att de förväntas att besvara de frågor som
Kerstin ställer. Simone lyfter fram betydelsen av att de har fuktat läskedrycksflaskans mynning med vatten. Kerstin upprepar Simones svar och
frågar därefter om någon annan har ett annat svar. Kerstin riktar blicken mot
Magnus när han räcker upp handen. Magnus levererar det svar som Kerstin
förväntar sig, att det var luften som bidrog till att enkronan förflyttades.
Magnus svar leder till nästa fråga. Kerstin riktar barnens uppmärksamhet
mot att det hänt något med luften i flaskan under tiden som de genomförde
experimentet. Elsa är ensam om att rikta blicken mot Kerstin och får svara
på frågan. Elsa levererar åter igen det svar som läraren förväntar och tillsammans med Simone och Lina nickar hon bekräftande när Kerstin frågar om
betydelsen av att de värmde flaskan. Analysen av dominerande förekomst av
språkbrukens didaktiska funktioner i episoden ovan visar följande utfall:
Episod
L21

Kerstin (lär)
Instruerande
Prövande
Beledsagande
Associerande

Elsa
Beledsagande
Prövande

Lina
Beledsagande
Prövande

Jesper
Beledsagande
Prövande

Daniel
Beledsagande

Oskar
Beledsagande

Simone
Beledsagande
Prövande

Magnus
Beledsagande
Prövande

Figur 34. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner
i episod L21.

När Kerstin och flickorna har kommit fram till att luften i flaskan har värmts
upp leder Kerstin samtalet vidare och undrar om det är någon skillnad på kall
och varm luft. När hon inte får något svar av barnen ställer hon en ny fråga
som fokuserar om varm och kall luft tar lika stor plats. Lina och Elsa står
alldeles intill Kerstin och när hon vänder sig om och riktar blicken mot Lina
svarar Lina att kall luft tar mest plats. Åter igen bejakar Kerstin Linas svar
genom att säga ” – Det tror du” men relaterar till skeendet då de värmde
flaskan genom att forma händerna i en cirkelformad rörelse. Samtidigt
påminner hon Lina om skeendet när flaskan var kall. Kerstin frågar därefter
Lina på nytt om det hände något när flaskan var kall och den här gången
svarar Lina att inget hände. I den stunden sker ett avbrott som föranleds av
att Jesper riktar uppmärksamheten mot i en riktning som inte hör till det
innehållsliga objekt som diskuteras. Därefter riktar Kerstin frågan till Elsa
som levererar det svar som Kerstin förväntar. Elsa redogör för att den varma
luften inte fick plats i flaskan när de värmde flaskan. Kerstin bekräftar Elsas
svar genom att associera till sagan om anden i flaskan. Därefter fortsätter
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hon det uppföljande samtalet med att leda barnens uppmärksamhet mot ett
av de andra experimenten som gett liknande resultat.
Lufttryck

NO-lektionen inleds med en repetition av lektionen föregående vecka.
Repetitionen följer samma mönster som tidigare, Kerstin frågar och de barn
som hon uppmanar att svara på frågorna levererar svar som förväntas av
läraren eller så som de förmår att relatera till föregående veckas aktiviteter.
Efter repetitionen uppmanar Kerstin barnen att samlas vid ett av borden där
hon har placerat en barometer vilket föreskrivs i läromedlet som förslag på
en introduktion av lufttryck. I handledningen anges att lufttryck kan variera
från dag till dag. Att man mäter lufttrycket med en barometer. Det anges
vidare att vädret är fint när det är högtryck och dåligt vid lågtryck. Ytterligare anvisning handlar om den lufttomma dosan som sitter i barometerns
mitt och att luftens tryck på dosan påverkar en visare.
Barnen agerar snabbt utifrån Kerstins direktiv. Skyndsamt tar de sig fram
genom klassrummet och försöker att placera sig så nära Kerstin som möjligt.
Simone och Oskar har sina sittplaster vid bordet som Kerstin har valt för
presentationen och har därmed möjlighet att snabbt ställa sig tätt intill
Kerstin. Det sker inom loppet av några sekunder och leder till att Kerstin
riktar blicken mot dem och inleder presentationen av barometern innan de
andra barnen har hunnit fram till bordet (M6).
Oskar vrider kroppen och huvudet i riktning mot Kerstin som står framför
katedern. Kerstin håller upp en barometer framför sig. Hon tittar ner på
barometern.
Kerstin: - Det här förstår ni, har med havet att göra. Det här, det är en
barometer och med den så mäter man lufttrycket. Då tror jag att vi samlas
här allihop.
Oskar riktar blicken mellan Kerstin och bordet samtidigt som han gnider med
ett par fingrar på bordsytan. Kerstin gör en vid inbjudande rörelse med
handen i riktning mot bordet där Oskar och Simone sitter. Kerstin går fram
till bordsänden. Simone som sitter intill Oskar reser sig upp och springer
snabbt fram och ställer sig på Kerstins vänstra sida. Kerstin böjer sig ned
mot Simone och vrider barometern i riktning mot henne. Zhia ställer sig intill
Simone. Jesper kommer fram till bordet och ställer sig snett bakom Kerstin.
Han tittar på barometern över axeln på Simone.
Kerstin: - Titta, det ser ut som en klocka, eller hur? Kerstin pekar på
barometern och tittar leende på Simone. Simone nickar. Magnus, Daniel och
Shaham kommer fram till bordet och ställer sig bakom Simone och Zhia. Lina
kommer till bordet och ställer sig på Kerstins högra sida. Efter Lina kommer
Elsa och placerar sig mellan Kerstin och Lina som tar ett steg åt sidan.
Kerstin håller barometern i riktning mot Simone.
Kerstin: - Titta, där står det något. Vad står det? Kerstin har ett lågmält
tonfall och blicken riktad mot barometern. Jesper sträcker fram handen
bakom Simones rygg och pekar på barometern.
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Jesper: - Storm. Jesper drar tillbaka sin hand och tittar på Kerstins nacke.
Kerstin har blicken mot barometern.
Kerstin: - Det står regn och storm och ostadigt och vad står det där? Kerstin
håller huvudet tätt intill Simones. Elsa lutar sig framåt och lägger händerna
på bordsskivan. Magnus och Shaham går bakom Kerstin och ställer sig intill
Lina. Shaham försöker att se över Elsas axel. Han tar ett par steg fram och
tillbaka. Därefter går han bakom Kerstin igen och ställer sig snett bakom
Simone. Shaham hoppar lite upp och ned för att se.
Kerstin: - Ser ni här? Kerstin tittar på Simone som nickar och ler.
Kerstin: - Det är så här förstår ni. Elsa lutar sig ännu mer mot Kerstin.
Kerstin tittar på Elsa och ler. Hon ändrar riktning på barometern så att
framsidan riktas mer mot Elsas håll.
Kerstin: - Så, nu ser ni. Här, här inuti här så finns det en plåtlåda kan man
säga och i den finns det ingen luft. Kerstin tittar på Elsa och Simone. Simone,
Zhia, Oskar och Jesper lutar sig framåt och riktar blicken mot barometern.
Shaham går bakom Kerstin och klättrar över stolen som står intill Magnus.
Han lutar sig över bordet tätt intill Magnus och tittar på barometern. Magnus
tittar på Shaham och riktar därefter blicken mot Kerstin.
Kerstin: - … men om man trycker på den här … vänta lite ska ni se … jag
ska hämta en burk som vi ska ha i ett annat experiment … Kerstin ställer
ned barometern på bordet. Hon lämnar barnen och går för att hämta en
glasburk med ett lock på.

Episoden omfattar 48 sekunder. För flera barn verkar det mest betydelsefulla
i episoden utgöras av att finna en så bra plats vid bordet som möjligt. Ett par
av barnen ställer sig bakom sina kamrater och Kerstin för att leta efter en
position som ger dem möjligheter att se barometern. När Elsa lutar sig fram
uppmärksammar Kerstin problematiken och vrider barometern så att dess
framsida blir synlig för Elsa, Simone och Oskar. Daniel, Zhia och Magnus
står utmed bordets ena långsida vilket innebär att de inte ser barometerns
framsida. Shaham klättrar över stolar och hoppar upp och ned för att se
bättre, men hans förehavanden uppmärksammas inte av läraren. Samma förhållanden råder då Jesper svarar på en fråga som Kerstin ställer. Jesper står
lite skymd vid sidan av Kerstin och när han svarar att det står storm på
barometern, får han inget gehör av läraren. Kerstin läser själv den skriftliga
informationen på barometern. Barnen följer lärarens vägledande instruktioner. De har definierat situationen och vet vad som förväntas av dem och
vilka regler som gäller. Under tystnad tar de del av lärarens presentation och
de flesta av dem har blicken riktad mot barometern. När Jesper spontant
yttrar att det står storm på barometern uppmärksammas inte hans yttrande av
läraren. Kerstin fortsätter sin presentation och läser de olika väderleksangivelserna på barometern för barnen. När Elsa inte ser barometern lutar
hon sig fram och får lärarens uppmärksamhet. Elsas yttranden påverkar
läraren vilket leder till att Kerstin riktar barometern mot Elsa och de barn
som står intill henne. Shahams strävan att finna en plats som gör det möjligt
att ta del av lärarens presentation förefaller att ske utan att Kerstin uppmärk-
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sammar hans ambitioner. Shaham har blicken riktad mot lärarens förehavanden och visar på viljan att ta del av lärarens presentation. Utfallet i
analysen visar på dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska
funktioner i ovanstående episod enligt följande:
Episod

Kerstin (lär)

Elsa

Jesper

Oskar

Simone

M6

Instruerande
Beledsagande

Beledsagande
Instruerande

Beledsagande
Prövande

Beledsagande

Beledsagande

Lina
Beledsagande

Magnus
Beledsagande

Zhia
Beledsagande

Shaham
Beledsagande

Figur 35. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
M6.

När läraren avslutar presentationen av barometern uppmanar hon barnen att
samlas framför katedern. Här introducerar Kerstin en av fyra olika laborationer som behandlar lufttryck. Tillsammans med barnen går Kerstin runt till
de olika stationerna och berättar vad barnen ska göra. Hon demonstrerar hur
barnen ska använda de redskap som hon har dukat fram vid varje station.
Kerstin är noga med att betona att barnen ska turas om att genomföra
laborationen. Alla ska prova och de ska ge akt på vad som händer. Station 1
utgörs av två uppblåsta ballonger som hänger med ett mellanrum på cirka 4
cm. Barnen ska blåsa mellan ballongerna och iaktta vad som händer. När de
blåser rör sig luften snabbare mellan ballongerna och lufttrycket minskar.
Den omgivande luften utövar då ett större tryck vilket leder till att ballongerna trycks mot varandra. Station 2 innebär att lägga två toalettpappersrullar på
två sugrör. De ska blåsa med ett tredje sugrör mellan rullarna och iaktta vad
som inträffar. Här blir resultatet detsamma samma som i station 1. Station 3
handlar om att barnen ska stoppa in ett sugrör en bit in i en plastpåse.
Tillsluta påsen med ett gummiband och därefter lägga påsen under en hög
med böcker. Ett av barnen ska blåsa i sugröret och tillsammans ska barnen
iaktta vad som händer med påsen och med böckerna. Det ökade lufttrycket i
påsen får böckerna att välta. Station 4 utgörs av två glasburkar med lock. Det
ena locket har ett hål och det andra locket har två hål. Barnen ska försöka
fylla burkarna med vatten genom hålen och därefter hälla ut vattnet utan att
locken skruvas av. I burken med ett hål i locket kommer det inte in något
vatten. Vattnet hindras av luften i burken medan det kommer in vatten i
burken med två hål i locket. Luften kan strömma ut genom det ena hålet,
medan det kommer in vatten genom det andra. När barnen häller ut vattnet
måste också det ena hålet i locket vara ett lufthål.
Nedan redovisas två exempel då barnen arbetar med station 3. Vid station
3 består materialet av ett sugrör, en plastpåse och några böcker. Sugröret är
instoppat i plastpåsen som tillslutits med ett gummiband. Kerstin talar om
för barnen att de ska placera böckerna på plastpåsen. Därefter ska de blåsa i
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sugröret och se vad som händer. I episoderna nedan samarbetar Simone,
Zhia och Oskar under en tidsrymd som omfattar cirka tre minuter. Det är
Simone som tar det inledande initiativet i laborationen och lägger böckerna
på plats för att genomföra experimentet. För att komprimera händelseförloppet och göra presentationen mer överskådlig redovisas en sammanställning av episod M12-M13:
Simone placerar böckerna på plastpåsen. Hon böjer sig ned och börjar blåsa
i sugröret. Oskar står nära Simone på hennes vänstra sida. Zhia står intill
Oskar. Båda pojkarna har blicken riktad mot plastpåsen och böckerna.
Simone blåser genom sugröret och plastpåsen börjar fyllas med luft.
Pojkarna betraktar leende plastpåsen. Plötsligt glider böckerna ned från
påsen. Simone släpper sugröret, backar bakåt och skrattar samtidigt som hon
tittar på Oskar och Zhia. Zhia ropar högt och skrattar. Oskar tittar på
böckerna och skrattar.
Zhia: - Oj! Simone lyfter handen och börjar pressa ut luften ur påsen. Zhia
håller för öronen med händerna. Oskar tittar på Simone.
Oskar: - Simone! Han har ett lågmält tonfall och rynkar ögonbrynen. Simone
skrattar. Zhia lutar sig framåt över bordet och tittar på Simone.
Zhia: - Det går av sig självt. Han böjer sig fram över bordet och riktar
blicken mot Simone. Simone böjer sig ned och börjar blåsa i sugröret på nytt.
Hon blåser snabbt in luft i påsen som fylls till bristningsgränsen. Både Zhia
och Oskar skrattar och håller för öronen. Oskar vänder ryggen mot Simone.
…
Kerstin kommer leende fram till gruppen. Oskar tittar på Kerstin och skrattar.
Oskar: - Oooohhh, snart smäller det! Han vänder blicken mot Simone och
skrattar.
Kerstin: - Nej då. Hon har ett mjukt tonfall och böjer sig ned i jämnhöjd med
barnen. Hon riktar blicken mot Simone som har rest sig upp och håller på att
trycka ut luften ur plastpåsen.
Kerstin: - Vad hände? Simone, Zhia och Oskar ler och tittar på varandra.
Oskar börjar skratta.
Oskar: - Den låg och så blev den en stor ballong, typ.
Kerstin ler och tittar på Oskar och Simone. Zhia står snett bakom Kerstin och
tittar på henne. Kerstin rör handen mot plastpåsen.
Kerstin: - Men vad hände mer då? Mer än att det blev en ballong. Zhia vad
hände? Kerstin böjer sig ned och riktar blicken mot Zhia. Simone går ett par
steg och sidan och Oskar tar upp ett papper för att torka av sugröret. Kerstin
tittar på Zhia och ler. Hon har ett mjukt tonfall och sänker rösten så att den
låter spännande. Zhia har fingrarna i munnen och tittar på böckerna. Kerstin
pekar på böckerna.
Kerstin: - Varför ligger böckerna där? Så där låg de ju inte förut. Kerstin
vrider på huvudet och riktar blicken mot Simone. Oskar tittar ned på påsen
och trycker ut luften. Simone tittar på Kerstin och ler.
Simone: - Nej, men de ramlade av. Kerstin nickar.
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Kerstin: - Hade ni av dem? Zhia pekar på påsen. Han tittar på Kerstin och
reser sig.
Zhia: - Nej men, men när man blåser då blåser man ut. Han lutar sig framåt
och vilar armbågarna mot bordet. Blicken riktas mot Simone. Simone tittar på
Zhia och Kerstin och skrattar.
Simone: - Ja, jag blåste jättehårt. Kerstin sänker rösten och tittar på Simone.
Kerstin: - Och vad var det som flyttade böckerna då? Kerstin har blicken
riktad mot Simone som blivit allvarlig och möter Kerstins blick. Med ett
tydligt tonfall besvarar hon frågan.
Simone: - Luften!
Kerstin: - Luften, ja. Kerstin nickar och ler. Hon vänder sig och börjar gå i
riktning mot barnen i en annan grupp som ropar på henne.

Episoderna omfattar tillsammans en tidsrymd som utgörs av 143 sekunder.
Oskar och Zhia följer Simones handlingar med blicken. Deras leenden blir
bredare och bredare under tiden som plastpåsen fylls med luft. Simone riktar
hela sin uppmärksamhet mot den uppgift hon har tagit sig an. Barnen
genomför inledningsvis experimentet under tystnad men blir allt mer
högljudda och fullkomligen kreverar av skratt när plastpåsen är fylld med
luft. Zhias gestik och verbala utrop visar att han förväntar sig ett annat
skeende än det som laborationen syftar till. Plastpåsen representerar nu en
ballong som kan smälla när som helst. Simone återupprepar experimentet i
snabbare takt än tidigare. Den här gången blåser hon så att hon fyller
plastpåsen till bristningsgränsen. De båda pojkarna följer hennes handlingar
med glada miner. Skrattande håller de för öronen och vrider sig bort som om
de förväntar sig att påsen ska brista till ljudet av en stor knall. Oskar
kommenterar det förväntade händelseförloppet när Kerstin ansluter till
gruppen. Med ett leende tar Kerstin del av barnens upplevelser och samtidigt
som hon riktar deras uppmärksamhet mot det avsedda genomförandet av
experimentet. När hon frågar om vad som har hänt tittar de tre barnen på varandra och skrattar. Det verkar som att de inser att deras handlingar innebär
ett annat fokus än det avsedda syftet med laborationen. Med utgångspunkt i
barnens upplevelser nyanserar Kerstin sina frågor för att utröna vad som
hände mer än att plastpåsen blev en ballong. Zhia möter Kerstins inledande
fråga med tystnad vilket leder till att Kerstin omformulerar sin fråga till flera
följdfrågor. Med verbala yttranden och gestik riktar hon barnens uppmärksamhet mot vad som sker med böckerna. Zhias svar fokuserar på vad han har
gjort i genomförandet av experimentet, han har blåst i sugröret. Kerstin riktar
blicken mot Simone som skrattande tar del av Zhias svar och följer hans
resonemang när hon svarar att hon blåste jättehårt. Svaret som läraren
förväntat sig har fortfarande inte levererats av barnen.
När Simone följer Zhias resonemang ändrar Kerstin åter igen
formuleringen i nästa fråga. Hon förändrar även tonfallet och visar med
blickriktningen att det är Simone som förväntas att besvara frågan. I
samspelet med Kerstin blir Simone allvarlig. Hon möter Kerstins blick och
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med ett lägre tonfall än tidigare svarar hon att det är luften i plastpåsen som
bidragit till händelseförloppet. Efter att ha bekräftat Simones yttrande lämnar
Kerstin gruppen och går vidare till barnen vid bordet intill. Utfallet i
analysen visar dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska
funktioner enligt följande:
Episod
M 1213

Simone
Instruerande
Beledsagande
Associerande
Prövande

Zhia
Beledsagande
Associerande
Instruerande
Prövande

Oskar
Beledsagande
Instruerande
Associerande
Prövande

Kerstin (lär)
Beledsagande
Instruerande
Prövande

Figur 36. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
M12-13.

Under ovanstående redovisade episoder präglas samspelet mellan barnen av
en smittande glädje och intensitet. Utfallet av analysen visar att Simones
yttranden under den inledande delen av laborationen får till följd att hon
leder aktiviteten. Hennes handlingar bekräftas av Zhia och Oskar som leende
följer hennes initiativ. Ju mer Simone fyller ballongen med luft desto gladare
blir pojkarnas ansiktsuttryck. Zhias reagerar spontant och håller för öronen
vilket leder till att laborationen får en annan innebörd än den av läraren
avsedda. Både Oskar och Simone påverkas av Zhias initiativ då de i det
fortsatta händelseförloppet fokuserar på att fylla ballongen med så mycket
luft som möjligt. När läraren ansluter till gruppen uppmuntrar hon först
barnens initiativ. Hon riktar uppmärksamheten mot den mening som barnen
skapar. Därefter övergår Kerstin till att formulera frågor så att barnens
uppmärksamhet riktas mot det innehållsliga objekt som laborationen avser.
Det verkar som att barnen inte riktigt uppfattar vad läraren vill ha svar på.
Svaren som barnen levererar rymmer aspekter som rör hur barnen genomför
laborationen. Det leder till att Kerstin omformulerar sina frågor och förändrar också tonfall och blickriktning. Det är tydligt vem som ska svara på
frågan. Frågan riktas till Simone som med låg röst levererar det svar som
läraren förväntar. När det rätta svaret levererats bekräftas det av Kerstin som
upprepar det Simone har sagt med ett leende, innan hon går vidare till nästa
grupp. De tre barnen alternerar med varandra i initiativtaganden under den
resterande delen av laborationen.
När läraren uppmanar barnen att avbryta uppgiften och gå till nästa
station följer samtliga barn hennes instruktioner. Efter Simone, Zhia och
Oskar ska Daniel och Shaham genomföra samma laboration. Daniel lägger
böckerna på plastpåsen och börjar blåsa i sugröret. Shaham står vid bordets
långsida och riktar blicken mot Daniel som ivrigt blåser genom sugröret.
Presentationen av episoderna M16-17 nedan, har sammanställts för att
redovisningen ska vara mer sammanhållen.
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Shaham riktar blicken mot Daniel. Han skakar på huvudet och ler. Därefter
vrider han kroppen i riktning mot Zhia, Oskar och Simone som högljutt inlett
arbetet med en laboration i klassrummets främre del. Daniel riktar blicken
mot plastpåsen och böckerna under tiden som han fyller påsen med luft.
Shaham tittar på Daniel. Han böjer sig fram, lägger händerna på bordet och
lutar sig mot Daniel samtidigt som han riktar blicken mot plastpåsen.
Böckerna glider av plastpåsen i riktning mot Shaham. Daniel tittar på
Shaham och ler.
Daniel: - Kolla, oohhh! Shaham skrattar och möter Daniels blick. Daniel
riktar blicken mot plastpåsen och placerar båda händerna på påsen. Med
lätta rörelser vickar han plastpåsen fram och tillbaka. Shaham följer Daniels
handlingar med blicken. Han tar ett steg närmare bordet, lutar sig framåt och
lägger en hand på plastpåsen. Tillsammans med Daniel trycker han nedåt.
Shaham drar tillbaka handen, tittar på Daniel och ler. Daniel har blicken
riktad mot plastpåsen och fortsätter att trycka ut luften. Han placerar
händerna på den främre delen av påsen. När den bakre delen av påsen är mer
luftfylld byter han och placerar händerna på den bakre delen. Shaham vänder
sig om och går ett par steg i riktning mot Zhia, Oskar och Simone. Han har
ryggen vänd mot Daniel som på nytt placerar böckerna på plastpåsen och
börjar blåsa i sugröret. Shaham följer de tre barnens handlingar i den främre
delen av klassrummet. Han rör överkroppen i sidled, vrider huvudet bakåt
och tittar på Daniel som fortsätter med experimentet. Åter igen glider
böckerna av plastpåsen. Daniel upprepar proceduren med att trycka ut luften
ur plastpåsen. Shaham går fram till Daniel. Han ställer sig intill Daniels
vänstra sida och följer leende Daniels ansträngningar. Daniel tittar på
Shaham och ler. Daniel placerar böckerna på plastpåsen. Han lutar sig fram
böjer ned huvudet och blåser i sugröret. Shaham lägger armbågarna på
bordsskivan och riktar blicken mot Daniel. Böckerna glider av plastpåsen och
Daniel rätar på ryggen samtidigt som han tittar på Shaham och ler.
Daniel: - Ser du? Han skrattar och börjar trycka ut luften ur påsen efter
samma mönster som tidigare. Shaham står tätt intill och följer hans
handlingar med blicken. Kerstin kommer fram till bordet. Hon ställer sig intill
Daniel och riktar blicken mot honom.
Kerstin: - Händer det något? Kerstin ler. Daniel nickar och pekar på
böckerna. Kerstin tittar på Shaham.
Kerstin: - Har ni hunnit med experimentet båda två? Tonfallet är glatt och
mjukt. Shaham skakar på huvudet och ler. Kerstin riktar blicken mot Daniel
som tittar på henne. Han skakar på huvudet.
Daniel: - Nej, det är hans tur nu. Daniel tittar på Shaham och ler. Kerstin ler
och nickar.
Kerstin: - Oj då, har han inte han gjort än? Men det måste han göra.
Kerstin vänder sig mot Shaham och nickar. Shaham tittar på Daniel som
lägger böckerna på plastpåsen, torkar av sugröret med hushållspapper och
tar ett par steg bakåt.
Daniel: - Så, nu kan du …
Kerstin ler och tittar på Shaham. Shaham lutar sig ned och börjar blåsa i
sugröret. Påsen fylls med luft. Daniel står leende intill och följer hans
handlingar med blicken. Kerstin böjer sig framåt och ler. Shaham slutar att
blåsa och reser sig upp.
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Kerstin: - Nej, blås du, blås du. Kerstin sträcker ut handen mot plastpåsen.
Shaham lutar sig ned igen och fortsätter att blåsa. Böckerna glider av.
Shaham reser sig upp, skrattar och tittar på Daniel som möter hans blick och
ler. Kerstin skrattar. Hon sätter händerna på knäna och böjer sig fram mot
Shaham.
Kerstin: - Men vad hände? Shaham vad hände med böckerna? Varför gled
de av? Tonfallet är ljust och glatt. Shaham sätter sig på huk framför bordet
och plastpåsen. Han tittar upp mot Kerstin och ler.
Shaham: - Luften. Shahams tonfall är lågmält. Han ler när han svarar.
Kerstin: - Var det luften som välte böckerna? Kerstin ler och böjer sig fram
mot Shaham.
Shaham: - Mm. Han ställer sig upp och börjar trycka ut luften tillsammans
med Daniel.
Kerstin: - Så bra! Tryck ut luften ni så är det fint när den andra gruppen
kommer.

Episoderna utgör en tidsrymd som omfattar 173 sekunder. I laborationens
inledande skede har Shaham blicken riktad mot Daniel. Det är Daniel som
tar initiativet i genomförandet av experimentet. Shaham följer Daniels
initiativ under tystnad och med leenden och blickriktning visar han att han
tar del av och engagerar sig i laborationen. Daniel har uppmärksamheten
riktad mot materialet och att genomföra experimentet. Han genomför uppgiften under stor koncentration och det förefaller som att han i sitt
engagemang i experimentet tenderar att glömma bort att Shaham också ska
genomföra den konkreta delen av laborationen. Han ler och riktar blicken
mot Shaham och i viss utsträckning kan Shaham bistå Daniel i experimentet.
Daniel upprepar experimentet flera gånger och det är först när läraren
kommer och gör honom uppmärksam på att Shaham också ska genomföra
laborationen som Daniel lämnar över experimenterandet till sin kamrat.
Utfallet i analysen av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska
funktioner i episod M16-17 visar följande:
Episod
M 1617

Daniel
Instruerande
Beledsagande
Prövande

Kerstin (lär)
Beledsagande
Instruerande
Prövande

Shaham
Beledsagande
Prövande

Figur 37. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
M16-17.

Daniel har initiativet under i stort sett hela genomförandet av laborationen. I
några korta ögonblick riktar han sin uppmärksamhet mot Shaham med blick,
verbala yttranden och leende Shaham följer Daniels handlingar med ett leende och ett glatt ansiktsuttryck. Händelseförloppet förändras utifrån lärarens
direktiv då hon efter att ha uppmuntrat Daniels utforskande påtalar att
Shaham ska ges möjlighet att genomföra experimentet. Båda pojkarna följer
lärarens direktiv och Daniel lämnar över genomförandet av laborationen till
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Shaham som genomför experimentet under Kerstins överinseende. När
Shaham har genomfört ett enstaka försök av experimentet undrar Kerstin
varför böckerna glider av plastpåsen. Shaham svarar att det är på grund av
luften, vilket är ett svar som Kerstin accepterar. Hon upprepar hans svar med
ett leende och därefter uppmanar hon båda pojkarna att göra iordning materialet så att nästa grupp kan starta genomförandet av laborationen. Efter att
samtliga barn har genomfört de olika laborationerna avslutas NO-lektionen
med en gemensam genomgång av experimenten som barnen har genomfört.
Kerstin står framför katedern och barnen sitter på sina plaster. Barnen räcker
upp handen för att besvara de frågor som läraren ställer (M24).
Kerstin: - Sedan var det en station som ni skrattade väldigt mycket på, eller
hur? Kerstin tittar på Jesper. Hon går fram och ställer sig framför Jespers
och Linas bord. Hon sveper med blicken över hela barngruppen.
Kerstin: - Nu får vi se det är en grupp som inte har berättat … Det är ni.
Kerstin rör handen mot Jesper. Kerstin: - Då får ni berätta nu. Jesper tittar
på Kerstin, därefter på Lina och ler. Kerstin lutar sig framåt och sätter
händerna på knäna. Kerstin tittar på Jesper.
Kerstin: - Vad hände? Ni började med en tom plastpåse. … Jesper räcker
upp handen.
Kerstin: - Och så låg det böcker ovanpå. Vad hände? Kerstin tittar på Jesper
och nickar mot honom.
Jesper: - Dom åkte av. Jesper tittar på Kerstin som nickar och höjer rösten.
Kerstin: - Hur kom det sig då? Elsa räcker upp handen, Kerstin tittar på
Elsa.
Kerstin: - Nej, nu är det dom som får berätta. Kerstin tittar först på Elsa och
därefter på Lina.
Kerstin: - Lina, vad hände då? Varför rörde sig böckerna, ja till och med
välte såg jag på en del ställen? Lina tittar på Kerstin.
Lina: - Jo, vi blåste och så åkte böckerna bort och så … Lina tittar på
Kerstin.
Kerstin: - Ja, och vad var det som ni gjorde? Tog ni och hjälpte till med
händerna eller så? Lina skakar på huvudet.
Lina: - Nej. Lina har ett lågt röstläge. Jesper räcker upp handen.
Jesper: - Luft. Kerstin tittar på Jesper och nickar. Jesper tittar på Kerstin.
Kerstin: - Det var luften, ja. Det var lufttrycket som var så starkt så starkt.
Kerstin nickar och tittar på Lina.
Lina: - Mm.
Kerstin: - Vilken station tyckte ni var skojigast? Kerstin sveper med blicken
över elevgruppen. Jesper räcker upp handen. Kerstin tittar på Elsa och
nickar.
Elsa: - Jag tyckte den. Elsa pekar mot stationen vid dörren.
Kerstin: - Ni tyckte den för där fick ni fundera lite grann. Kerstin nickar och
tittar på Jesper.
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Kerstin: - Och vilken tyckte ni? Jesper pekar mot stationen som han och Lina
berättat om. Kerstin nickar och tittar på Daniel.
Kerstin: - Och vilken station tyckte ni var roligast? Daniel tittar på Kerstin
och pekar mot dörren. Kerstin: - Ja, det är ju den stationen som ni har
berättat om. Och vilken tyckte ni var roligast? Kerstin tittar på Simone.
Simone pekar mot station 3.
Kerstin: - Ni tycker också station 3. Tittar på Simone.
Simone: - Och den. Simone pekar mot dörren.
Kerstin: - Och den också, ja där skrattade ni förfärligt mycket. Kerstin ler
mot barnen och avslutar lektionen genom att meddela att det är dags för en
rast.

Episoden ovan omfattar 89 sekunder och det är läraren som är den mest
verbalt aktiva. Utifrån hennes instruktioner berättar barnen om en av stationerna. I ovanstående episod redogör Jesper och Lina för sina iakttagelser
med utgångspunkt i Kerstins frågor. Kerstins inledande avsikt verkar vara att
barnen ska redogöra för resultatet av laborationen men hon ändrar sina
formuleringar så att uppmärksamheten riktas mer mot de materiella läroresurserna. Jespers svar fokuserar den konkreta händelsen i laborationen,
böckerna som åkte av plastpåsen. Det leder till att Kerstin riktar ytterligare
en fråga till Jesper men avbryts av att Elsa räcker upp handen. Nu är Kerstin
tydlig med att visa vilket barn som ska besvara hennes frågor och riktar sig
till Lina. Hennes fråga förefaller att vara densamma som frågan Jesper
nyligen har besvarat. Kerstin nyanserar dock sin formulering och ber nu Lina
att berätta varför böckerna åkte av. Linas svar visar att hennes uppmärksamhet riktas mot själva genomförandet av laborationen. Hon och Jesper har
blåst i sugröret och böckerna åkte av. I Linas gestik, då hon skakar på
huvudet, kan jag ana en förvirring. Det förefaller som att hon söker efter en
ledtråd för att finna det svar som läraren förväntar av henne. När hon inte
levererar det förväntade svaret riktar läraren frågan till Jesper på nytt som
relaterar laborationens skeende till luft. Det leder till att Kerstin förtydligar
Jespers svar samtidigt som hon bekräftar hans yttrande genom att upprepa
det han har sagt. Analysen av dominerande förekomst av språkbrukens
didaktiska funktioner i ovanstående episod visar följande:
Episod
M24

Kerstin (lär)
Jesper
Lina
Elsa
Beledsagande
Prövande
Prövande
Beledsagande
Instruerande
Beledsagande
Beledsagande
Prövande
Socialt
Figur 38. Översikt av dominerande förekomst av språkbrukens didaktiska funktioner i episod
M24.

Det är tydligt att läraren avser att rikta barnens uppmärksamhet mot de
erfarenheter de har gjort av det planerade innehållet, lufttryck, som lektionen
avser att fokusera. Med stödjande frågor leder hon barnen mot sådana slut-
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satser som hon förväntar att barnen ska leverera efter att ha genomfört
laborationerna. I ovanstående episod framgår att läraren är angelägen om att
uppmärksamma barnens erfarenheter av laborationerna på flera sätt. Det
förefaller som att läraren avser att ge barnen utrymme för att ta del av varandras erfarenheter och kommunicera de idéer och funderingar som har
uppstått under den utforskande delen av lektionen. Lärarens frågor beaktar
barnens erfarenheter av genomförandet av de olika experimenten samtidigt
som hon riktar barnens uppmärksamhet mot specifika aspekter av lufttryck
och använder adekvata begrepp.
Uppmärksamhetsfokus och design

Kerstin – uppmärksamhetsfokus och design
Kerstins arrangemang och val av läroresurser för temaarbetet om luft kan ses
som representationer med grund i ett läromedel. Varje NO-lektion inleds
med att Kerstin placerar sig i den främre delen av klassrummet. Hon rör sig
framför katedern och sveper med blicken över barngruppen eller mot
enskilda barn som hon riktar en fråga till. Det är Kerstin som anger vad
barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot. Kerstin förbereder NO-lektionerna
och allt material som ska användas är förberett och på plats när barnen
kommer in i klassrummet efter rasten. När ett experiment ska demonstreras
uppmanar Kerstin oftast barnen att komma till ett av de främre borden i
klassrummet och placerar sig själv centralt i relation till barnen och till
materialet. Det råder ingen tvekan om vem som ska genomföra demonstrationen och att det är Kerstin som äger handlingsutrymmet. Med den centrala
placeringen har hon själv och materialet ett högt informationsvärde för
barnen. Barnen vet att det är Kerstin som leder och erbjuder de aktiviteter
som ska genomföras samt det material som de ska använda under NOlektionen. Under den introducerande delen av lektionerna instruerar Kerstin
med blick, gester och verbala yttranden vem som ska svara på frågor eller
engageras i demonstrationen av ett experiment. Hon påminner ständigt
barnen om vad de ska rikta sin uppmärksamhet mot och betonar vikten av att
de lyssnar och är fokuserade på det naturvetenskapliga innehåll som introduceras.
När barnen genomför de av Kerstin planerade experimenten går Kerstin
runt till grupperna och tar del av barnens meningsskapande. I sådana skeenden riktar Kerstin uppmärksamheten mot olika aspekter av barnens arbete
och stödjer barnens arbete med olika frågor. En återkommande fråga ” – Vad
händer?” rör de förändringar som sker i experimenten och med frågan klargör läraren på vilka sätt barnen uppmärksammar olika faser av laborationen.
När barnen redogör för sina iakttagelser lyssnar Kerstin uppmärksamt på vad
de säger och tar del av hur de uppfattar de förändringar som sker. Med
leenden, skratt och ett glatt tonfall uppmuntrar hon barnens utforskande. När
Kerstin noterar att barnen riktar uppmärksamheten mot andra företeelser än
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de avsedda ställer hon frågor som leder barnen i riktning mot de innehållsliga aspekter som experimenten syftar till att synliggöra för barnen.
En annan fråga som Kerstin återkommer till handlar om vem eller vilka
som genomför det konkreta arbetet med experimenten. Kerstin betonar att
samtliga barn ska genomföra experimenten konkret. Ett par experiment och
tidsutrymmet för genomförandet av uppgiften bidrar till att en sådan målsättning är svår att uppnå. Vid sådana tillfällen påtalar Kerstin svårigheterna för
barnen och ger dem rekommendationer för hur de kan lösa problematiken.
Det är Kerstin som kontrollerar tidsutrymmet under NO-lektionerna. På
Kerstins uppmaning avbryts barnens konkreta genomförande av laborationerna och de återsamlas i syfte att reflektera kring de iakttagelser de har gjort
och för att komma fram till de av läraren förväntade slutsatserna. Under det
avslutande momentet är det barnens verbala yttranden som bär mening för
Kerstin. Med blick, gestik eller verbala yttranden uppmanar hon barnen att
berätta om de olika laborationerna och vad de ska berätta. I detta skeende av
lektionen är det märkbart att Kerstins frågor rymmer en progression i relation till de frågor som hon har ställt tidigare under lektionen. Istället för att
enbart beskriva vad som hänt och de förändringar som barnen kunnat iaktta
ställs också frågor som rör orsaken till varför förändringarna skett.
Kerstin är lyhörd för barnens gestik och verbala yttranden i de här sammanhangen. När barnen tystnar levererar Kerstin ledtrådar som yttras i olika
tonfall och gester som visualiserar olika skeenden i laborationerna. Hon påminner barnen om olika faser i genomförandet av experimentet och betonar
på så vis betydelsefulla detaljer som kan bidra till att barnens reflektion
stämmer överens med de slutsatser som avses. Kerstin riktar oftast de
avslutande frågorna till samma barn och nöjer sig med att ett barn levererar
de resonemang eller svar som förväntas. När det sker ger Kerstin en omedelbar respons till barnet men inkluderar samtidigt samtliga barn i resonemanget genom att rikta blicken mot hela barngruppen och med ett glatt
tonfall konstatera att de kommit fram till detta tillsammans.

Elsa – uppmärksamhetsfokus och design
Elsa räcker frekvent upp handen för att besvara Kerstins frågor under de
introducerande och avslutande momenten av NO-lektionerna. När Elsa ges
tillfälle att besvara lärarens frågor levererar hon de svar som läraren förväntar. När läraren genomför en demonstration söker Elsa en plats i Kerstins
närhet. Elsa har blicken riktad mot läraren, materialet och följer de instruktioner som Kerstin ger. Hon har ofta ögonkontakt med läraren. Lärarens
yttranden, det material och innehållsliga objekt som presenteras bär mening
för Elsa. Under genomförandet av laborationerna tillsammans med Magnus,
tar Elsa oftast ledningen. Sådana initiativ kan innebära att det är Elsa som
själv inleder det konkreta genomförandet av laborationen, men det kan också
innebära att hon stiger åt sidan och uppmanar kamraten att inleda arbetet
med experimentet. En sådan uppmaning kan yttras med en handrörelse eller
ett leende. När hon anser att det är hennes tur sker en sådan förändring
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genom en tydlig gestik, en handrörelse som markerar att något ska ske,
vilket leder till att hennes bordskamrat lämnar över genomförandet till
henne.
Elsa är ganska fåordig i sina kommentarer under laborationerna men
skrattar och ler ofta. Under de gemensamma genomgångarna i slutet av Nolektionerna är det oftast Elsa som levererar de slutsatser som läraren eftersträvar att samtliga barn ska ha kommit fram till. Elsa för längre resonemang
som inkluderar orsak och sammanhang vilket visar att hennes meningsskapande präglas av en process där hon avläser specifika detaljer i experimenten och tolkar förändringar, i relation till de av läraren avsedda slutsatserna. I samspelet med sin bordskamrat under genomförandet av laborationerna synkroniserar Elsa sin gestik med kamraten utan några verbala
kommentarer. Hon vet vad och när hon ska genomföra olika skeenden i
experimenten och under ett par laborationer verkar det också som att Elsa
vet varför de olika skeendena ska genomföras och omskapar de meningar
som de olika experimenten avser.

Magnus – uppmärksamhetsfokus och design
Magnus riktar uppmärksamheten mot de innehållsliga objekten som introduceras av Kerstin. Han riktar omväxlande blicken mot Kerstin och mot
kamraterna under de introducerande momenten av NO-lektionerna. I samarbetet med Elsa inväntar han oftast Elsas initiativ och inleder det konkreta
genomförandet av laborationerna utifrån hennes direktiv. Elsas handlingar
bär mening för Magnus. Han riktar blicken mot Elsa och söker ögonkontakt
med henne inför och under tiden som de genomför det konkreta arbetet i
laborationerna. Under genomförandet av laborationerna noterar Magnus
omedelbart när förändringar sker. Kännetecknande är hans spontana reaktioner som yttras med höga utrop, leenden och skratt. Vid några tillfällen
förekommer Magnus sin bordskamrat med att uppmärksamma och konstatera förändringar i en laboration. Magnus är fåordig under genomförandet av
laborationerna och i sina svar på de frågor som läraren ställer. Hans mimik
och gestik är desto mer talande i arbetet med de olika uppgifterna. Han lutar
sig fram och riktar blicken mot det objekt som behandlas och synkroniserar
sina rörelser med sin kamrat under genomförandet av laborationerna.
Magnus meningsskapande kännetecknas av att omskapa de av läraren
introducerade förevisningarna av hantering av materialet.

Simone – uppmärksamhetsfokus och design
Simone räcker ofta upp handen för att svara på lärarens frågor under de
gemensamma genomgångarna på NO-lektionerna. Hon lyssnar på Kerstins
presentationer och följer Kerstins rörelser med blicken. Lärarens verbala
yttranden, rörelser och val av innehållsligt objekt bär mening för Simone.
Under gemensamma genomgångar då Kerstin uppmanar barnen att samlas
runt ett bord eller vid en station ses Simone oftast placerad nära läraren. Hon
har ögonkontakt med Kerstin och när en kamrat besvarar en fråga riktar hon
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blicken och vrider kroppen i riktning mot kamraten. Under utförandet av
laborationerna kan Simone ta ledningen och initiativet till händelseförloppet.
Det sker genom att hon placerar sig centralt, framför det laborativa materialet och börjar utföra experimentet. Vid en annan station kan hon överlämna initiativet till en kamrat genom att placera sig vid sidan av kamraten.
När laborationerna genomförs händer det att Simone nyskapar mening med
ett annat innehållsligt fokus än det av läraren avsedda, tillsammans med sina
kamrater. Ett sådant exempel är episod L12 då plastpåsen omvandlas till att
representera en ballong och fylls med luft till bristningsgränsen. När läraren
ställer frågor riktar Simone oftast uppmärksamheten mot själva proceduren
av genomförandet. På frågan ” – Vad hände?” svarar Simone med att återge
konkret vad som faktiskt hände med det material som hon och kamraterna
har hanterat. I L12 sker det när hon svarar att böckerna ramlade av plastpåsen. Hon relaterar också skeendet till att hon blåste ”jättehårt”. Att
Simones uppmärksamhet riktas mot konkreta skeenden i laborationerna
yttras också med gestik. Simone är lyhörd för Kerstins nyanseringar när hon
ställer frågor avseende de innehållsliga objekten. Vid sådana tillfällen förändras ofta Simones mimik och hon blir allvarlig, samtidigt som hon levererar ett svar som hon antar motsvara det läraren förväntar. Simone talar förhållandevis lite med sina kamrater under genomförandet av laborationerna
men skrattar desto mer. Hon gestikulerar, pekar, skrattar och lutar sig fram
med blicken riktad mot det laborativa materialet. Hennes meningsskapande
ger uttryck för glädje.

Oskar – uppmärksamhetsfokus och design
Oskar riktar uppmärksamheten mot innehållsliga objekt och material som
Kerstin introducerar. Han räcker upp handen när han avser att besvara frågor
som Kerstin ställer. I materialet är det synligt att Oskars samspel med sina
kamrater ter sig olika beroende på vem det är han samarbetar med. Sådana
skillnader är synliga i episoderna K11 och L12. I episod K11 samarbetar
Oskar med Daniel och Simone observerar de båda pojkarnas genomförande
av laborationen. I genomförandet sker en synkronisering av Oskars gestik i
relation till Daniels. Outtalat placerar Oskar sina händer runt flaskans nedre
del och Daniel placerar sina händer ovanför Oskars händer, runt flaskans
mellersta del. Med mimik och verbala yttranden som består av olika ljud
förefaller det som att Oskar förväntar ett bättre resultat i laborationen om de
trycker händerna hårt runt flaskan. Oskars initiativ åtföljs av Daniel. Samtidigt följer Oskar Daniels rörelser och har en kontinuerlig ögonkontakt med
honom. De resultat som följer av deras gemensamma strävan under laborationen noterar Oskar med glada och höga utrop. I episod L12 agerar Oskar
på ett annat sätt i samspelet med Simone och Shia. Nu placerar han sig vid
sidan av Simone och följer hennes handlingar när hon tar initiativet för att
genomföra laborationen. Här följer Oskar de initiativ som Shia yttrar under
tiden som Simone genomför experimentet. När Shia ändrar innebörden av
innehållsligt objekt skrattar Oskar och riktar blicken mot Shia. Samtidigt
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uppmärksammar han Simones gestik. När hon börjar pressa ut luften ur
plastpåsen finns en tendens till att Oskar försöker att hindra henne. Med ett
tonfall som är skarpt och bestämt säger Oskar hennes namn. När hon strax
därefter upprepar experimentet håller Oskar glatt skrattande för öronen i
väntan på att plastpåsen ska smälla, som sker när en ballong fylls med luft
till bristningsgränsen. Det är till ett sådant händelseförlopp som Oskar
relaterar skeendet när Kerstin ansluter till gruppen och ställer frågor rörande
laborationen. Oskars meningsskapande kännetecknas av att han riktar uppmärksamheten mot det material som erbjuds och de av läraren planerade
aktiviteterna. Under genomförandet av laborationerna präglas hans engagemang av glädjefyllda yttranden. Med höga glada utrop klargör han förändrade skeenden i experimenten. I samspelet med kamrater präglas hans
agerande av att såväl omskapa som nyskapa mening inom ramen för de
erbjudna naturvetenskapliga aktiviteterna.

Daniel – uppmärksamhetsfokus och design
Daniel har sin plats vid bordet som är placerat med det längsta avståndet till
katedern. Hans plats är vid den bortre kortänden av bordet sett i relation till
katedern och där Kerstin oftast genomför de introducerande momenten av
NO-lektionerna. Daniel får relativt ofta frågor av Kerstin trots att han inte
räcker upp handen. Vid sådana tillfällen försöker han att besvara frågorna
men kan också tala om att han inte vet svaret. När han talar i de större
gemensamma sammanhangen sker de verbala yttrandena med ett lågt röstläge. Hans svar kännetecknas av att vara relativt fåordiga och det är sällan
som Daniel för ett längre sammanhängande resonemang kring de innehållsliga objekt som Kerstin avser att han ska redogöra för. Daniels meningsskapande kännetecknas av att han följer Kerstins instruktioner. Han lyssnar
till de anvisningar som Kerstin ger och genomför laborationerna enligt de
anvisningar som Kerstin har gett. Hans engagemang präglas av en intensitet i
genomförandet av laborationerna och det händer att han glömmer bort att
hans bordskamrat Shaham ska inkluderas och ges utrymme för att konkret
genomföra experimentet. Ett sådant exempel synliggörs i episod L13. Under
tiden som Daniel genomför experimentet inkluderar han Shaham genom att
rikta blicken mot honom och med glada utrop dela sina upplevelser med
Shaham. Ett annat sätt att skapa mening blir påtagligt i samarbetet med
Oskar och Simone i episod K11 då han genomför experimentet tillsammans
med Oskar. I det skeendet synkroniserar Daniel sin gestik med Oskar och
samspelet präglas av nyskapande hantering av materialet. Kännetecknande
för Daniels engagemang är att han är fåordig och fokuserar det konkreta
genomförandet av laborationerna. Han tar oftast initiativet i genomförandet
och det förefaller som att han glömmer både tid och rum under tiden som
han bearbetar materialet i de laborationer som har planerats av läraren.
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Jesper – uppmärksamhetsfokus och design
Jesper uppmärksammar såväl specifika detaljerade företeelser av innehållsligt objekt som skeenden som händer mellan kamraterna under NOlektionerna. Han riktar stundtals blicken mot Kerstin samtidigt som han har
något annat för händerna. När han lyssnar på Kerstins instruktioner kan han
samtidigt ta sönder en tändsticka eller gnida med suddgummit på bordet. Om
en kamrat skrattar till vrider Jesper omedelbart på huvudet och riktar blicken
mot kamraten. Det förefaller som att inget undgår Jesper under lektionerna.
När Kerstin samlar barnen vid ett bord för en demonstration av ett experiment försöker Jesper att placera sig nära Kerstin. Han besvarar ofta Kerstins
frågor utan att räcka upp handen och kan också avbryta Kerstin med egna
frågor. Det händer även att Jesper frågar efter förtydliganden instruktioner
vilket Kerstin får redogöra för i samband med genomförande av experimenten. I samarbetet med Lina kan Jesper ta initiativet och ledningen i aktivititen
men han kan också medverka i aktiviteten utifrån Linas initiativ och ledning.
I sådana stunder präglas Jespers meningsskapande av en följsamhet. Han
riktar uppmärksamheten mot Linas rörelser och bistår henne med uppmuntrande kommentarer under hennes genomförande av experimentet. I
sådana kommentarer är Jespers tonfall mjukt och glatt. Han skrattar ofta.
Samtidigt som Lina genomför experimenten riktar Jesper sin uppmärksamhet mot kamraterna som genomför laborationer i deras närhet. Om det
hörs glada utrop vid en station intill vrider Jesper på huvudet och sträcker på
sig för att se vad som händer. Skrattande tar han del av kamraternas
aktiviteter och har samtidigt sitt engagemang kvar i samspelet med Lina.
Utan några verbala kommentarer vet Jesper när han konkret ska ta över
laborationen. Med blick, gestik och mimik kommunicerar Lina och Jesper
med varandra och det förefaller som att Jesper vet när och vad han förväntas
att göra. Såväl Kerstins val av material och innehållsliga objekt som Linas
och kamraternas förehavanden bär mening för Jesper.

Lina – uppmärksamhetsfokus och design
Under gemensamma genomgångar när Kerstin uppmanar barnen att samlas
vid ett bord är Lina snabbt på plats och ses oftast intill Kerstin. Kommer en
kamrat och visar att hon vill stå nära Kerstin tar Lina ett steg åt sidan för att
bereda plats åt kamraten. Hon följer Kerstins rörelser med blicken och
lyssnar på Kerstins introduktioner under NO-lektionerna. När Lina avser att
besvara en fråga som Kerstin ställer räcker hon upp handen. Kerstins val av
material och innehållsligt objekt bär mening för Lina. Hon ler ofta och
fokuserar blicken mot Kerstin. I genomförandet av laborationerna arbetar
Lina tillsammans med Jesper och följer såväl Jespers som lärarens instruktioner. Lina svarar i linje med innebörden av de frågor som läraren ställer.
Hon svarar konkret och redogör för vad hon och Jesper gjort och för det som
händer i experimentet. Ett exempel är episod M 24 som relaterar till
experimentet då Lina och Jesper utforskade lufttryck. Lina får två frågor
samtidigt av läraren och frågorna rymmer olika innebörder. Den ena frågan
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som läraren ställer behandlar vad som hände i experimentet. Den andra
frågan som kommer i direkt följd utan att Lina fått besvara den första,
behandlar varför böckerna rörde sig. Lina är konkret i sitt svar. Hon anger
vad de har gjort, att de blåste i sugröret. Därefter klargör hon att böckerna
åkte av. När Kerstin frågar vad som hände och varför böckerna välte svarar
Lina med låg röst att det ”blåste” och ”så åkte böckerna bort”. Kännetecknande för Linas svar är att hon oftast besvarar Kerstins frågor med
utgångspunkt i konkreta skeenden och iakttagelser som hon gör under
laborationerna. Linas meningsskapande präglas av ett omskapande av de
innehållsliga objekten som ska behandlas i enlighet med de instruktioner
som ges av läraren.

Shaham – uppmärksamhetsfokus och design
Shahams meningsskapande kännetecknas av intensiv uppmärksamhet som
kommer till uttryck i blick, gestik och mimik. Han följer Kerstins instruktioner under tystnad och deltar i NO-lektionerna utifrån de direktiv som ges
av Kerstin och av hans bordskamrat Daniel. När Kerstin samlar barnen vid
ett bord eller en station står Shaham oftast i utkanten av barngruppen. Vid
flera tillfällen har han svårt att se det material och experiment som Kerstin
introducerar. Det leder till att Shaham försöker att komma nära och mycket
av hans tid går åt till att finna en så bra placering som möjligt i sådana
sammanhang. Det sker exempelvis i episod L6 då han är ett av de barn som
kommer sist fram till bordet där Kerstin har en genomgång av lufttryck.
Samtidigt som Shaham har blicken riktad mot Kerstin och barometern söker
han en plats där han kan se barometern ordentligt. Kamraterna har bildat en
halvcirkel intill den del av bordet där Kerstin har lagt fram materialet. När
Shaham söker en plats klättrar han över stolar som står bakom ett par av
kamraterna. Han går fram och tillbaka bakom Kerstin och hoppar upp och
ner och försöker finna ett tomrum mellan kamraternas huvud för att se
barometern. När han inte lyckas återvänder han till platsen som är utmed
bordets ena långsida. Här lutar han sig fram över bordet och lyssnar intensivt
på Kerstins genomgång av barometerns funktion. I samarbetet med Daniel
inväntar Shaham genomgående kamratens initiativ. Episod L13 är exempel
på hur han leende uppmuntrar Daniels genomförande av laboration. När det
så blir dags för Shaham att utföra det konkreta handhavandet sker det utifrån
de instruktioner som läraren förmedlat. Shahams meningsskapande kännetecknas av en fokuserad blickriktning och distinktion i hantering av materialet som finns till förfogande för att genomföra olika experiment. I Shahams
svar på lärarens frågor yttras en reflektion i relation till en slutsats. När han
svarar på Kerstins fråga om vad som händer och varför exempelvis böckerna
åker av, redogör han inte för vad han har gjort utan relaterar skeendet i
laborationen till luft.
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Ideationell metafunktion

Med stöd i ett läromedel planerar och genomför läraren temaarbetet om luft
under NO-lektionerna i F-1 Jupiter. Samtliga barn i årskurs 1 deltar i arbetspassen medan barnen i den integrerade förskoleklassen engageras i andra
aktiviteter. Varje lektionstillfälle är noggrant planerat och förberett av
läraren, enligt de föreskrifter som läromedlet anger. Med utgångspunkt i de
förslag på innehållsliga objekt som läromedlet anger väljer läraren bland
olika förslag på aktiviteter. För varje lektionstillfälle designar läraren olika
iscensättningar med en variation av experiment som behandlar luft. När
barnen kommer in i klassrummet för att starta lektionen har läraren dukat
fram det laborativa materialet och inleder lektionerna enligt ett kontinuerligt
återkommande mönster. Föregående veckas lektionsinnehåll repeteras och
med utgångspunkt i lärarens frågor redogör barnen för sina erfarenheter. Om
det uppstår några tveksamheter kring de slutsatser avseende de innehållsliga
objekt som barnen redogör för leder läraren resonemanget vidare tills det
svar som förväntas av läraren levereras av barnen. Om ett sådant svar uteblir
förtydligar läraren själv resonemanget och anger det förväntade svaret, innan
hon går vidare och introducerar det för dagen aktuella innehållsliga objektet.
Barnen följer lärarens introduktioner och besvarar de frågor som hon ställer
enligt den ordning som läraren gör gällande. I vissa situationer markerar
barnen genom att räcka upp handen och inväntar lärarens bekräftelse för att
besvara frågan, i andra situationer signalerar läraren med en nick, en öppen
hand i riktning mot barnet eller med en blick att ett barn förväntas att
besvara frågan.
I de exempel som redovisas ovan visar att temaarbetet behandlar observation och utforskande av luft, lufttryck, varm och kall luft. Iscensättningen
av introducerande moment som läraren avser ska behandlas under en lektion
iscensätts på olika sätt från ett tillfälle till ett annat. Under en lektion kan
flera iscensättningar presenteras som variation på det aktuella innehållet av
läraren. Iscensättningarna kännetecknas av att läraren riktar barnens uppmärksamhet mot hur olika experiment ska genomföras och att de ska iaktta
vad som händer. De materiella läroresurserna utgörs av olika föremål som
barnen känner till och har använt i andra sammanhang. I vissa avseenden kan
läraren förtydliga att de nu ska använda läroresurserna på ett annat sätt än
vad som är brukligt. När barnen genomför experimenten framgår det att
barnen oftast har uppmärksamheten riktad mot användning av materialet i
enlighet med lärarens instruktioner men avvikelser sker. Analysen visar att
barnen skapar sig en överblick av temaarbetets innehållsliga objekt. Under
de veckor som temat genomförs blir det tydligt att barnen har uppmärksammat specifika aspekter som rör luft.
Interpersonell metafunktion

Under NO-lektionerna är det läraren som inledningsvis hanterar och
introducerar det material som ska användas i barnens eget utforskande.
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Läraren är mest verbalt aktiv i vissa moment medan barnen bereds ett ökat
handlingsutrymme i de moment då de ska genomföra experimenten.
Aktiviteterna skiftar och läraren anger vad barnen ska göra och när. De
introducerande och under vissa arbetspass uppföljande samlingar samt
avslutande momenten genomförs i samlad barngrupp. Läraren leder samtalet
genom att berätta och ställa frågor. Här är det framför allt en av flickorna
som visar att hon uppmärksammar de förväntade svaren till frågorna som
läraren ställer. De laborativa aktiviteterna genomförs av barnen enligt
lärarens anvisningar. Läraren anger vem eller vilka som barnen ska arbeta
tillsammans med, vilken uppgift de ska börja arbeta med, i vilken ordning
som uppgifterna ska genomföras och hur lång tid barnen har till förfogande
för att genomföra de olika experimenten. Under de gemensamma
introducerande momenten då läraren samlar barnen kring ett bord är det
framför allt tre flickor som oftast syns i hennes närhet. Flickorna placerar sig
tätt intill läraren och har också en kontinuerlig ögonkontakt med henne.
Oavsett vilka frågor som barnen ställer håller läraren kvar sitt fokus kring
temaarbetets innehållsliga objekt, luft. Om samtalet tenderar att handla om
något annat leder läraren barnens uppmärksamhet i riktning mot det som hon
avser att de ska behandla. Lärarens iscensättningar och initiativ är således
utgångspunkten för barnens utforskande. Det innebär att barnen har ringa
möjligheter att påverka innehållet i de naturvetenskapliga aktiviteterna.
Under tiden som barnen genomför de experiment som läraren introducerar
blir det synligt att några barn tar ett inledande initiativ och på det viset
påverkar kamraternas genomförande av experimenten.
Analysen av språkbrukens didaktiska funktioner visar att beledsagande
språkbruk dominerar hos läraren och barnen under NO-lektionen. Atmosfären i klassrummet kännetecknas av glädje och intensitet i genomförandet
av de olika experimenten. Läraren är mycket aktiv under lektionspassen med
språkbruk som karaktäriseras av att vara instruerande, beledsagande och
prövande. Hon introducerar temaarbetet och varje arbetspass, följer barnens
utforskande och avbryter barnen för att stödja deras experimenterande om
det förefaller som att de inte har uppfattat hur experimentet ska genomföras.
Under tiden som läraren leder aktiviteterna beledsagar barnen henne med
leenden, blick och gestik. De besvarar lärarens frågor enligt den ordning som
regler för samvaron påbjuder. I analysen framgår en relativt jämn fördelning
av barnens språkbruk. Det framgår en viss nyansering som innebär att en av
flickorna framträder i högre utsträckning än sina kamrater. Läraren ber just
den här flickan att besvara ett antal av frågorna under de gemensamma
genomgångarna, vilka oftast besvaras på ett sätt som ligger i linje med
lärarens förväntade svar.
Barnens samarbete och genomförande av uppgifterna kännetecknas av att
de turas om att ta initiativ och utmärkande för händelseförloppet är att det
sker under glada utrop och hög ljudnivå. Det är en helt annan ljudnivå än
under de lärarledda momenten av NO-lektionerna. Höga utrop ljuder i
klassrummet och barnens skratt hörs från olika håll. Med en blick eller
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placering klargörs vem som tar det inledande initiativet av genomförandet.
Analysen visar ändå en skillnad mellan de olika grupperingarna. I två olika
parkonstellationer förefaller det som att samma barn tar initiativet i det
konkreta genomförandet av experimenten. I de andra parkonstellationerna
sker detta initiativtagande som en växelverkan mellan barnen. Oavsett hur
initiativtagandet sker yttras turordningen aldrig verbalt mellan barnen. Under
tiden som barnen arbetar med laborationerna tar läraren del av deras
upplevelser. Kerstin går från den ena gruppen av barn till den andra. Vid
varje grupp gör hon ett kort uppehåll och försäkrar sig om att barnen inte har
något problem med att genomföra experimentet. Nu tar läraren del av
barnens upplevelser och delar deras glädje. Skrattet är nära och leende
lyssnar Kerstin på barnens redogörelser när de berättar om sina iakttagelser.
Under tiden som barnen genomför laborationerna händer det att barnen
associerar det innehållsliga objektet till en företeelse som inte läraren avser
ska vara i fokus. När sådant meningsskapande sker lyssnar läraren på barnen
och delar oftast barnens iakttagelser men ställer därefter frågor som riktar
barnens uppmärksamhet mot det innehåll som är lärarens syfte med laborationen. Under tiden som läraren deltar i barnens utforskande lyfter hon fram
aspekter som rör vad som händer i experimentet och i samarbetet mellan
barnen. Hon är noga med att påtala att samtliga barn ska genomföra
experimentet och erinrar också barnen om vikten av att ställa materialet i
ordning till nästa grupp. När barnen berättar om sina iakttagelser och
oväntade resultat i experimenten kan Kerstin låtsas som att hon blir
förvånad. Tonfallet förändras och hennes yttranden ger intrycket av att hon
är lika undrande som barnen över förloppet i experimentet.
De avslutande momenten av NO-lektionerna leds av Kerstin som uppmanar barnen att dela sina upplevelser och iakttagelser med varandra.
Möjligheten som erbjuds barnen att uttrycka sitt kunnande är verbal och
Kerstin fördelar ordet mellan barnen. Utifrån lärarens instruktioner redogör
de barn som läraren riktar frågan till och som kan behandla vilken station de
anser var roligast. Det innebär att ett fåtal barn ges möjlighet att tala om sina
upplevelser och iakttagelser. De barn som bereds möjlighet talar på så vis för
samtliga barn i gruppen. I samband med att barnen redogör för sina upplevelser ställer läraren frågor som rör det innehållsliga objektet. En
återkommande fråga är: ” – Vad hände?” och i barnens svar finns två olika
innehållsaspekter. Flera barn talar i det här sammanhanget om vad de har
gjort konkret, vilket kan härledas till de lärarledda introduktionerna av
laborationerna. När läraren introducerar laborationerna är det med särskilt
fokus på vad barnen ska göra och hur de ska hantera de materiella
läroresurser som erbjuds. Då barnen i slutskedet av lektionen relaterar sina
svar till konkreta göranden leder det till att läraren ställer följdfrågor. Ofta
tystnar barnet och då lämnar läraren över frågan till ett annat barn som
räcker upp handen. Ett par av barnen levererar omedelbart det svar som
läraren förväntar. Läraren bekräftar barnets svar direkt med ett leende och
nickar, för att därefter lämna det aktuella samtalsämnet.
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Textuell metafunktion

Helheten i NO-lektionerna och temaarbetet om luft hålls samman av läraren
och de uppgifter som hon har valt med grund i ett läromedel. Varje
arbetspass följer ett mönster som innebär gemensamma introduktioner då
barnens uppmärksamhet riktas mot de innehållsliga objekt som ska behandlas i relation till luft, ett varierande utbud av laborationer och fokusering av
innehållsliga objekt som påvisar olika egenskaper av luft. Lärarens iscensättningar bereder barnen möjligheter till meningsskapande med material som
de känner till sedan tidigare men som de använder på ett nytt sätt för att
skapa mening om luft. Barnens meningsskapande ramas in av lärarens
instruktioner, material och tid. De visar engagemang för uppgifterna och de
innehållsliga objekten genom gestik, och verbala yttranden. Samtidigt pågår
ett meningsskapande som rör gemenskapen mellan barnen som genomför
uppgifterna tillsammans, läraren och barnen samt hela barngruppen i årskurs
1. Läraren betonar samhörigheten och gemenskapen i barngruppen genom
att lyfta fram att de kommer fram till resultat tillsammans och vikten av att
alla barn ska genomföra experimenten.

Sammanfattning
Det här kapitlet har behandlat barns meningsskapande i naturvetenskap. Som
Selander och Kress (2010) förklarar kan meningsskapande, liksom lärande,
förstås som kreativa handlingar där barnen om- och nyskapar de representationer de introduceras till. I de exempel som presenterats ovan synliggörs
sådana omskapande och nyskapande aktiviteter vilket här ses som förändring, om än i begränsat avseende som relaterar till varje enskilt tillfälle.
Då barnen transformerar information och skapar representationer är det ett
uttryck för hur barnen orienterar sig mot de naturvetenskapliga objekt som
lärarnas arrangemang kan erbjuda och bearbetar desamma tillsammans med
kamrater, lärare eller i egen regi till ett objekt med andra innebörder. På så
vis kan meningsskapande och lärande diskuteras i termer som två sidor av
samma aktivitet. Enligt Selander och Kress (2010) förstås lärande som skillnaden mellan meningsskapande representationer vid två olika tidpunkter.
Sådana skillnader framgår av utfallet i ovanstående analyser. Här synliggörs
förändringar i barns meningsskapande. I analyserna går att urskilja hur barn
tar sin utgångspunkt i befintliga och erbjudna representationer, gör ett urval
av för dem centrala enheter och fogar samman dessa till liknande eller nya
representationer. Analysen visar på barns sätt att bearbeta och re-designa
information och att de när så sker gör det inom samma medium eller med de
redskap som har introducerats av förskollärarna och läraren. På så sätt visar
barnen sitt lärande genom transformationer och teckenskapande aktiviteter.
Analysen lyfter fram att barns meningsskapande inte endast sker i relation
till de av förskollärarnas och lärarens på förhand uppsatta mål. Därmed
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menar jag att tecken på lärande kan skönjas i alla de val som barn gör och i
deras representationer som visar att och hur de har förstått de naturvetenskapliga objekt som lärarna introducerat. På Galaxen handlar den naturvetenskapliga aktiviteten om ett innehållsligt objekt som iscensätts med
föremål som bland annat har en särskild koppling till lek och barnens
närmiljö i förskolan. Analysen av barnens meningsskapande visar att barnen
identifierar och reflekterar över det innehållsliga objekt som förskolläraren
introducerar men i barnens transformationsprocesser skapas andra representationer med andra meningar. Barnens meningsskapande kan under de inledande momenten kopplas till det av förskolläraren introducerade innehållsliga objektet men de hittar andra strategier som leder till att innehållsligt
objekt förändras och andra meningar skapas under tiden som de arbetar med
materialet. När det gäller barnens meningsskapande i naturvetenskap på
Vintergatan, visar resultatet att förskollärarens val av läroresurser, bildmaterial och sången har betydelse för barnens förståelse av temaarbetet som
en sammanhängande helhet. De barn som har valt att delta i förskollärarens
planerade aktiviteter visar att de har uppmärksammat lärandesammanhangens tematik och deras begreppsanvändning förändras över tid. De identifierar träd och knoppar i sin närmiljö.
De naturvetenskapliga aktiviteterna på Kometen, med lärandesammanhang som tar utgångspunkt i några av barnens frågor tenderar att framstå
som mer osammanhängande i barnens meningsskapande. Barnen visar i
olika hög grad att de uppfattar lärandesammanhangens logik och erbjudande
om mening. I fråga om förskollärarnas iscensättningar är det möjligt att dra
slutsatsen att de avser att ta tillvara och skapa intresse hos barnen. Deras
meningserbjudanden framstår dock som relativt fragmentariska i de exempel
som har analyserats och det förefaller som att de är svåra att nyttja för ett
flertal barn i barngruppen. NO-lektionerna i F1-Jupiter är iscensatta som ett
temaarbete om luft, vilket utgör grund för ett gemensamt engagemang kring
specifika frågor och läroresurser. Här handlar det om iscensättningar med av
läraren förberedda och tydliga anvisningar kring föremål varav flertalet är
väl kända av barnen. Samtliga barn som erbjuds de naturvetenskapliga
aktiviteterna visar att de uppfattar temaarbetets meningserbjudanden.
Resultatet visar att några barn väljer att bortse från lärarens instruktioner och
hittar andra strategier för att skapa mening i olika laborationer, genom att
hantera redskapen på andra sätt. Barnen som deltar i de naturvetenskapliga
aktiviteterna på de två förskoleavdelningarna, i förskoleklassen och skolans
årskurs 1 visar i olika hög grad att de uppfattar lärandesammanhangens logik
och mening. I fråga om iscensättningar är det möjligt att dra slutsatsen att
moment med fokus på laborationer och utforskande aktiviteter medverkar till
att ta tillvara på barnens intresse, då barnen kan utforska innehållsliga objekt
mer fritt. Uppföljande moment som meningsskapande resurs för att ta tillvara barns meningsskapande i naturvetenskap visar sig vara mer outnyttjad. I
de läromiljöer där sådana moment ingår guidar läraren barnen genom att
ställa frågor kring det kunskapsinnehåll som de avser ska behandlas under
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arbetspasset. Det är således framför allt förskollärarnas och lärarens
intressen som dominerar då barn skapar mening i naturvetenskap.
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7 Meningsskapade, design och transformation

I detta kapitel sammanfattas och reflekteras kring de resultat som framträtt i
kapitel 5 och 6. För tydlighetens skull följer strukturen i det här kapitlet
avhandlingens övergripande disposition och behandlar i tur och ordning de
resultat som framkommit i fråga om läromiljöernas design och barns
meningsskapande i naturvetenskap. I det här kapitlet förs resonemanget
utifrån det syfte och forskningsfrågor som studien utgått ifrån och de teman
som är centrala i avhandlingen: meningsskapande, design, transformation
och institution.

Barnen och läromiljöernas design
Analysen av läromiljöernas design utgick från forskningsfrågan på vilka sätt
som läromiljöer designas i naturvetenskapliga lärandesammanhang. Jag har
intresserat mig för verksamheternas övergripande organisation, inom- och
utomhusmiljöer och för hur förskollärare och lärare väljer att arrangera
naturvetenskapliga aktiviteter samt representera naturvetenskapliga innehållsliga objekt. I enlighet med den multimodala och designorienterade teori
som används i detta avhandlingsarbete inbegrips de former som väljs i denna
fråga, då mening produceras och kommuniceras utifrån flera aspekter än
enbart det innehåll som förs fram med olika resurser för representation. I
analysen fokuserades därför hur lärandesammanhangen konstruerades
utifrån de tre metafunktionerna som återfinns i alla texter och som berör hur
mening skapas genom textens olika kvaliteter. I analysen togs även de
sociala och kulturella sammanhang, som de naturvetenskapliga aktiviteterna
skapas inom, och som både förskollärarna och läraren representerar och
arbetar med, i beaktande.
Läromiljöer som resurs för meningsskapande

I övergripande termer kan Galaxen, Vintergatan, Kometen och F-1 Jupiter
beskrivas som verksamheter där barnen har eget handlingsutrymme i sitt
meningsskapande inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Samtidigt kan
barnens handlingar ses som uppmuntrade eller styrda av lärarnas design av
lärandesammanhangen. Lärarnas iscensättning av naturvetenskapliga
lärandesammanhang hör samman med vissa förutsättningar för verksamheten, vilket kan relateras till den institutionella inramningen där lärarnas
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handlingsmönster formas av tidigare erfarenheter från liknande situationer
och som inte behöver motiveras. Den institutionella inramningen kan
därmed ses som styrande för såväl lärarnas som barnens meningsskapande.
När barnen kommer till Galaxen, Vintergatan, Kometen och F-1 Jupiter,
möter barnen läromiljöer som kan sägas vara en plats för aktiviteter, som
bidrar till att forma rummen och dess betydelser. De förskole- och skolmiljöer som här studerats har planerats av arkitekter och inredningsarkitekter
som skapat läromiljöerna för vissa syften, vilket realiseras av förskollärare,
lärare och barn där sociala relationer och handlingar som är mer eller mindre
målinriktade påverkar hur olika resurser används (Selander & Kress, 2010).
I förskolorna har barnen flera rum, utrymmen och mängder av semiotiska
resurser i såväl inom- som utomhusmiljön till sitt förfogande. Inomhusmiljön karaktäriseras av läroresurser som utgörs av bland annat leksaker,
böcker, pussel, spel, bildmaterial och datorer. På förskolegården finns en
omfattande uppsättning av redskap för utomhuslek samt närheten till
skogsområden. I förskoleklassen har barnen mindre utrymmen i
inomhusmiljön till sitt förfogande vilket även gäller för barnen i årskurs 1. I
förskoleklassen och på de båda förskoleavdelningarna utgör den närliggande
skogen och vistelse i naturen ett viktigt inslag i de naturvetenskapliga
aktiviteterna som erbjuds barnen. I årskurs 1 genomförs sådana aktiviteter i
klassrummet och möjliga disponibla utrymmen i dess närhet. Sett till den
rumsliga utformningen framgår så kallade ideologiska rum vilket kan
härledas till de intressen och förförståelse som förskollärarna och läraren har
i relation till rummet. Förskollärarnas och lärarens förväntningar och
intressen är socialt inramade och avhängiga etablerade praktiker, som får sin
individuella prägel hos varje lärare. På så vis kan själva rummet och rummen
ses som en plats där något börjar och förstås som en resurs i relation till de
naturvetenskapliga aktiviteter som barnen erbjuds. I analysen framkommer
ett par intressanta aspekter rörande den rumsliga utformningen och
genomförandet av de planerade naturvetenskapliga aktiviteterna. Barnen på
de två förskoleavdelningarna har tillgång till flera rum i inomhusmiljön med
en mängd läroresurser och de naturvetenskapliga aktiviteterna genomförs
inomhus men förläggs också kontinuerligt till utomhusmiljöer. Med stigande
ålder krymper dimensioneringen av barnens inomhusmiljö. I skolan finns en
avsaknad av lekredskap och barnens del av rummet framgår tydligt genom
det sätt som möbler, bilder och redskap är placerade. Den främre delen av
klassrummet tenderar att vara lärarens del av rummet, vilket markeras med
katederns placering och redskap som utgörs av böcker och material som
utgör resurser för läraren. Barnens bilder är publicerade i den bakre delen av
rummet och här finns också material som avses utgöra resurser för barnen.
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Förutsättningar för barns deltagande i naturvetenskapliga
aktiviteter

En faktor som framkommer i analysen är att de olika skolformernas övergripande organisation för verksamheterna får betydelse för vilka barn som
ges möjlighet att delta i aktiviteterna. På en förskoleavdelning och i skolans
årskurs 1 har barnens ålder betydelse för deltagandet. Förskoleavdelningen
har organiserat verksamheten utifrån olika erbjudanden för barn inom
specifika åldersgrupper en förmiddag i veckan. En konsekvens av en sådan
organisation är att endast fyra barn deltar i de av förskolläraren planerade
naturvetenskapliga aktiviteterna. I grundskolans årskurs 1 deltar barnen i
årskurs 1 under NO-lektionerna men förskoleklassens barn deltar inte. I de
här båda barngrupperna blir således barnens ålder ett villkor för att beredas
möjlighet till meningsskapande i de naturvetenskapliga aktiviteterna som är
planerade av förskolläraren och läraren. På den andra förskoleavdelningen
deltar barnen utifrån eget val och sitt intresse av att delta i de aktiviteter som
förskolläraren erbjuder. Andra uppgifter föreläggs samtliga barn i barngruppen att delta i. I den här barngruppen blir således barnens intresse ett
villkor för barnens möjligheter till meningsskapande i de av förskolläraren
planerade naturvetenskapliga aktiviteterna.
I förskoleklassen upprättas liknande villkor för barns meningsskapande i
och med att en av förskollärarna väljer vilket naturvetenskapligt objekt som
ska behandlas med utgångspunkt i ett par av barnens frågor, därpå erbjuds
barnen som ställt de specifika frågorna och barn som visar intresse för
aktiviteten att delta. På så vis riktar förskolläraren aktiviteten till ett par barn
och till de barn som utifrån ett eget intresse väljer att delta. Det får till följd
att de uppgifter och samtal som följer och genomförs under gemensamma
former med hela barngruppen i själva verket innebär att några barn i barngruppen har en mer grundad förförståelse för de frågor som behandlas i jämförelse med de andra barnen i gruppen. Själva iscensättningen och genomförandet av aktiviteterna på de två förskoleavdelningarna, i förskoleklassen
och grundskolans årskurs 1 kan således kopplas till att villkor som barns
ålder och visade intresse har betydelse för barns möjligheter att delta i de av
förskollärarna och läraren planerade arbetspassen.
Placering och möblering - interaktionsmöjligheter och
begränsningar

Placeras frågan om interaktion i relation till läromiljöernas design framgår
att i samtliga läromiljöer strävar lärarna efter att skapa gynnsamma möjligheter för att interagera med barnen och för att barnen ska ha möjlighet att
interagera med varandra. Utfallet av analysen visar lärarnas strategier för att
skapa närhet till barnen genom lärarnas egna placeringar i nivå med barnen
och att använda cirkeln respektive halvcirkeln som form då barnen samlas,
för att samtliga deltagare ska kunna ha ögonkontakt med varandra, höra det
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som sägs och se det som visas. Förskollärarna sitter ofta tillsammans med
barnen på golvet.
Klassrumsmiljön kan sägas begränsa sådana möjligheter. Själva rummet är
litet till ytan i relation till möbleringen. De ovala och runda borden,
väggfasta bänkar, bokhyllor, skåp och katedern är skrymmande möbler och
lämnar inga större golvytor till barnens och lärarens förfogande. Det innebär
också att interaktionsmöjligheterna mellan barn och lärare begränsas då
läraren står placerad framför katedern eller går mellan de olika borden.
Samtidigt begränsas barnens möjligheter till interaktion med sina kamrater
som är placerade vid andra bord i rummet. Barnen får ofta vrida på kroppen
och på huvudet för att kunna se läraren och sina kamrater. I analysen
framgår att läraren introducerar NO-lektionen på olika sätt genom att samla
barnen i sin närhet i cirkel eller halvcirkel, vilket ger ökade interaktionsmöjligheter. Gemensamt för samtliga lärare är att de arbetar tillsammans
med och nära barnen som deltar, under tiden som de naturvetenskapliga
aktiviteterna genomförs. Under arbetspassen i skogen kännetecknas förskollärarnas arbetssätt av att röra sig snabbt mellan barn som visar sitt intresse
och ta del av deras utforskande. I årskurs 1 karaktäriseras lärarens arbetssätt
av att vara i ständig rörelse mellan de olika parkonstellationerna och liksom
förskollärarna ta del av barnens utforskande samtidigt som hon ställer frågor
som fokuserar specifika aspekter, i relation till de innehållsliga objekten som
hon avser ska behandlas.
Resursskapande med välkända ting och läromedel

Sett till de naturvetenskapliga aktiviteterna och mening som skapas genom
läroresurser i de olika läromiljöerna visar resultatet att läroresurserna hämtas
till stor del från barnens närmiljö och kan kopplas till deras vardagsliv
utanför förskola- och skolvardagen. På en förskoleavdelning används olika
ting som barnen kan förväntas ha kunskap om sedan tidigare och utgörs av
legoklossar, hårspänne, mynt etc. I det lärandesammanhang som barnen
inkluderas i är samtliga föremål således impregnerade med meningspotentialer, sociala normer och innebörder. Legoklossar leker och bygger barnen
med, hårspännet har sitt användningsområde liksom myntet. När föremålen
så ska användas för att undersöka om de flyter eller sjunker utgör de läroresurser för det specifika sammanhanget, vilket ger det naturvetenskapliga
objektet dess innebörd och kan också förändras.
Liksom leksakerna och de sedan tidigare välkända föremålen kan erbjuda
möjligheter för barns meningsskapande i den naturvetenskapliga aktiviteten
kan läromedel och objekt som hämtas från naturen erbjuda andra. I förskoleklassen används olika läroresurser såsom fågelböcker, flora, uppstoppad
gröngöling, fågelvingar och klor på ett sätt där barnens frågor ofta leder
samtalet men som förskolläraren ändå vinklar mot specifika aspekter som
framstår som centrala för de objekt som behandlas. I analysen framkommer
att specifika läromedel bildar utgångspunkterna för iscensättning av
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naturvetenskapliga aktiviteter på en förskoleavdelning och i grundskolans
årskurs 1. Dessa läromedel är anpassade för en social praktik och erbjuder i
enlighet med denna praktik vissa ramar för vad som är centrala begrepp och
för själva ämnesuppfattningen. På förskoleavdelningen sker genomförandet
av de naturvetenskapliga aktiviteterna med återkommande inslag av en sång
där benämningarna av trädens knoppar sker på ett lekfullt sätt och kopplat
till mänskliga egenskaper, vilket genomsyrar förskollärarens begreppsanvändning då barnen genomför de erbjudna aktiviteterna. Under temaarbetet används begreppen kontinuerligt och dess innebörd gestaltas också i
de tredimensionella figurerna som samtliga barn på förskoleavdelningen får i
uppgift att tillverka. Förskollärarens användning av särskilda benämningar
på olika träd och knoppar blir på så vis vägledande för hur barnen ska
benämna träd och knoppar. Liknande omständigheter visar utfallet av
analysen i grundskolans årskurs 1 där lärarens begreppsanvändning ligger
nära de naturvetenskapliga begrepp som läromedlet föreskriver. Här leder
läraren barnen mot en specifik begreppsanvändning i relation till de aspekter
av luft som hon valt att fokusera. De läromedel och läroresurser som
används av förskollärarna och läraren blir på så vis förebilder för förskollärarna och läraren hur barnen ska benämna trädens knoppar, olika naturvetenskapliga företeelser som kopplas till luft och särskilda egenskaper som
utmärker olika fåglar. Här finns således förväntningar på vad barnen ska
behandla, hur de ska benämna olika företeelser och uttrycka sin förståelse.
De leksaker, föremål som hämtas i barnens närmiljö, objekt från naturen och
läromedel som används är således läroresurser som formas i det sociala
samspelet och får sina innebörder och relevansmarkörer i detta samspel.
Därigenom utvecklar de olika läromiljöerna en tradition av accepterade
förhållningssätt och aktiviteter där varje aktivitet innebär en prövning och en
omförhandling av mening och innebörd. De läroresurser som används på de
två förskoleavdelningarna, i förskoleklassen och i grundskolans årskurs 1 har
således en koppling till den kultur som omgärdar dess resurser.
Detta betyder att iscensättning och genomförande av de olika naturvetenskapliga aktiviteterna är inbäddade i sociala och kulturella förskola- och
grundskolepraktiker. I den meningen är de semiotiska resurserna inte
neutrala utan nyttjandet och förståelsen av desamma är bundna till specifika
naturvetenskapliga praktiker och traditioner, så kallat situerade. På så vis blir
läroresurser som brukas i de läromiljöer som studerats ovan, styrda av och
styrande för sociala aktiviteter då naturvetenskapligt innehåll behandlas. En
slutsats som kan dras utifrån de fyra läromiljöernas design är att den
institutionella inramningen har en avgörande betydelse för vilka barn som
bereds möjlighet att delta i aktiviteterna och hur barnen kan skapa mening.
Med ett sådant antagande som grund blir det rimligt att argumentera för att
såväl läromiljöernas övergripande design som lärarnas design för lärande
skapar villkor och förutsättningar för barnen att skapa mening i frågor som
behandlar naturvetenskapliga kunskapsområden.
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Meningsskapande, transformation och representation
Avhandlingens andra och tredje forskningsfråga behandlar hur barn skapar
mening och vilka interaktionsmönster som kan urskiljas i de studerade
lärandesammanhangen. I min framställning kommer jag att drista mig till att
ta med andra aspekter än de som redovisats i tidigare kapitel i samband med
analysen av de tre metafunktionerna. Jag finner att analysen inte till fullo
lyfter fram den poängrikedom och sprängkraft som jag finner i materialet.
De tre metafunktionerna (Halliday, 1978; 2004) har tidigare kritiserats för att
vara producentinriktade och att tolkningen blir strukturellt förutbestämd,
utan att ge utrymme för kreativitet (Björklund Boistrup & Selander, 2009;
Inslulander, 2010). En sådan diskussion förs av van Leeuwen (2005) som i
en analys av vuxnas användning av leksaker visar hur en sådan aspekt kan
lyftas och beaktas i analyser, där användarnas användningsområde särskilt
beaktas. Ett exempel utgörs av hur föräldrar använder en leksak som
producerats för spädbarn. Leksaken utgörs av mjuka figurer som länkats
samman med varandra. Barnet ligger ned och föräldern håller leksaken i
händerna ovanför barnet. Här synliggörs hur användandet av leksaken sker
på olika sätt. En förälder skakar figurerna ovanför barnets huvud och gör
olika ljud medan en annan förälder sjunger samtidigt som hon leker ”tittut”
med figurerna. Van Leeuwens poäng är att de semiotiska resurserna
uppmuntrar till viss slags användning men användarna dvs. föräldrarna följer
inte de av producentens ”avsedda sätt att använda” som leksakens design
implicerar. Istället finns det såväl nya möjligheter som hinder i föräldrarnas
användning vilket producenterna för leksaken troligtvis inte kunnat förutse.
Jag menar att det förhåller sig på liknande sätt i de lärandesammanhang som
har studerats i den här avhandlingen, där lärarna och barnen är både styrda
och fria att skapa mening.
Förskollärarna och läraren iscensätter naturvetenskapliga aktiviteter som
avser att rikta barnens uppmärksamhet mot ett specifikt innehållsligt objekt
utifrån sina val av läroresurser med grund i den lokala historien och
naturvetenskaplig diskurs. Lärarnas iscensättningar rymmer ett antal kreativa
aspekter. De väljer att använda material som i vardagslag brukas för andra
ändamål, introducerar och leder de naturvetenskapliga aktiviteterna. Barnen
följer i hög grad lärarnas uppmaningar och identifierar de meningar som
erbjuds. När de så på egen hand och tillsammans med sina kamrater ska
utforska de naturvetenskapliga företeelserna framkommer den kreativa
aktiviteten som utgörs av hur barnen skapar organiserade principer att ta sig
an lärosituationen och dess resurser. På så vis har analysen av metafunktionerna som genomförts inte bidragit till att lyfta fram de nyanser och
dynamik som finns i datamaterialet avseende barns meningsskapande i
naturvetenskap. Som en följd av detta vill jag drista mig till att lyfta fram
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den kreativa dimensionen i transformationsprocessen. Kopplat till detta hör
att barnen har inte enbart ett intresse av att uttrycka sig om de naturvetenskapliga innehållsliga objekten som de blir introducerade till utan även
att tas på allvar i sitt ”görande”, här och nu.
Meningsrotation och analogier

Resultatet visar att barns meningsskapande i naturvetenskap kännetecknas av
en dynamisk meningsrotation, vilket innebär att olika meningar representeras
samtidigt genom en kontinuitet av nya iscensättningar, som tolkas, transformeras och om- eller nyskapas till nya representationer. I en tillbakablick på
föregående kapitel visar analysen hur de fyra barnen på Galaxen prövar sig
fram under det introducerande momentet av arbetspasset. Förskollärarens
representation behandlar framför allt specifika begrepp som kopplas till
specifika föremål. Det gemensamma utforskandet under det introducerande
momentet innebär att barnen ska gissa först och därefter iaktta vad som
händer när de släpper ned ett föremål i vattnet, vilket kan härledas till ett
naturvetenskapligt arbetssätt. Två av barnen brukar de av förskolläraren
introducerade begreppen. Det framkommer att de centrala begrepp som
aktiviteten avser inte är helt självklara för barnen att använda till en början
men under arbetspassets förlopp kan vi följa att ett par av barnen använder
begreppen, med allt större säkerhet (A9). Under det här arbetspasset tar
bland annat ett av barnen initiativet till att urskilja tyngd då han trycker ned
en tygbit under vattenytan (A12). Under det fortsatta händelseförloppet då
barnen bereds möjlighet till eget utforskande, förändrar barnen det av
förskolläraren avsedda innehållsliga objektet och den naturvetenskapliga
aktiviteten börjar handla om helt andra naturvetenskapliga företeelser.
Barnen använder de semiotiska läroresurser som förskolläraren erbjudit för
aktiviteten och skapar nya iscensättningar som leder till nya representationer.
En av flickorna tar initiativet till ett konstruktionsbygge, vilket sker i
samverkan med två av hennes kamrater (A17, A18). I meningsskapandet
visar barnens yttranden (gestik) på utforskande som innebär att de urskiljer
höjddimensioner. Därutöver urskiljer de också symmetri mellan de föremål
som de använder i konstruerandet av ett torn. De klassificerar legoklossar
och andra mindre leksaksfigurers former, jämför föremålen och balanserar
dem för att konstruktionen ska bli stabil och hög. De tre barnens
meningsskapande sker med yttranden som utgörs av blick, gestik, höga utrop
och skratt.
Parallellt med de tre barnens konstruktionsbygge nyskapar ett annat barn
mening genom användandet av den lilla plastburken, för ett helt annat ändamål än vad det producerats för och det ändamål som förskolläraren
introducerat och representationen som hennes tre kamrater konstruerar (A17,
A18). I flickans meningsskapande kan vi följa hur hon upptäcker sambandet
mellan vattennivå och mängden av föremål i vattnet. Genom att följa hennes
gester och hur hon använder plastburken som läroresurs synliggörs
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transformationen i hennes skapande av en ny iscensättning och representation. Meningsskapandet ter sig inledningsvis som relativt planlöst påfyllnad av vatten i plastburken och att hon häller ut vattnet slumpmässigt. I det
fortsatta händelseförloppet organiserar flickan sina handlingar och inväntar
de tre kamraternas förehavanden. De tre kamraternas nyskapade representation kan därmed ses som meningsbärande för den här flickans skapande av
ny mening. De meningar som skapas av barnen på Galaxen utgörs av
analogier, dvs. barnen skapar andra innehållsliga objekt i motsvarighet till
det av förskollärarens representerade naturvetenskapliga objekt. Analogier
som är ekvivalenta det innehållsliga objekt förskolläraren har representerat.
Meningsrotation och analogier framträder även i barnens meningsskapande på Kometen. Förskollärarens narrativa användande av läroresurserna kan vi exempelvis konstatera i representationer av olika fåglar i de
naturvetenskapliga aktiviteterna på Kometen. Förskolläraren berättar om
hästmyror och spillkråka för barnen samtidigt som han specifikt framhåller
boken som viktig läroresurs. Han kopplar berättelserna till bilder i faktaböcker, sagan och till egna upplevda erfarenheter (D2). Med utgångspunkt i
några av barnens frågor arrangeras naturvetenskapliga aktiviteter som
erbjuds samtliga barn i förskoleklassen. Antalet barn som deltar skiftar
mellan olika aktiviteter och när möjligheten till eget val av deltagande
erbjuds är det för det mesta endast ett fåtal barn som engagerar sig i de
arrangemang som förskolläraren leder. Hos en av flickorna visar det sig att
fritidsaktiviteter tillsammans med familjen får betydelse för hennes argumentation kring frågan om det kan vara bävrar som åstadkommit spåren runt
stubben. Med verbala yttranden klargör hon att det inte är möjligt att spåren
kan ha åstadkommits av en bäver. I flickans yttranden framkommer hennes
kunnande som rör bävrars livsvillkor. Det finns inget vattendrag i närheten
av det skogsområde som de befinner sig i (C15). Liknande yttranden
uttrycks av andra barn som ideligen avbryter förskolläraren med frågor som
rör såväl identifiering av egenskaper, dess funktion och livsvillkor hos olika
djur som barnen refererar till. Även i detta sammanhang synliggörs barns
meningsskapande som analogier, hur de skapar mening genom att söka och
finna egenskaper hos djur som kan ha orsakat spåren runt stubben. De analogier som framträder i barns meningsskapande handlar om existentiella motsvarigheter till de av förskolläraren representerade innehållsliga objekten.
I de lärandesammanhang som har analyserats framkommer svårigheten
för såväl barnen som förskolläraren att hålla samman situationen. Flera idéer
som barnen ger uttryck för tenderar att hamna i periferin under samtalet.
Förskolläraren leds av några av barnens intressen och några av barnen leds
av förskollärarens och andras intressen. I de deltagande barnens engagemang
kan vi följa kreativiteten under transformationsprocessen. Oavsett vilket
fokus som förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet mot tenderar
barnens intresse att ideligen fokusera andra aspekter som rör existentiella
aspekter i relation till de innehållsliga objekten som representeras. Mats
hinner knappt med att besvara en fråga förrän nästa fråga levereras vilket
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innebär att även de här lärandesammanhangen karaktäriseras av
meningsrotation som leder till andra representationer än de som introducerats av förskolläraren. Utfallet av analyserna indikerar liknande
händelseförlopp i samtliga barngrupper och naturvetenskapliga aktiviteter
som här studerats. Transformationsprocesserna kännetecknas av meningsrotation och barns skapande av mening genom nya iscensättningar och
representationer som utgörs av ekvivalenta och existentiella motsvarigheter
till de innehållsliga objekt som förskollärare och lärare representerar i de
olika lärandesammanhangen. Sådana motsvarigheter kan behandla såväl
hanteringen av tillgängliga redskap som verbala yttranden som på något sätt
visar på gemensamma nämnare i relation till de innehållsliga objekt som
behandlas.
Tecken på lärande – virvlande lärovägar

På Vintergatan kan barns meningsskapande i naturvetenskap ses som
omskapande av de av förskolläraren introducerade representationer av
trädens knoppar. Kännetecknande för förskollärarens användning av läroresurserna är att hon berättar om de olika knopparnas egenskaper för barnen
och påtalar förstoringsglasens funktion samtidigt som hon visar hur barnen
ska använda de två förstoringsglasen. Samtidigt sker ett nyskapande i
barnens iscensättningar av innehållsligt objekt. Ur informationen och de
läroresurser som erbjuds av förskolläraren skapar barnen mening som handlar om att hantera ett förstoringsglas, vilket visar på kunnande av
förstoringsglasets funktion. De skapar också mening genom att identifiera,
beskriva och benämna trädens knoppar som de finner i den närliggande
utomhusmiljön. Under tiden som temaarbetet genomförs blir det tydligt att
hanteringen av förstoringsglasen blir allt mer självklar, vilket jag tolkar som
att barns kunnande yttras som procedurkunskap. Barnens transformationsprocesser och representationer kan närmast ses som ”virvlande lärovägar”
vilka utgörs av meningsrotation där barnen leds av andras intressen och av
eget engagemang. Under temaarbetets genomförande över tid visar utfallet
av analysen att barnen alltmer identifierar och benämner olika träd i
förskolans omgivande utomhusmiljö. Det förefaller som att en av flickorna
har kännedom om det aktuella temat sedan tidigare och att hon över tid
håller fast vid och benämner träd och knoppar enligt korrekta konventioner
medan hennes kamrater benämner trädens knoppar i enlighet med den
terminologi som introduceras av förskolläraren (F15, I24). Under temaarbetet introduceras barnen till naturvetenskapligt arbetssätt som kan
härledas till observation för att identifiera och beskriva egenskaper hos olika
träd och knoppar. Förskollärarens användning av läroresurserna karaktäriseras av en narrativ framställning. Hon kopplar det innehållsliga objektet
till egna personliga erfarenheter och associerar olika träd och buskar till sin
hemmiljö (F4). Hos barnen visar det sig att denna narrativa framtoning får
betydelse för barns meningsskapande. Barnen relaterar också träd och
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knoppar till tidigare erfarenheter och söker dess egenskapers motsvarigheter
till specifika upplevelser som de har gjort i andra sammanhang. Förskolläraren beskriver exempelvis alens knopp som vass och poängterar att man
kan sticka sig på den. Denna association leder till att en av pojkarna genast
poängterar att man börjar blöda (F15). Temats representationer som gestaltas
av förskolläraren ger avtryck i barnens yttranden. Utöver identifiering av
träd och knoppar framgår kreativa aspekter som handlar om att barnen
upplever trädens knoppar med alla sina sinnen och där känseln i upplevelsen
av knoppar förefaller att vara en central aspekt. Att en knopp kan kännas
vass tydliggörs i förskollärarens representation, men vi kan också följa hur
en pojke med en försiktig gest rör sina fingrar över rönnens knopp (I 24). I
de narrativa framställningarna som representeras av såväl barn som
förskollärare skapas analogier av expressiv karaktär.
Liknande resultat framträder då barnen skapar mening i användning av de
läroresurser som de erbjuds av läraren i F-1 Jupiter. De flesta föremålen som
används som resurser under NO-lektionerna är kända av barnen från andra
sammanhang och användningsområden. I barnens användning av läroresurserna framgår hur omskapande av mening kan övergå i ett nyskapande av
mening vilket framträder i barnens gestik och verbala yttranden. Här framgår
att barnen leds av eget intresse och kollektivt ansvar i genomförandet av
experimenten. Ljudnivån stegras i klassrummet och experimenten genomförs
med höga utrop och skratt. I flera exempel blir det tydligt hur barnen
synkroniserar sina gester och med en ordlös kommunikation genomför
experimentet på ett annat sätt än de anvisningar som läraren har uppmanat
dem att följa. Ett sådant exempel utgörs av samarbetet mellan två pojkar och
en av flickorna då de utforskar varm och kall luft (L18). Här sker ett omskapande av det iscensatta experimentet som läraren introducerat men i
användningen av erbjudna resurser förändrar barnen hanteringen av
materialet, vilket jag åter igen relaterar till procedurkunskap. Som genom en
tyst överenskommelse synkroniserar pojkarna sin gestik och värmer
läskedrycksflaskan på ett helt annat sätt än enligt de instruktioner som
läraren har angivit. Enligt läraren ska ett av barnen värma flaskan och de
andra ska samtidigt iaktta vad som händer med myntet. Pojkarna värmer
flaskan tillsammans och placerar sina händer parallellt med och över
varandra så att uppvärmningen av flaskan blir mer koncentrerad. De båda
pojkarnas organiserade princip och handlingsstrategi leder till att experimentet lyckas i en omfattning som i hög grad överskrider deras klasskamraters resultat i genomförandet av samma experiment. Här analyserar de
tre barnen samband mellan orsak och verkan samtidigt som de kommer fram
till en handlingsstrategi med naturvetenskaplig meningspotential.
I det uppföljande momentet av arbetspasset tenderar lärarens frågor att
fokusera resultatet av uppgiften och barnens upplevelse av experimentet
snarare än processen (L21), en så kallad produktkunskap. Uppföljningen
består av ett samtal som utgörs av att läraren ställer frågor som har ett av
läraren förväntat svar. Under den inledande delen av temaarbetet (K3) ställer
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läraren frågan hur barnen har kunnat se luften. Av exemplet framgår att en
av flickorna visar med en gest, en cirkelrörelse framför sig samtidigt som
hon försöker att finna de ord som är relevanta i sammanhanget. Flickan säger
att man ser det på luften när man blåser och att det kommer från andan.
Samtidigt som hon yttrar sitt svar verbalt andas hon ut och visar på så vis att
det är något som sker inne i hennes kropp. I sina yttranden uttrycker hon en
analogi till det svar som läraren förväntar sig. Hon har inte ännu det korrekta
begreppet som läraren accepterar som det rätta. I nästa ögonblick går frågan
vidare till ett annat barn. När ett barn har levererat det av läraren förväntade
svaret enligt de konventioner som läraren gör gällande, övergår läraren till
att tala om ett annat av de genomförda experimenten. NO-lektionerna
handlar framför allt om att genomföra de experiment som läraren
introducerar och att komma fram till de slutsatser som läraren förväntar att
barnen ska komma fram till. De lär sig att iaktta förändringar och betydelsen
av ”vad händer” i naturvetenskapliga lärandesammanhang. De lär sig också
olika aspekter i relation till luft. Den poängrikedom och sprängkraft som
finns i barns meningsskapande präglar transformationsprocesserna som kännetecknas av nya iscensättningar och representationsflöden som karaktäriseras av att vara figurativa. De gestaltar sitt kunnande med gester som
ofta synkroniseras och kännetecknas av en sofistikerad procedurkunskap.
Interaktion och erkännandekulturer

Sett till de kvalitativa meningar som hör samman med de interaktionsmönster som kunnat urskiljas vill jag här lyfta fram interaktionens betydelse
för barnens möjligheter att skapa mening och vad som erkänns som
kunnande i de studerade situationerna. Samtliga läromiljöer kan, som framgått ovan, sägas motsvara andra texters utsagor kring någon aspekt av
naturvetenskap. Barnen ges möjlighet till eget utforskande där det framgår
att barnen såväl omskapar som nyskapar representationer av innehållsliga
objekt. När det sker handlar meningsskapandet inte endast om transformation och representationer av innehållsliga objekt, här skapas också
mening som rör sociala relationer i barngrupperna. En överblick av materialet med utgångspunkt i språkbrukens didaktiska funktioner visar att beledsagande språkbruk dominerar i de lärandesammanhang som har studerats
(bilaga 2). Det säger något om den atmosfär som råder i de olika barngrupperna. Som framgått av de exempel vilka jag har redovisat i kapitel 6,
råder en atmosfär som till stor del präglas av glädje i de studerade
lärandesammanhangen.
Med den fördjupade analys som genomförts visar resultatet att vissa interaktionsmönster tenderar att återkomma i barngrupperna. Förskollärarna och
läraren i årskurs 1 dominerar kommunikationen med yttranden av framför
allt beledsagande, instruerande och prövande karaktär. Barnen gör färre
verbala yttranden än förskollärarna och läraren och jag vill koppla deras
handlingar till frågan om identitet i lärandesammanhangen. I barngrupperna
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på förskoleavdelningarna och i förskoleklassen visar några barn på initiativ
genom att såväl verbalt som icke verbalt avbryta förskollärarnas resonemang. Utmärkande för de här barnens språkbruk är att de kännetecknas av
att harmoniera förskollärarnas. I skeenden då barnen visar egna initiativ
under de introducerande momenten följer ofta förskollärarna och kamraterna
deras initiativ. I det fortsatta händelseförloppet blir det tydligt att de
meningar som just de barnen skapar, uppmärksammas av förskollärarna och
engagerar också kamraterna. Intressant i resultatet är att ett sådant mönster
inte är lika tydligt framträdande i årskurs 1. Här kan vi skönja att barnens
initiativ under gemensamma moment inte leder till att läraren avbryter sin
presentation. Läraren uppmanar istället barnen att följa med i hennes
resonemang och betonar att det är viktigt att lyssna och ta del av informationen inför de uppgifter som de senare ska genomföra. Då barnen ska
arbeta självständigt med de experiment som de ska genomföra påtalar
läraren vikten av att samtliga barn ska genomföra det konkreta arbetet med
experimentet. Utfallet av analysen visar på att ett par av barnen leds av
lärarens intressen i högre utsträckning än deras kamrater. De genomför experimenten så gott som helt enligt lärarens instruktioner. I parkonstellationen är
det framför allt en flicka som tar initiativet och instruerar sin bordskamrat i
enlighet med lärarens riktlinjer. Liknande tendenser blir synliga i en annan
parkonstellation där två pojkar samarbetar. Det är återkommande en av
pojkarna som tar initiativet, medan samarbetet mellan andra barn ter sig på
ett annat sätt. I de andra parkonstellationerna finns en alternerande
turtagning om vem som börjar med att genomföra experimentet och i vilken
ordning de ska hantera materialet. På så vis kan resultatet tolkas som att
interaktionsmönster konstitueras i samtliga läromiljöer men på olika sätt,
vilket jag menar har betydelse för barns meningsskapande i naturvetenskap.
Maktförskjutning

Sett till det resonemang som förts ovan och barns meningsskapande i
naturvetenskap, menar jag att det pågår ett meningsskapande med frågor
kring identitet på kollektiv nivå i de studerade lärandesammanhangen. En
central del i meningsskapandet utgörs av det som sker i samband med att
barnen söker efter, och synliggör intressen som delas i gruppen och kan
sägas utgöra utgångspunkter för de representationer som senare skapas.
Detta kan ses som en del i meningsskapandet där barnen genom att synliggöra sina ställningstaganden samtidigt får se hur dessa förhåller sig till
övriga i gruppen. De förslag på utgångspunkter som delas av lärarna och de
övriga kamraterna blir på så vis möjliga att arbeta vidare med. På detta sätt
söker sig barnen fram till en någorlunda gemensam grund att arbeta vidare
utifrån och som blir en kärna i den kollektiva identiteten. Den kollektiva
identiteten i de studerade lärandesammanhangen byggs upp utifrån de delade
erfarenheter som barn har i relation till de innehållsliga objekten i de
naturvetenskapliga aktiviteterna. Av resultaten framgår ett växlande mellan
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kollektivt och mer individuellt förankrad identitet. Ur detta följer att barnen
talar och handlar inom de meningsbärande handlingsmönster som de möter
och har lärt sig att använda. Resultaten i det här avhandlingsarbetet visar hur
barnen i varje stund har att förhålla sig till flera meningspotentialer som blir
betydelsefulla, egna, andras och gemensamma för de naturvetenskapliga
aktiviteterna. Det pågår ett ständigt identitetsarbete där barns identitet skapas
av andra, utifrån de föreställningar som dominerar i ett sammanhang.
Kopplat till det resonemang som förts ovan riktar lärarna sin uppmärksamhet
mot barn som bemästrar kvalitativa språkbruk som harmonierar med
lärarnas. Det leder till att några barn får en tydlig position i de naturvetenskapliga lärandesammanhangen och föranleder en maktförskjutning
mellan barnen i barngruppen. De andra barnen uppmärksammar kamraternas
initiativ i enlighet med lärarna, vilket leder till att de barnens initiativ och
frågor kan förändra sakfrågorna och händelseförloppet. Liknande mönster
kan skönjas då lärarna återkommande riktar frågorna till ett fåtal av barnen
under de gemensamma genomgångarna. De barnen tar oftast initiativet i
genomförandet av de experiment som läraren har förelagt dem att genomföra
tillsammans med sina kamrater.
Jag menar att lärarnas val av barnens placering, riktad uppmärksamhet
och till vem eller vilka de ställer sina frågor och hur de värderar barnens svar
är av betydelse för de identitetsarbeten som sker i barngrupperna. Resultatet
visar på tydliga tendenser till en rundgång där vissa barns representationer
som sammanfaller med de av lärarna förväntade, förefaller att vara centrala.
Det leder till att andra barns meningsskapande och representationer aldrig
synliggörs och förblir därmed perifera. På så vis förblir den sprängkraft och
dynamik som står att finna i barns meningsskapande i naturvetenskap
osynlig.
Design i lärande – processer av transformation som lärande

Som en avslutning av det här kapitlet behandlas forskningsfrågan: Hur kan
läromiljöernas design och barnens teckenskapande, tolkas och förstås i
termer av lärande? Den multimodala och designorienterade teorin som bildar
teoretisk utgångspunkt i avhandlingsarbetet lyfter fram kommunikationens
multimodala karaktär där kommunikation alltid sker i olika teckensystem.
Varje teckensystem bär på specifik mening och som företrädare inom
teoribildningen betonar, det finns inte bara en enda giltig betydelse eller
mening i lärandesammanhang (Kress 1997; Kress & van Leeuwen, 2001;
van Leeuwen, 2005, Selander & Kress, 2010). Analysen i det här
avhandlingsarbetet har bidragit till att ge en bred belysning av barns
meningsskapande i naturvetenskap. Ett viktigt resultat är just skildringen av
lärandets komplexitet, där lärande förstås som en social och teckenskapande
aktivitet.
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Läromiljöernas realiserade syften
I den här studien har jag lyft fram hur barnen i stor utsträckning kan, i möten
med naturvetenskapligt stoff utnyttja tidigare erfarenheter och göra val som
grundar sig på eget eller andras intresse. Resultatet visar att barns
meningsskapande i naturvetenskap sker med koppling till den lokala historia
som präglar verksamheterna. De läromiljöer som studerats utgör resurser för
barns meningsskapande. Samtliga läromiljöer är skapade för vissa syften
som realiseras av förskollärarna och läraren. I utfallet av analysen framträder
att den lokala historien och de rutiner som här utvecklats som övergripande
organiserade principer för verksamheten, blir villkor för och påverkar vilka
barn som deltar i de planerade aktiviteterna. Resultatet visar att faktorer som
rör vilka barn som ges möjlighet att delta i aktiviteterna konstitueras inom
den institutionella inramningen av lärandesammanhangen och blir på så vis
meningsbärande för barnen.
Sett till antalet barn i barngrupperna är det relativt få barn som deltar i de
lärandesammanhang som här studerats. Det hör samman med att barns
deltagande i de av lärarna planerade naturvetenskapliga aktiviteterna avgörs
av villkor så som barns ålder och visade intresse för att delta. Det är således
inte självklart att de av lärarna planerade aktiviteterna erbjuds och inkluderar
samtliga barn i barngrupperna. Rummet, möblering, barns och lärares
placering är andra faktorer av betydelse för barn meningsskapande.
Analysen visar på att placering av barn i cirkel och halvcirkel skapar mening
som innebär såväl närhet som distans till lärarna och kamraterna. I en
barngrupp innebär möbleringen av ovala bord att interaktionsmöjligheterna
begränsas och att barnen måste vrida på huvudet och kroppen för att ha
möjlighet att interagera med varandra och med läraren under introduktion
och genomgångar av de naturvetenskapliga aktiviteterna. I andra
barngrupper kan placeringen i cirkeln eller halvcirkeln innebära begränsade
interaktionsmöjligheter och här finns en tendens som visar på att barns egna
initiativ är av stor betydelse för interaktion med lärare och kamrater.

Meningsskapande, ”kulfaktor” och maktförskjutning
Gemensamt för barngrupperna är att de karaktäriseras av en stödjande
atmosfär och en ”kulfaktor”. De lärandesammanhang som studerats
kännetecknas av höga ljudnivåer med yttranden som ger uttryck av glädje
och domineras av beledsagande språkbruk. Här finns ett stödjande
engagemang hos såväl barn som lärare. Förskollärare och lärare strävar efter
att i hög utsträckning befinna sig i ögonhöjd med barnen och röstläget
präglas av ett mjukt och glatt tonfall. Sett till detta hör dock resultatet som
visar på en så kallad maktförskjutning inom barngrupperna. I tre av barngrupperna framgår en tendens av likartade interaktionsmönster. I de barngrupperna uppmärksammas vissa barns initiativ i högre utsträckning av
lärarna och kamraterna och får därmed möjlighet att påverka händelseförlopp och sakfrågor. Andra barns handlingar uppmärksammas inte i lika
hög utsträckning. Här finns ett samband som rör språkbrukens kvalitativa
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funktioner och huruvida barns språkbruk harmonierar med lärarnas. Ett
harmonierande språkbruk mellan barn och lärare förefaller leda till en högre
grad av lärarnas och kamraternas uppmärksamhet. I en barngrupp är ett
sådant mönster inte lika tydligt. Här finns en större variation i interaktionsmönstret mellan barnen vilket innebär att initiativtagande skiftar inom de
parkonstellationer som barnen arbetar i. Inom parkonstellationen kan initiativtagandet ske på ett sätt som innebär att samma barn kontinuerligt inleder
arbetet med genomförandet av experimentet och instruerar kamraten under
genomförandet. I andra parkonstellationer finns en mer jämbördig arbetsfördelning där barnen turas om med att ta de inledande initiativen och
sykroniserar sina handlingar i större utsträckning och bistår varandra under
genomförandet.

Läroresurser för meningsskapande
Resultatet visar att barnens meningsskapande är beroende av interaktionsmöjligheter och de läroresurser som lärarna använder. I förskollärarnas och
lärarens val av läroresurser vilka representeras i iscensättningarna, framgår
handlingsmönster som förefaller att vara rutiniserade och inte behöver
motiveras. I varje studerat lärandesammanhang som presenterats i tidigare
kapitel, har utfallet av analysen visat att de inledande momenten utgörs av att
förskollärarna och läraren introducerar vilka aspekter av de naturvetenskapliga innehållsliga objekten som är centrala och ska behandlas. Det
handlar här om att lärarna väljer en diskursiv utgångspunkt för vad barnen
förväntas att lära sig. Några syften med de naturvetenskapliga aktiviteterna
förmedlas aldrig till barnen av lärarna. Varje val som lärarna gör erbjuder en
viss form av mening och ställer krav på barnens förmåga att tolka och
transformera lärarnas val av läroresurser till specifik mening. Samspelet
mellan lärarna och barnen under de introducerande momenten ses som att de
söker efter ett gemensamt intresse att skapa mening kring. Här relaterar såväl
lärare som barn till världen utanför lärandesammanhangen, till de egna
erfarenheterna. De typer av erfarenheter som barnen betonar ger en bild av
hur de förstår de av lärarna representerade naturvetenskapliga innehållsliga
objekten. För att representera något med någon resurs lär barnen sig aspekter
som hör till lärarnas representationer, samtidigt som de lär sig om de
naturvetenskapliga innehållsliga objekt som representeras av dem själva. Det
är ett flöde av information som barnen har att beakta och förhålla sig till,
samtidigt som de ska urskilja vad syftet med den aktivitet och de aktiviteter
som de förväntas att engagera sig i egentligen handlar om.
I den här studien har vi sett hur barn ramar in de naturvetenskapliga
aktiviteterna utifrån sina erfarenheter. I de processer av transformation som
pågår i barns meningsskapande i naturvetenskap visar resultatet på kreativa
aspekter på lärande som kommer till uttryck i barnens vidgade och fördjupade reflektioner kring naturvetenskapliga företeelser, genom de specifika uppgifter som de arbetar med. De gör urval bland lärandesammanhangens semiotiska resurser, vilka sedan formas till nya representationer. I
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ögonblick av sekunder förändras innebörder i de innehållsliga objekten. Det
uppstår en så kallad meningsrotation, vilket visar på barnens olika intressen.
Barnen, som engagerar sig i de naturvetenskapliga aktiviteterna och de
läroresurser som erbjuds av förskollärare och lärare skapar individuellt och
tillsammans med kamrater, representationer på ett annat och ett nytt sätt; de
skapar ny mening, som utgörs av analogier och en sofistikerad procedurkunskap, vilket sällan beaktas som kunnande av lärarna. Detta meninngsskapande tolkar jag i termer av lärande. I lärandet får barnet nya redskap
som hjälper henne att lämna ett bidrag till de aktiviteter som pågår i ett
specifikt lärandesammanhang. De aspekter jag lyfter fram här kan uppmärksammas i samtliga läromiljöer, oavsett inramning och grad av formalisering.
De olika former av barns meningsskapande som framträder i studien
benämns här som analogier i termer av ekvivalenta, existentiella, expressiva
och figurativa. Ekvivalenta analogier handlar om hur barn skapar mening
och gestaltar sitt kunnande genom att koppla det de erfar till naturvetenskapliga aspekter till motsvarigheter som relaterar till de innehållsliga objekten som förskollärare och läraren representerar. I experimentet flyter och
sjunker, skapar barnen mening som motsvarar samband mellan mängden
föremål i vattnet och vattennivån, samt klassificering av storlek och form i
konstruktionsbygget. Ekvivalens framgår också i barns skapande av mening
i hantering av redskap. De använder de av förskollärarna erbjudna redskapen
på ett liknande men samtidigt ett annat sätt vilket kan leda till ett bättre
resultat i genomförandet av ett experiment. Existentiella analogier visar hur
barn kopplar de naturvetenskapliga aktiviteterna till sina personliga erfarenheter, som kan handla om livet självt i alla dess skeenden. Expressiva
analogier handlar om hur barn skapar mening och gestaltar sitt kunnande
genom att knyta an det de erfar till upplevelser, känslor och emotioner. De
ger uttryck för att fjäderdräkten är vacker, det skimrar. De utforskar hur
knoppen känns. De noterar förändringar i experiment med glädje- och effektfyllda yttranden (såväl verbala som gestikulära) som att det smäller och
plaskar. Figurativa analogier visar hur barn skapar mening och gestaltar sitt
kunnande genom att förkroppsliga erfarande. I brist på korrekta begrepp
visar barn med gestik och med hela sin kropp hur de har förstått de naturvetenskapliga innehållsliga objekten som behandlas. Att det kommer luft
(koldioxid) från lungorna visas av barnet med en cirkelformad hand- och
armrörelse från munnen till bröstet. Det verbala yttrandet ”det kommer från
andan” utrycks dessutom på utandning. En liten knopp gestaltas med en liten
fingertoppsrörelse. Att sticka sig på en knopp gestaltas med en vid
handrörelse
Resultatet visar att barns verbala yttranden som motsvarar de av lärarna
förväntade svaren har ett högt värde, uppmärksammas och erkänns som
kunnande. Att beakta lärande som teckenskapande aktiviteter genom vilka
barnen transformerar semiotiska resurser och som sedan representerar barns
förståelse, tenderar lärarna att bortse ifrån. Det innebär att många potentiella
meningar som finns att avtäcka i naturvetenskapliga lärandesammanhang
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tenderar att förbli osynliga. På så vis ges barnen inte chansen att få kommunicera själva lärandet. De erbjuds aldrig möjligheten att kommunicera processer av transformation som inkluderar kontinuerliga iscensättningar,
reflektioner, om- och nyskapande representationer, som jag med stöd i
Selander och Kress (2010) ser som tecken på lärande.
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8 Avslutande reflektion och diskussion

I det här avslutande kapitlet kommer jag inledningsvis att reflektera kring
forskningsprocessen, metod och tillvägagångssätt i forskningsarbetet. Därefter sammanfattas och reflekteras kring de resultat som framkommit i
avhandlingens olika delar, i relation till tidigare forskning. Utöver diskussionen som sådan reflekteras även kring studiens kunskapsbidrag och som en
avslutning formuleras några möjliga fortsatta studier, vilka relaterar till det
kunskapsintresse som stått i centrum för den här avhandlingen.

Reflektioner över forskningsprocessen
I denna avhandling har jag ur multimodal och designorienterad teori undersökt läromiljöers design och barns meningsskapande i naturvetenskap. I
fokus för min studie står ett antal barn, förskollärare och en lärare som
behandlar naturvetenskapliga företeelser i specifika lärandesammanhang.
Med den detaljerade analys som genomförts är det möjligt, som jag ser det,
att tala om att detta forskningsarbete hamnar inom samhällsvetenskapliga
studier på mikronivå. Mikrostudier ställer särskilda krav på etiska aspekter,
metod, analys-och tolkningsprocess och är mindre vanligt än andra förekommande studier inom forskningsfältet av barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Det kan finnas flera orsaker till detta, bland annat
kan närstudier uppfattas vara känsliga för de individer som deltar i studien.
Det kan också handla om att mikrostudier genererar stora datamängder att
hantera för forskaren (Rostvall & West, 2001; Lindgren & Sparrman, 2003).
Under det här forskningsarbetet har jag placerat in studien i en teoretisk
referensram där valda teoretiska och analytiska utgångspunkter varit ett
verkningsfullt redskap för mig, att skapa distans till mina beskrivningar och
förståelse av skeendena på ett mer övergripande sätt. Genom användning av
begreppen meningsskapande, design, transformation och institution har jag
teoretiska redskap för att förstå resultaten i ett vidare sammanhang. Det är
inte de medverkande barnen och lärarna i sig som är intressanta utan
individerna sedda som bärare av underförstådda regler, normer och värden
som vuxit fram under en längre tid och fått sin legitimitet. Händelserna i de
studerade situationerna kan inte enbart förstås och tolkas som yttranden av
personliga val. Genom valda teoretiska utgångspunkter ses istället barns och
lärares handlingar som en gestaltning av de möjligheter som erbjuds inom
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institutionen naturvetenskap, förskola, förskoleklass och grundskola, vilka
tar sig uttryck i återkommande handlingsmönster (Kress, 2003; Selander &
Kress, 2010). Således flyttas studiens fokus från de individuella handlingarna till att handla om en mer övergripande kollektiv nivå. Det innebär
att enskilda individers handlingar inte pekas ut och värderas som mer eller
mindre bra, istället förläggs orsaker och handlingar som kan förefalla mer
eller mindre rimliga till nivåer som kan bli möjliga att förändra för deltagarna inom institutionen.
För insamling av data har jag arbetat med videoregistrering och fältanteckningar. Det videodokumenterade materialet har transkriberats och
utgör grunden för analysarbetet. Fältanteckningarna har fungerat som ett
komplement till det transkriberade underlaget. Som sådant komplement har
fältanteckningarna fyllt en viktig funktion. Utöver de miljöbeskrivningar och
noteringar som jag har gjort efter samtal med barn och lärare i samband med
datainsamlingen, har jag också fört anteckningar kring olika aspekter som
jag har fäst särskild vikt vid i samband med videoregistreringen. Vid
genomläsningen av mina anteckningar har jag kunnat synliggöra de aspekter
som jag har reagerat på under arbetspassen. Det har tagit tid att bearbeta det
jag spontant upplevt och att försöka förstå vad det är som jag har reagerat på.
I den bearbetningen har fältanteckningarna och diskussioner med andra
forskare varit viktigt. Det har inte handlat om hur jag tycker att man bör
arbeta med naturvetenskap eller vad som utmärker bra eller dåliga förskollärare och lärare. Det handlar ej heller om de egna tidigare erfarenheter som
lärare i grundskolan tidiga år eller som universitetsadjunkt inom högskola
och lärarutbildning. Det jag kommit fram till att jag reagerat starkast på har
sin grund i djupt liggande rötter i egna värderingar i form av samhälls-,
kunskaps- och människosyn. Genom att läsa fältanteckningarna och föra
kontinuerliga diskussioner med forskarkolleger har jag kunnat ställa frågor
om vad det är som sker i mötet mellan barn och lärare och varför det får mig
att reagera och på så sätt har jag försökt att förstå grunden till mina reaktioner. I en sådan process av självreflektion har jag sett fördelarna med att
föra fältanteckningar. Det har gett möjlighet att synliggöra och diskutera
risken för övertolkningar. Jag har även fått möjlighet att diskutera risken att
inte kunna representera lärandesammanhangen på ett så rättvisande sätt som
möjligt. Samtidigt ser jag en svårighet i processen som utgörs av att jag kom
barnen och lärarna väldigt nära i och med att jag deltog i verksamheten som
observatör med en handhållen kamera. Det har inneburit att då jag återkommit till filmerna och transkriptionerna har jag varit påverkad av egna
minnen och även av mina anteckningar i fältdagboken.
Distans och systematik

Till en början var det omöjligt att förhålla mig distanserat till skeendena i de
filmer som jag transkriberade. Då jag gick igenom videoregistreringarna och
mina fältanteckningar uppfattade jag det som i situationen låg närmast mig
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själv. Jag reagerade känslomässigt och uppfattade det väsentliga i situationerna utifrån egna värderingar. De egna erfarenheterna blev således ett raster
för hur jag uppfattade skeenden där jag själv intog en åskådarplats. Andra
delar av händelser kom på så vis att hamna i bakgrunden och uppfattades
inte alls. Mot detta kan frågan ställas om samma videoinspelade situation
skulle uppfattas på samma sätt av en annan person. Jag menar att det
knappast förhåller sig på det sättet. Samma videoinspelade situation kommer
snarare att uppfattas på olika sätt utifrån individers erfarenheter, känslor och
värderingar. Skillnaderna i hur och vad vi uppfattar och värderar i en
situation kan inte förstås endast på ett individuellt plan. Det hör samman
med en kollektiv och social nivå. Förskola, grundskola och naturvetenskap
med dess historia, skapar hos dem som har erfarenheter av den, förväntningar på vad som är möjliga handlingar inom institutionens ramar. Ofta är
sådana förväntningar inte uttalade och påverkar vårt sätt att uppfatta det som
sker i ett videoregistrerat material. Det leder till att liknande situationer som
utspelar sig inom olika institutionella kontexter kan uppfattas och kategoriseras på olika sätt. Jag menar att sådana erfarenheter i forskningsprocessen riktar blicken mot hur viktigt det är att problematisera den så
kallade objektiviteten i ett transkriptionsarbete. En transkription är ingen
exakt representation av hur skeenden verkligen gått till, utan avspeglar
forskarens bakgrund, förståelseposition och vetenskapliga skolning.
Under det inledande analysarbetet gick jag tillbaka till videofilmerna för
jag upplevde att det dåvarande transkriberade materialet inte nyanserade de
yttranden som transkriberats. Denna återblick gjorde mig uppmärksam på
min benägenhet att fylla ut en ofta fragmentarisk verbal kommunikation. Jag
hade utan att vara uppmärksam på det lagt till och fyllt ut ofullständigt talade
satser och även gester som barnen och lärarna varken sagt eller gjort. Mina
intryck av kommunikationen var på så sätt mer fullständig än den egentligen
var. Vad jag kom att uppmärksamma var att mina egna tidigare erfarenheter
och förväntningar på möjliga händelser haft betydelse för transkriptionsarbetet. De egna tidigare erfarenheter som lärare gjorde att jag enkelt kunde
fylla i de begrepp som jag var väl förtrogen med och som fattades i en
sekvens, vilket gjorde att det var lättare att följa med i det fortsatta händelseförloppet. Jag blev därmed medveten om hur de egna erfarenheterna satte
ramar för vad jag såg och hörde. För varje gång jag har gått igenom videofilmerna har jag sett dem på ett delvis annat sätt än tidigare. Varje nytt led i
transkriptionsarbetet har gett möjlighet att upptäcka händelser som jag
tidigare inte lagt märke till. Mitt uppärksamhetsfokus har förflyttats och det
tidigare kända har hamnat i bakgrunden för de nya skeenden som framträder.
En fråga som uppkommit genom arbetet är varför jag inte har sett detta
tidigare. Varje fas i transkriptionsarbetet har lett till en mer komplex bild av
de kommunikativa skeendena under lärandesammanhangen. På så vis har
transkriptionsarbetet ingen slutlig punkt. Beslutet när det var dags att avsluta
transkriptions- och analysarbetet har såväl etisk som vetenskaplig grund.
Arbetet med transkriptionen avslutades när jag ansåg att jag nått en så
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detaljerad nivå att en fortsättning skulle kunna innebära en förskjutning av
fokus. Jag har hela tiden hållit möjligheten att återvända till videodokumentationen öppen under tolkningsarbetet, vilket har varit ett viktigt kontrollmoment.
Det är av vikt att reflektera kring hur de tolkningar jag kan göra i rollen
som forskare, skiljer sig från hur man som barn och lärare uppfattar
skeenden när man står mitt i det informationsflöde och händelser och ställs
inför en mängd snabba beslut. En betydelsefull aspekt är att vetenskapligt
arbete skiljer sig från de situationer som studiens barn och lärare är
involverade i. De resultat som uppnås i en studie kan inte på något enkelt vis
jämföras med de deltagande barnens och lärarnas upplevelser av eller i de
studerade situationerna. Analysen och tolkningarna har arbetats fram på ett
sätt som skiljer sig från de möjligheter som barn och lärare har att dokumentera och reflektera över i olika skeenden och sina handlingar. I analysen har
jag använt begrepp som hämtats från multimodal och designorienterad teori.
Med begreppen som analytiska redskap skapades en grundläggande struktur
av datamaterialet vilket bidrog till en systematisk och detaljerad analys på
olika nivåer. De tre metafunktionerna har fyllt en funktion i analysarbetet
samtidigt som de har utgjort en begränsning. I kapitel 7 redovisade jag
sådana begränsningar vad gäller de kreativa aspekterna som stod att finna i
datamaterialet. För att lyfta fram sådana kvaliteter kompletterade jag
analysen av metafunktionerna med andra analytiska redskap. De kompletterande begreppen har använts som ett raster för att fånga de komplexa
skeendena under arbetspassen. På så vis har jag delat upp studien i flera
nivåer med ambitionen att använda respektive begreppssystem där det har
sitt förklaringsvärde. I ett fortsatt forskningsarbete kan dock frågan om
användning av metafunktionerna komma att ifrågasättas. Om jag inte
kompletterat analysen med andra analytiska begrepp ställer jag mig tveksam
till möjligheten att synliggöra den dynamik som präglar de skeenden som
studerats och lyfta fram kritiska situationer där jag uppfattar maktförskjutningar och asymmetri i interaktionen mellan såväl barn som barn och
lärare. Det är en viktig fråga att lyfta fram och beakta i fortsatta diskussioner
och utvecklingsarbete.
Denna studies metodval har styrts av en önskan att producera ett datamaterial som ger möjlighet att återkomma till lärandesammanhangen och ge
olika ingångar för analyser. Metodvalet hör samman med studiens validitet
vilket handlar om hur metod kan sägas vara anpassad till studiens
forskningsfrågor, så att jag som forskare genom studien uppfyller dess syfte.
I det här avhandlingsarbetet kan den multimodala och designorienterande
teorin sägas stärka studiens validitet i och med att dess teoretiska
utgångspunkter synliggörs i metodologin. På så vis har en helhet mellan teori
och empiri skapats. De konstruktioner av data som förekommer i denna
avhandling bygger på idén att producera ett rikt och fylligt material för att ha
möjlighet att fånga olika aspekter och därmed möjliggöra en ”... upprepad
process av pendling eller alternering mellan (empiriladdad) teori och
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(teoriladdad) empiri.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 61). Forskningsprocessen kan beskrivas som en ständigt pågående djupdykning under vilken
jag gjort anhalter i empirin utifrån teoretiska förföreställningar allt under det
att jag också ifrågasatt teoretiska antaganden och på så vis genererat ett
teoretiskt-empiriskt återskapande.
De situationer som jag kritiskt har lyft fram ska inte ses som att jag anser
mig ha det riktiga svaret om hur barn och lärare borde agera. Resultatet ska
istället ses som att med hjälp av vetenskaplig systematik och distans har ett
annat och mer övergripande perspektiv på lärandesammanhangen kunnat
synliggöras, samt att representera denna kunskap i en text. Med denna
representation kan läromiljöerna, lärandesammanhangen och barns meningsskapande i naturvetenskap reflekteras mot andra kunskaper, erfarenheter och
teorier med syftet att skapa en förståelse av samtidiga skeenden på en mer
generaliserande nivå. På så sätt kan forskaren genom sitt perspektiv göra
något av det unika som sker i lärandesammanhangen kommunicerbart. I
forskningsarbetets slutskede upplever jag att valda teoretiska utgångspunkter
och analytiska redskap varit ett fruktbart redskap för att skapa distans i min
beskrivning och förståelse av skeendena på ett mer övergripande sätt.
Tolkningar och resultat som forskningsarbetet har medfört innebär för mig
ett genomgripande förändrat sätt att förstå kommunikations- och läroprocesser i såväl didaktiska situationer då naturvetenskapligt innehåll behandlas
som andra situationer där människor interagerar.
Observationen och undersökningsgruppen

Till reflektionen över forskningsprocessen hör också frågan om mitt deltagande som observatör under videoregistreringen inneburit att deltagare har
agerat på ett annat sätt än vad de annars skulle ha gjort. I studien medverkar
fem lärare och trettiosex barn i åldrarna tre till sju år. Den inledande informationen fick lärarna genom sin rektor/förskolechef. Därefter och vid den
första telefonkontakten med lärarna informerades de av mig om studiens
syfte och planerade genomförande. Efter telefonkontakten fick de ta ställning till om de ville delta genom att bli videofilmade. Efter denna kontakt
avstod en av lärarna att delta. Skälet till att inte medverka i undersökningen
var enligt läraren att det inte var aktuellt att genomföra något arbete med
naturvetenskapligt innehåll inom den period som jag avsåg att genomföra
datainsamlingen. Vid informationen till lärarna berättade jag att videofilmerna skulle transkriberas till skriven text där man inte kan se vem som
deltagit och att den texten utgör grunden för analysen. Lärarna informerades
också om att jag förde fältanteckningar och att anteckningarna utgjorde ett
komplement till videoregistreringarna. Barnen har sett delar av filmerna tillsammans med mig i anslutning till videoregistreringarna och kommenterat
dokumentationen. Lärarna har sett filmer där de medverkar, och haft möjlighet att kommentera dokumentationen.
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Min bedömning, är att det inte förekommit några speciella arrangemang
från lärarnas sida för att de medverkat i studien. Genomförandet av de olika
lärandesammanhangen i barngrupperna verkar vara väl kända för barnen.
Barnen följer såväl lärares som kamraters direktiv utan några ifrågasättanden
som skulle kunna tyda på att lärandesammanhangen iscensatts på något sätt
som de inte känner till sedan tidigare. Det kan emellertid bero på att barnen
visar en lojalitet med lärare och kamrater. En annan aspekt är huruvida min
närvaro under videoregistreringarna har påverkat barnens och lärarnas sätt
att agera. Min närvaro kan ha inverkat på ett sådant sätt att lärarna har agerat
såsom de avser att institutionens bild av hur en god lärare bör vara. I de samtal jag haft med lärare som har medverkat i studien är det två av dem som
har framhållit att de upplevt de inledande tillfällena för videoregistreringarna
som pressande. De har dock kommenterat detta med att det har handlat om
stunden innan jag har anlänt och de inledande minuterna då videoregistreringen har påbörjats. Därefter har de fokuserat på barngruppen och min
närvaro förefaller att ha upplevts som mer perifer.
Min närvaro och videoregistreringarna har uppmärksammats av barnen på
olika sätt. De barn som medverkar i studien har samtliga mött mig med
nyfikna frågor. Oavsett tidigare introduktion har jag vid flera tillfällen fått
upprepa anledningen till min närvaro. Den här upprepningen har förekommit
i samtliga barngrupper. De intryck jag erhållit utifrån arbetet med insamlingen av datamaterialet är att barnen varit intresserade av och välvilligt
inställda till min närvaro och att bli filmade. Mitt val att genomföra videoobservationen med en handhållen kamera har inneburit att jag inte lyckats
fånga samtliga barns aktiviteter i en situation samtidigt. Det har inneburit att
några barns aktiviteter hamnat utanför kameralinsens räckvidd. Under
videoregistreringarna har jag kunnat notera att min blickriktning varit minst
lika viktig som riktningen av kamerans lins. Ett sätt att förhålla mig till
barnens uttalade önskemål har varit att jag riktat blicken mot barnet som
yttrat sin vilja att bli filmad, samtidigt som jag har riktat kameran mot ett par
andra barn. Att bli observerad, videofilmad och iakttagen lämnar knappast
någon oberörd och min närvaro har självklart påverkat såväl barn som lärare.
Ett tillägg som kan göras i den här frågan är att videoobservationen pågick
under längre perioder och att jag återkom till barngrupperna och lärarna vid
upprepade tillfällen. Ett sådant tillvägagångssätt kan ha haft en gynnsam
inverkan på situationen. En fråga som kvarstår är dock om utplacerade
motorstyrda kameror och att jag inte varit närvarande under själva videoregistreringen medfört att barn och lärare agerat på annat sätt.
Som Lindgren och Sparrman (2003) skriver måste forskarens närvaro och
själva videoobservationen beaktas ur etiskt perspektiv. Mitt återkommande
deltagande som observatör innebar att jag lärde känna barnen och lärarna.
Till en början var det aldrig något barn som visade att hon eller han inte ville
bli filmad. Det framkom dock att en flicka markerade att jag inte skulle filma
henne. Den här markeringen gjorde flickan efter ett par av mina besök i
verksamheten, då vi lärt känna varandra och det är en viktig etisk aspekt att
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lyfta fram. I dagens verksamhet inom förskola, förskoleklass och grundskola
kan visuell dokumentation vara ett vanligt förekommande arbetssätt. En
konsekvens av detta kan vara att vi utgår ifrån att barnen är vana att bli
fotograferade och vara med när olika situationer videofilmas. Som forskare
kan jag aldrig avsäga mig ansvaret att beakta barns integritet. Frågan om
barns medverkan i studier måste beaktas i mötet med barnet självt.
Informationsflöde

I transkriptions- och analysarbetet har det blivit uppenbart att något anspråk
på att ha lyckats fånga alla förekommande yttranden i samtidiga skeenden
inte låter sig göras. Informationsflödet av verbala och icke-verbala yttranden
är så tät och omfångsrik att det enligt min mening är omöjligt att göra sådana
anspråk. De anspråk som kan komma ifråga handlar istället om att denna
studie lyfter fram aspekter som utifrån avhandlingens kunskapsintresse,
forskningsfrågor och valda teoretiska utgångspunkter framstår som relevanta
(Kress m.fl., 2001). Meningsskapande, design, transformation och institution
är fyra begrepp som är centrala i den här undersökningen. Det har varit
viktigt att genomföra datainsamlingen i de läromiljöer som barnen erbjuds
och är delaktiga i. Valet av undersökningsgruppen har varit strategiskt med
utgångspunkten att det skulle finnas en viss spridning av förskolor, förskoleklass och grundskola samt informanternas ålder och kön. Informanternas
sociala bakgrund har däremot inte varit ett centralt kriterium eftersom det
inte är individerna och de enskilda skolmiljöerna som är centrala för mitt
kunskapsintresse utan hur de representerar en institution i förändring där
olika former av kommunikation gestaltas i handling.
Min avsikt har varit att med kritisk blick fördjupa diskussionen kring
barns meningsskapande i naturvetenskap. Analyserna i föreliggande studie
ger, sett i relation till liknande studier som behandlat mer avgränsade delar,
en mer detaljerad bild av hur barn skapar mening utifrån de läromiljöer och
läroresurser som erbjuds dem. Resultaten i studien lyfter fram en mångfacetterad bild av de komplexa skeenden som barn och lärare är involverade
i. Om undersökningen genomförts med exempelvis en enkät eller intervju
hade sådana beskrivningar knappast varit möjliga att åskådliggöra. I studiens
resultat har jag kunnat visa på kvaliteter i olika och unika lärandesammanhang, som i en förlängning kan ha betydelse för diskussionen kring
barns meningsskapande i naturvetenskap.
Att närma mig barns perspektiv

Bryman (2002) lyfter fram att kvalitativa forskare uttrycker en vilja att
uppfatta det som händer i en social verklighet på samma sätt som de som
lever i den verklighet som studeras. En sådan vilja kan leda till att forskaren
blir så engagerad att hon eller han identifierar sig med de individer som
deltar i studien och tappar bort syftet med undersökningen och sin roll som
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forskare. Sett till min egen yrkesbakgrund med många års yrkeslivserfarenhet inom grundskolans tidiga år skulle det kunna finnas en sådan risk.
Genom teoretiska redskap och analytiska begrepp som delvis formulerats i
förväg och delvis formulerats under tiden som forskningsarbetet pågått, har
jag försökt förstå de lärandesammanhang som barn, förskollärare och lärare
befinner sig i och därmed skapat en bild av hur barns meningsskapande i
naturvetenskap kan tolkas och förstås. Med en sådan utgångspunkt har mitt
intresse riktats mot hur, som Bryman förklarar, människor lever sina liv.
Enligt Bryman betonar en kvalitativt inriktad forskare kontextens betydelse
då resultat presenteras och ofta poängteras också varför-frågor och förklaringar. Intresset för situationens och institutionens betydelse för lärande
är centralt inom den teoretiska referensramen som det här avhandlingsarbetet
vilar på (Selander 2008; Selander, 2009; Selander och Kress, 2010). Forskningsfrågorna är inriktade mot på vilka sätt som läromiljöer designas, hur
barn skapar mening i naturvetenskap och hur läromiljöernas design och
barns meningsskapande kan tolkas och förstås i relation till lärande. Det är
mot denna bakgrund jag i kommande avsnitt väljer att diskutera avhandlingens resultat med grund i vilka konsekvenser som läromiljöernas design
samt barns och lärares handlingar kan ha för barns meningsskapande i
naturvetenskap. Innan jag inleder diskussionen vill jag även säga något om
att närma mig barns perspektiv och generalisering.
Som Qvarsell (2001) betonar är själva begreppet perspektiv mångtydigt
och kan vara svårgripbart. Med en självkritisk blick och det faktum att jag
valt bort att intervjua barnen, saknas barnens egna röster i studien. Sett till de
resultat som studien genererar menar jag ändå att barnens röster framkommer ur min röst, forskarens som med öppnande teoretiska begrepp försökt
tolka och förstå det som framstår som tydligt i barns meningsskapande i
naturvetenskap. I ett fortsatt forskningsarbete kommer videodokumentation
att vara viktigt, men kan komma att kompletteras med intervjuer. En annan
komplettering som framstår med stor sannolikhet är valet av ”stimulated
recall”, vilket innebär att återföra videoregistreringen till barnen och låta
dem ge uttryck för sitt erfarande av de skeenden som har dokumenterats (jfr
Alexandersson, 1994). Ett sådant tillvägagångssätt kan ge möjlighet till att
lyfta fram barns röster på ett annat sätt än vad jag har gjort i den här studien.
De teoretiska begrepp som jag har introducerat i det här avhandlingsarbetet
(meningsskapande, design, transformation, institution) har varit meningsfulla
och användbara som öppnande teoretiska begrepp. De har bidragit till
möjligheten att identifiera, tolka och förstå läromiljöernas design samt interaktionsmönster mellan såväl barn som barn och lärare. De har gett möjlighet
till att tolka och förstå hur barn skapar mening i naturvetenskap, vilket jag
menar är generaliserbar kunskap. Genom den multimodala och designorienterade teoretiska förankringen och begreppsapparaten som introducerats
samt tolkningen av resultatet blir det också möjligt att uttala något om den
vidare kontexten.
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Design för lärande – barns meningsskapade i
naturvetenskap
De resultat som framkommit i det här avhandlingsarbetet pekar på flera
meningspotentialer som står att finna i barns meningsskapande inom
naturvetenskapliga kunskapsområden och det finns mycket att diskutera. Jag
har valt att rikta avhandlingens avslutande reflektioner mot några av de
huvudsakliga resultat som framkommit i studien. För att tolka och förstå
studiens resultat utgår jag från antagandet att mänskliga handlingar präglas
och formas av traditioner i en historisk process (Fleck, 1930; Douglas 1986,
Hodge & Kress, 1988). När barnen kommer till förskoleavdelningen,
förskoleklassen och skolan och möter naturvetenskapliga lärandesammanhang finns regler för vad som är socialt accepterat, språkliga uttryckssätt
som utgör förståelsehorisonter och handlingsmönster som konstituerats,
legitimerats, reproduceras och bevaras över tid. Det finns ett gemensamt sätt
att tänka och att genomföra specifika aktiviteter som med Flecks
(1935/1997) terminologi benämns tankestil. De människor som tillsammans
delar ett sätt att tänka kring vissa företeelser, formar ett tankekollektiv. Inom
naturvetenskapliga kunskapsområden kan bl.a. arbetssätt som till exempel
genomförande av experiment, betoning på lärande av begrepp parallellt med
synsätt som berör barns lärande, ses som sådana tankesystem som på olika
sätt styr tankar om naturvetenskap och påverkar handlingar i naturvetenskapliga lärandesammanhang (Conezio & French, 2002; Johnston, 2005;
Gallas, 2005; Sjöberg, 2005). Sådana synsätt leder till att förskollärare och
lärare inte tänker hur eller vad som helst utan institutionen naturvetenskap i
förskola och grundskola, påverkar vad som är möjligt att tänka och handla.
Inom institutionens historia utvecklas synsätt, begrepp och språklig praktik,
som blir styrande för vad som uppfattas vara ett riktigt sätt att handla. En
utgångspunkt för min analys av läromiljöernas design och barns meningsskapande i naturvetenskap är att handlingar och upplevelser alltid formas av
lärarnas och barnens tidigare erfarenheter. När lärarna agerar under de
studerade lärandesammanhangen förefaller det som att handlingarna är givna
i situationen och knappast behöver motiveras. Arbetspassen följer ett givet
mönster där vad som sägs och görs förefaller vara givet. Av resultatet
framkommer att på vilket sätt något sägs eller görs kan ha en större betydelse
än vad som sägs. Inom forskning av andra lärandesammanhang som
exempelvis musik inom frivillig musikundervisning (Rostvall & West, 2001;
West, 2008; Kempe & West, 2010) förs en liknande diskussion. I flera
studier av 30-talet musiklärare i olika skolformer och på olika nivåer
framkommer att lärarnas förhållningssätt och synsätt på musikundervisningen kan kopplas till ett tidigare auktoritärt samhälle där barnens
perspektiv sällan vägdes in. Historien och de rutiner som utvecklas påverkar
såväl förskollärare och lärare liksom alla oss andra i hög grad utan att vi
tänker på det. Som Kempe och West skriver ”Man kan säga att nuet upplevs
med gårdagens ögon. De historiskt framväxta handlingsmönstren påverkar
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oss så det blir svårt att tänka sig att göra på något annat sätt” (Kempe &
West, 2010, s 146).
Organisatoriska principer och dess villkor

Läromiljöernas design som rör organisatoriska principer, påverkar vilka barn
som bereds möjlighet att delta i de naturvetenskapliga aktiviteterna.
Resultatet visar att det på en förskoleavdelning är barnens ålder som avgör
om barnen deltar i aktiviteterna. En konsekvens av en sådan organisatorisk
princip är att av alla de barn som ingår i barngruppen deltar endast fyra barn
i de av förskolläraren planerade naturvetenskapliga aktiviteterna. Sådana
aktiviteter sker på en bestämd tid i veckan, vilket innebär att barnen med det
begränsade tidsutrymmet också har ett begränsat handlingsutrymme. Här
sker ingen uppföljning av barnens meningsskapande i naturvetenskap, vilket
leder till att barnen lämnas för att dra egna slutsatser (Fleer, 2008). Barnens
eget upptäckande tas för givet och de ges inte möjlighet att kommunicera de
naturvetenskapliga representationer som de producerar. På den andra förskoleavdelningen är det barnens inflytande som spelar roll om barnen deltar
eller inte. Barnens egna val att delta utgör grunden för deras deltagande i de
naturvetenskapliga lärandesammanhangen. Det får till följd att vissa barn
deltar kontinuerligt medan andra barn genomför enstaka uppgifter som
förskolläraren tilldelar dem. På så vis konstituerar barnens inflytande villkor
för deras delaktighet vilket är ett resultat som inte återfinns inom tidigare
forskning.
I förskoleklassen är det några barns intressen som bildar utgångspunkt för
de aktiviteter som planeras av de båda förskollärarna. Av resultatet framkommer att barn med lyckad kommunikation i relation till förskolläraren
innebär högre grad av uppmärksamhet från såväl förskollärare som från
kamrater. En konsekvens av sådana utgångspunkter är att ett fåtal barn
engagerar sig i de naturvetenskapliga aktiviteterna och får sina intressen
tillgodosedda. Det leder till att barns eget visade intresse utgör ytterligare ett
villkor för att delta i planerade naturvetenskapliga aktiviteter. I
avhandlingens inledande kapitel lyfter jag fram en diskussion som förs av
Jidesjö, Oscarsson, Karlsson och Strömdahl (2009) som menar att undervisning i naturvetenskap endast tillgodoser intresset hos en minoritet av
eleverna i grundskolans högre årskurser och att det får konsekvenser för val
till vidare studier inom naturvetenskap och teknik. De resultat som
presenteras i det här avhandlingsarbetet visar att det inte är självklart att alla
barns intressen beaktas av lärarna under de allra tidigaste åren inom
utbildningssystemet. Som det framkommer utgör barns eget intresse ett villkor för att överhuvudtaget beredas möjlighet att delta i de naturvetenskapliga
aktiviteterna. En förklaring till detta relateras åter igen till en historiskt
präglad verksamhet.
I tidigare styrdokument som till exempel Barnstugeutredningen
(SOU1972:26) utgår resonemanget från utvecklingspsykologisk teori276

bildning där Piagets (1896-1980) stadieteorier tillsammans med andra
utvecklingspsykologiska teoribildningar framstår som tongivande för de
pedagogiska förhållningssätt som förespråkades. Förskollärarnas planering
skulle vara väl genomarbetad men det var barnens intressen som skulle vara
avgörande för vad och när ett visst innehåll togs upp för behandling. I
Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) finner vi ett
processinriktat arbetssätt där själva arbetsprocessen ansågs vara målet.
Temaarbetet framstod som av förskollärarna i förväg definierat uppnåendemål för barnens utveckling och lärande. Liknande formuleringar var rådande
för grundskolans lärare i tidigare läroplaner. Jag menar inte att lärarnas
förhållningssätt och synsätt på barns lärande är i rakt nedstigande led från
styrdokument, men det förefaller som att en historisk tradition präglar de
verksamheter som medverkar i det här avhandlingsarbetet.
De specifika situationer i olika skolformer som studerats i den här
avhandlingen inramas av en skolkultur, en plats, en tid och naturvetenskapliga kunskapsområden som är en del av de målinriktade verksamheterna
på förskoleavdelningarna, förskoleklassen och skolans årskurs 1. Lärarna i
den här studien har samtliga lång yrkeserfarenhet som förskollärare och
lärare, och vi kan göra antagandet att de sätt som de använder igenomförande av naturvetenskapliga aktiviteter är förankrade inom institutionerna.
I sättet att behandla naturvetenskapliga objekt ingår några aspekter i
genomförandet av de naturvetenskapliga aktiviteterna, som anses vara
väsentliga. I en sådan reducering till vissa aspekter, såsom att benämna
föremål, urskilja vissa egenskaper eller betona utförande av experiment,
utelämnas andra kvaliteter som till exempel att introducera syftet med
aktiviteten och att kommunicera barnens representationer och innehållsliga
aspekter som barnen finner betydelsefulla. Fleers (2009) forskning visar att
lärare har en idé om att barnen själva ska upptäcka vad som händer, till
exempel i experiment då olika vätskor blandas, medan barnens upplevelse av
samma situation är att de ska laga mat. Lärarna har i detta fall en idé om att
materialet stimulerar barns lärande. Ärlemalm-Hagsér (2008) finner liknande
resultat och även föreliggande studie visar på förgivettaganden som kan
relateras till att barnen själva ska upptäcka den naturvetenskapliga processen
och att materialet i sig genererar kunskap. Detta kan ses som exempel på
institutionell inramning som formar villkor för barns meningsskapande i
naturvetenskap.
Diskursiva utgångspunkter för barns lärande

Det framgår att lärarnas val av de naturvetenskapliga kunskapsområden som
representeras har sin grund i tankesystem, vilka redan representerats i andra
texter som bidrar till att upprätthålla, skapa och reglera naturvetenskapliga
kunskapsområden som delar av den sociala världen. Kunskapsmål definieras
i dessa texter på olika sätt beroende på vem som har producerat dem. Som
Kress m.fl. (2001) och Selander och Kress (2010) betonar bär de pedago277

giska miljöer som barn kan vistas i upp föreställningar om vad barnen
förväntas klara av. Hur något presenteras i en specifik miljö och sammanhang har en avgörande betydelse för hur det kan uppfattas. Det leder till att
demokratiska aspekter ingår som en viktig del av de kvaliteter som arbetet
med naturvetenskap inom de olika skolformerna kan erbjuda. Till att börja
med kan det faktum att barnen får möjlighet att arbeta med naturvetenskapliga kunskapsområden ses som en betydelsefull potential, då de tidigt i
livet erbjuds ett närmande till sådana frågor. Nära detta ligger möjligheten i
själva uttrycket som sådant, då barnen kan påverka sin tillvaro genom att
visa hur de förstår de naturvetenskapliga företeelserna. Detta har utgjort en
central del i denna avhandling. För att detta ska vara möjligt krävs att varje
enskilt barn ska kunna hantera de läroresurser som erhålls för kommunikation i de naturvetenskapliga lärandesammanhangen. De ideologiska
aspekter som, kopplat till lärares och barns intresse, ingår som betydelsefulla
delar i arbetet med att representera naturvetenskapliga innehållsliga objekt,
framträder på olika sätt i samband med de former av lärande som behandlats.
Genom att uppmärksamma ideologiska aspekter av de naturvetenskapliga
lärandesammanhangen ges samtidigt möjlighet att ifrågasätta bakomliggande
faktorer i samband med lärare iscensättningar av naturvetenskapliga
aktiviteter. Insikter kring sådana faktorer kan bidra till ett kritiskt förhållningssätt gentemot de representationer och förhållningssätt som barnen
möter inom naturvetenskapliga lärandesammanhang.
Inom forskningen har skolmiljöer beskrivits som dekontextualiserade
vilket enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002) innebär att de kunskaper som
av lärarna väljs ut med avsikt att behandlas i lärandesammanhang är
reducerade och omformade fragment som hämtats ur ett större sammanhang,
vilka barn ännu inte är förtrogna med. Utifrån de sätt som läromiljöerna
designas i det här avhandlingsarbetet framgår att de av lärarna valda
naturvetenskapliga aktiviteterna bryts ned i sekventiella delar. I lärandesammanhangen behandlas delarna i en viss ordning som antas leda till barnens
kunskapsutveckling. Lärarna väljer en diskursiv utgångspunkt för vad barnen
förväntas att lära sig och riktar barnens uppmärksamhet mot olika egenskaper, vilka därmed framstår som viktiga och ges ett högt informationsvärde. Lärarna lyckas med att rikta barnens uppmärksamhet mot de
naturvetenskapliga företeelser som de avser att barnen ska lägga märke till.
Studiens resultat visar att då barnens yttranden av kunnande inte sammanfaller med dem som lärarna förväntar sig, får barnen mycket lite eller inget
stöd alls. I de fall där barnen uttrycker andra meningar än sådana som läraren
avser, kan barnen bli avbrutna och blir på så vis negligerade. Maktrelationen
kan här sägas spegla en syn på barnet som underlägset och underställt den
vuxne. En konsekvens av sådana maktrelationer ser jag som negativa för
såväl barnens som lärarnas möjligheter till lärande. Då lärarna inte
uppmärksammar det barnen faktiskt säger och gör får de heller ingen
information om barnens faktiska behov av stöd. Därför kan de ej heller bidra
med adekvat hjälp vid rätt tillfälle. Det kan verka som att detta synsätt är
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determinerande vilket innebär att enskilda individer inte har några
möjligheter att påverka situationen och lärandesammanhangen. Studiens
resultat har visat att vissa barn lyckas bättre i kommunikationen med
förskollärarna och läraren vilket leder till att de påverkar händelseförloppen
och har ett större handlingsutrymme än sina kamrater som ändå är lika
engagerade. Corsaro (2005) poängterar betydelsen av barns delaktighet i
kulturella rutiner i en aktiv socialisationsprocess där barnen är aktörer. Den
demokratiska potentialen handlar här om de möjligheter och konsekvenser
detta innebär ifråga om att bli medveten om hur barn påverkar och påverkas
på olika sätt i verksamhetens vardag.
Barns naturvetenskapande – tecken på lärande

I de lärandesammanhang som studerats, av barns meningsskapande i
naturvetenskap, i olika läromiljöer är det möjligt att urskilja vad Rostvall och
Selander (2008) samt Selander och Kress (2010), talar om som tecken på
lärande. I samtliga moment ger de val som barnen gör en inblick i vart deras
intresse riktas under tiden som de genomför de uppgifter som förelagts dem.
Detta intresse kan härledas till barnens föreställningar kring grundläggande
sätt att förhålla sig till naturvetenskapliga objekt och de aspekter av sådana
som representeras. Eftersom det här avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt
i ett multimodalt och designorienterat perspektiv kring kommunikation och
lärande sätts barnens teckenskapande i förgrunden. Lärande betraktas som en
förändringsprocess, vilket här innebär en process av transformation där nya
representationer skapas och omförhandlas i relation till tidigare befintliga
representationer (Lindstrand, 2006; Insulander, 2010; Selander & Kress,
2010; Källander, 2011). Som framgått i avhandlingens resultatkapitel tar
olika representationer form genom de reflektioner och val som barnen gör
under arbetspassen. Det praktiska arbetet med de naturvetenskapliga
företeelser som barnen genomför innebär att de arbetar sig igenom olika
delar som meningsskapandet består av. I samband med genomförandet pågår
lärande som handlar om tillägnande av praktiska kunskaper i relation till de
delar som representeras och kommuniceras genom de naturvetenskapliga
objekten. Samtidigt pågår lärande som är mer analytiskt och inbegriper de
aspekter som har presenterats som allteftersom formar representationer, där
barnens intressen leder deras val av resurser vilka länkas samman till
särskild form och innehåll.
Barnens praktiska arbete handlar om att producera olika typer av naturvetenskapliga företeelser oavsett om de har kunnat göra sina röster hörda
eller inte. De skapande av meningar som produceras under barnens arbete
med olika uppgifter inom naturvetenskapliga kunskapsområden kan ses som
alternativ till de representationer som förelagts dem. Barnens intresse kan
kopplas till deras fokus på att skapa förändring genom att de tillför egna
representationer. Med denna förändring följer att de gör sig själva delaktiga i
och kan få inflytande över produktionen av representationer inom det
279

sammanhang som de tillhör. Barnen har visat på andra och nya sätt att
utvidga sin naturvetenskapliga repertoar för att förstå och handla meningsfullt i sociala sammanhang. Av resultaten framkommer emellertid att
aspekter av barns lärande som processas under transformation av information och i skapandet av nya representationer tenderar att förbli osynliga.
Barns skapande av analogier som här utgörs av fyra olika typer: ekvivalenta,
existentiella, expressiva och figurativa samt kontinuerligt förekommande
meningsrotation och procedurkunskap tenderar lärarna att bortse ifrån.
Kress och van Leeuwen (1996) poängterar att det socialsemiotiska
synsättet utgår ifrån att tecken skapas i en dubbel metaforisk process, där
analogi är den konstituerade principen. Analogi är i sin tur en process av
klassifikation. Kress (2003) för ett vidare resonemang om den metaforiska
processen och menar att barn gör specifika, väglett av sitt intresse kring vad
som ses som signifikant i det de önskar ge uttryck för. I centrum för
kommunikationen i de lärandesammanhang som här studerats står barns
intresse av att kommunicera de naturvetenskapliga innehållsliga objekten
som förelagts dem. Pramling (2006; 2010) lyfter fram den rika förekomsten
av metaforiska processer i den verbala kommunikationen mellan
förskollärare och barn. Enligt Pramling använder förskollärare och barn
figurativt tal för att beskriva och visualisera abstrakta upplevelser. Figurativt
tal ses som ett sätt för barn att koppla tidigare erfarenheter till nya intryck.
Pramling argumenterar också för att metaforer kan vara gestikulära. Ett
kunskapsbidrag i det här avhandlingsarbetet är att lyfta fram de skilda typer
av analogier som varit möjliga att identifiera. Till skillnad från Pramling gör
jag inte distinktionen att metaforer är gestikulära och jag talar inte heller om
figurativt tal. Jag menar istället att analogier yttras på olika sätt i barns
meningsskapande såväl verbalt som icke-verbalt. I linje med Pramling
argumenterar jag för att barn kopplar tidigare erfarenheter till nya intryck.
Här framkommer barns transformation då de ska använda tidigare känt
material på ett annat sätt för ett nytt syfte. De yttranden som uttrycks i barns
gestik relaterar till de naturvetenskapliga objekt som de behandlar, vilket jag
benämner som figurativa analogier. Gestik kan på så vis, liksom talande
betraktas som figurativt och blir tillsammans med talandet och andra
redskap, resurser i lärande av något nytt.
Meningsbärande interaktionsmönster

Samtidigt som barns meningsskapande vad gäller de naturvetenskapliga
innehållsliga objekten pågår sker också ett arbete som placerar frågor som
rör identitet på en kollektiv nivå. I samband med att barngrupperna söker
efter och synliggör intressen som kan delas i gruppen sker en process där
barnen, genom att synliggöra egna ställningstaganden samtidigt får möjlighet
till att se hur sådana förhåller sig till de övriga barnen och läraren. Tydligt är
att de förslag på utgångspunkter som uppmärksammas på kollektiv nivå kan
kopplas till de språkbruk som kommer till uttryck i barngrupperna.
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Språkbruket under de studerade lärandesammanhangen kan ses som en
konsekvens av en syn på lärande, där avkodningen av lärarnas förväntningar
ses som det primära. Språkbruket kan även relateras till de maktförskjutningar som framträder i de studerade sammanhangen. Green och Dixon
(1994) menar att i varje barngrupp konstrueras såväl själva gruppen som
innehåll under arbetspassen, av lärarna och barnen. Resultaten i den här
avhandlingen ligger i linje med Green och Dixons argumentation men här
finns skillnader mellan barngrupperna. Med stigande ålder socialiseras
barnen allt mer i skolämnet naturvetenskap, där lärarens didaktiska intervention utgörs av att kontinuerligt finnas vid barnens sida och riktar barnens
uppmärksamhet mot de aspekter som hon avser att de ska behandla.
Då lärarna använder ett i huvudsak instruerande, beledsagande och
associerande språkbruk fokuseras enskilda delar av naturvetenskapliga företeelser, vilket gör barnen beroende av lärarna. Lärarna förklarar inte varför
barnen ska arbeta med just detta och i stor utsträckning saknas också stöd för
hur barnen ska hantera det material de har i uppgift att arbeta med.
Resultaten ligger i linje med Thulin (2011) som lyfter fram att de frågor som
barn ställer i relation till själva innehållet som introduceras, behandlar bland
annat vad de förväntas göra, hur de ska hantera redskap och att få veta något
om innehållet. De frågar också efter sin delaktighet och relaterar innehållet
till egen eller gemensamma erfarenheter. Thulin diskuterar vidare att
frekvensen av barnens frågor förändras under tiden som temaarbetet genomförs. Från att ha varit relativt få under de introducerade momenten ökar
frekvensen av barnens frågor ju längre tid temaarbetet pågår.
De resultat som framkommer i föreliggande avhandling visar på likalydande aspekter men ett kunskapsbidrag utgörs av att visa på skillnaderna
inom och mellan olika barngrupper. Tendensen i resultatet visar att barnen
ställer färre frågor ju äldre de blir. De frågor som ställs i årskurs 1 kopplas
till de naturvetenskapliga innehållsliga objekten och handlar först och främst
om att barnen behöver få ett klargörande av hur de ska hantera redskapen
under laborationerna och vad de ska göra vid de olika stationerna. Barnen är
i behov av att få en repetition av lärarens tidigare instruktioner. I de andra
barngrupperna framgår att barns frågor kan leda till att händelseförloppet
förändras och själva sakfrågan. Det kan också handla om frågor som berör
barns delaktighet och att de får vara mer aktiva. Oavsett frågor behandlar
barns samtal de naturvetenskapliga innehållsliga objekten som introducerats
av lärarna på ett eller annat sätt. Alton-Lee, Nuthall och Patrick (1993)
understryker betydelsen av att sådana samtal ges utrymme och att de sker i
högre frekvens då läraren inte är närvarande.
I relation till detta resonemang är det intressant att rikta fokus mot de barn
som framträder i ljuset av resultaten som behandlar de didaktiska språkbrukens funktion. Sett i relation till vilka barn som uppmärksammas och
därmed vilka frågor som besvaras av lärare och kamrater finns ett samband
mellan barns och lärares språkbruk. Thulin (2011) lyfter fram att genom
barns frågor synliggörs barn som är nyfikna och som vill vara delaktiga. Kan
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det vara så att genom att vissa barns frågor uppmärksammas mer än andras,
framstår det som att de är mer nyfikna och blir därmed mer delaktiga? Den
här avhandlingens resultat lyfter fram en sådan slutsats. På så vis sätter
lärarna ramarna för och konstituerar villkor som påverkar interaktionsmönster och maktförskjutningar inom barngrupperna.
Multimodala möjligheter

Avhandlingens resultat har visat på barnens transformationsprocesser och
hur de representerar de naturvetenskapliga företeelserna för att lyfta fram
aspekter som barnen visar vara betydelsefulla för dem. Detta berör vad
barnen gör med de innehållsliga objekten som representeras av lärarna. Av
resultatet framgår den dynamik och mängd av information som både lärare
och barn har att förhålla sig till. Under loppet av några sekunder kan händelseförlopp förändras och sakfrågan skifta i sin karaktär. Olika sakfrågor
som rör de innehållsliga objekten kan behandlas samtidigt som förskollärare
och läraren riktar barnens uppmärksamhet mot de regler som ska gälla för
samvaron. Barnen visar på en mästerlig förmåga att förhålla sig till det
informationsflöde de befinner sig i. De urskiljer sakfrågorna som de planerade aktiviteterna avser att behandla och i transformationsprocesserna möts
impulsivitet och ordning där tingens möjliga meningspotentialer uppenbaras.
Det råder knappast något tvivel om glädjen eller intensiteten i det
engagemang som barnen visar när de tar sig an de uppgifter som lärarna
erbjuder dem. Det råder heller inget tvivel om den glädje och engagemang
som råder i lärarnas arbete inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Sett
till de förutsättningar som lärarna har att skapa förutsättningar för barns
lärande kan frågan som rör lärarnas fortbildning inom naturvetenskap
diskuteras. Samtliga lärare som medverkar i studien har många års
yrkeslivserfarenhet. Lärarna har på eget initiativ och på sin fritid deltagit i
utbildning som anordnats av högskola och universitet eller annan utbildning
de funnit lämplig. Skolverkets rapport (2004) visar att naturvetenskap i
förskolans verksamhet kommer långt ned på listan av prioriterade områden.
Detsamma gäller naturvetenskap som prioriterat kompetensutvecklingsområde för förskollärare. Förskolan och grundskolan har ett i måldokumenten tydligt framskrivet kunskapsuppdrag. Med den avgränsade historiska
exposé, tidigare forskningsresultat och denna studies resultat kan det konstteras att det råder olika syn på hur uppdraget uppfattas. Lärares tolkning av
styrdokument och nya uppdrag har betydelse för vad och hur barn får möta
naturvetenskapen. Fleer (2009) argumenterar för att lärares syn på sitt uppdrag får stor betydelse för barns kunskapsutveckling inom naturvetenskapliga kunskapsområden. Synen på uppdraget inkluderar barns lärande och
finns som ett raster för hur lärare tolkar de naturvetenskapliga företeelser
som skapas i möten med barnen. I sådana möten kan lärares syn på sitt
uppdrag prioriteras framför de egna kunskaperna av innehållsliga objekt som
behandlas.
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Utifrån avhandlingens resultat konstateras att den beprövade erfarenheten
från praktiken förefaller att ha en legitimitet med bas i dess historik.
Naturvetenskap inom förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år är
historiskt präglat och skapar förväntningar hos de lärare som har erfarenheter
av den, vad som är möjligt att genomföra och vilka handlingar som är önskvärda inom dess ramar (Selander, 2008; Selander & Kress, 2010). Resultaten
visar att av alla de sätt som är möjliga att kommunicera naturvetenskapliga
innehållsliga objekt är det framför allt barns verbala yttranden som beaktas
och tenderar att värderas som kunnande. Lärarna riktar i huvudsak uppmärksamheten mot det som sägs, vilket leder till att procedurkunskap och de
meningsbärande iscensättningarna och representationerna som barnen skapar
förblir osynliga. Trots detta uppstår ingen konflikt mellan barnen och
lärarna. Frågan om att försöka förstå vilka organisatoriska principer som
barnen utgår i ifrån sitt meningsskapande rör inte enbart barnens verbala svar
i sig som det intressanta, utan även i vilken utsträckning tecken på lärande
som tecken på barns intresse och orientering mot naturvetenskap kan förstås.
Vad jag vill fästa uppmärksamheten på är den teckenskapande aktiviteten
som uttryck för barnens deltagande, skapande av mening och lärande. Som
Kress och Selander skriver ”Barnet som en kapabel individ att förstå och
relatera till världen” (Selander och Kress, 2010, s 145). Den didaktiska
utmaningen som lärare då ställs inför blir att relatera till barnens förståelse,
till andra möjliga och kanske mer adekvata principer för att närma sig
naturvetenskapliga kunskapsområden.
Utifrån avhandlingens resultat konstateras att såväl förskola, förskoleklass
som skolans tidiga år behöver en kritisk didaktisk reflektion kring traditioner
och nya uppdrag. Det finns etablerade synsätt kring naturvetenskap som
kunskapsområden vilket riskerar att skymma sikten för möjligheter till att
tänka annat och pröva nytt. Att gå utanför de institutionella ramarna som
framträder i den här avhandlingen innebär för lärarna att utmana rådande
traditioner, vilket inte är enkelt givet. För att göra på ett annat sätt än det som
är brukligt måste lärare utmana praktiken inom frågor som aktualiserar såväl
värden som bärande idéer.

Avhandlingens kunskapsbidrag
En överblick visar att närma sig kommunikationsprocesser genom begrepp
som meningsskapande, design, transformation och institution har gett
möjlighet till att lyfta fram barns och lärares teckenskapande och kvalitativa
meningar i barnens arbete. Till att börja med har avhandlingen bidragit med
kunskaper om villkor som konstitueras genom de sätt på vilka läromiljöerna
designas inom naturvetenskapliga lärandesammanhang. Verksamheternas
övergripande organisation och de läroresurser som brukas, såsom läroböcker, bilder, sånger och andra konkreta material ses som objekt som legitimerar institutionen och kan därmed ses som representationer av institu283

tionens kunskapssyn och didaktiska handlingsmönster (Hodge & Kress,
1988). Utfallet av analyserna har visat på hur transformationsprocesser växer
fram, samt hur barnens reflektioner väglett deras genomförande av olika
uppgifter som förskollärare och lärare har förelagt dem. Resultatet visar att
olika faktorer som blir betydelsefulla i relation till barns skapande av mening
står att finna på en övergripande nivå. Med detta gör jag således en koppling
mellan barnets och barnens möjligheter till meningsskapande, i relation till
de lokala lärandesammanhang till mer övergripande strukturer som kopplas
till institutionen och samhällelig nivå.
I föreliggande studie utgörs ett av kunskapsbidragen att lyfta fram maktförskjutningar som konstrueras i de olika barngrupperna. Resultatet visar på
maktrelationer såväl mellan barnen i barngrupperna som mellan barn och
lärare. Sådana maktförskjutningar kan handla om att några barn har möjlighet att ge förslag till andra handlingsalternativ än de av lärarna presenterade.
Andra barn kan omdefiniera situationen och nyskapa representationer men
deras handlingar kommuniceras överhuvudtaget inte, varken av lärare eller
kamrater. Barn kan också ha mycket små möjligheter att ge förslag på
alternativa inriktningar i relation till lärarens representationer. De är oftast
hänvisade till lärarens instruktioner för genomförande av olika uppgifter. Då
barnen genomför de olika uppgifterna visar resultaten på skillnader vad
gäller maktförskjutningar i gruppkonstellationerna inom barngruppen. I
några parkonstellationer förefaller det som att det råder en kontinuerlig
ordning mellan barnen. En sådan ordning innebär att samma barn förefaller
att leda genomförandet av uppgiften. Detta problematiseras av Tholander
och Aronsson (2003) som in sin studie lyfter fram förekomst av ”subteaching”. Även om barnen i Tholanders och Aronssons undersökning är
äldre än barnen som medverkar i det här avhandlingsarbetet är det intressant
att resultatet visar liknande tendenser. Några barn använder lärarliknande
strategier i interaktionen med sina kamrater och positionerar sig själva som
”sub-teachers”. I föreliggande undersökning kan jag se ett samband mellan
språkbrukens didaktiska funktioner i den här frågan vilket leder till att
diskussionen bör vidgas till att beakta maktförskjutningar, dess mångtydighet och betydelse för barns meningsskapande.
Ett viktigt kunskapsbidrag utgörs av att det har varit möjligt att synliggöra
hur barn och lärare kommunicerar och interagerar med varandra då mening
skapas kring naturvetenskapliga innehållsliga objekt. Till detta hör den
mångfald av yttranden och täta informationsflöde som såväl barn som lärare
har att förhålla sig till i samtidiga skeenden. Ärlemalm-Hagsér (2008a;
2008b) lyfter fram hur förskollärare tar tillvara barns erfarenheter och riktar
barns uppmärksamhet mot specifika innehållsliga aspekter vilket leder till en
förändring i barns kunskapsutveckling. Resultatet i föreliggande avhandling
kan här ses som ett intressant kunskapsbidrag. Lärarna i studien riktar
barnens uppmärksamhet mot specifika egenskaper och företeelser av de
innehållsliga objekten som behandlas och vi ser en förändring i barnens
kunskapsutveckling. De lär sig att hantera redskap, förändrar sin begrepps284

användning och noterar förändringar under genomförande av experiment.
Oavsett om barns erfarenheter tas tillvara eller inte, omskapar och nyskapar
barn representationer av de av lärarna representerade naturvetenskapliga
innehållsliga objekten. Barnens nyskapade representationer kan dessutom
innebära att de visar på kunnande av annat slag än det som förväntas av
lärarna.
De naturvetenskapliga lärandesammanhangens arbetsformer, arbetssätt,
regler och normer har utvecklats under längre tid och jag vill hävda att om
kunnande inom naturvetenskapliga kunskapsområden är viktigt och värdefullt för alla barn, ställs institutioner inför stora utmaningar. Vi har med
utgångspunkt i de aspekter som här diskuterats didaktiska implikationer som
rör förskollärares och lärares arbete på lokal nivå, grundutbildning av
förskollärare och grundlärare inom lärarutbildningen samt frågor som bör
diskuteras vad gäller förskollärares och lärares fortbildning. Ett mer genomgripande förändringsarbete som kan innebära att barns lärande inom
naturvetenskapliga kunskapsområden beaktas som multimodalt, kräver ett
systematiskt arbete på olika nivåer inom utbildningsväsendet.
Fortsatt forskning

Genom det här avhandlingsarbetet och studiens resultat har nya forskningsfrågor växt fram. De insikter som diskuterats ovan har resulterat i att jag vill
formulera några frågor som är tänkbara i ett fortsatt forskningsarbete. Den
här studiens metodologi med en forskningsdesign som videodokumentation
har visat sig vara fruktbar för att studera både de pågående aktiviteterna i
olika läromiljöer och hur barn gör val med utgångspunkt i sitt intresse för
produktion av representationer. Det finns därför en potential i att genomföra
nya studier i andra läromiljöer för att undersöka om andra former av barns
meningsskapande kan identifieras. Jag kan tänka mig att studiens utarbetade
metod erbjuder möjligheter till fortsatt forskning inom andra kunskapsområden för att studera de transformationsprocesser som äger rum då barn
tillsammans skapar mening kring de läroresurser som erbjuds.
Jag finner också möjligheter till fortsatt forskning av mer pragmatiskt
betonad karaktär kring didaktiska modeller. Ett fortsatt forskningsarbete kan
innebära ett mer fördjupat arbete kring didaktiska modeller med en fjärde
metafunktion som beaktar de kreativa aspekterna i transformationsprocessen.
Ytterligare en möjlighet som resultatet i föreliggande avhandlingsarbete
indikerar är att genomföra longitudinella studier och följa samma barngrupper under längre tid för att studera barns meningsskapande i
naturvetenskap inom friare aktiviteter så som lek eller i förskolors ateljéer.
Ett annat forskningsarbete att gå vidare med är digitala läromiljöer Det
jag åsyftar är naturvetenskapliga företeelser som tar sin utgångspunkt i
läromiljöer inom förskolan, förskoleklassen och grundskolans tidiga år men
som går utanför de institutionella lärandesammanhangen, det virtuella
rummet. Det som blir intressant är hur förskollärare och lärare genom att
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erbjuda och använda digitala läroresurser, ger barnen ett möjligt handlingsutrymme och erbjudanden om att bidra till de meningar som skapas inom
naturvetenskapliga kunskapsområden.
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Summary

Design for Learning – Children’s Meaning-making in Science
Chapter 1 presents the background to the focus and purpose of the
dissertation and its research questions. This background is linked to the
changes that have taken place in the Swedish preschool, preschool classes
and the first year of primary education with regard to the content of science;
something that has now been given a more prominent place in national
steering documents. The reason for embarking on this particular research
was to explore how social change reflected changes in approaches to and
conditions for learning. Social changes also affect the activities that are
undertaken in preschool, preschool classes and primary school. The steering
documents that exist are quite short and have to be interpreted and converted
to local conditions at every level in the Swedish education system. (Kress &
van Leeuwen, 2001; Selander, 2009; Selander & Kress, 2010). This
dissertation overlaps with the final phase of the work for my Licentiate
thesis, entitled Interaction and Science in a Preschool and a Preschool Class
(Elm, 2008). The issues that were addressed in that thesis related to which
scientific activities the children and preschool teachers chose to engage in
and which interaction patterns could be identified in the learning context
being studied. New questions came to the surface as a result of that work,
such as: What happens if I put the focus on questions about the conditions
for children’s meaning-making and how actions are changed, i.e. the actual
transformation process? After all, the question of children’s meaning-making
is not only about how interpersonal communication is expressed, but also
includes actions in relation to learning environments and the type of
scientific content used. Against this background, the starting point for the
thesis was that children’s, preschool teachers’ and teachers’ creation of
meaning in science takes place in interaction with others in a communicative
process in which different choices are motivated by the different actors’
interests and by the teaching context (Kress & van Leeuwen, 2001; Kress,
2003; Rostvall & Selander, 2008).
The purpose of the study has been to describe and analyse the design of
learning environments and how children in preschool, preschool classes and
the first year of primary school create meaning and learn from the teaching
aids that are offered to them in scientific activities that are planned by
preschool teachers and teachers. In addition, the study set out to highlight
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how the design of learning environments and children’s meaning-making
could be interpreted and understood in terms of learning.
Chapter 2 provides a brief overview of research that has already been
carried out in the field. Here, Fensham (2001) describes studies dealing with
children’s scientific learning during the 1980s and 1990s as an expansion of
studies on children’s conceptions within a large number of concept areas.
Many of the studies that are accounted for focus on the details, descriptions
and analyses of how children understand specific phenomena (Driver &
Easley, 1978; Pfund & Duit, 1990). The number of empirical studies on
children’s learning and socialisation with regard to communication,
participation and meaning-making has increased in recent years. In
particular, the socio-cultural perspective has contributed important insights
into social and cultural aspects relating to children’s meaning-making in
science (Schoultz, 2002). A review of previous research shows that
preschool teachers and teachers set the tone for the development of an
activity and the language that is used in connection with it. As teachers act
differently, this will naturally affect how the children themselves act. The
results show that teachers define the scientific activities and determine both
the approach and the language used (Sträng & Åberg Bengtsson, 2009;
Ärlemalm-Hagsér, 2008). Other studies highlight the teacher as questioner
and the children as following the teacher, observing and drawing their own
conclusions. Here the results show that communication unilaterally reflects
the children’s everyday experiences. Although everyday life and everyday
language constitute the norm, the scientific content itself tends to remain
invisible (Thulin, 2006; Fleer, 2008; Ärlemalm-Hagsér, 2008; Thulin, 2011).
In a review of research related to children’s learning in preschool, preschool
classes and after-school recreation centres, Persson (2008) points to the need
for studies that are specifically directed at science and the scientific learning
content in the preschool and that highlight the conditions for children’s
learning.
Chapter 3 describes the reference frame for the dissertation work, which
derives from multimodal and design-oriented theory. Multimodal and
design-oriented theory is based on research into social theories about
learning. There is a link here with socio-cultural (Säljö, 2000; Säljö, 2005;
Säljö, m.fl., 2011) and social-semiotic theory (Kress, 2003; van Leeuwen,
2005; Kress, 2010). The focus is on the creation of symbols, such as social
activity, where the use of the symbol combines content and form in order to
bear meaning, i.e. both to express and create conditions for meaning-making.
Multimodal and design-oriented theory contributes to a clearer focus on the
creative dimensions of learning and to more detailed aspects of the formation
of learning (Kress & Selander, 2010). The transformation and formation that
takes place when an individual uses semiotic resources in order to create
representations is important, in that it provides the individual with new
opportunities to engage in the world and in life (Selander, 2008; Selander,
2009).
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Design was used as a theoretical and analytical tool in order to understand
how teachers shape learning environments by arranging the furniture in
certain ways, making use of the available space, suggesting different
teaching aids and through the ways in which they value children’s work design for learning. Design was also used in order to understand children’s
meaning-making as a whole, and not only in relation to certain
predetermined goals. Transformation contributed to an understanding of how
children design their own learning paths, i.e. how they transform the
meanings that are offered and reshape or shape their own learning in relation
to the learning context. Transformation is seen as a child’s way of processing
and remoulding information as design in learning. In the transformation
process, signs of learning are revealed that are made up of all the central and
creative aspects that the children have chosen in order to show that they have
understood the scientific phenomena as a new representation. The term
institution has been used in order to understand the norms that are made
available and the action patterns that facilitate, legitimise and limit the
relations in the actual learning context being studied. Norms and practices
belong to what we can call institutional patterns, which to some extent
regulate that which is customary and that which contributes to social
cohesion and stability. In these contexts, different ways of communication,
different traditions and knowledge practices are maintained (Fleck,
1933/1997; Douglas, 1986). The communicative field can be said to have
expanded to include an increased use of different types of communication
media (Kress & van Leeuwen, 2001; Van Leeuwen, 2005; Selander & Kress,
2010). The use of alternative means of expression in situations that have as
much or even more meaning-making potential is recommended. Halliday’s
(1978; 2004) general assumption is that all texts must meet several
requirements with regard to communication and representation. One point is
that semiotic work is carried out at three levels simultaneously, which
Halliday calls ideational, interpersonal and textual metafunction. In their
development of the multimodal idea, Kress and van Leeuwen (2006) have
applied the three metafunctions to semiotic systems other than spoken and
written language, which has made it possible to observe other aspects, such
as the interest of an individual and the power relations between participants.
In this dissertation work I used the metafunctions as tools in order to talk
about the design of learning environments and children’s meaning-making in
science at different levels in the communication.
Chapter 4 describes the choice of method and approach. The investigation
consisted of an in-depth study of a limited number of science lessons in
preschool, preschool classes and the first year of primary school. Four
groups of children took part in the study, which was based on videoobservations. The children concerned were between three and seven years of
age. The selection was made based on criteria such as documenting several
lessons with the same children and teachers and a spread of children’s
groups, types of schools and municipalities. In accordance with ethical
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research standards (The Swedish Research Council, 2004), the parents or
guardians of the children were informed about the study and formally agreed
to their child’s participation in it. The children, preschool teachers, teachers,
preschools and schools involved in the study have all been given imaginary
names in the dissertation. The video-registered material amounted to a total
of 1590 minutes and the transcribed material 1148 minutes. Expressions
such as gestures, speech, glances and other actions were noted in the
transcriptions. Altogether, 841 minutes of the transcribed material were
analysed.
The analysis of the design of the learning environments was based on
observations and the supposition of what had meaning with regard to the
semiotic resources of the learning environments, i.e. the institutional
framework and design for learning. The analysis was based on the concepts
of sequencing and tempo, as suggested by Kress et al. (2005) and Kress and
Sidiropolou (2008), which made it possible to identify how the design of the
learning environments affected the educational practices conducted there.
The analysis was specifically focused on the children’s meaning-making in
science and dealt with the interaction patterns that could be discerned and
the children’s creation of symbols using the teaching aids that were
available. In order to study the interaction process between the children and
between the children and the teachers, the educational functions of language
were used as analytical tools, which made it possible to relate the language
used during the lessons to the actions to which the language referred
(Rostvall & West, 2001). The five overarching educational linguistic
functions included: trying, instructing, accompanying, associating and social
linguistics. As the division is all-embracing, all the five linguistic usages
accommodate expressions that are common to the overall function. In order
to examine what the children, preschool teachers and teachers focused on
when the teaching materials were processed, the analysis was directed
towards attention focus and design. The information value was also
examined, which related to how the children, teachers and materials were
placed and the relations between them. Using metafunctions as an overall
analytical grid enabled me to say something about the design of the learning
environments and children’s meaning-making in science at different levels in
the communication. At the ideational level the analysis focused on how the
semiotic resources had been selected and arranged in order to create meaning
in science. In an analysis of children’s meaning-making, the ideational level
relates to the factual issues that are dealt with in the scientific activities and
their information values. At the interpersonal level, the focus was on the
positioning of the children and factors like placing, proximity and distance
with regard to the design of the learning environments. In an analysis of
children’s meaning-making the emphasis is on who takes the initiative, what
is observed by friends, the preschool teachers and teachers and how
something is done and said. When analysing the textual level, I examined
how the learning environments related to other learning environments within
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a similar context and to other scientific discourses. The textual level is also
about the composition and how separate parts of representation and
interaction are linked and together build meaningful wholes in a learning
context, which are in turn coupled to children’s meaning-making.
Chapter 5 describes and analyses the design and meaning of the learning
environments studied. This can be described as the opportunities for and
limitations to children’s meaning-making and learning that are offered in the
scientific areas being dealt with. The analysis showed that the organisation
of the different schools determined which children were invited to take part
in the planned scientific activities. There was also a tendency for the spatial
formation to contribute to more or less interaction between the children and
between the children and the teachers. The environments, spaces and tools
that teachers and children had at their disposal tended to become less varied,
smaller and less accessible the older the children were and as the number of
children in the group increased. The analysis showed that all the teachers
aspired towards the best interaction opportunities possible in the
circumstances. The way of furnishing the room and how the children were
placed reflected the teachers’ ambitions to maintain open social relations in
the scientific learning context (Selander & Kress, 2010).
Chapter 6 describes and analyses children’s meaning-making in science.
As Selander and Kress (2010) have explained, both learning and meaningmaking can be understood as creative acts in which children create and recreate the representations to which they are introduced. When children
transform information and create representations, it is an expression of how
they orientate themselves towards the scientific objects offered by the
teachers and how they process them together with friends, teachers or on
their own into an object that has other meanings. In this sense, meaningmaking and learning can be discussed in terms of two sides of the same
activity. The analysis showed that the children processed and redesigned the
information they were working with and that they did this in the same
medium or with the tools that had been introduced by the preschool teachers
and teachers. Correspondingly, I argue that signs of learning can be
discerned in the choices that the children made and in their representations,
which in turn show whether and how they have understood the scientific
objects introduced by the teachers. With regard to the observations, it is
possible to conclude that experiments and investigative activities help to
capture the children’s interest, especially when they are able to examine
object more freely and in depth. Follow-up exercises that helped the children
to make meaning of science were shown to be under-exploited. In the
learning environments in which such elements were included, the teacher
guided the children by asking questions about what had been dealt with
during the lesson. It can thus be said that it is mainly the preschool teachers’
and teachers’ interests that dominate when children create meaning in
science.
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Chapter 7 summarises and reflects on the results presented in Chapters 5
and 6. The multimodal and design-oriented theory that formed the theoretical
starting point of the dissertation work was used to highlight the multimodal
nature of communication where it occurs in different notations carrying
specific meaning (Kress 1997; Kress & van Leeuwen, 2001; van Leeuwen,
2005, Selander & Kress, 2010). The results showed that children’s meaningmaking in science is linked to the local history that characterises the
activities and that all the learning environments studied were created by the
preschool teachers and teachers for specific purposes. The analysis also
clearly indicated that the local history and the routines that have been
developed as overarching and organised principles for the activity, such as
children’s age, own choice and interest in participating, determined which
children were allowed to take part in the activities. If we consider the
number of children involved in the children’s groups, relatively few children
actually took part in the learning contexts that were studied. The room, the
furnishings and where the children and teachers were placed were also
important factors in the children’s meaning-making. All the children’s
groups were characterised by a supportive atmosphere and a “fun-factor”.
The preschool teachers and teachers tried their utmost to meet the children at
eye-level and to speak quietly and nicely to them. The result that indicates a
so-called shift of power within the children’s groups is also relevant here, in
that there is a connection concerning the educational functions of language
and whether the children’s use of language is compatible with that of the
teachers or not. A compatible language use between children and teachers
seems to lead to a higher degree of teacher attention. Regardless of learning
environment and context, the question of a shift in the balance of power is
always present. The results also showed that in the preschool teachers’ and
teachers’ choices of teaching aids, the action patterns that were revealed
seemed to be routine and did not need to be justified. In such cases it is about
teachers choosing a discursive starting point for what the children are
expected to learn. Children are faced with a flood of information to process
and relate to and, at the same time, have to discern what the purpose of the
activities they are expected to get involved is. In terms of the processes of
transformation that take place in children’s meaning-making in science, the
results showed that creative aspects come to the fore when children reflect
more deeply and widely on scientific phenomena as a result of the specific
activities in which they are engaged. A kind of rotation of meaning takes
place that indicates the children’s different interests. The children who
engage in the scientific activities and use the teaching aids that are provided
by preschool teachers and teachers create – together with their friends and
individually – representations in different and new ways. In other words,
they create new meanings that are made up of equivalent, existential,
expressive and figurative analogies as well as a sophisticated procedural
knowledge, which is seldom regarded as know-how by the teachers. The
results also showed that the children’s verbal utterances that corresponded
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with the expected responses of the teachers had a high value, were remarked
on and acknowledged as know-how. This indicates that many potential
meanings that could be uncovered in scientific learning contexts tend to
remain invisible.
The final chapter, Chapter 8, discusses the results of the study. The first
section highlights the organisational principles and their limitations for
children’s meaning-making. Within science, working methods like the
conducting of experiments, concept formation and theories related to
children’s learning can be regarded as sign-systems (Conezio & French,
2002; Johnston, 2005, Gallas, 2005, Sjøberg, 2005). The results showed that
overarching, organisational principles, such as how old the children are,
whether they decide to participate or not and their own personal interests, are
crucial for children’s involvement in and meaning-making of science. In
addition, a clear, formal framing of scientific learning contexts can be linked
to a further scientific discourse that is in line with the objectives of the
activities. Another important result is that the children designed their
learning paths and framed scientific phenomena in ways that the teachers did
not expect. This also indicates children’s own knowledge production and
incentives to engage in the scientific activities. The second section of the
chapter deals with children’s creative approach to science. In the learning
contexts that were studied, it was possible to discern what Rostvall and
Selander (2008) call signs of learning. Children’s practical work is about
producing different types of scientific phenomena that can be linked to their
own focus on creating change through their own representations. Change
like this means that they get involved in and influence the production of
representations in the context to which they belong. The reasons why
children are not given an opportunity to communicate their learning are also
discussed, which like Selander and Kress (2010) I regard as signs of
learning. Verbal utterances, or the spoken language that dominates with
regard to preschool teachers’ and teachers’ acknowledgement of children’s
learning, are discussed in the third section. The possibilities that exist to
create know-how in sign-systems that are not verbal are not made use of.
The verbal communication in many of the lessons was done by the teachers
and by certain children, which means that the teachers had little knowledge
of the children’s learning processes. If they are to approach things in a
different way, the teachers need to challenge the scientific practices, values
and ideas that have been established in the education system.
Translation: Sue Glover Frykman
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Bilaga 1: Fullmakt
Lärarhögskolan i Stockholm
DidaktikDesign
Fil.dr Tore West
Professor Staffan Selander
Annika Elm, forskarstuderande

Fullmakt
Projektbeskrivning
Barns meningsskapande i naturvetenskap är ett avhandlingsarbete som syftar till att att
beskriva och analysera olika läromiljöer samt hur barn i förskola, förskoleklass och skolans
årskurs 1 skapar mening utifrån de lärresurser som erbjuds dem i naturvetenskapliga
aktiviteter som är planerade av förskollärare och lärare. Därutöver syftar studien att lyfta
fram hur relationen mellan läromiljöer inom naturvetenskapliga kunskapsområden och barns
teckenskapande kan tolkas och förstås i termer av lärande.
Metod
Undersökningen består av att videodokumentera ett antal situationer då naturvetenskapliga
företeelser behandlas. Efter att vårdnadshavare och lärare gett sitt samtycke till filmning
kommer jag att på en överenskommen tid medverka i verksamheten och genomföra
videoregistreringen. Viktigt är att understryka att fokus i undersökningen inte ligger på barn
och lärare utan på interaktions- och lärprocesser i naturvetenskapliga aktiviteter. Efter
inspelningarna görs ett urval där en del av dokumentationen väljs ut för analys.
Resultatredovisning, etik och sekretess
Undersökningens resultat kommer att redovisas i en doktorsavhandling. I
doktorsavhandlingen ändras de medverkandes namn och det kommer inte att vara möjligt att
känna igen några enskilda personer, barn, förskola, förskoleklass eller skola. Samtliga
anställda och andra som knyts till projektet har skrivit under sekretessavtal. Alla
personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av barn och lärare kommer
att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen
1998:204. Projektet genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla originalfilmer och arbetskopior
förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörlig utanför projektet kan få tillgång till det.
Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta
sin medverkan.
Denna fullmakt ger projektet tillstånd att videodokumentera situationer där ditt barn
medverkar samt att använda materialet i undersökningen.
----------------------------------------------------------------------------

Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn medverkar i undersökningen och tillåter att de
videofilmade situationer mitt barn medverkar i, efter medgivande används i
undersökningen.
Datum …….
Underskrift ………………………………………………………………………….
(Målsmans underskrift för barn som medverkar)
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Bilaga 2: Exempel på frekvensberäkning av språkbrukens
didaktiska funktioner
Tabell 8. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och lärare under episod A1-A38, Galaxen.
Namn
Beledsagande Socialt
Instruerande
Prövande
Associerande S:a
Carina lär.
223
224
115
102
46
710
Sara
149
115
132
79
16
491
Emil
167
114
107
68
14
470
Sanaz
177
135
0
15
3
330
Tina
175
159
1
12
0
347
S:a
891
747
355
276
79
2384
Tabell 9. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och förskollärare
under episod F1-F47, Vintergatan.
Namn
Beledsagande Socialt
Instruerande
Prövande
Associerande
Lena lär.
198
104
168
127
144
Johan
204
97
16
38
11
Gustav
211
93
12
8
6
Moa
206
80
0
2
9
Robin
219
71
0
0
0
Julia
113
86
0
1
0
Sofia
103
84
2
1
0
Isabella
107
69
0
0
0
S:a
1361
684
198
185
170

S:a
741
366
330
297
290
200
198
176
2598

Tabell 10. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och förskollärare
under episod H1-H43, Vintergatan.
Namn
Beledsagande
Instruerande Associerande Socialt
Prövande
Lena lär.
263
327
178
22
63
Johan
219
36
4
9
3
Gustav
116
3
3
13
5
David
10
0
0
38
1
Malin
22
0
0
15
2
Mehmet
11
0
0
21
1
Sofia
22
0
0
15
0
Mattias
17
0
0
5
0
Niklas
8
0
1
9
0
Lisa
2
0
0
1
0
S:a
690
366
186
148
75

S:a
853
271
140
49
39
33
37
22
18
3
1465

Tabell 11. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och förskollärare
under episod C1-C39, Kometen.
Namn
Beledsagande
Instruerande Prövande
Socialt
Associerande
Mats lär.
367
423
314
31
76
Erik
261
83
52
14
27
Maria
198
28
19
39
22
Jenny
193
26
11
42
19
Patrik
34
12
4
14
2
Nadir
11
0
0
29
0
Sebastian 16
7
2
13
1
Evelina
33
0
0
4
0
Mattias
13
4
1
16
0
S:a
1126
583
403
202
147

S:a
1211
437
306
291
66
40
39
37
34
2461
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Tabell 12. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och förskollärare
under episod D1-D34, Kometen.
Namn
Beledsagande Instruerande
Prövande
Socialt Associerande
Mats lär.
423
496
381
86
21
Anna frsk.lär 412
39
109
64
9
Erik
302
218
92
0
16
Maria
177
8
4
0
12
Jenny
169
0
5
0
7
Nadir
101
0
0
72
0
Mostafa
36
0
0
51
0
Miriam
28
2
0
11
2
S:a
1648
763
591
284
67
Tabell 13. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och lärare
under episod K1-K29, Jupiter F-1.
Namn
Beledsagande Instruerande
Prövande
Socialt
Associerande
Kerstin lär
447
581
419
296
71
Elsa
103
46
12
17
2
Jesper
94
26
9
7
1
Magnus
111
0
3
15
0
Daniel
88
19
3
16
0
Simone
99
0
7
11
6
Shaham
108
6
0
8
0
Lina
107
0
4
7
0
Oskar
84
0
4
12
1
S:a
1241
678
461
389
81

S:a
1814
180
137
129
126
123
122
118
101
2850

Tabell 14. Språkbrukens didaktiska funktioner fördelat på barn och lärare
under episod M1-M31, Jupiter F-1.
Namn
Beledsagande Instruerande
Prövande
Socialt
Kerstin lär
727
519
236
74
Elsa
329
211
17
0
Jesper
219
183
12
0
Magnus
226
166
4
0
Daniel
168
207
5
0
Simone
172
151
7
0
Shaham
314
0
1
6
Lina
293
0
3
5
Oskar
202
35
8
0
Zhia
199
32
4
0
S:a
2849
1504
297
85

S:a
1569
559
417
396
380
332
321
301
251
243
4769
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Associerande
13
2
3
0
0
2
0
0
6
8
34

S:a
1407
633
628
201
181
173
87
43
3353

