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SAMMANFATTNING  
 
Fokus för magisterstudien riktades mot de allra yngsta förskolebarnens meningsskapande då 
visuell information i form av illustrationer som relaterar till naturvetenskapliga fenomen, 
förekommer som inslag i förskoleverksamheten. Forskningsfrågorna som ställdes var hur 
några av förskolans yngsta barn i en planerad aktivitet hanterar ett i förväg iordningställt 
material bestående av föremål som relaterar till fenomenet tyngd och illustrationer av 
föremålen, samt om det är möjligt att hos så unga barn finna återkopplingar till illustra-
tionerna. Det finns inte mycket forskning att tillgå när det gäller hur våra allra yngsta 
förskolebarn hanterar och förstår budskap i visuell information, trots att barn dagligen möter 
en stor mängd bilder och modeller av olika slag både i och utanför förskolan. Inte heller 
föreligger hittills forskningsresultat som konstaterar att små barn faktiskt tillägnar sig det 
som var avsett med de bilder som presenteras för dem eller att en bild ger olika barn ett och 
samma budskap. I ett snabbt föränderligt samhälle torde det därför ses som nödvändigt att vi 
klargör för oss hur barn faktiskt tillägnar sig visuell information. Studien genomfördes med 
hjälp av olika kvalitativa angreppssätt vars resultat redovisas i denna uppsats. I huvudsak 
innebar ansatsen observationer av i förväg iordningställda aktiviteter där totalt fyra 
ettåringar och två pedagoger på två olika småbarnsavdelningar deltog. I resultaten framkom 
att barnen till en början undersökte bilderna så som de undersökte övrigt material det vill 
säga genom att exempelvis banka, smaka och kasta. Barnen imiterade även gärna 
pedagogernas handlingar i vad som delvis kunde framstå som ett omedvetet upprepande. 
Dock visade barnen tydligt i vilken grad de ville samspela med pedagogen, vilket kan tyda 
på att imitationen även innehöll ett medvetet val att delta. I det inledande undersökandet 
tycktes barnen inte fästa någon större vikt vid det bilderna illustrerade, men snart vände 
dock barnen allt mer uppmärksamhet mot det bilderna föreställde. Genom barnens handlin-
gar och kroppsspråk kunde försiktigtvis en tolkning av bildernas samlande, riktande och 
återkopplande funktion, framvisas i barnens lek. Pedagogerna förstärkte bildernas budskap 
genom rörelser och ord och uppmuntrade barnen till vidare samspel kring bildmaterialet och 
de fenomen dessa illustrerade. Det tycks som om bilderna var det som inspirerade barn och 
pedagoger till ett mer gemensamt sätt att kommunicera sina upptäckter på. Således gjordes 
en tolkning att bilder och pedagoger hade en vägledande roll i aktiviteten och att barnens 
delaktighet i sin helhet bidrog till erfarenheter som så att säga förberedde barnen på kom-
mande situationer. Pendlingen mellan de konkreta materialen och bilderna kan, med stöd av 
resultaten i studien, sägas utgöra ett yngre barns tidiga multimodala förmåga. Bilderna tyck-
tes även utgöra ett stöd då barnen berättade om sina tidigare erfarenheter av de aktuella 
naturvetenskapliga fenomenen tyngd och/eller densitet. Här vill jag dra slutsatsen att de 
iordningställda bilderna bidrog till barnens meningsskapande om det illustrerade fenomenet 
och bilden så som en representation av detta fenomen samt att bilder kan komma att fungera 
som ett stöd och en förberedelse inför hur yngre barn senare kan kommunicera sina upptäck-
ter.  
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INLEDNING 
 
Förskolans allra yngsta barn omges dagligen av bilder av olika slag, både på fritiden och i 
förskoleverksamhet. En strid ström av bilder med reklam- eller upplysningsbudskap före-
kommer i det moderna samhälls- och vardagslivet och dessa bilder möter barnen trots att de 
inte direkt var avsedda för dem. I förskolan förekommer bilder också mycket frekvent, även 
om dessa tycks vara mer barnanpassade. Bilderna verkar i förskolan fylla ett estetiskt syfte 
som en färgglad dekoration eller ha en dokumentationsfunktion till exempel i form av 
barnens teckningar och foton från olika situationer. Andra bilder används vid läsning och 
sagoberättande som ett sätt att föra en handling framåt eller som ett komplement till den 
verbala berättelsen. Bland de yngsta förskolebarnen finns även en lyssna-peka-tradition, då 
barnet uppmanas att peka på den bild som föreställer det den vuxne pratar om. Säkerligen 
har samtliga av förskolans bilder någon form av trivselfunktion och ger upphov till spontana 
samtal om det bilden, fotot eller teckningen föreställer.  

Andra av förskolans illustrationer används i ett mer avsiktligt undervisningssyfte, för att 
introducera eller förstärka ett innehåll i en lärandesituation, vilket skulle kunna ses som ett 
läromedel i en vidare bemärkelse. Dessa av läraren avsiktligt presenterade illustrationer och 
vilken funktion de kan tänkas utgöra i små barns1 lärande, är föremål för intresse i denna 
studie.  

Även om lärare frekvent använder sig av bilder för att föra fram ett visst innehåll, före-
ligger hittills inga forskningsresultat som konstaterar att små barn faktiskt tillägnar sig det 
som var avsett. Inte heller kan läraren ta för givet att en bild ger olika barn ett och samma 
budskap. Kända forskare hävdar nämligen att visuell kommunikation alltid är ”kodad” vilket 
innebär att individen gör sin tolkning av bilden utifrån det kulturella sammanhang som 
denne ingår i (Kress & van Leeuwen, 2006; Meira, 1998). Detta betyder samtidigt att den 
som har annan tolkningsram än den avsedda eller gängse gör en annorlunda tolkning av en 
viss bild. Visuell information kan därmed inte sägas vara universell eller transparent, utan 
istället avhängig av vem som gör tolkningen och i vilken situation den görs (Kress, 2003). 
Möjligheterna att tillägna sig visuell information blir på så vis en förmåga att förstå de 
visuella budskap i sitt sammanhang. I ett modernt samhälle sker allt mer informations-
förmedling med hjälp av nya, snabba, visuella kommunikationsformer, som i allt högre grad 
riktar sig mot en individ som förutsätts vara interaktiv (Kress, Jewitt, & Tsatsarelis, 2000). 
För att inte utestängas från exempelvis demokratiska processer som kräver ett aktivt infor-
mationssökande, blir det således allt viktigare att människor tidigt får tillfälle att utöva och 
utveckla olika slags visuella förmågor.  

Trots att de yngsta barnens värld bokstavligt talat är riktligt illustrerad, finns det ytterst få 
studier som visar hur små barn faktiskt tillägnar sig visuella budskap. I ett samhälle som 
snabbt förändras och där barn ständigt omges av visuell information, borde det ses som 
nödvändigt att vi klargör för oss hur barn hanterar och förstår denna informationsförmed-
ling. Pintó (2002) gör oss uppmärksamma på att det råder en allmän föreställning om att 
visuellt förmedlade budskap, i till exempel förklarande bilder eller modeller, skulle förenkla 
lärandet och även vara lättare att förstå än det skrivna och talade språket. Han argumenterar 
dock för att detta inte alls kan ses som vedertagen sanning. Förekomsten av bilder i 
undervisning, är uppenbarligen högst frekvent för barn i förskoleåldern och yngre skolåldrar 
och då inte minst inom de matematiska och naturvetenskapliga områdena, där förklarande 
bilder och modeller används för att introducera, förtydliga eller repetera ett undervisning-
sinnehåll. Som jag antytt ovan, krävs dock alltid att barnet, i det här fallet, har en förmåga att 
förstå och tolka budskapet på ett adekvat sätt, för att kunna skapa avsedd mening. Det finns 
                                                           
1 Fortsättningsvis kommer både ”förskolans yngsta barn” och ”små barn” användas i betydelsen barn under tre 
år. 
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en hel del studier som behandlar hur äldre barn hanterar förklarande bilder och modeller, 
medan yngre barns hantering och förståelse av illustrationer av detta slag hittills har varit 
mycket sparsamt förekommande. 

Ur ett lärarperspektiv ter det sig nödvändigt att erbjuda barn lärandesammanhang där vi-
suella material ingår, men även att öka den egna medvetenheten om de illustrationer som in-
går i verksamheten och hur dessa används av barnen. Läroplanens uppdrag talar om att varje 
barn ska beredas utlopp för nyfikenhet och lust att pröva, men även möjlighet att lyckas med 
uppgifter de företar sig (Utbildningsdepartementet, 1998). Dessutom betonas barnets tilltro 
till egen förmåga som en egenskap som ska stärkas genom samspel i lek och aktivitet i en in-
bjudande miljö. Även om inte visuella förmågor särskilt nämns, bör det betraktas som en 
naturlig del i det uppdrag verksamheten ska svara emot när det gäller lust att lära och lyckas. 

I Skolverkets (2009) delrapport om hur en ny läroplan för förskolan kan utformas, föreslås 
matematik, naturvetenskap och teknik förstärkas i mål och inom förskollärares ansvarsområ-
den. Dessa ämnen har även tidigare ingått i förskoleverksamhet, men då utan att vara priori-
terade eller separerade som enskilda. Även inom nämnda ämnen används rikligt med illust-
rationer av skiftande slag med avsikt att förstärka eller förenkla undervisningsinnehåll. En 
studie såsom denna, som undersöker hur små barn använder sig av ett medvetet presenterat 
visuellt lärandematerial, kan därför säga vara mycket angeläget både utifrån ett kortsiktigt 
men även långsiktigt perspektiv på exempelvis ett livslångt lärande. 

Fokus för magisterstudien riktas således mot de allra yngsta förskolebarnens meningsska-
pande då visuell information i form av illustrationer som relaterar till naturvetenskapliga 
fenomen, förekommer som inslag i förskoleverksamheten.  
 
 
 

SYFTE 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka: 
  
o hur några av förskolans yngsta barn i en planerad aktivitet hanterar ett i förväg 

iordningställt material bestående av föremål som relaterar till fenomenet tyngd och 
illustrationer av föremålen, samt 

o om det är möjligt att hos så unga barn finna återkopplingar till illustrationerna.  
 
För att nå detta syfte studeras ettåringar i en lärandesituation där de får hantera både reella 
föremål och illustrationer av situationen där föremålet ingår2. Studiens huvudfokus är på hur 
barnen hanterar bilderna, men därvidlag blir även deras sätt att förhålla sig till de 
naturvetenskapliga fenomenen i sig av intresse och kommer att i någon mån också att upp-
märksammas.  
 
 
 
 

                                                           
2 Även om det i syftesbeskrivningen talas om fenomen och även om det i den undersökta aktiviteten används 
flera sätt att representera fenomenet i fråga, får detta inte tolkas som att studien är utförd utifrån ett variations-
teoretiskt perspektiv utan föreliggande arbete har, som tydligt torde framgå, helt andra utgångspunkter.  
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DE YNGSTA FÖRSKOLEBARNENS LÄRANDE, VISUELL 
INFORMATION OCH NATURVETENSKAP I FÖRSKOLAN 
 
Denna magisteruppsats sammanför tre av mina huvudsakliga intresseområden nämligen de 
allra yngsta förskolebarnens lärande, visuell information och naturvetenskapliga ämnen. 
Detta kapitel kommer först att behandla dessa tre områden ett efter ett och avslutas med en 
redovisning av studiens teoretiska förankring. 
 

OM DE YNGSTA BARNENS LÄRANDE 
Många teoretiker och filosofer har utifrån skilda perspektiv försökt förklara hur människor 
går till väga för att lära sig och på vilka sätt en lärare bäst kan understödja lärande (jmf. t.ex. 
Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000). Nedan följer ett urval av referenser inom fältet som är 
av intresse för detta arbete, även om de i några fall antar olika ontologiska3 och epistemolo-
giska4 utgångspunkter såväl sinsemellan som i relation till mitt arbete.  

Piaget och utvecklingsteori 
Att peka ut psykologiska faktorer, där hjärnfunktioner och hur dessa kan stimuleras eller 
kanske hämmas, har varit ett sätt att försöka förklara hur lärande går till. Det som sker i 
intellektet hos den enskilda individen blir då intressant att studera, vilket bland annat Jean 
Piagets utvecklingspsykologiska teori är ett exempel på. Under lång tid har Piagets 
perspektiv använts inom förskolan för att förklara yngre barns inlärning5 (Kroksmark, 1989). 
Piaget hävdar att kunskap konstrueras då individen aktivt skaffar denna genom erfarenhet 
och handling, vilket kan visa på erfarenhetens och lärandets nära samhörighet (Marton & 
Booth, 2000). Det visar också på ett synsätt som placerar kunskap som ett objekt som 
individen ska ”lära in”. Läraren får därmed funktionen att ”lära ut” kunskapen. För att barnet 
ska kunna lära sig och nå nästa kunskapsnivå krävs, så som Säljö (2000) beskriver den 
piagetanska traditionen, ett inväntande av rätt intellektuell och åldersmässig mognad. På så 
sätt blir lärandet ett kvalitativt mognadssprång. Lärandet påverkas då inte i någon högre grad 
av andra faktorer i livet såsom sociala och känslomässiga eller ens av individens egen per-
sonlighet och aktivitet, vilket kan upplevas som en begränsande ”ensidighet”, enligt Illeris 
(2007, s. 54) Det blir med ett utvecklingspsykologiskt synsätt individens mognad i form av 
åldersanpassade utvecklingsstadier som i slutändan avgör om lärande kan komma till stånd. 

Vygotskij, ZPD och sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij (1995) talar om erfarenheter som grunden till kreativt nytänkande eller lärande 
om man så vill. I motsats till Piaget, anser Vygotskij, att kunskap inte endast konstrueras 
inom individen själv utan också utanför, i samspelet mellan människor, vilket utgör grunden 
i sociokulturell teori (jmf. Säljö, 2000).  Detta synsätt medför att alla sociala, kulturella och 
språkliga sammanhang blir mycket betydelsefulla för lärandet. Vygotskij anser dock, i likhet 
med Piaget, att barnets lärande sker i en bestämd ordning efter ålder, men han visar även på 
hur barnet kan nå nästkommande utvecklingsstadium, genom att någon som redan erövrat 
denna kunskap, bistår och handleder för att barnet ska nå dit. Det är alltså avståndet6 mellan 
det som barnet till synes redan vet och klarar självständigt och det nästkommande steget i 

                                                           
3 Läran om det varandets väsen. 
4 Läran om kunskap, kunskapsteori. 
5 I dagens forskning är det mer vanligt att istället använda begreppet ”lärande”. 
6 Vygotskij kallar detta avstånd för Zone of Proximal Developement, vilket förkortas ZPD i fortsättningen 
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utvecklingen som är den ”zon”, där vägledning kan bli fruktbart. Enligt Vygotskij (1999) 
blir således handledning mest lyckad om den föregår utvecklingen och lyckas koppla ihop 
rådande erfarenheter med vad som kan vara möjligt att lära sig. På så sätt blir handledningen 
en skjuts framåt i tänkandet som möjliggör för barnet att utveckla sin förståelse inom ett 
område. En illustration som visas och förklaras av en vuxen eller ett annat barn, skulle i 
detta sammanhang också kunna vara en sådan förtydligande vägledning. Handledningens 
funktion blir även att överbrygga det glapp som finns mellan ett mer vardagligt användande 
av ett begrepp till en mer abstrakt förståelse av detsamma. Dock har lärandet inom ZPD 
ibland uppfattats som vuxenstyrt eftersom det är den vuxne som bestämmer exakt vilket steg 
i lärandet som kommer härnäst eller vad som kan anses som viktiga vetenskapliga begrepp. 
Vygotskijs idé om ZPD har bland annat vidareutvecklas av Peg Griffin och Michael Cole 
(1984, i Illeris, 2007), vilket kan ge en vidare syn på begreppet så som varande ”en dialog 
mellan barnet och dess framtid, inte en dialog mellan barnet och den vuxnes förflutna” 
(Griffin & Cole, 1984, i Illeris, 2007, s. 81).  

Utifrån sociokulturella perspektiv, där språket fungerar som grund för lärande om oss själ-
va och vår omvärld, betonas betydelsen av interaktion (Rogoff, 1995; Säljö, 2000; 
Vygotskij, 1999). Genom att i kulturella sammanhang interagera, får vi del av kunskaper 
som är utvecklade med hjälp av tidigare generationers insikter (Vygotskij, 1995). Dessutom, 
skriver Säljö (2000) att kommunikationen i sig skapar redskap och resurser i form av såväl 
intellektuell som praktisk kunskap, något som kan bli användbart i framtida utmaningar för 
att skapa struktur i verkligheten (jmf. Wartofsky, 1979). Säljö påminner dock om att det inte 
är säkert att alla som deltar i ett visst sammanhang lär sig exakt samma sak, utan vad vi lär 
oss avgörs både av hur vi uppfattar situationen och av situationen som sådan. Vidare talar 
han om att kunskap inte kan ses som en objektiv avbild av verkligheten såsom något som 
individen lätt kan överta och han motsätter att det skulle finnas någon fast kunskap som 
individen ska ”lära in”.  

Säljö hävdar även att ett krav för lärande är att varje människa är aktiv i sitt lärande och 
kanske ibland till och med är villig att kämpa för att lära sig. Kunskap ses som knuten till 
”argumentation och handling i sociala kontexter, och som aktiva försök att se, förstå och 
hantera världen på ett visst sätt” (Säljö, 2000, s. 26). Även Gibson (1979) uttalar sig på ett 
liknande sätt då han hävdar, att hur vi ser världen är grunden för kunskap och att världen 
består av uppfattningsbara meningserbjudanden7, som vi behöver definiera och konstruera 
tillsammans för att de ska bli meningsfulla för oss. Alla begrepp ger ett meningserbjudande, 
men det är individen själv som måste upptäcka och tolka budskapet. En stol kan på så sätt 
erbjuda någon en sittplats, medan någon annan får idén att använda den till en av vagnarna i 
ett tåg av stolar.  

Några olika forskares syn på de allra yngsta förskolebarnens lärande 
Forskning kring de allra yngsta förskolebarnen har under cirka halvannat decennium fått stor 
uppmärksamhet. Lindahls (1996) studie om ettåringars möte med förskolevärlden, kan sägas 
vara starten i Sverige för detta ökade intresse bland pedagoger i småbarnsverksamhet för hur 
förskolans yngsta barn hanterar vardagen och tillägnar sig kunskaper. Vad som tidigare hade 
ansetts vara ettåringars planlösa meningslösheter, visade sig i Lindahls videobaserade data-
material, vara aktiviteter där barnen hade en avsikt med vad de företog sig. Barnen i studien 
tycktes även ha en förmåga att hålla kvar sitt intresse och återkom till sin aktivitet, även då 
vuxnas inblandning eller rutiner ibland tvingade dem till avbrott. 

Flera andra svenska forskare har redovisat sina studier om hur små barn gör för att lära sig 
om sig själva, andra och omvärlden. Små barns förmåga till etiska ställningstaganden 
(Johansson, 1999), omsorgens betydelse för små barns lärande (Johansson & Pramling-

                                                           
7 Gibson använder begreppet affordances 
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Samuelsson, 2001), barns perspektiv (Halldén, 2003), små barns lärande samspel (Michél-
sen, 2004), små barns skapande av litteracitet (Björklund, 2008) och små barns matematiska 
förmågor (Björklund, 2007; Reis, 2010) är några av de mer sentida studier som tagit sitt 
huvudfokus hos förskolans yngsta barn. Förskolans uppdrag i Läroplan för förskolan (Ut-
bildningsdepartementet, 1998) talar om att alla barn, alltså även de allra yngsta, ska beredas 
utlopp för nyfikenhet och lust att lära, men även ges möjlighet till delaktighet och att få lyc-
kas med uppgifter de företar sig. Dessutom betonas att alla barns tilltro till sin egen förmåga, 
ska stärkas genom samspel, lek och aktivitet i en inbjudande lek- och lärandemiljö.  

Internationellt sett har forskning om små barns lärande i huvudsak haft utvecklingsteore-
tiska utgångspunkter som riktats mot de riktigt små spädbarnen (jmf. Løkken, Rötle & 
Haugen, 2006). Den vuxnes förmåga att förstå barnet genom att tona in det lilla barnets 
känslor och behov har betonats som nödvändig för att god kommunikativ förmåga ska byg-
gas upp (t.ex. Klein, 1989). En behavioristisk tradition att studera små barn under vad som 
kan kallas ett tillrättalagt experiment, resulterade i att småbarns handlingar fick förklaringar 
utifrån deras beteende och vad som kunde påverka ett sådant. Sällan hamnade fokus på bar-
nen och deras egna avsikter med handlingarna eller i vilken kontext de befann sig i (jmf. 
Løkken, 2006).  

Småbarnspedagogisk forskning har uppmärksammat små barns samspel bland annat ge-
nom Gunvor Løkken (t.ex. Løkken, 2000). Hennes fältstudier av vardagliga samspel mellan 
ett- och tvååringar har föranlett henne att tillskriva små barn en alldeles egen slags kultur 
som hon kallar för toddlarkultur8, där kroppen står i centrum för upplevelser och kommuni-
kation. Hon visar hur små barn aktivt kan vara med och bygga upp en social gemenskap 
trots att de ännu inte verbalt kan uttrycka sin tankar och önskningar. Humor ges en viktig 
roll i interaktionen eftersom glädjen dels lockar barnen att vilja vara med och dels gör att det 
är roligt att fortsätta samspelet (Søbstad, 2006). Løkken tar ett fenomenologiskt perspektiv 
som utgår ifrån Merleau-Pontys idé om kroppen som det ankare i världen utifrån vilket 
barnet förnimmer, upplever, kommunicerar och förstår, samtidigt som det lever, påverkar 
och är i världen, t ex i förskolan (Løkken, et al., 2006). Kroppen ses då som både ett sätt att 
undersöka genom att smaka, lukta, känna, se och lyssna och ett sätt att kommunicera sina 
upptäckter med. Att uppfatta dessa lågmälda kroppsliga samspel kräver dock medvetna 
pedagoger med god inlevelseförmåga och därtill tid att stanna upp och lyssna färdigt, hävdar 
Løkken et al. Små barn däremot verkar rikta stor uppmärksamhet mot kroppslig kommuni-
kation och söker gärna bekräftelse genom att läsa av både ansiktsuttryck och stämningar 
(Rogoff, 1990). Ett exempel kan vara det lilla barnet som är på väg mot sandlådan, vänder 
sig om mot den vuxne som ler och nickar som en bekräftelse på att det är godkänt att fortsät-
ta dit. Skulle den vuxne istället ha sett skrämd eller arg ut blir signalen att det är farligt eller 
förbjudet att fortsätta. Rogoff (1990) ger, i likhet med Løkken (2000), kroppen betydelse 
med avseende på att barnet deltar, är och även medverkar i att bygga upp en social gemens-
kap. Hon ser deltagande i sociala sammanhang som en mycket viktig kommunikativ process 
för de små barnens lärande, eftersom hon anser den vara grunden för förståelse om både so-
ciala företeelser och allmänt vardagslärande. Rogoff ser därmed lärandet som ett slags 
lärlingskap i tänkande9 och ömsesidig aktivitet. Hon utvidgar även Vygotskijs tankar om 
ZPD när hon talar om gruppens kommunikation som något som kan överbrygga både gapet 
mellan gammal och ny kunskap men även olika nivåer av förståelse. Istället kan individens 
samspel i gruppen ses om ett (av många) sätt att lösa ett problem, där var och en är 
likvärdiga partners i en meningsfull aktivitet. Rogoff hävdar att även riktigt små barns olika 
sätt att delta i en grupp visar att de är just fullvärdiga medlemmar i aktiviteten. 

 

                                                           
8 Løkken har använt det engelska ordet ’toddler’, dvs. en benämning för barn under 3år. 
9 Rogoff använder apprenticeship in thinking. Begrepp kommer mer ingående presenteras längre fram i texten. 
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How can we determine understanding of meaning? I argue that participation in flexib-
le interaction with a variety of structured strategies to fit a situation is evidence at 
least of participating in meaning. We should not require babies to be able to explain 
themselves reflectively in order to credit them with participating in meaningful 
exchanges (Rogoff, 1990, s. 76) 
 

Förskolan som en arena för de yngsta barns lärande 
Förskolan, som en arena för barns många vardagliga samspelsmöten och lärande, har kom-
mit att betonas av ett flertal nutida forskare och filosofer (t.ex. Johansson, 2003). Sheridan, 
Pramling Samuelsson och Johansson (2009) tog utgångspunkt i internationellt genomförda 
studier som visat att barns lärande är beroende av att förskolan håller hög kvalité10. De 
genomförde därefter en liknande studie i svenska förskolor, där snarlika resultat framkom. 
Författarna kunde även visa en trend där dagens förskoleverksamhet riskerar att bli för 
individualiserande, bedömande, ämnesorienterad och rent av riskerar att ”skolifieras” 
(Sheridan, et al., 2009, s.261). Utgångspunkt i barnens intressen och frågor behöver enligt 
författarna ytterligare lyftas fram och bevaras för att förskolan ska kunna behålla sin roll 
som barns egen lärandearena. De understryker även att de allra yngsta förskoleåldrarna är en 
mycket viktig tid för grundläggande av kompetenser och kunskaper, där pedagogernas 
erbjudanden om erfarenheter och utmaningar blir avgörande faktorer för barnens möjligheter 
att utveckla kunskaperna längre fram i livet. Björklund (2008) framhåller hur vuxnas sätt att 
se på små barns språk avgör vilken slags betydelse språket ges. Risken är att pedagogen inte 
läser hela barnets kropp som ett språkligt uttryck, vilket kan göra att de ger handlingar en 
mer en slumpmässig, imitativ eller enbart reproduktiv funktion. En bredare förståelse för 
yngre barns kommunikationssätt behöver komma till stånd för att det ska ses som likvärdigt 
verbalt språk, hävdar Björklund (jmf. Rogoff, 1990).  

Utifrån sociokulturella perspektiv ges meningsskapande samspel en viktig social roll för 
små barn (Säljö, 2000). Förskoleverksamheten blir en möjlighet att tillsammans med andra 
barn och vuxna, fundera, samtala och agera i vardagliga situationer och möta de fenomen 
och erfarenheter som där uppstår, exempelvis under ett vattenexperiment. Ett samspelet kan 
även erbjuda individer kulturella resurser i form av fysiska redskap och ting, så kallade 
artefakter (jmf. Säljö, 2000). Dessa kan dels bli barnens egna redskap i lek- och lärande-
situationer och dels användas som medvetna lärarstrategier för att guida, vägleda, utmana 
och stötta barnen i deras lärande (Rogoff, 1990). Pedagogernas medvetenhet blir återigen en 
viktig faktor, men vi behöver påminnas om att även barnens egna och ibland även verbalt 
ordlösa samspel i hög grad bör uppmärksammas och erkännas som ett fullvärdigt me-
ningsutbyte (Løkken, 2000; Björklund, 2008). 
 

OM VISUELL INFORMATION 
Det tidigare begreppet ”literacy” (dvs. förmågan att läsa och skriva) har under framför allt 
det senaste årtiondet fått en vidgad användning. Numera talar man exempelvis om såväl 
matematisk som naturvetenskaplig literacy för att beskriva grundläggande och nödvändiga 
kunskaper i dessa ämnen. Det finns även ett antal sådana nya literacy-områden, som rör 
elevers förmåga att hantera och förstå visuell information. Nedan redovisas tre av dessa, 
nämligen grafical literacy, visual litteracy och multimodal-literacies. Därefter presenteras 
något om illustrationer i förskolan. 

                                                           
10 Kvalitén studerades utifrån en lärar-, barn- och verksamhetsdimension. Samliga dessa ansågs ha betydelse 
för förskolans möjligheter att ge barn goda förutsättningar för ett meningsfullt lärande. 
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Visual literacy, grafical och multimodal-literacy 
Ett starkt framväxande forskningsområde, riktar sig mot förmågan att hantera illustrationer 
som en speciell färdighet, visual literacy (t.ex. Fast, 2007; Kress, 2003; Kress & van Leeu-
wen, 2001; Lemke, 2000). Denna literacyforskning riktar intresse mot bildspråk och barns 
förmåga att ”läsa”, dvs. tolka bilder och/eller själv uttrycka sig med bilder (Fast, 2007; 
Pintó, 2002). Detta är intressant inte minst ur ett undervisningssyfte eftersom en ökad förs-
tåelse för hur barn läser in bilder och bygger upp sina språkliga förmågor bättre skulle kunna 
utnyttjas till förmån för barns lärande. Fast är en av de svenska forskare som studerat försko-
lebarns väg mot läs- och skrivkunnighet och hur sådana kunskaper byggs upp gradvis i olika 
språkliga sammanhang. Hennes största uppmärksamhet riktas mot de sociala kontexter i 
vilka barn möter och deltar i olika textrelaterade aktiviteter. Därtill vänder hon intresset mot 
på vilka sätt visual literacy kan vara mer än en teknisk läs- och skrivfärdighet. Således är det 
inte bilden i sig och meningsskapade kring dessa som fokuseras i Fasts avhandling. 

Björklunds (2008) studie är en av de mycket få som direkt riktar sig mot förskolans yngsta 
barn och deras erövring av och uttryck för litteracitet11. Hon visar på ett- och tvååringars 
interaktion, språkliga aktiviteter och erövringar och på vilka sätt dessa kan tänkas vara 
uttryck för det lilla barnets eget skapande av litteracitet. Björklund har dock inte heller själva 
illustrationen som sådan, som huvudsakligt fokus.  

Studier kring grafical literacy berör grafiska representationer i exempelvis diagram, flö-
desscheman eller kartogram. I vissa av dessa studier, har förståelse av exempelvis ett diag-
ram, kunnat kopplas till att elevens förförståelse av ämnesinnehållet i diagrammet (Ainley, 
2000; Åberg-Bengtsson, 2002, 2006; Åberg-Bengtsson & Ottosson, 2006). För förskolans 
barn kan tidig grafical literacy innebära en förståelse för stapeldiagram vid arbete med 
konkreta material (Åberg-Bengtsson, 1998; Åberg-Bengtsson, 2006). Ett sådant konkret 
diagram kan vara klossar i olika färger som representerar något som ligger nära barnens var-
dag exempelvis ”alla barn som gått till förskolan idag” eller ”alla som åkt bil hit idag”. 
Därefter kan klossarna ritas av till ett stapeldiagram på papper för att visa på fler sätt att 
synliggöra informationen om dagens färdmedel. På så läggs en praktisk erfarenhetsgrund för 
en abstrakt förståelse av grafiska representationer. 

Vi har härmed närmat oss inriktningar som fokuserar förmågor som är kopplade till 
multimodal kommunikation12 och koordinering av flera medier, modaliteter och semiotiska 
system, nämligen den som brukar benämnas multimodal-literacies (Kress, 2010; Kress, 
Jewitt, Ogborn, & Tsatsarelis, 2001). Istället för att belysa monomodal kommunikation med 
endast en modalitet har denna forskningstradition riktat sitt intresse mot multimodal 
kommunikation och det meningsskapande som sker då elever använder och sedermera lär 
sig behärska och koordinera många tillgängliga resurser och medier (Kress et al., 2000; 
Kress & van Leeuwen, 2001; Lemke, 2000). Barns lärande blir på så sätt inte längre 
begränsad till skolans verksamhet eller endast ett enda kommunikationssätt och multimodal-
literacyforskare anser sig ha stöd i sina studier för att dylika resultat bör få fler implikationer 
för undervisning och ge upphov till multimodala kriterier i läroplaner (t.ex. Hurtig, 2007; 
Lemke, 2000). Förskolebarns multimodal-literacy skulle kunna vara en förmåga att pendla 
mellan exempelvis bilder och fysiska material i en aktivitet det vill säga användandet av 
olika tillgängliga redskap som behöver koordineras i aktiviteten. 

Dock visar forskare att visuell information inte är transparent det vill säga att inte alla 
tolkar en och samma bild eller modell på exakt samma vis (Kress, 2003). Detta gäller 
givetvis även yngre förskolebarn. Hur vi väljer att tolka en bild är dels kulturellt betingat 
och dels situationsrelaterat (Kress, 2003; Kress & van Leeuwen, 2006). Genom deltagande i 
ett socialt sammanhang ”skolas” vi in i de traditioner och gängse bruk som anses vara det 

                                                           
11 Litteracitet är det begrepp Björklund använder. 
12 Multimodal kommunikation innebär att många tillgängliga resurser och medier används och koordineras.  
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mest korrekta, vilket för en utomstående ibland kan te sig irrationella (Kress, 2010). Olika 
sammanhang ger oss på så vis en slags kulturell ”ram” för hur vi tolkar människors agerande 
eller som i detta fall ett bildbudskap. Situationen som sådan påverkar också där samtliga 
deltagare och tillgängliga resurser bidrar till en tolkning (Kress, 2010; Rogoff, 1995). 
Bildens komposition i fråga om hur färger eller linjer används är sätt att förmedla budskap 
som alltså kommer att bli ”avkodade” utifrån vars och ens förförståelse och komma att 
representera något för oss. Wartofsky (1979) visar dock på att inget automatiskt är en 
representation utan att det är först när vi betraktar den som en sådan, som den kan få denna 
funktion och bli meningsfull för oss. Därmed är det den funktion som bilden ger upphov till 
som är intressant och inte vilken slags ”kod” den sänder. 

Illustrationer i förskolan 
Som framgått ovan är användandet av bilder vanligt i barns olika sammanhang på fritiden 
eller i verksamhet. Förekomsten av bilder som ett undervisningsinslag, tycks vara frekvent 
förekommande i de yngre skolåldrarna och särdeles vanligt i de naturvetenskapliga ämnena 
för att introducera, förstärka eller repetera undervisningsinnehåll (Helldén, Lindahl & 
Redfors, 2005). Bilden antas fungera som en stöttande konkret modell för förståelsen av 
exempelvis komplexa skeenden, genom att de förutsätts vara förenklande. 
  

Modeller spelar en stor roll i naturvetenskaplig undervisning. Deras stora 
värde är att de möjliggör tolkning och beskrivning av föreställningar, ob-
jekt, skeenden, processer eller system som kan vara av komplex natur 
(Gilbert & Boulter, 1998). De kan göras synliga och därmed lättare att förs-
tå i form av konkreta föremål, bilder eller andra visualiseringar. (Helldén, 
et al., 2005, s. 31) 

 
I förskoleverksamhet finns en tradition av att använda så många sinnen som möjligt vid lä-
randetillfällen, exempelvis då läraren både talar och visar bilder för att belysa olika begrepp 
eller fenomen. Vid sagoläsning eller berättande används bilder både som ett sätt att föra 
handlingen framåt och för att belysa det texten berör. Sällan står då bilden ensam med sitt 
budskap, utan ackompanjeras oftare av det verbala språket. Foton är också ett vanligt inslag 
och används både som en allmän förevisning av vad någon gjort, eller som ett stöd i en pe-
dagogisk dokumentation där syftet är att synliggöra en lärandeprocess (jmf. Lentz Taguchi, 
1997). 

Vanligt är också att barnen själva uttrycker sig med hjälp av bilder och modeller i form av 
teckningar eller i en byggkonstruktion av något slag. Detta sker även på uppmaning från 
läraren som ett sätt att återkoppla till en tidigare händelse (”kan du rita det du såg i skogen”) 
eller för att be barnen förklara sina tankar om något (”kan du rita hur du har tänkt bygga 
helikoptern”). Konstruktionsleken som utgår ifrån diverse byggmaterial, lego, pärlor, lera 
eller vad som finns tillgängligt är också ett exempel på användandet av modeller i förskolan. 
Här kan en färdig ritning utgöra inspiration eller vägledning för barnet i byggandet av en 
pärlplatta, legohus eller lerfigur. Även färdiga mallar av tredimensionella figurer eller kopie-
rade blad från ritblock har används, men tycks vara på återtåg då mer individuella idéer och 
uttryckssätt har betonats (jmf. Åberg & Lentz Taguchi, 2005). Barnen kan även erbjudas ge-
mensamma modellbyggen där landskap, fenomen, hus eller vad som är aktuellt byggs upp 
för att dokumentera händelser eller som en utgångspunkt för lek och/eller temaarbeten. 

I denna studie är det inte dokumentation eller barns eget bildskapande som står i fokus, 
utan det illustrerade lärandematerial som presenteras för dem av pedagoger i en i förväg 
iordningställd aktivitet. 
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OM NATURVETENSKAP13 I FÖRSKOLAN  
I detta avsnitt kommer först naturvetenskap i förskolan och samhälldebattens roll för de 
naturvetenskapliga ämnena behandlas, för att sedan följas av en presentation av de naturve-
tenskapliga fenomen som är aktuellt i den här studien. 

Naturvetenskap i förskolan 
Förskolans nuvarande uppdrag utifrån läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998) är att 
bland annat ge barn en möjlighet att grundlägga ”ett varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö” (s. 10). Förskoleverksamheten ska även ge barn en chans att utveckla förståelse för 
”enkla naturvetenskapliga fenomen” (s. 13) så väl som ”upptäcka nya sätt att förstå sin 
omvärld” (s. 13). Vardagen betonas som viktig då den ger möjlighet till varierade och 
meningsfulla situationer där barn under lekfulla former kan möta begrepp och fenomen 
utifrån exempelvis ett naturvetenskapligt perspektiv. Det gäller dock att lärarna tar tillvara 
det som uppstår i ögonblicket och sätter ord på det barnen är med om (jmf. Björklund, 
2007). Forskare betonar att en av förskolans viktiga uppgifter inom de naturvetenskapliga 
ämnena är att uppmuntra barnens intresse för problemlösning och nyfikenhet inför processer 
och fenomen, vilket exempelvis möten med olika material, fenomen och situationer kan 
erbjuda (jmf. Thulin, 2010). Verksamheten ska således locka barnen till att utforska om-
världen genom en trygg och inspirerande miljö, pedagogers tillåtande förhållningssätt och 
barns delaktighet i samspel och experimentella eller temainriktade aktiviteter (jmf. Asplund 
Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003).  

Som tidigare redovisats ingår det lilla barnet i en slags toddlarkultur (Løkken, 2000) där 
den egna kroppen görs till centrum för både själva upplevelsen men även för hur barnet 
kommunicerar dessa upptäckter. Med hjälp av ett aktivt deltagande i upplevelsen ”lagras” 
även ett slags kroppsligt minne genom den direktkontakt med materialet som en under-
sökande lek erbjuder. Sinnesintryck då de små barnen ser, luktar, smakar, känner och lyssnar 
utgör då basen för undersökandet och aktiviteter då de bär, drar, stoppar i och ur, bankar 
eller snurrar kan vara ett sätt att exempelvis jämföra storlek, ljud eller vikt. Imitation och 
upprepningar ses även det som ett sätt för barnet att skaffa sig erfarenheter, vilket 
exempelvis Vygotskij (1978) uppmärksammat. Han kallar det för mimicking vilket står för 
ett till en början ganska omedvetet härmande av någon annans beteende, vilket senare kan 
utvecklas till en större förståelse för handlingens syfte. Humor och skratt är också använd-
bara för att vidga upplevelsen (Søbstad, 2006) och bidrar till den lekfullhet som också är 
betydelsefull för att det lilla barnet ens ska vilja delta. Alla sådana kroppsliga erfarenheter 
utgör på så sätt en första grund för den mer abstrakta förståelsen av fenomen (Elfström, 
Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). Lek vid rutschkanan där nallen får åka, kanske 
för stunden lockar till skratt, men ger samtidigt ett minne av föremål som faller ner, vilket 
kan vara tidiga fysikupplevelser av jordens dragningskraft, av det sluttande planet och av 
friktion. En begynnande kunskap kan således vara själva aktiviteten vari utforskandet sker, 
utan att för den skull behöva vara ackompanjerad av ett fullt verbalt språk (Björklund, 
2008). Att ge uttryck för en förståelse behöver således inte vara så att säga färdig – om man 
nu kan påstå att kunskaper någonsin blir helt färdiga. Däremot kan en medveten pedagog 
eller andra deltagare i situationen bidra med en vägledning i lärandet (Rogoff, 2000), vilket 
kan bli en förberedelse för framtida liknande situationer. En dylik vägledning kan innebära 
en utmaning från läraren i form av andra föremål eller underlag till undersökandet vid 
rutschkanan och därtill frågor om skillnader som uppstått. Barnet ges härmed en chans att 
fundera vidare över dessa erfarenheter och ställa sina egna hypoteser (jmf. Elfström, Nils-
son, Sterner & Wehner-Godée, 2008), med eller utan ord (Björklund, 2008). 

                                                           
13 Jag kommer i fortsättningen använda begreppet ’naturvetenskap’ i betydelsen ”skolämnet” Naturvetenskap 
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Ett meningsfullt sammanhang betonas av många forskare för att lärande alls ska kunna 
leda till något som är användbart för individen framöver. Thulin (2006) visar exempelvis i 
sin delstudie att förskolebarn är beroende av en meningsfull kontext för att det naturvetens-
kapliga lärandetillfället ska bli fruktbart. Läraransvaret, enligt Thulin, innebär att prioritera 
och formulera det naturvetenskapliga innehållsobjekt som anses viktigt ur uppdraget med 
hänsyn till de barn som ingår i den aktuella barngruppen och dessa barns sätt att vara och ta 
sig an kunskap (jmf. Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003). Risken är annars 
stor, hävdar Thulin, att det blir akten i sig som planeras och att innehållsaspekten och dess 
tydliga lärarstrategier, går förlorad. Exempelvis kan då vattenleken, där föremål som flyter 
och sjunker testas, vara både rolig och intresseväckande, men missa sitt tillfälle att samtidigt 
grundlägga tidiga kunskaper om exempelvis fenomenet densitet (jmf. Thulin, 2007). Det 
viktigaste är dock inte att läraren kan ge alla ”rätta” svar, utan att denne utgår ifrån barns 
eget perspektiv och meningsskapande och ger dem möjlighet att fundera över fenomen i var-
dagen. Björklund (2007) talar om pedagogens roll att sätta ord på det barnen möter, vilket i 
hennes fall relaterar till ett sätt att grundlägga tidiga matematiska förmågor hos yngre förs-
kolebarn. Genom att pedagoger benämner och uppmärksammar föremål och dess egens-
kaper, exempelvis i fråga om skillnader och likheter, får barn möjligheter till nyansrikedom i 
både språk och förståelse. Med andra ord ger olika forskningsstudier stöd för att pedagoger-
nas sätt att förhålla sig till både barnens undersökande och det innehåll som situationen vill 
fokusera, har en stor betydelse för barns lärandemöjligheter. Thulin (2010) har breddat beg-
reppet lärandeobjekt, genom att definiera det som just en kombination av innehåll och 
lärares förhållningssätt och hävdar att detta synsätt gör att lärandeobjektet blir mer tydligt. 
Ett rikt innehåll kan, enligt henne, skymmas av en missvisande eller rent av felaktig presen-
tation eller instruktion. Thulins resultat pekar även på att barns frågor om innehållet ökar 
markant vartefter arbetet i ett tema fortskrider, vilket således visar att barn behöver få hålla 
på med ett och samma innehåll under lång tid för att kunna göra det meningsfullt. Medvetna 
lärarstrategier där barnen ges tillräcklig tid och där både innehåll och förhållningssätt foku-
seras, blir enligt Thulin det sätt som förhindrar att det naturvetenskapliga lärandeobjektet 
hamnar i skymundan av själva lärandeakten. Detta ligger i linje med Rogoffs (1990) idéer 
om en vägledande vuxen som utmanar och guidar för att vidga deltagandet och därmed lä-
randet i en gruppaktivitet. 

Samhällsdebatten om undervisning i matematik och naturvetenskap 
I Skolverkets (2009) delrapport om hur en ny läroplan för förskolan kan utformas, föreslås 
matematik, naturvetenskap och teknik förstärkas i mål och i förskollärarens ansvarsområden. 
Dessa ämnesområden har även tidigare ingått i förskole- och förskoleklassverksamhetens 
olika projekt- eller temaarbeten (t.ex. Persson & Wiklund, 2007), men då utan att vara prio-
riterade som separata ämnen. Traditionellt har istället förskolans arbete varit inriktat på att 
utifrån barnens intressen erbjuda lärandesituationer i olika temaområden. I dessa teman har 
de så kallade skolämnena ingått som naturligt integrerade delar.  Den föreslagna förstärk-
ningen från Skolverket visar dock att förskoleverksamheten nu behöver lyfta fram det arbete 
som redan görs i de utvalda ämnena, men också ges tillträde till nyare forskning inom dessa.  

Att en stor andel av våra grundskoleelever inte når nivån för godkänt på de nationella pro-
ven i matematik (se t.ex. Högskoleverket, Prop 2009: 10/8914) har i de senare årens skol-
debatt rönt ökad uppmärksamhet och lett till att brister i skolans matematikundervisning har 
pekats ut som en orsak. Eventuellt är det också därför som skolmatematik har utgjort fokus 
för ett ökande antal forskningsstudier, då även de allra yngsta förskolebarnens matematiska 
förmåga blivit beforskade, exempelvis i Björklunds (2007) doktorsavhandling om små barns 
vardagsmatematik och Reis (2010) pågående avhandlingsstudie om små barns matematise-

                                                           
14 Proposition för en ny lärarutbildning: 2009/10:89, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. 
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rande i lek och aktivitet. Förskolans verksamhet hamnar även den i fokus då den anses behö-
va bidra till att grundlägga de kunskaper som sedan krävs för ett godkänt i skolans matema-
tikämne. Satsningar på pedagogers fortbildning och inrättande av nätverksgrupper har 
genomförts för att möta detta krav. 

Även de naturvetenskapliga ämnena har på ett liknande sätt uppmärksammats i samhälls-
debatten, då svenska elevers kunskaper också i dessa ämnen försämrats i en nationell jämfö-
relse. Detta är oroande då individer behöver goda kunskaper, för att kunna delta i samhälls-
frågor och beslut som rör exempelvis naturvetenskap och teknik (Helldén, et al., 2005; 
Lemke, 2000). Forskning om naturvetenskapligt arbete i förhållande till de allra yngsta 
förskolebarnen är dock än så länge ganska knapphändigt. 

En annan fråga rör kritik mot de traditionella skolämnens intåg i förskolekontexten (jmf. 
Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson 2009). Här varnas för att ett alltför enkelspå-
rigt synsätt på förskolan där fokus läggs på ”vad du ska kunna” (jmf. även Thulin, 2006) 
kanske skulle medföra att förskolebarn allt mer blir betraktade som unga skolbarn. Läropla-
nens betoning på att verksamheten ska bilda en helhet av omsorg, fostran och lärande, ger ett 
perspektiv på att inget av dessa områden ska anses viktigare än de andra. Dock visar exem-
pelvis prioriteringar från Skolverket även de på trenden att tillskriva ämneskunskaper en allt 
viktigare roll i förskolan. Tidiga kunskaper inom exempelvis matematik är förvisso betydel-
sefulla, men kan även medföra att andra av förskoleverksamhetens viktiga områden trängs 
undan. Ålagda projekt med tillhörande läromedel kan signalera helt vuxenstyrda aktiviteter 
som inte stämmer överens med läroplanens betoning på små barns processlika lärande utif-
rån aktiviteter i vardagliga sammanhang. Förskolan har, som tidigare hävdats, traditionellt 
sett arbetat utifrån temaarbeten, där barns intresse i situationen har fått styra inriktning och 
fokusområde. Temaarbetet har därmed blivit symbolen för förskoleverksamhetens lyckande 
integrering av traditionella skolämnen utan att egentlig uppmärksamhet ägnats åt dem var 
för sig (jmf. Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003; Persson & Wiklund, 2007). 

Utifrån samhälls- och forskningsdebatt kanske förskolan kan sägas vara inne i en bryt-
ningstid mellan det traditionella och det nyare sättet att se på skolämnen såsom naturvetens-
kap i förskoleverksamheten (jmf. Thulin, 2010). Det skulle kunna innebära att ett mer 
ämnes- eller innehållsfokuserat sätt att arbeta kommer att lyftas fram som viktigt även för 
små barn, även om en betoning på omsorg, fostran och lärande som en helhet i barns vardag 
kommer att kvarstå. 

Två naturvetenskapliga begrepp: tyngd och densitet 
I Skolverkets (2009) delrapport prioriteras naturvetenskap som ett av de ämnen som behöver 
förstärkas i förskoleverksamheten för att barn så tidigt som möjligt ska få möta och börja 
fundera över olika processer och fenomen i vardagen. På liknande sätt tilldelas uppdraget 
utifrån läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) att ge alla barn, således 
även de allra yngsta, en möjlighet att få utforska enkla naturvetenskapliga fenomen i sin om-
värld. Tyngd skulle kunna vara ett sådant enkelt och viktigt fenomen och det valdes som ett 
lärandeinnehåll i denna studie. Valet gjordes utifrån den aktuella åldersgruppen och vad som 
kunde tänkas vara intressant för dessa barn, vilket redovisas nedan.  

Den nätbaserade upplagan av Nationalencyklopedin15 en allmän förklaring till tyngd: 
 

tyngd, tyngdkraft, den kraft som verkar på ett (elektriskt oladdat) föremål i vila på jor-
dytan, sammansatt av tyngdkraften från jordens massa och centrifugalkraften på grund 
av jordens rotation. Den är given av produkten av föremålets massa och tyngdac-
celerationen. Motsvarande gäller på varje annan himlakropp. 

 

                                                           
15 http://www.ne.se/tyngd 
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Tyngd kan således sägas beskriva den kraft som ”drar” föremålet mot jorden. I dagligt tal 
används ibland uttrycket tyngd när vi talar om vad ett föremål väger, vilket i strikt vetenska-
plig bemärkelse och enligt definitionen ovan inte är korrekt. Vad som däremot är relaterat 
till vad något väger, och som och mätas i exempelvis kilogram, är föremålets massa (det vi 
vardagligt kallar vikt). Motsvarande enhet för tyngd är kilopund. Det som vi med våra sin-
nen faktiskt upplever är tyngden hos olika föremålen. En person som förflyttar sig till månen 
kommer där att ha samma massa som på jorden men bara ungefär en sjättedel av sin tyngd – 
detta på grund av månens lägre dragningskraft. 

Ytterligare ett naturvetenskapligt begrepp, som är relevant i sammanhanget är densitet. De 
föremål som används i studien har ungefär samma volym men olika massa (eller vikt) och 
därmed olika tyngd, vilket beror på att de har olika densitet (även ibland kallat ”täthet” eller 
specifik vikt). Beroende på om de olika föremålen som barnen använder i sitt undersökande 
har en densitet som är högre eller lägre än den för vatten, sjunker eller flyter de när de släpps 
ner i kannan med vatten. 

Det som barnen kan tänkas uppleva i sitt undersökande, då föremål av olika material bärs, 
kastas, bankas eller släpps ner i vatten, är i första hand dessa föremåls tyngd och i andra 
hand deras densitet, i den mån barnen även kommer att fokusera huruvida de (lika stora 
föremålen) sjunker eller flyter. I själva studiens genomförande har dock tyngd varit det beg-
repp som betonats mest och är det som i första hand kommer diskuteras och relateras till 
barnens agerande. Jag vill här påminna om att huvudfokus trots allt vill riktas mot barnens 
handlingar i förhållande till illustrationerna. Därför kommer inte några djupgående analyser 
utifrån begreppen att ges. 

Vad kan då tänkas vara intressant att veta om fenomenet tyngd när man är ett år? Som 
redovisats är små barns lärande nära sammankopplat till de erfarenheter de själva gör i för-
hållande till sina egna kroppar, och i samspel med omgivning och andra människor. För det 
lilla barnet är förmodligen inte tyngd eller att något är ”tungt” eller ”lätt”, helt obekant. 
Säkerligen är uttalanden som: ”Jag kan inte bära dig för du är så tung” eller ”Kan du ge det 
tunga paketet till mormor?” ganska vanligt förekommande i små barns liv. Några av barnen 
har också troligtvis gjort egna jämförelser mellan olika föremål och dess tyngd. Detta vill 
jag se som grundläggande erfarenheter och förståelse av tyngd16, vilket föregår en senare 
mer abstrakt förståelse av fenomenet. Säljö (2000) hävdar som redovisats, att kunskaper kan 
ses som ett lyckat ”resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst 
sätt” (s. 26). För en ettåring skulle ett lärandetillfälle där koncentration på skillnader mellan 
tungt och lätt utifrån ett kroppsligt utforskande av föremål av samma storlek men olika 
tyngd kunna vara intressant. I studiens design ingår ett bildmateriel som illustrerar före-
målen som ett sätt att ge en utmaning att återkoppla upptäckter från ett material till ett annat, 
vilket i detta avseende skulle kunna vara ett litet barns multimodala förmåga.  

I föreliggande undersökning är det således bilder som ska påminna om erfarenheter från 
lek med och undersökande av olika tunga föremål, som i förhållande till barnens egna aktiva 
och meningsskapande försök att förstå, är intressant. Erfarenheter av detta slag kan så 
småningom i barnens lärandeprocesser komma att utgöra grund för en mer abstrakt förståel-
se av tyngd.  

En sammanfattande kommentar 
Forskning om små barns lärande har allt mer kommit att betona samspel i en meningsfull 
kontext (jmf. Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003). Små barns kroppslighet i 
det lärande undersökandet har bland annat tillskrivit dem ett eget sätt att vara på, i en egen 
form av kulturellt sammanhang nämligen en slags toddlarkultur (Løkken, 2000). Små barn 

                                                           
16 Med detta vill jag påminna om att aktiviteten som förekommer i studien inte är barnens ”första” möte med 
fenomenen, utan att barnen redan har många olika erfarenheter av dessa. 
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tillskrivs därtill en aktiv medverkan i skapandet av det sociala sammanhanget (Björklund, 
2008; Rogoff, 1995), där de också själva väljer graden av deltagande genom bland annat hur 
rolig aktiviteten framstår för dem (Søbstad, 2006). 

Som framgått ovan finns det inte speciellt mycket forskning att tillgå när det gäller hur 
yngre barn hanterar och förstår budskapet i visuell information, trots att barn dagligen möter 
en stor mängd bilder och modeller av olika slag både i och utanför förskolan. Särskilt få är 
studier som fokuserar på de allra yngsta förskolebarnen. Vid bildläsning krävs alltid att mot-
tagaren har en förmåga att göra en tolkning (Kress & van Leeuwen, 2006; Meira, 1998), för 
att innehållet ska kunna förstås som det är avsett vilket kan förstärka vikten av ytterligare 
forskning inom området.  

Även beträffande de yngsta förskolebarnen och deras lärande inom de naturvetenskapliga 
ämnena, gäller att det finns minimal tillgång till forskning. Samhällsdebatt och Skolverkets 
prioriteringar av matematik, naturvetenskap och teknik har dock vänt fokus mot att även 
förskolans barn behöver möta och ta del av grundläggande kunskaper inom dessa ämnen, 
trots att förskoleverksamheten traditionellt sett inte gör en dylik indelning utifrån skoläm-
nen. Det tycks viktigt att förhållningssätt och innehåll inom de prioriterade områdena prob-
lematiseras både i forskning och i praktisk yrkesverksamhet. Genom en sådan uppmärksam-
het skulle pedagoger kunna erbjuda barn fler mångsidiga lärandetillfällen. 

Den stora bristen på forskning inom ovan angivna områden har föranlett att denna studie 
riktas mot de allra yngsta förskolebarnens hantering av illustrationer som relaterar till ett 
naturvetenskapligt fenomen och meningsskapande aktiviteter med hjälp av dessa. 
 

UPPSATSENS TEORETISKA RAM 
Magisteruppsatsen utgår utifrån ett i vid mening sociokulturellt teoretiskt perspektiv och 
därvidlag stöder den sig främst på företrädare som Rogoff och Wartofsky. De flesta av 
förespråkarna för sociokulturella perspektiv i deras olika skepnader faller tillbaka på delar 
av de teorier som framfördes av Lev Vygotskij under hans korta men betydelsefulla karriär 
under tidigare delen av förra seklet. Utgångspunkt tas då framför allt i hans teorier om ZPD 
(som jag redan referat till i avsnittet på sidan 7) och om att lärandet äger rum på ett interper-
sonellt plan innan vi gör det lärda till vårt eget (något som numera företrädesvis på engelska 
kallas ”appropriation”).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där språket fungerar som grund i lärandet, betonas 
betydelsen av interaktion (Rogoff, 1995; Säljö, 2000; Vygotskij, 1999). Genom att i kultu-
rella sammanhang interagera, får vi del av kunskaper som är utvecklade med hjälp av 
tidigare generationers insikter (Vygotskij, 1995). Rogoff (1995) hävdar i likhet med Säljö 
och Vygotskij att själva deltagandet i sociala sammanhang innebär medverkan i en kom-
munikativ process som i sig är lärande. Således ger hon själva deltagandet betydelsen av att 
vara lärande och att alla som ingår i gruppgemenskapen ska ses som fullvärdiga och 
bidragande deltagare. Rogoff framhåller även att den vägledning som erbjuds via alla 
tillgängliga resurser i en gruppgemenskap så att säga förbereder barnet på kommande 
situationer, både när det gäller sociala företeelser eller ett allmänt vardagslärande. Rogoff 
beskriver processen det lilla barnet genomgår i en social lärandekontext utifrån tre nivåer. 
De tre nivåerna kan användas för att analysera en aktivitet och dessa finner jag vara ett 
adekvat analysredskap för mitt vidkommande. Analysnivåerna kommer att presenteras mer 
ingående längre fram.  

I samspelet finns även förutom språkliga verktyg, tillgång till kulturella resurser i form av 
fysiska redskap och ting, så kallade artefakter. Säljö (2000) uttrycker artefakternas roll så 
som att ”tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via ett redskap” (s. 81). Tingen i sig 
talar naturligtvis inte i en bokstavlig mening, men de ses ändå kommunicera budskap till 
individer som tillåter oss att börja tolka, strukturera och jämföra med våra tidigare 
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erfarenheter. Dessutom skapar, enligt Säljö kommunikationen i sig redskap och resurser i 
form av såväl intellektuell som praktisk kunskap, något som kan bli användbart i framtida 
utmaningar för att åstadkomma struktur i vår vardag (se t.ex. Wartofsky, 1979). Säljö på-
minner dock om att vi inte kan ta för givet att alla deltagare i ett visst sammanhang lär sig 
exakt samma sak, utan vad vi lär oss avgörs av hur vi uppfattar situationen men också av 
situationen som sådan. 

Ett annat antagande som uppsatsen vilar på är Wartofskys (1979) grundläggande idé om 
att inget är en representation, förrän vi behandlar den som en sådan. Aktuella sammanhang 
och samspel påverkar då, dels hur vi väljer att representera ett begrepp och dels hur vi 
fortsättningsvis kommer att förhålla oss till och använda detta begrepp. Varje representation 
lämnar också spår av sin skapare, både som ett avtryck av dennes närvaro och den avsikt 
som föregick skapandet. Det bilden representerar blir med detta synsätt inte funktionellt 
förrän vi gjort dess budskap användbart för oss. Här hamnar således inte bildens ”kod” eller 
komposition i egentligt fokus, utan vilket meningsskapande och funktion som uppstår i 
sammanhanget. 

Även Gibson (1979) uttalar sig på ett liknande sätt då han hävdar, att hur vi ser världen är 
grunden för kunskap och att världen består av uppfattningsbara meningserbjudanden, som vi 
behöver definiera och konstruera tillsammans för att de ska bli meningsfulla för oss.  

Då min magisteruppsats ingår i ett av UVK17 finansierat projekt: Meningsskapande 
illustrationer? Yngre barns möte med förklarande bilder och modeller i skolans och 
förskolans NO- och matematikundervisning, sammanfaller ovanstående teoretiska ram med 
de perspektiv som ligger till grund för projektet. Den vilar med andra ord på: 
 

/…/ en teoretisk grund där meningsskapande ses som centralt (Säljö, 2000) och där 
semiotiska perspektiv får kontextuella och sociokulturella förtecken (Kress, 2003; 
Kress & van Leeuwen, 2001). Detta innebär att funktion och social användning av 
semiotiska system betonas, i motsats till vad som är gängse inom ’main-streem 
semiotics’, där struktur och koder är centrala. (Åberg-Bengtsson, 2009, s. 2) 

 
Det är således barnens hantering av bilderna i det aktuella sammanhanget och det meningss-
kapande som sker i samspelet med omgivningen, som utgör fokus för studien.  

                                                           
17 Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga Kommittée. 
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METOD 
 
I detta kapitel kommer studiens metodval redovisas genom beskrivningar av den kvalitativa 
studien, studiens praktiska genomförande och dess anspråk på trovärdighet. 
 

EN KVALITATIV STUDIE 
Utifrån det syfte och den teoretiska ram som redovisats ovan, fångades analysobjektet med 
hjälp av olika kvalitativa angreppssätt. Studien kan ses som den första av en rad under-
sökningar som studerar yngre barns hantering av förklarande bilder, då jag önskar att 
fortsätta inom detta forskningsområde. 

Utgångspunkt för studien är att undersöka hur några barn hanterar ett illustrationsmaterial 
utifrån barnens perspektiv i en lärandesituation i förskolevardagen, vilket gör att en kvalita-
tiv ansats i form av observationer blir en lämplig forskningsstrategi (Alvesson & Sköldberg, 
2008; Kvale, 1997; Starrin, 1994). Då kan fokus riktas mot hur barnen agerar vid observa-
tionstillfället. I situationen som studeras är det önskvärt att belysa barnens perspektiv så 
långt som detta är möjligt och söka mening utifrån deras olika sätt att hantera de i förväg 
iordningställda bilderna. Ett sådant perspektiv som utgår ifrån undersökningspersonerna, 
anses både vara kännetecknande för den kvalitativa studien, enligt Kvale (1997), och ligga 
till grund för metodologiska val, så som exempelvis vilket urval som bör göras. I min studie 
innebär det att göra ett urval som möjliggör för mig att få studera en grupp yngre förskole-
barn och deras pedagoger, vilket kommer redovisas närmare nedan. 

Frågeställningarna i denna studie leder till ett begränsat antal metoder och utgör en nöd-
vändig avgränsning i en undersökning som denna. Jag kommer inte kunna uttala mig om hur 
yngre förskolebarn i allmänhet hanterar förklarande bilder, utan endast om hur barnen i just 
denna studie agerar. Data har analyserats utifrån den medvetenheten. Min förhoppning är 
dock att dessa barns sätt att använda sig av illustrationerna ska vara tillräckligt intressanta 
för att ge uppslag till fortsatta studier inom området för mig eller andra. Först när det förelig-
ger ett antal ackumulerade resultat kommer det vara möjligt att uttala sig mer generellt. 

Videoobservation 
Eftersom jag valt ett sociokulturellt perspektiv som lämplig teoretisk förankring, var det vä-
sentligt att observera och analysera barnens samspel och interaktion i direkta lärandesituatio-
ner (Säljö, 2000). Mitt fokus riktades mot vad som hände i det naturliga sammanhanget och 
på vilka olika sätt barnen använde sig av bilderna som relaterade till ett naturvetenskapligt 
innehåll. För att jag skulle kunna dokumentera inte bara kroppsrörelser, språk och minspel 
utan även situationen som sådan, skedde observationerna av barnens aktiviteter med hjälp av 
videofilmning. Videoinspelningarna har gett mig en möjlighet att se händelserna flera gån-
ger och med olika fokus, vilket Björklund (2010) framhåller som en av de stora fördelarna 
med denna datainsamlingsmetod. Forskaren tillåts på så sätt att genom en mångfald av olika 
perspektiv och fokus, lättare kunna uppfatta mönster som förekommer frekvent i ett händel-
seförlopp. Dock kan inte en videokamera förväntas registrera allt som sker, exempelvis sin-
nesupplevelser eller deltagarnas relationer som troligtvis påverkar hur dagens samspel ser ut 
(jmf. Lindahl, 1996). Det är även viktigt att påminna sig om att deltagare kan vara ovana vid 
att bli filmade och att deras agerande inför kameran kan bli en smula onaturligt. Utöver 
videoinspelningarna, har information från lärarna och fältanteckningar använts som ett 
komplement.  

Observationerna skedde under i förväg arrangerade aktiviteter i smågrupper. Vissa delar i 
en händelse blev nödvändigtvis bortvalda direkt på plats, eftersom de inte svarade mot förut-
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bestämt forskningsfokus. Ur ett sociokulturellt perspektiv är hänsyn till hela situationen 
dock av största vikt (Säljö, 2000), varför jag försökte fånga så mycket som möjligt av aktivi-
teten som sådan. Genom att ha medvetengjort problematiken, ansåg jag mig förberedd att 
hantera de situationer som uppstod. 

Det som direkt slog mig vid inspelningstillfällena, var att barnen var mycket nyfikna på 
själva kameran eller mig som person och att de gärna vände uppmärksamhet till mig som 
medverkande i situationen. Det gjorde att vissa filmsekvenser visar barn som vinkar, ler eller 
sträcker fram material även till mig. Jag gjorde valet att alltid svara på barnens försök till 
kommunikation. För mig var det trots allt viktigare att situationen som sådan blev så avs-
lappnad och naturlig som möjlig, hellre än att jag intog en strikt roll som utomstående 
forskare. Jag har dock under analysen försökt hålla min egen medverkan i dataproduktionen 
i minnet. 
 

STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Under denna rubrik kommer studiens genomförande beskrivas, under ett antal underrubriker 
som belyser urval, kompletterande observation, information och samtycke, etiska ställnings-
taganden, bortfall, genus och slutligt urval, dataproduktion, transkribering samt analysförfa-
rande och analysmodell. 

Urval 
Två småbarnspedagoger från två småbarnsavdelningar tillfrågades och accepterade ett delta-
gande i studien. De tillfrågades utefter vad Kvale (1997) skulle kalla ett strategiskt bekväm-
lighetsurval då det skedde genom egen kännedom om pedagogernas dels goda erfarenhet av 
arbete i småbarnsgrupp och dels deras intresse för medverkan i studier av detta slag. När det 
gällde deltagande barn var mitt önskemål att respektive avdelnings yngsta ettåringar skulle 
tillfrågas. Detta önskemål blev helt tillgodosett. Min ursprungliga tanke att 4 barn från varje 
avdelning skulle delta i studien, vilket åldersmässigt innebar 3 pojkar och 1 flicka från res-
pektive avdelning, det vill säga sammanlagt 8 barn. I samråd med förskollärarna bestämdes 
dock att 3 barn var ett mer lämpligt antal utifrån de förutsättningar som rådde i fråga om lo-
kaler och möjligheter till goda samspel. Urvalet bestod därför av 3 pojkar och 1 flicka på 
respektive avdelning.  

Observationerna skedde på respektive avdelning under 5 förmiddagar i april. Förskolan 
där avdelning A ingår, tillhör ett område som får anses typiskt medelsvenskt, där modersmå-
let i stort sett uteslutande är svenska. Avdelning M tillhör en Reggio Emiliainspirerad förs-
kola i ett mångkulturellt område där endast enstaka barn har svenska som modersmål. De 
båda deltagande pedagogerna är förskollärare sedan 10-15 år tillbaka, med en rik erfarenhet 
av arbete med förskolans allra yngsta barn. Ingen av lärarna har arbetat med fokus på natur-
vetenskap tidigare. 

Kompletterande observation 
Ytterligare en observation genomfördes på avdelning A, då två tvååringar observerades 
under i stort sett liknande former. Denna gång deltog de yngsta tvååringarna, vilket innebar 
1 pojke och 1 flicka. Tillvägagångssätt med information och samtycke från vårdnadshavare, 
var identiskt för samtliga involverade barn. I resultatet redovisas dock inte tvååringarnas 
observationer närmare, eftersom mitt tydliga fokus är ettåringarnas aktivitet18. 

                                                           
18 Se vidare under Metoddiskussion s. 41 
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Information och samtycke 
Samtliga föräldrar på båda avdelningarna fick ett informationsbrev där studiens syfte och 
genomförande beskrevs19. Vårdnadshavare till de barn som skulle delta i videoobservatio-
nerna fick ytterligare ett brev där deras samtyckte20 till dels deltagande och videoinspelning 
av deras barn och dels ett medgivande att videomaterialet får används av forskaren i 
seminarier eller andra forskningssammanhang. Observationerna inleddes först efter samtliga 
att samtliga deltagande barns medgivande hade samlats in. Ytterligare om vårdnadshavarnas 
samtycke finns att läsa under rubriken etiska ställningstaganden nedan. 

Även förskollärarna fick information om studiens syfte, upplägg, redovisning och använd-
ning, för att även de skulle kunna ta ställning till sitt deltagande i studien. Båda lärarna gav 
efter informationen sitt samtycke.  

Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) manar till en stor noggrannhet gällande deltagarnas rätt till informa-
tion, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av resultaten, vilket i alla studier ska hållas ak-
tuellt och vägas mot det eventuella forskarintresset. Undersökningar görs och redovisas ofta 
i offentliga sammanhang, vilket kräver denna diskussion kring etik utifrån hur studien kan 
komma att påverka deltagarna. Rådet har gett ut en samling forskningsetiska principer för att 
just uppmärksamma forskaren på de risker och konsekvenser som kan finnas för de inblan-
dade. Det gäller för forskarens del att dels inledningsvis få ett samtycke från berörda och 
dels under studiens gång återkommande fundera över dessa principer, eftersom förutsättnin-
garna för deltagarna kan komma att förändras. Det kan exempelvis betyda att en deltagare21, 
som mitt i studien inte längre vill delta, ska kunna välja att återta sitt medgivande och stryka 
den dataproduktion som rör denne (Vetenskapsrådet, 2002).  

Utifrån ovanstående principer, gavs lärarna och vårdnadshavarna redan vid förfrågan 
skriftlig information om syftet med studien. Informationen gällde också hur samtliga delta-
gares anonymitet skulle garanteras både i dokumentation av videomaterialet och i den skrift-
liga rapporten, men även rent praktiska frågor rörande hur observationerna skulle genomfö-
ras och komma att användas framöver.  

Konfidentialitet med avseende uppsatstexten, innebar att deltagarna tilldelades alias och 
att avsnitt som kunde avslöja deras identitet inte redovisades. I den skriftliga informationen 
till vårdnadshavarna upplystes de även om möjligheten att avsäga sig sin medverkan kvars-
tod under hela processen. Först då lärarnas och vårdnadshavarnas samtycke hade inhämtats, 
påbörjades observationerna. Lärarna gavs dessutom muntlig information dels om deras egen 
roll under observationstillfällena och om förslag på ytterligare förklarande information till 
de vårdnadshavare som var aktuella för ett samtycke. Lärarna delade ut medgivandeblanket-
terna personligen och informerade samtidigt de vårdnadshavare vars barn kom ifråga för 
deltagande. I de fall lärarna inte träffade dem, togs en telefonkontakt så att muntlig informa-
tion kunde ges innan informationsbrevet lästes. Samtliga tillfrågade föräldrar gav sitt sam-
tyckte till deltagande efter den mutliga och skriftliga informationen och samtliga medgav 
även att resultat och videomaterial fick användas i angivna sammanhang. 

Under den tid då undersökningen pågick, fanns ständigt deltagarnas totala samtycke och 
rättigheter i fokus. Jag har dock inte försatts i något dilemma, där mitt forskningsintresse 
vägt tyngre än deltagarnas rättigheter. Dessa etiska ställningstaganden, kommer även fort-
sättningsvis vara viktiga för mig i hanteringen av datamaterialet i den mån det kommer att 
användas vidare. 

                                                           
19 Se bilaga 1 
20 Se bilaga 2 
21 I de fall yngre barn deltar, är det vårdnadshavaren som samtycker och i så fall kan återta sitt medgivande. 
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Bortfall, genus och slutligt urval 
Vid tiden för observationerna blev flickan på avdelning A sjuk och därför deltog endast två 
pojkar vid den första observationen. Detta visade sig samspelsmässigt bli en fördel eftersom 
barnen fick bättre tillgång till materialet och eftersom förskollärarens fokus inte togs i ansp-
råk av ytterligare ett barn. Efter denna första observation tog jag kontakt med avdelning M 
och vi kom då fram till att två barn var ett lämpligare antal. De yngsta barnen utgjordes då 
av två pojkar även i denna grupp. Om studien önskat ge en analys ur ett genusperspektiv, ha-
de detta kunnat bli problematiskt, men eftersom jag prioriterade att urvalet skulle göras utif-
rån de yngsta barnen på avdelningen, fann jag urvalet tillfredsställande. Vid den komplette-
rande observationen fanns dock en flicka med, vilket slutligen gjorde att sammanlagt fem 
pojkar (1:322, 1:5, 1:7, 1:9 och 2:1 år) och en flicka (2:2 år) deltog, tillsammans med två 
förskollärare.  

Dataproduktion 
Dataproduktion skedde under två förmiddagar på respektive förskoleavdelning då observa-
tionerna genomfördes med hjälp av videodokumentation. Dessa observationer varade mellan 
35-55 minuter. Därutöver gjordes en något längre observation av tvååringar vid avdelning 
A, som varade 65 minuter. Videokameran har dock inte varit påslagen i ett sträck utan ins-
pelningen har avbrutits då något som inte tillhörde mitt intressefokus inträffade, exempelvis 
då ett barn ville gå ut och behövde hjälp med påklädning eller då ett annat barn halkade och 
började gråta. Slutligt videomaterial visar tre förmiddagar indelade i 13 olika filmsekvenser. 
Totalt videomaterial är 3 timmar och 50 minuter. 

Observationerna tog plats på respektive avdelning och vid två olika planerade lek- och 
lärandesituationer med en veckas mellanrum. Vid båda tillfällen användes samma material i 
form av tre olika fotoillustrationer23, tre genomskinliga plastkannor, en kork och en sten. 
Allt material fanns i minst fyra uppsättningar för att kunna erbjudas till alla deltagande barn. 
Vid tillfälle 2 användes utöver det material som redovisats, även vatten. 

Vid tillfälle 1 fanns materialet framställt på en låg bänk i respektive avdelnings lekrum. 
Pedagogerna fick i uppgift att ge viss handledning till barnen genom att benämna och upp-
märksamma materialet och illustrationerna i barnens undersökande lek och även att ge bar-
nen viss vägledning i form av begrepp och rörelser. Med begrepp avses uttryck så som 
”tung”, ”korken flyter på ytan” och ”stenen sjunker plums ner på botten” och rörelser i form 
av kroppsliga uttryck för detsamma exempelvis genom en cirkelrörelse med korken över 
vattenytan på bilden, för att representera att ”korken flyter”. En sådan guidning från pedago-
gen är inspirerad av det sätt Rogoff (1990) beskriver som pedagogens eller materialets sätt 
att ge små barn vägledning, utmaningar och stöd för lärandet.  

Vid tillfälle 2 var det dags att fylla kannorna med vatten. Dessa observationer tilldrog sig i 
det kombinerade vatten- och skötrummet på respektive förskola, där halkskydd placerades ut 
omkring den låga bänk där materialet framställdes. Även här var pedagogerna deltagande i 
undersökandet med bekräftande handledning i form av verbalt språk och/eller kroppsspråk 
eller rent praktiskt genom hjälp att fylla på mer vatten i kannorna. Under tillfälle 2 var 
barnens fascination för vattnet stor och stal stundtals säkerligen det mesta av 
uppmärksamheten från både bilder och pedagogernas vägledning.  

Upplägget vid den kompletterande observationen bestod av en kombination av tillfälle 1 
och 2, då två tvååringar från avdelning A deltog. Första delen av observationen var ett lik-
nande lärandetillfälle i lekrummet som vid tillfälle 1, men med den skillnaden att leken 
direkt fortsatte24 då barn och pedagoger flyttade sig till vatten- och skötrummet för att fort-
                                                           
22 Med 1:3 år avses ett barn som är ett år och tre månader gammalt. 
23 Dessa fotografier finns redovisade i resultatkapitlet. 
24 I ettåringarnas observationer förflöt en vecka mellan dessa båda lärandetillfällen. 
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sätta och senare avsluta sin aktivitet. I övrigt användes samma material och vägledning från 
pedagogerna.  

Transkribering 
Då en överföring från rörlig bild till text skulle genomföras ville jag nedteckna så mycket 
jag kunde av samtliga deltagarnas aktivitet. I utskrifterna av observationerna har därför i 
stort sett hela händelseförloppet och samtalen återgetts i sin helhet, vilket även innefattar de 
ljud barnen ibland använde sig av i sitt undersökande. I de fall då något eller några ord/ 
sekunder ur utskriften/händelsen har utelämnats, har detta markerats enligt /…/ och där ord 
lagts till så att läsaren bättre kan följa sammanhanget eller då jag lagt till en egen tolkning, 
har även där en markering gjorts enligt  […]. Mitt val av det som utelämnats i form av 
exempelvis detaljer som inte hör till mitt fokus på bilderna, är i sig ett val av perspektiv som 
ligger till grund för min tolkning. Transkriberingsprocessen kan således sägas vara en del av 
analysen, även om min strävan har varit att på ett så neutralt sätt som möjligt återge det i 
händelseförloppet jag bedömt varit viktigt att lyfta fram (jmf. Björklund, 2010). 

För att markera en skillnad mellan de fysiska materialen nämligen stenen, korken och 
kannan och de bilder där dessa är avbildade, har jag valt att i uppsatstexten benämna 
avbildningen, det vill säga stenen som finns på bilden, för ”fotostenen”. Därmed hoppas jag 
att observationsmaterialet blivit tydligt även för den som inte varit närvarande i den aktuella 
situationen. 

Analysförfarande och analysmodell 
Analysfasen bestod av flera steg, där ett första steg utgjordes av utförliga utskrifter av obser-
vationerna i nära anslutning till då de ägde rum. Detta för att jag, medan händelserna var 
färska i minnet, skulle kunna komplettera med mina fältanteckningar och påbörja analysar-
betet. Transkriberingsprocessen var tidsmässigt mödosam eftersom den behövde redovisa 
två små barns undersökande lek. Även om jag var medveten om att ettåringar ofta har en 
hög aktivitetsnivå, förvånades jag av denna mängd skiftande aktiviteter som ett litet barn 
hinner med att ägna sig åt under en förhållandevis kort tid! Dock var varje filmad minut som 
transkriberades till skriftlig text synnerligen värdefull vid analysarbetet. 

I nästa steg användes under läsningen av transkriberingarna en meningskoncentrering via 
kortfattade analysnoteringar (Kvale, 2009) som ett sätt att gruppera vad som framkommit i 
materialet. Dessa grupperingar kunde senare ligga till grund för en bredare analys. Jag avsåg 
således, genom ett abduktivt analysförfarande befinna mig i ständig rörelse mellan empirin 
och de teorier jag lutar mig mot, men också mellan de delar och den helhet som sågs växa 
fram allteftersom arbetet fortgick (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Största arbetet med att strukturera och analysera materialet, skedde dock efter det att da-
taproduktion och transkribering hade avslutats, då en djupare analys för att ringa in resulta-
ten gjordes för en vidare bearbetning.  

Val av analysmodell inspirerades av Rogoffs (1995) tre analysnivåer lärlingskapet, guidat 
deltagande och tillägnandet genom deltagandet 25. Dessa tre nivåer som egentligen inte är 
möjliga att separera annat än för analytiskt ändamål, kan ändå användas för att beskriva pro-
cessen det lilla barnet genomgår i en social lärandekontext.  

Den första nivån dvs. lärlingskapet handlar enligt Rogoff om den institutionella nivån. Det 
innebär den gruppgemenskap där barnet ingår och deltar i gemensamma och kulturellt orga-
niserade aktiviteter så som exempelvis förskolans olika lärandesituationer. 

Andra nivån handlar om ett guidat deltagande, som visar den ömsesidiga process som på-
går mellan deltagare där utbyte och koordinering av alla tillgängliga resurser i gruppen har 

                                                           
25 Rogoff använder begreppen: Apprenticeship, Guided particapation och Participatory appropriation. 
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en vägledande och utmanande funktion för individen. Även gruppens kulturella och sociala 
värden kan erbjuda en sådan handledande funktion. 

Den tredje nivån, själva tillägnandet i deltagandet beskriver den förändring individen ge-
nomgått genom sitt deltagande och som påverkar hur denne sedan hanterar en situation. På 
så sätt blir deltagandet i den sociala kontexten en slags förberedelse för kommande situa-
tioner, samtidigt som individen själv bidrar till att så att säga förbereda andra. 

Hela denna tillägnandeprocess som Rogoff beskriver utifrån tre nivåer ska inte ses som ett 
strikt överförande av kunskap från det yttre det vill säga gruppen till det inre det vill säga 
individen, utan som att ”barnets aktiva deltagande i sig är den process genom vilken de 
tillägnar sig färdigheter i en aktivitet” (Rogoff, 1995, s. 151, min översättning och 
kursivering). Analysmetoden är inte heller ett sätt att säga att en situation är eller inte är 
exempelvis en ett guidat deltagande, utan istället ett sätt att få perspektiv på det man ser. 

 
[it] rather provides a perspektive on how to look at interpersonal engagements and arran-
gements as they fit in sociocultural processes, to understand learning and developements. 
(Rogoff, 1995, s. 147). 
 

TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET 
För att uppnå god trovärdighet i en undersökning av detta slag, föreslås ibland att försöka att 
närma sig intresseområdet från många håll, genom att använda flera undersökningstekniker 
som ett sätt att triangulera och på så sätt bättre kunna säkerställa resultat som framkommit 
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Kihlström, 2007). Det skulle i detta fall innebära, att utöver 
observationer, även exempelvis genomföra barnintervjuer (Kihlström, 2007) för att få fram 
mer om tankarna bakom handlingarna. Eftersom huvudparten av deltagande barn i studien 
var ett år gamla är frågan om det överhuvudtaget hade gått att genomföra vad som normalt 
kan betraktas som en ”intervju”. Barnens pekningar, kroppsspråk, mimik och enstaka ord 
eller ljud i det aktuella observationssammanhanget bedömdes dock ge tillräcklig information 
för att syftet skulle kunna uppfyllas.  

Ett sätt att öka trovärdigheten var att låta något äldre barn vara med om samma aktivitet 
för att på så sätt ge andra infallsvinklar utifrån deras sätt att hantera bildmaterialet. Ettårin-
garnas aktivitet kan då hamna i ett annat ljus och exempelvis visa begynnande sätt att 
hantera bilder som i tvååringens aktivitet blir mer framträdande. Därför gjordes valet att 
även observera tvååringar trots att huvudfokus för studien är ettåringens aktivitet. Även om 
jag observerade andra barn vid detta tillfälle kan den kompletterande observationen ändå 
sägas ha breddat min förståelse för ettåringarnas undersökande lek. Däremot finns inte den-
na observation representerad i resultatet, eftersom jag gjort ett val att låta ettåringarnas sätt 
att agera i aktiviteten vara i fokus. I det perspektivet kan inte data från de olika åldersgrup-
perna sägas vara helt jämförbara. 

Trovärdighet grundas även i ett rikt datamaterial där slutsatser kan dras efter de handlings-
mönster som framträder och därtill god vetenskaplig teoretisk förankring genom litteratur 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta bör ses i relation till studiens omfattning och jag anser 
då att jag på ett rimligt sätt såväl förankrat mitt arbete både empiriskt och teoretiskt, för att 
jag ska kunna göra en trovärdig tolkningsanalys. Trovärdighetsaspekten är även beroende av 
att forskaren kan redovisa sin förförståelse, vilket görs nedan. 

Rollen som forskare 
För att uppnå trovärdighet som forskare, bör bland annat den egna förförståelsen inom det 
undersökta området synliggöras, hävdar Alvesson & Sköldberg (2008). Detta görs bland an-
nat för att forskaren inte ska antas ha gjort sin analys i förväg eller ha varit överdrivet insatt i 
ämnet redan från start, vilket Alvesson & Sköldberg anser skulle styra undersökningen i en 
bestämd riktning. De uppmärksammar dock att den samlade förförståelse en människa har, 
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knappast går att redovisa och att det som i så fall skulle kunna vara riktigt intressant att få 
veta som läsare, antagligen är dolt även för forskaren.  

Förskolan är för mig en välkänd miljö, men jag lämnade 2007 arbetet som lärare på en 
småbarnsavdelning, för ett vikariat som adjunkt på Högskolan i Borås. Min kunskap om 
förskolan har således vuxit fram såväl genom ett inifrånperspektiv såsom verksam förskol-
lärare som genom ett utifrånperspektiv såsom besökande högskolelärare vid lärarstudenters 
verksamhetsförlagda utbildning. Jag ser å ena sidan en klar fördel med att vara insatt i den 
verksamhet jag studerar, eftersom en svag kännedom om studieområdet kan leda till en ytlig 
analys (Alvesson & Sköldberg, 2008). Å andra sidan kan en alltför nära koppling till 
studieområdet medföra att resultaten riskerar att tolkas i förväg eller att jag i undersökningen 
bara önskar bekräfta det jag redan känner till (Alvesson & Sköldberg, 2008). Jag har under 
studiens gång varit medveten om problematiken, men tror mig ändå ha kunnat pendla någor-
lunda naturligt mellan den närhet och den distans till undersökningsområdet, så som Alves-
son och Sköldberg framhåller som viktigt. Rollen som adjunkt på Högskolan har trots allt 
gett mig en naturlig distans till förskoleverksamheten vilket bland annat inneburit ytterligare 
perspektiv på min tidigare förskollärarroll. Medvetenhet om faran med att vara för nära eller 
inta för stor distans till det jag studerar, har lett till att jag betonat det väsentliga i att vara 
noggrann med att belysa resultaten från flera håll och i att vara uppmärksam på riskerna med 
en egen medverkan i dataproduktionen. Därtill kommer att jag givetvis försökt leva upp till 
gängse kvalitetsaspekter i mitt urval av data och val av fokus och tolkningsmodell för ana-
lys. 

Under mina tidigare 15 år som verksam förskollärare i småbarnsgrupp har jag tränat upp 
en öppen blick och en god lyhördhet för små barns ibland minimala kommunikationssigna-
ler. Med största säkerhet har det hjälpt mig att tolka de resultat som framkommit. Utan en 
rik erfarenhet av små barn hade det varit svårare att spåra exempelvis avsiktlighet i barnens 
aktivitet, eftersom mycket av åldersgruppens undersökande kan tyckas ske slumpmässigt. 
Samtidigt har jag varit oerhört medveten om risken för att övertolka det jag sett och därför 
antagit en försiktig inställning vid tolkningen av datamaterialet. Det har även inneburit att 
jag velat ge många exempel på det jag vill framvisa med en förhoppning om att resultaten 
även blir tydliga och övertygande för den som inte har många erfarenheter av och med små 
barn. 

Denna undersökning har gett mig en möjlighet att vidareutveckla ett genuint intresse för 
de yngsta förskolebarnens lärande, för naturvetenskapliga ämnen, för hur barn tolkar bilder 
och för meningsskapande interaktioner mellan människor. Detta är intressen som grundlades 
redan under min lärarutbildning och som utvecklats under mina yrkesverksamma år i försko-
la och på högskola. 
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RESULTAT 
 
Syftet med studien var, att undersöka hur några av förskolans yngsta barn i en planerad 
aktivitet hanterar ett i förväg iordningställt material bestående av föremål som relaterar till 
fenomenet tyngd och illustrationer av föremålen, samt om det var möjligt att hos så unga 
barn finna återkopplingar till illustrationerna.  

Nedan redovisas de resultat som framkommit vid observationerna av barns hantering av 
förklarande bilder. En strukturering av innehållet har gjorts genom en indelning i tre under-
rubriker som belyser (1) bilden – ett material att undersöka, (2) vägledning via bilder och 
pedagog (3) barnens egna återkopplingar. Jag har medvetet valt att ge många observation-
sexempel, eftersom jag ser det viktigt att belysa små barns handlingar ur flera barns pers-
pektiv. I slutet av varje underrubrik ges en kortfattad sammanfattning. 

I kapitlet ges först en kortfattad introduktion till resultatet avseende deltagare, bilder och 
placering av material.  

 

INTRODUKTION TILL RESULTATET 
Deltagarna i studien har fått fingerade namn. Följande barn och pedagoger deltog i de redo-
visade observationerna: 
 
Avdelning A:   Avdelning M: 
Anna, förskollärare   Mia, förskollärare 
Arvid, pojke, 1:5 år   Mukigi, pojke, 1:3 år 
Axel, pojke, 1:9 år   Mikel, pojke, 1:7 år 
 
Tre bilder/foton med olika motiv användes i studien (Se bild 1, 2 och 3 nedan). Dessa åter-
gav materialet i dess naturliga storlek. Som framgår av fotografierna nedan har korken och 
stenen ungefär samma storlek och runda form med en genomsnittlig diameter på c:a 5, 5 cm. 
Kannans höjd är 13 cm och rymmer 550 ml. 

Det första fotot (bild 1) föreställer en kanna med vatten, det andra (bild 2) en kanna med 
vatten och en flytande kork och det tredje (bild 3) visar en kanna med vatten och en sten på 
botten. Dessa bilder återfinns nedan. Bilderna som i original var i färg, redovisas här i svart-
vitt och de är även förminskade i förhållande till ursprungsbilden. 
 
 

     
Bild1: Kanna med vatten        Bild 2: Kanna med flytande kork    Bild 3: Kanna med sten på botten  
 
 
När barnen kom in till det rum där observationerna skulle äga rum stod materialet uppställt 
enligt bild 4 och bild 5 nedan. Det innebar att bilderna var placerade framför kannorna och 
stenar och korkar var placerade ovanpå bilderna. Två likadana uppsättningar med allt mate-
rial fanns att tillgå och låg i en rad på en låg bänk (bild 4). En uppsättning med endast bilder 
fanns utlagda en bit därifrån på golvet, vilket bild 6 visar. Enda skillnaden i arrangemanget 
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mellan tillfälle 1 och 2 var att vid det senare fanns det även vatten i de uppställda kannorna. 
Pedagogerna återställde denna uppställning i den mån det var möjligt och så långt det inte 
direkt störde barnens undersökande lek. Observera att fotografierna nedan visar en efterre-
konstruktion av materialets placering. Detta påpekas här eftersom vi vid observationstill-
fällena använde en bänk som barnen kunde gå runt och möta materialet från olika håll. Bän-
ken var dessutom så låg att barnen utan problem kunde kliva upp och ner på den, vilket möj-
liggjorde olika undersökningsställningar för barnen. Dock skiljer sig inte materialets place-
ring på dessa bilder ifrån hur det var arrangerat under observationstillfället. 
 
 

     
Bild 4: Materialets placering             Bild 5: Närbild på materialet             Bild 6: Bildernas placering på golvet    
 
 

BILDEN – ETT MATERIAL ATT UNDERSÖKA 
Bildens funktion i barnens aktivitet tycktes pendla mellan att vara ett material som kunde 
användas både till ett konkret undersökande och till ett upptäckande av vad bilderna illustre-
rade. Samtliga barn valde dock att först och även återkommande bekanta sig med det fysiska 
materialet, vilket redovisas först i detta kapitel. 

Det fysiska materialet undersöks före bilden 
För samtliga ettåriga barn var varken stenen eller korken ett helt känt material och samtliga 
valde också att först undersöka de fysiska materialen. Alla barn undersökte och använde allt 
material, även om vart och ett av barnen hade sitt eget sätt att ta reda på vad det var de hade 
framför sig. Barnen smakade, luktade, rullade, höll upp, bankade, kastade, stoppade i och ur, 
staplade, bar, kände och tittade på stenar, korkar, kannor och bilder. 
 

Mukigi tar upp en sten, vänder den i luften, smakar på den och lägger därefter tillbaka 
den på bilden mycket försiktigt. 
 
Mikel har staplat två kannor i varandra och är på väg att även stapla i en tredje. Mia 
säger: ”Oj vad många kannor du har”. Mukigi biter samtidigt i korken han har i han-
den. 
 
Axel lyfter korken i en hand och stenen i den andra och håller dem uppsträckta i axel-
höjd. Vaggar något från sida till sida medan han går bort i rummet. Böjer sig ner på 
huk och kastar sedan iväg båda samtidigt. Ser dem rulla iväg, skrattar och säger: 
”Aaiij!”. 
 
Arvid kastar iväg korken och säger ”Paaa”. Han tittar efter korken, sträcker upp hän-
derna mot taket och säger ”Paa-paa”. Anna gör samma rörelse och säger ”Är den bor-
ta? Här är en till”. Hon ger honom en kork. Han tar den, kastar iväg den bakom sig 
och säger ”Paaa”. 
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Undersökandet pågick från och till under i stort sett hela den dokumenterade tiden. En del av 
undersökandet kunde synas vara ett jämförande mellan det fysiska materialet framför dem 
och associationer till tidigare erfarenheter. Vad jag således tolkar som associationer uppstod 
både vid första anblicken av materialet, som i Axels fall nedan, eller efter lång stunds under-
sökande lek, som Mukigis och Arvids exempel visar. 
 

Axel och Arvid kommer in i rummet . Axel går först och går direkt fram till bänken 
där materialet stå uppställt. Innan han är framme ropar han ”Glass! Glass” [tror han att 
den vita stenen är glass?]. Anna: ”Vad är detta för nånting?” Axel säger [upphetsat]: 
”GLASS!” Han ler, lyfter stenen med högerhanden, slutar le och säger något mycket 
tyst. Samtidigt frågar Anna ”Vad är det för nånting? Axel tittar [osäkert?] på Nina 
samtidigt som han känner på stenen med vänsterhanden. Han tittar [lite förläget?] på 
Nina och mot kameran. Anna: ”Är det en sten?”. ”Aaa”, svarar Axel. 
 
Arvid sträcker ner handen i tygpåsen där stenen nu ligger och säger ”Bollabolla” och 
tittar på Anna. Hon säger: ”Ja stenen. Tycker du det ser ut som en boll?”. Han tar upp 
stenen, klappar ihop händerna en gång och sträcker sedan upp båda händerna i luften. 
 
Mukigi tar upp stenen ur kannan. Skrapar den lite mot bänken, lyfter den mot örat och 
säger: ”Allo”. Han håller den mot örat ett tag, bankar den sedan mot bänken, lyfter 
den mot örat igen och säger: ”Aaoo”. Lägger ner den och tar istället upp korken mot 
örat och säger: ”Hajjå”. Han tittar mot Mia som säger: ”Pratar du med korken”. 

 
Barnens direkta undersökande återkom frekvent under observationerna. Det tycktes som om 
de pendlade relativt enkelt mellan plötsliga nya upplevelser av materialet, som exempelvis 
en rullande kork, till att själva handgripligen undersöka materialet än en gång. 

Bildernas karaktär som material undersöks 
Bildens funktion i barnens undersökande lek skilde sig inte nämnvärt ifrån hur det fysiska 
materialet hanterades, utan möttes av ungefär samma behandling som övrigt material. Vad 
som kan ha begränsat deras undersökande var det faktum att bilderna hade satts fast med 
häftmassa på bänken och golvet och först kanske framstod som att de inte gick att ta loss. Så 
snart de upptäckt att bilderna trots allt kunde ryckas loss började de kasta, bita, sparka, 
samla ihop, stoppa i och ur och banka med bilderna på liknande sätt som med kannor, korkar 
och stenar. 
 

Mikel petar loss bilden [bild 3] med foten. Mia trycker dit den, men han böjer sig ner 
och drar loss den igen med handen. /…/ ”Däää” säger Mikel och tittar på bilden han 
har i sin hand. Han pekar med fingret lite på bilden, böjer sig sedan ner och trycker 
den mot golvet. Mia hjälper till att trycka bilden mot golvet. Mikel drar loss den igen. 

 
Mia pekar på bilden [som föreställer en kanna med en sten på botten, bild 3] och säger 
”Stenen! Plums”. Mukigi tittar snabbt på bilden, för den sedan mot munnen, smakar 
snabbt och bankar sedan kanten av bilden mot golvet. Trycker ner ena hörnet på bil-
den i kannan framför honom/…/ Mukigi biter i hörnet på bilden och tittar upp mot 
Mia. Försöker sedan igen få ner hörnet av bilden i kannan. 
 
Arvid drar loss bilden [som föreställer en kanna med vatten, bild 1] och kastar iväg 
den. Han följer bilden med blicken. ”Ser du någon kork?”, säger Anna och pekar på 
ett annat foto. Arvid pekar på fotot han just slängt iväg och säger ”Nnnjää”.  
 
Anna häller vatten i kannorna och ställer dem framför Axel. Axel tar upp korken som 
ligger intill och lägger i den i kannan. Han tittar snabbt på den flytande korken, 
sträcker sig mot bilden [som föreställer en kanna med en flytande kork, bild 2] istället 
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som han tar upp, vänder med baksidan åt sig och suger upp vattnet som samlats 
ovanpå den.  
 

Barnen tycktes dock efter en stunds undersökande, bli mer intresserade av det bilderna fö-
reställde. En lek uppstod under samtliga observationer, där barnen sammanförde bilder och 
fysiskt material genom att placera kork, sten och kanna ovanpå bilden, dvs. stenen lades på 
fotostenen, kannan ställdes på fotokannan och korken på fotokorken. Detta förkom återkom-
mande i samtliga barns lek på liknade sätt som i följande exempel. 
 

Mukigi går med en sten i handen till fotot där det redan ligger en sten på fotostenen 
[bild 3]. Han bankar sin sten mot denna sten, sedan mot bildens mitt för att till sist 
stoppa ner den i kannan intill. ”Pluuuums!”, säger Mia. 
 
Arvid sträcker sig mot stenen som ligger på fotostenen [bild 3]. Han tar upp den och 
klappar ihop sina händer [med stenen i den ena handen]. Därefter lägger han tillbaka 
stenen med en smäll på fotostenen [bild 3]. 
 
Mukigi petar lite på ena hörnet av bilden med kannan och den flytande korken. Mia 
böjer sig ner framför honom, sträcker fram en kanna och säger: ”Vill du ha en kanna 
till? Varsågod”. Han tar kannan och ställer ner den hårt på fotokannan [bild 1]. 
 
Arvid tar upp en kork ur den kanna där det ligger två korkar. Han visar den mot Anna 
som säger: ”En kork!”. Han tar korken och för den med en cirkelrörelse över bilden 
[som föreställer en kanna med vatten, bild 1]. Anna: ”Den flyter så ja”. 

 
Under detta inledande undersökande då bilder och material så småningom började samman-
föras i en lek, lade barnen gärna stenen eller korken på bilderna självmant eller på uppma-
ning från pedagogen. I denna lek hamnade således oftast stenen på fotostenen och korken på 
fotokorken, men det förkom även att barnen exempelvis placerade en kork vid vattenytan på 
den bild som föreställde en kanna med vatten (se bild 1). Tydligt var att det var bilderna på 
bänken (se bild 4) som tilldrog sig barnens största uppmärksamhet det vill säga där stenen 
eller korken inledningsvis funnits placerade. Däremot använde barnen mer sällan de bilder 
som var utlagda på golvet (se bild 6) där inget annat material i förväg varit placerat. 

Det illustrerade fenomenet undersöks 
Den planerade aktiviteten var i första hand tänkt att handla om begrepp som ”tung” och 
”lätt”, det vill säga fenomenet tyngd. Hanteringen av och samtalen runt föremålen och 
bilderna riktade emellertid fokus även mot sjunkande stenar och flytande korkar och kom 
således även att innefatta fenomenet densitet. I sitt undersökande visade flera av barnen 
kroppsliga uttryck för undersökande av fenomenet tyngd med hjälp av det fysiska materialet.  
 

Axel håller fortfarande i stenen och tittar på Anna som frågar: ”Är den tung?”. Axel 
drar genast upp sina axlar, rynkar ihop ansiktet något och håller upp stenen mot taket. 
Anna: ”Är den så tung?”. Axel säger ”Jazzz” och gör en rörelse med armen 
 
Anna pekar på fotostenen. ”Men var tog stenen vägen?”. Arvid vänder sig om och le-
tar. Ser en sten, går snabbare mot den samtidigt som ha säger ”Dääää”. ”Ja där är ste-
nen”, säger Anna. Han ger ifrån sig ett ”Uuuuuh” när han lyfter den. Anna: ”Ååh den 
var tung”. Han går tillbaka till bänken där bilder och kannor finns placerade. Han lyf-
ter upp stenen något och Anna frågar: ”Ska du lägga den i botten?”. Han smäller den 
mot stenen på fotot och tittar på Nina [väntar han på att hon ska säga ”Plums”?] 
 
Axel går fram och tillbaka med en sten i ena handen och en kork i den andra. Han 
sträcker då och då upp händerna medan han går och säger [sjungade]: ”Aaa daa melaa 
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dää” /…/ Axel försöker lägga både stenen och korken ovanpå en annan kork som lig-
ger på bänken. De rasar ner och Axel plockar upp dem igen, slår dem emot varandra, 
lyfter dem rakt upp och går iväg med armarna uppsträckta mot taket. 
 

Barnen rörde sig ständigt runt bänken där bilderna och materialet fanns framlagda. Bilderna 
tycktes således bli till en ”lekplats” där det kraftfulla bankandet med stenen mot fotostenen 
förekom flitigt. Pedagogen bekräftade ofta barnens bankande med att säga ”Plums” eller att i 
sammanhanget nämna något om föremålets tyngd. Ett exempel på detta följer nedan. 

 
Arvid tar upp stenen och sätter den mot ögat. Anna säger: ”Åh är den hård, är den 
tung?”. Han tittar snabbt mot henne, vänder sig sedan direkt mot bilden [som förestäl-
ler en kanna med en sten på botten, bild 3] och dunsar den hårt mot fotostenen. 

 
Korkarnas beskaffenhet uppmärksammades också av barnen även om det som kunde tolkas 
som uttryck för begreppet ’lätt’ var mer sparsamma. Precis som när barnen gav uttryck för 
tung, användes både kropp och ljud för att illustrera detta. Det fanns bland annat exempel på 
stor fascination över hur korkarna rullade fram över golvet som blev till en kroppslig imita-
tion av korkarnas rörelse. De tycktes förstärka sin fascination genom att lägga till ljud. 
 

Axel kastar iväg korken. Anna: ”Oj nu rullar den iväg. Den är så lätt så den rullar 
iväg”. Axel tittar på korken som rullar runt i en cirkel och han ger ifrån sig ett litet 
ljud ”Aaaah” [av förvåning och förundran]. /…/ Axel springer fram till korken med ett 
skutt och tjuter lite. Stannar vid korken som står på högkant på golvet. Axel: 
”Iiiaaähdidu”. Anna: ”Ja vad hände med korken?”. Axel: ”Äääädudejää”. Anna: 
”Rullade den?” Han svarar ”Aaa!” samtidigt som han sparkar till den [vill han få den 
att rulla?]. Han böjer sig ner och plockar upp den, lyfter den framför sig och rör sig 
över golvet i en halv cirkelrörelse och säger: ”Lululu”. 
 
Axel håller en sten i handen och sträcker sig mot korken som ligger på fotokorken. 
Han säger: ”Jää, dää. Anna ger korken till honom och säger: ”Vill du känna på den? 
Det är en kork”. Axel lägger stenen och korken bredvid varandra på golvet samtidigt 
som Nina frågar: ”Är den tung?”. Axel tittar på korken och börjar dansa en liten dans 
med ena handen något uppsträckt. Dansen avslutas med att axlarna lyfts upp och att 
båda händerna sträcks fram [så som han höll i något] samtidigt som han säger ”Bleaah 
bleeah”. 
 

Barnen visade även ett stort intresse för korkarna när dessa flöt på vattenytan. I följande 
sekvens ger denna pojke prov på samma axelrörelse som han gör i exempel ovan. 

 
Axel pekar ner i kannan och får samtidigt en kork av Anna.  Han säger: ”Aaah” och 
släpper ner den med lite kraft i vattnet. Den flyter. Han tittar mot korken, ler och säger 
”Aaa”. Anna säger: ”Den flyter. På ytan”. Axel och Arvid tittar mot kannorna med 
flytande korkar. Axel drar upp axlarna, säger ”Rrreebren” och tar upp korken igen 
genom att först doppa ner den lite djupare.  

 
Samtliga barn försökte vid något tillfälle i leken att pressa ner korkarna under vattenytan. 
Korkarnas benägenhet att flyta upp igen efter att ha varit nerpressade väckte stor uppmärk-
samhet och blev ofta källan till ett ivrigt nertryckande med tillhörande plask och skratt. Bar-
nen la även stenar eller andra korkar ovanpå den flytande korken under denna del av under-
sökandet. Pedagogerna gav även här ofta en bekräftelse på skillnaden mellan stenen och kor-
kens tyngd, vilket det senare av de två exemplen nedan visar. 
 

Axel tar en sten som han släpper ovanpå korken som flyter i kannan. Korken tyngs då 
ner mot botten. Han tar ned ena handen under stenen, tittar mot korken i kannan och 
griper tag i kanten på korken. Han tar sedan ner andra handen och ’gräver runt’ lite i 
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vattnet. Han tar ur båda händerna, tittar ner i kannan och griper den sedan på utsidan 
med båda händerna. 

 
Mukigi doppar stenen i kannan. Mia säger: ”Plums”. Han tar upp den igen och suger 
på den. Han tar en kork som han doppar ner istället. Tar upp den direkt och släpper 
ner stenen som han har i andra handen. Han ger ifrån sig ett litet ljud och Mia säger: 
”Ååh, plums”. Mukigi sticker ner handen i kannan, men låter stenen ligga kvar. Han 
stoppar i korken och trycker den mot stenen. Tar upp den och suger på korken. Mia 
säger: ”Inget plums från korken, nääe”.  

 
Bilden funktion som en lekplats att återvända till blev tydlig även i förhållande till korkarna, 
vilka verkade behandlas varsammare än stenarna. Många exempel på en försiktig placering 
ovanpå fotokorkarna finns och nedan följer ett av dessa, då pedagogen och en pojke samtalar 
om två korkar som ligger på bänken framför dem och en bild som illustrerar en kanna med 
vatten och en flytande kork (bild 2). 
 

Anna pekar på bilden [som föreställer en kanna med en flytande kork, bild 2] och 
säger [till Arvid]: ”Ser du? Där är korken. Ser du korken på bilden?” Arvid tittar ner 
på bilden och lägger sakta en av korkarna ovanpå fotokorken. Anna: ”Ja där är den. 
Den flyter däruppe”.  

Sammanfattningsvis 
Barnens undersökande pågick från och till under hela den tiden som videoobservationen va-
rade. Ögonblick då barnen tycktes vara uppslukade av en oväntad händelse så som en sjun-
kande sten eller en flytande kork, avbröts plötsligt av en stunds eget bankande eller smakan-
de. En pendling mellan nya intryck och ett återupptaget undersökande verkade förkomma 
hos alla barn. Bildens funktion i barnens undersökande skiljde sig inledningsvis inte nämn-
värt ifrån de andra föremålen utan betraktades som vilket annat material som helst behövde 
undersökas. Barnen smakade, kastade eller stoppade bilderna i och ur andra föremål. Det 
kan tolkas som att det konkreta undersökandet av materialet grundlade eller åtminstone före-
gick ett vidare intresse för vad bilderna föreställde. 

Vad bilden illustrerade verkade således inte uppmärksammas i början av undersökandet, 
men ganska snart uppstod en lek då barnen placerade de fysiska materialen ovanpå bilderna. 
Med få undantag placerades i denna lek föremålen ovanpå det bilden visade. I förhållande 
till bilden var kraftfulla eller svepande rörelser mycket vanliga. Barnen visade inte under 
den undersökande delen något större intresse för bilden så som en representation av fenome-
net tyngd eller densitet. Många exempel finns dock i datamaterialet då barnen bankar stenen 
mot fotostenen eller för korken med en svepande cirkelrörelse över fotokorken, vilket även 
försiktigtvis skulle kunna vara en anpassning till materialets beskaffenhet i fråga om dess 
tyngd. Handlingar så som att trycka ner korken under vattenytan skulle även det kunna 
tolkas som ett intresse för materialets tyngd i detta fall representerat av dess flytförmåga. 
Det var bilderna som var placerade på bänken som tilldrog sig barnens största 
uppmärksamhet, medan bilderna som var utlagda på golvet inte gavs något större intresse. 
 
 

VÄGLEDNING VIA BILDER OCH PEDAGOG 
Vägledningen bestod i bildernas och pedagogernas funktion att rikta barnens 
uppmärksamhet under aktiviteten. Även i de fall barnens eget samspel eller val av distans 
förekommer, kan detta ses som sätt att rikta fokus. Pedagogerna hade fått information om de 
begrepp, vägledande rörelser eller ljud som kunde bli användbara under undersökningen av 
fenomenet tyngd. Bilden tycktes ha en samlande, återkopplande och riktande funktion dels i 
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förhållande till barnens tidigare upptäckter och dels till interaktionen runt det illustrerade 
fenomenet. 

Bildens samlande och riktande funktion 
Bildernas funktion i undersökandet tolkades ändra betydelse vart efter tiden gick. Inled-
ningsvis tycks inte det bilderna illustrerade alls bli uppmärksammat, vilket pedagogerna ver-
kade ta fasta på. Pedagogerna tog till exempel hjälp av bilderna för att samla barnen eller för 
att åter rikta uppmärksamhet mot aktiviteten och fenomenet. Deras vägledning bestod exem-
pelvis av att rikta fokus mot fenomenet tyngd genom att prata om tyngd på olika sätt och ge-
nom att visa rörelser i anslutning till hur stenen kunde tänkas plumsa ner på botten eller hur 
korken kunde flyta på vattenytan. Innan tillfälle 2 skulle inledas, använde pedagogerna bil-
derna för att återkoppla till det första tillfället. Under detta förberedande samtal fanns inte 
övrigt material att tillgå, utan endast bilderna påminde om det tidigare tillfället. Pedagogerna 
pratade och visade bilderna och under detta samtal visade barnen ett stort intresse för bilder-
na. 
 

Mukigi sitter i en apelsinlåda intill Mia. Mikel kommer springande när Mia säger 
”Kolla, det var ju den bilden vi såg förut!”. Mikel: ”Ojojoj”. Han tittar ner på bilden 
[som föreställer en kanna med en flytande kork, bild 2] medan hon fortsätter: ”En 
kanna med vatten. Och titta här- vill du titta mera? Ah, en kanna med vatten och titta 
korken flyter”. Mikel drar i bilden ”Vill du hålla?” ”Aaa”, säger Mikel och Mia svarar 
”Aaa, håll den” och ger honom bilden. Han tar den och säger med fallande tonfall 
”Aaah”. Han håller bilden, pekar på den och säger ”Oojooojo”. 

  
Anna ger Axel en bild [som föreställer en kanna med vatten, bild 1]. Han pekar på den 
och hon säger: ”En kanna med vatten. Kan du visa Arvid?”. Han sträcker fram bilden 
med baksidan uppåt mot Arvid och säger ”Dää” /…/ Arvid pekar nu på sin bild [som 
föreställer en kanna med en flytande kork, bild 2] och Anna säger: ”Men titta här då. 
Där är korken. Den flyter på vattnet [hon gör en cirkelrörelse med handen över bil-
den]. Arvid tittar ner på sin bild och gör även han en cirkelrörelse med handen över 
bilden. 

 
Under det påföljande lektillfället tycktes bilderna i högre grad rikta barnens fokus mot de 
föremål som bilderna föreställde. Ibland skedde detta då barnen själva fick syn på en sten 
eller en kork, eller då barnen uppmanades att hämta ett föremål för att lägga på bilderna.  
 

Anna pekar på fotot [som föreställer en kanna med en sten på botten, bild 3] och säger 
snabbt åt Axels håll: ”Ska du titta på bilden här då?”. Axel säger ”Aaa” samtidigt som 
han tittar ner mot fotot. Anna fortsätter: ”Ser du någon…”. Hon hinner inte avsluta 
meningen innan Axel har lagt stenen på stenen på fotot. Anna: ”Ja där är stenen”. 

 
Pedagogernas placering i bildernas närhet och det sätt på vilket de återställde materialet till 
ursprungspositionen tycktes bidra till att barnen ofta lekte intill bilderna. På så vis tolkas 
även den konkreta platsen där pedagogen satt utgöra en medveten lärarstrategi i samman-
hanget. Pedagogerna tycktes också vara inställda på att gripa varje tillfälle i akt till ett sams-
pel runt bilderna, men det var barnens eget intresse som verkade styra graden av deltagande. 
 

Mia tar korken, gör en cirkelrörelse med handen över fotokorken [bild 2] och säger: 
”Det var korken som flyter”. Hon lämnar den på fotot. Mukigi har inte tittat på bilden 
när hon pratat. Han har under tiden hon pratat ställt sig med ryggen åt henne och 
vänder nu upp en kanna som vält. 
 
Anna vänder sig mot Axel och säger: ”Hittar du någon bild med nån kork då? Titta på 
bilderna”. Axel böjer sig ner och tittar snabbt på bilden med kannan och korken [bild 
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2]. Han tittar sedan bort. Anna fortsätter: ”Har du sett? Var det kork på bilderna där? 
Titta en gång till”. Han tittar nu upp mot taket och sträcker upp sina händer, med en 
sten i ena handen och en kork i den andra. Anna: ”Hittar du någon bild med nån kork 
då?” ”Uuuuh” säger han tyst och vänder sedan upp blicken mot taket igen. Han går 
iväg med sin sten och sin kork, bankandes dem lätt mot varandra.  

 
Här tycktes inte bilden bidra med någon hjälp att rikta barnens uppmärksamhet, vilket tolka-
des som att barnen för tillfället hade andra avsikter och önskemål. Det tycktes således tydligt 
att barnen själva valde när och vilken slags uppmärksamhet som skulle ges till både pedagog 
och bilder. Ovanstående två exempel visar även hur barnen med hjälp av kroppen tydligt kan 
markera när de inte vill delta.  

Interaktion runt det illustrerade fenomenet 
Bildernas funktion som ett vägledande material blev tydlig under observationstillfällena. 
Alla barn använde sig av bilden någon gång i samspelet med den vuxne. För alla barn utom 
ett var interaktion med pedagogen mycket frekvent och särskilt under det första tillfället, då 
inte vatten fanns att tillgå. Pedagogernas sätt att vägleda bestod exempelvis av att samman-
koppla bildens budskap med rörelser som var tänkta att illustrera begrepp så som ’flyta’ eller 
’sjunka’. Barnen upprepade gärna dessa rörelser både på uppmaning och självmant under 
leken. Ofta imiterades rörelsen i direkt anslutning till när pedagogen gjorde rörelsen vilket 
följande exempel får illustrera.  
 

Anna säger till Arvid: ”Ser du att den flyter på vattnet?” [hon gör en cirkelrörelse över 
fotokorken på bild 2]. Arvid tar den ena korken, lägger den på golvet och sträcker sig 
efter en annan som också ligger där. Han tar sedan även upp den kork han just lagt 
ner. Därefter går han tillbaka till bänken och ger en av korkarna till Anna som säger: 
”Ja, en kork till!”. Den andra korken tar han själv och gör en cirkelrörelse över 
vattenytan på fotot [som föreställer en kanna med en sten på botten, bild 3], samtidigt 
som Anna säger ”Ja den flyter däruppe på ytan på vattnet”. Han fortsätter cirkla och 
fortsätter även lite på fotot bredvid [som föreställer en kanna med en kork som flyter, 
bild 2] och ger sedan korken till Anna. 
 

Vägledningen innehöll även en imitation av ljudet som blir när stenen sjönk till botten med 
ett ’plums’. Detta ljudhärmande inslag visade sig locka barnen till många skratt och även till 
ett fortsatt tolkat intresse för att delta i interaktionen. Så småningom verkade en humorfylld 
lek utvecklas, då barnet släppte ner stenen kraftfullt i kannan eller mot fotostenen, vände sig 
mot pedagogen för att få höra hennes ’plums’, för att till sist själv brista ut i skratt. Pedago-
gerna tog tillvara på den goda stämning som uppstod genom att förstärka det barnen fann ro-
ligt. Samtidigt som pedagogen själv även deltog i skrattet, använde hon situationen för att 
fånga in barnens intresse och rikta uppmärksamhet bland annat mot det illustrerade fenome-
net. 
 

Arvid ger kannan till Anna. Axel rullkastar en sten åt deras håll och Anna säger: 
”Pang!”. Arvid upprepar: ”Pann”. Han ler stort. Anna [till Axel] ”Kan du hämta ste-
nen?”. ”Aaa” säger Axel. ”Pann”, säger Arvid igen och ler och Anna svarar: ”Pang sa 
det ja. Stenen är så tung”. 

 
Arvid bankar med stenen på bänken, säger ”Pann” och sträcker sig sedan fram mot 
bilden och bankar sedan stenen mot bilden [som föreställer en kanna med vatten, bild 
1]. Han skrattar högt /…/ Han böjer sig fram mot den kanna som står framför bilden 
han just ’pangat’ sin sten emot och släpper i stenen i vattnet. Anna säger: ”Plums sa 
det, när stenen åkte ner på botten”. Både Arvid och Axel tittar ner på kannan och ler. 
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I barnens samspel sinsemellan var bilden ett relativt sällsynt inslag. Överlag var barnen mer 
vända mot pedagogen än mot varandra under situationerna. Dock syntes barnen ofta iaktta 
varandras handlingar. De tycktes vara ett av de sätt de fick inspiration till att göra egna 
försök. Vid några tillfällen föreföll dock något barn vilja hjälpa en kamrat med en uppma-
ning som denne fått av pedagogen, exempelvis i följande exempel då Arvid tycks vilja hjäl-
pa Axel som fått en uppgift av Anna. 
 

”Kan du lägga stenen i botten på kannan?”. ”Aaa” svarar Axel men håller fortfarande 
i stenen och gör ingen ansats av att göra så. Arvid pekar mot bilden som föreställer en 
kanna med en sten på botten och säger tyst ”Äää” [”Där”]. 
 

Detta var ett av de få exempel som finns i materialet på ett samspel mellan barnen som ut-
gick ifrån bilderna. Detta visar dock inte på ett barn-barn-sampel utan pedagogens medver-
kan. 

Sammanfattningsvis 
Bilderna tycks ha haft en vägledande funktion både i barnens egen lek och i deras interak-
tion med pedagogerna. I interaktionen mellan barn och pedagog användes bilderna av peda-
gogen för att både inleda och avsluta de olika lärandetillfällena. Intresset för dessa mer sam-
lande samtal var stort bland barnen och både kroppsspråk och ljud visade att barnen vände 
sig mot pedagogen vid dessa tillfällen. Pedagogerna önskade även rikta barnens uppmärk-
samhet under pågående undersökande och tog då hjälp dels av bilderna och dels av rörelser 
och ljud som illustrerade det bilderna föreställde. Detta kan tolkas som en lärarstrategi att 
hålla kvar vid avsett innehåll det vill säga aktuellt naturvetenskapligt fenomen. Barnen 
härmade gärna och frekvent dessa rörelser och ljud i sitt samspel med pedagogen. De 
återkom således till bilderna på hennes uppmaning såsom i en lek. Bildernas funktion 
tycktes bli mer vägledande allt eftersom den undersökande och samspelande leken pågick, 
vilket kunde ha grundlagts då pedagogerna sammankopplade det fysiska materialet med bil-
derna. Så småningom tycktes detta sammankopplande övertas av barnen själva, även om det 
inledningsvis kunde framstå som ett imiterande. 

Humor hade en tydlig plats både i samspelet som sådant och utgjorde ett medvetet peda-
gogiskt sätt att fånga barnens intresse och vända fokus mot det bilderna illustrerade. Även 
pedagogernas placering intill bilderna tycktes vara ett sätt att rikta barnens fokus till sams-
pelet kring bilderna. Barnen valde dock själva grad av deltagande och tycktes visa med tyd-
lighet när de ville fortsätta med något annat än vad pedagogen erbjöd. 
 
 

BARNENS EGNA ÅTERKOPPLINGAR 
Vid flertalet tillfällen under observationerna valde barnen självmant och utan uppmaning 
från pedagogen att återvända till bilderna. Några av återkopplingarna till bilderna kan givet-
vis ha varit en slumpmässig lek, men ofta kunde barnens handlingar tolkas som mer avsiktli-
ga. I dessa fall var barnen både före och efter handlingen fokuserade på bilden. Återkopplin-
garna skedde från bild till den verkliga situationen, men även tvärt om och bilderna tycks 
därtill ha utgjort ett stöd för samtal om det illustrerade fenomenet. 

Återkoppling – från bild till verklighet 
Det tycktes som om barnen blev inspirerade av bilden till att placera det fysiska materialet 
på samma sätt som detta material var arrangerat på bilden. Detta framgår mer eller mindre 
tydligt i exemplen nedan. 
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Arvid sitter på bänken och ger stenen till Anna som sträcker sig mot bilden [som 
föreställer en kanna med en sten på botten, bild 3]. Hon säger: ”Ska vi lägga stenen 
här? Där åker den ner till botten”. Hon lägger stenen på fotostenen och tar samtidigt 
upp en kanna från golvet som hon ställer på bänken. Arvid hasar sig ner från bänken, 
tar stenen hon nyss lagt på fotostenen och lägger den i kannan. Han säger: ”Däää!” 

 
Mikel tittar ner mot bilden [som föreställer en kanna med en sten på botten, bild 3], 
tittar sedan mot stenen som ligger bredvid honom på bänken. Han tar upp den och läg-
ger i den i kannan som står där och Mia säger: ”Plums”. 
 
Mia pekar på nästa bild och säger till Mukigi: ”En kanna med vatten och korken flyter 
runt”. Han lyfter hörnet på bilden samtidigt som hon pratar, men Mia tycker fast bil-
den igen. Han tar då upp korken, tittar direkt på kannan framför och stoppar i korken 
där. 
 
Axel springer in i vatten- och skötrummet under små rop: ”Laa lee”. Han stannar upp 
framför bänken som står mitt i rummet. Han tar upp korken, hejdar sig, tittar ner mot 
bilden [som föreställer kannan med den flytande korken, bild 2] och släpper sedan ner 
korken i kannan med vatten. Han stannar upp och tittar på korken som flyter i kannan 
framför honom. 
 

Det blev vid några tillfällen mycket tydligt att barnen tycktes göra medvetna val mellan de 
olika bilderna genom sättet de placerade stenen, korken eller kannan ovanpå bilderna. Vid 
dessa tillfällen var det barnen själva som både tog initiativ till och genomförde de återkopp-
lande handlingarna.  
 

Arvid lägger stenen på bilden [som föreställer en kanna med vatten, bild 1]. Tar upp 
stenen igen, tittar på nästa foto som är bilden som föreställer en kanna med en 
flytande kork [bild 2]. Han går förbi denna bild och fortsätter längre bort till nästa bild 
som är fotot som föreställer en kanna med en sten på botten [bild 3]. Arvid säger: 
”Däääe!” och doppar [släpper inte ner den helt] ner stenen på fotostenen. Han doppar 
sedan stenen i kannan som står intill bilden, tar upp den och bankar den sedan några 
gånger mot fotostenen. 
 
Mikel står vid staffliet. Han häller ur en sten ur en kanna i en annan som står intill. 
Han lyfter upp en kanna i varje hand, vänder sig snabbt om, och går till bänken med 
dem. Han ställer kannan med stenen på bilden som föreställer en kanna med en sten 
på botten och korsar sedan händerna för att ställa den andra [tomma] kannan på 
fotokannan [med endast vatten, bild 1]. 

 
Det sätt på vilket barnen i exemplen ovan ser ut att direkt göra ett val av vilken bild som är 
mest lämpad att använda i förhållande till det fysiska materialet, blev mer frekvent efter en 
längre stunds undersökande lek. Detta skedde således efter både det konkreta undersökandet 
och vägledning via bilder och pedagoger. 

Återkoppling – från verklighet till bild 
Flera av barnen återvände upprepade gånger på detta sätt till bilden, efter att ha hittat en sten 
eller kork på golvet. Barnen tycktes då bli påminda om bilden när de såg materialet. I dessa 
fall avbröts inte vägen dit av något, utan stegen tycktes direkt riktade mot bänken där bilden 
med stenen/korken låg. 
 

Arvid hittar en kork på golvet, plockar upp den och går snabbt mot bänken. Under det 
att han går har han blicken fäst mot fotot [som föreställer en kanna med en flytande 
kork, bild 2]. När han kommer fram håller han korken över fotot och gör en cirkel-
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rörelse över fotokorken med den [så som Anna tidigare gjorde för att visa att ’korken 
flyter på vattenytan’].  

 
Arvid vänder han sig om och tittar efter en sten han kastat på golvet. Sitter kvar en 
stund, gör en rörelse upp och ner med armen och säger ”Aauu”. Han fäster blicken på 
golvet och böjer sig snabbt fram över bänken mot en kork som ligger där. Han tar upp 
den och gör en cirkelrörelse med korken över fotot [som föreställer en kanna med en 
flytande kork, bild 2].  

 
Barnet i exemplen ovan tycktes ha en klar avsikt med det material han hittat på golvet och 
visade således inget tveksamhet i sin hanteringen av bilderna. Med andra ord verkade det fy-
siska materialet ha återkopplat till tidigare vägledning, vilket i sin tur gett upphov till bar-
nens mer självständiga hantering av bilderna. 

Bilden som ett stöd för tänkandet om fenomenet? 
Bilden tycktes även bli ett stöd för en pojkes berättande om korken som flöt på vattenytan. 
Vi kommer in i händelsen när Anna har samlat Axel och Arvid vid bänken för att avsluta det 
andra lektillfället i vatten- och skötrummet. Strax innan exemplet utspelar sig, fick barnen i 
uppdrag att dels hitta en sten på golvet och dels lägga den i en av kannorna. Detta har nu 
barnen gjort. Därefter riktar Anna barnens uppmärksamhet mot korken, genom att peka på 
fotokorken på bilden framför dem. 
 

”Anna säger: ”Vad hände med korken då?”. Axel svarar: ”Dään” och pekar bakom sig 
[menar han att det finns en annan kork som ligger där någonstans?]. Han ser sig omk-
ring [letar han efter den kork han tror hon frågar om?] Hon säger: ”Den flyter, titta på 
bilden. Anna pekar på bilden [som föreställer en kanna med en flytande kork, bild 2]. 
”Aaa”, säger Axel och tittar ner mot bilden. [Han verkar först titta lite förstrött, men 
sedan allt intensivare]. Anna säger: ”Den flyter på ytan”. Axel gör ett ’Hhh’-ljud med 
munnen öppen. Han säger ”Laapp”, pekar med spaden han håller i handen mot bilden 
och drar sedan samma arm uppåt med en stigande rörelse, samtidigt som han drar in 
luft och gör ett [sugande] ljud med munnen. Han håller armen sträckt upp mot taket en 
stund.  
 

Det sista exemplet kan försiktigtvis tolkas som Axels redogörelse för hur korken flyter dä-
ruppe på vattenytan. Hans stigande armrörelse mot taket med ett medföljande sugande ljud 
tycks ge en illustration av hur korken flyter upp. Varken rörelsen eller ljudet har tidigare an-
vänds av pedagogen, utan bör ses som Axels personliga sätt att kommunicera om det han ti-
digare varit med om. 

Sammanfattningsvis 
I barnens egna återkopplingar mellan bild och lärandesituation arrangerades de konkreta 
föremålen efter det bilden föreställde. På liknande sätt tycktes barnen bli inspirerade att 
återkoppla tillbaka till bilden när de såg materialet.  Barnen verkade på så sätt pendla mellan 
vad bilden föreställde och det fysiska materialet. Samtliga av dessa återkopplande 
handlingar kan tolkas som direkt avsiktliga och tycktes utföras med en stor beslutsamhet 
ifrån barnens sida. Barnens tog själva initiativ till och genomförande på egen hand dessa 
handlingar. En pojke visade även prov på vad som försiktigtvis kan tolkas vara en tidig 
förståelse av korkens flytförmåga. I det fallet tycktes bilden fungera som ett stöd mellan den 
tidigare upptäckten och omvärlden här och nu. Sättet han kommunicerar med hjälp av både 
kropp och ljud i sitt berättande påminner om samtliga barns sätt att undersöka materialet i 
studien. Det kan därför tolkas som att hans icke-verbala kommunikation dels är inspirerad 
av undersökandet och dels av att undersökandet i sig blev en förutsättning för hans förmåga 
att senare kunna kommunicera kring det. 
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SUMMERING AV RESULTATEN 
 
Tabell 1: De huvudsakliga resultaten utifrån de underrubriker som förekommit i kapitlet. 
 
 

 
BILDEN –  
ETT  
MATERIAL  
ATT 
UNDERSÖKA 

 
 
 

 
• Det fysiska materialet 

undersöks före bilden 
 

• Bildens karaktär som 
material undersöks 

 
• Det illustrerade  
      fenomenet undersöks  

 

 
Barnen undersökte med kropp, ljud 
och sinnen först det fysiska 
materialet och därefter bilderna. Bil-
dens funktion var dels ett konkret 
material att undersöka och dels 
utgångspunkt för den placeringslek 
där barnen så småningom uppmärk-
sammade vad bilderna föreställde 
och la det fysiska materialet ovanpå 
bilden. Det illustrerade fenomenet 
tyngd undersöktes både med och 
utan bildens hjälp. Barnen anpassade 
intensiteten i sina rörelser efter det 
fenomen som stod i fokus. 

 
 

VÄGLEDNING  
VIA  
BILDER  
OCH  
PEDAGOG 

 
 
 

 
• Bildens samlande och 

riktande funktion 
 

• Interaktion runt det 
illustrerade fenomenet 

 
 

 
Vägledning bestod i bildernas och 
pedagogernas funktion att rikta, 
samla och återkoppla barnens upp-
märksamhet mot fenomenet tyngd. 
Barnen imiterade och samspelade 
gärna med pedagogen kring bilderna 
och det illustrerade fenomenet. I 
leken använde barnen senare de 
rörelser och ljud som pedagogen 
visat i förhållande till det illustrerade 
fenomenet. Humor och pedagogernas 
placering intill bilderna tycks 
ytterligare ha stimulerat samspel.  

 
 

BARNENS  
EGNA  
ÅTER-
KOPPLINGAR 

 
 
 
 

 
• Återkoppling från bild 

till verklighet 
 

• Återkoppling från verk-
lighet till bild 
 

• Bilden som ett stöd för 
tänkandet om fenome-
net? 
 

 
Barnens tydliga och till synes avsikt-
liga återkopplingar förekom från 
bilden till det fysiska materialet och 
även tvärt om. Dessa återkopplingar 
skedde på barnens initiativ och utför-
des självständigt med en stor beslut-
samhet. Bilden framstod även som 
ett stöd i barnens eget berättande och 
kanske som en del i en tidig förståel-
se relaterad till bilden så som en rep-
resentation. 
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DISKUSSION 
 
Barnens aktivitet och undersökande i förhållande till materialet kommer inledningsvis att 
diskuteras med utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv och då särskilt med inspiration av 
Rogoffs (1995) tre analysnivåer lärlingskapet, guidat deltagande och tillägnandet genom 
deltagandet varav de två senare är mest intressanta för denna studie. Dessa tre nivåer som 
egentligen inte är möjliga att separera annat än för analytiskt ändamål, kan ändå användas 
för att beskriva processen det lilla barnet genomgår i en social lärandekontext. Med andra 
ord kan alla tre nivåerna finnas representerade i en och samma aktivitet.  
 

LÄRLINGSKAPET 
Rogoffs (1995) lärlingskap berör den institutionella nivån vilket inte egentligen är föremål 
för någon större analys i detta arbete. Nivån behandlar den gruppgemenskap där barnet ingår 
i stort och där han eller hon deltar i de gemensamma och kulturellt organiserade aktiviteter 
som där förekommer. En sådan aktivitet kan utgöras av den lärandesituation som designades 
av mig i detta arbete.  

Aktiviteten som observerades i denna uppsats, var en i förväg planerad situation där iord-
ningställt material och bilder fanns tillgängligt för barnen att undersöka. Sådana aktiviteter 
där barnen blir erbjudna ett sorts experimenterande eller undersökande samspel utifrån ett 
fokuserat innehåll, bör ses som en allmänt förekommande företeelse i skolverksamhet och i 
den verksamhet som är aktuellt för denna studie, nämligen förskoleverksamheten (jmf. 
Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003; Thulin, 2006). Även deltagande pedago-
gers fysiska närhet och lyhördhet inför dessa små barns sätt att kommunicera (Björklund, 
2008; Björklund, 2007; Løkken, 2000), kan sägas vara ett vanligt förhållningssätt till yngre 
barns undersökande, både i förskoleverksamhet i allmänhet och på de aktuella avdelningar-
na. De rum där observationerna skedde användes normalt som ett lekrum med plats för både 
planerad och oplanerad, så kallad ”fri”, lek. Under de observerade leksituationerna tömdes 
dock rummen i stort sett på allt det materiel som annars fanns tillgängligt och istället fick de 
föremål som användes i studien en framträdande plats.  

Barnens deltagande i förskolans gruppgemenskap innebär delaktighet i ett sammanhang 
där vissa kulturella värden ses som viktiga, både på ett relations- och samhällsplan (Rogoff, 
1990; 1995). Samtliga barn, även alltså de allra yngsta, deltar enligt Rogoff som fullvärdiga 
medlemmar i aktiviteten och bidrar genom ömsesidigt utbyte med att bygga upp relationer 
och gruppgemenskapen i stort. Samtidigt pågår en kommunikativ process där ett lärande om 
sociala företeelser och allmänna vardagskunskaper sker. En försiktig tolkning av att barnen i 
studien har uppfattat förekomsten av gemensamma gruppnormer, kan göras utifrån de exem-
pel då barnen stannade upp i aktiviteten för att studera pedagogernas ansiktsuttryck och 
kroppsspråk (jmf. Rogoff, 1990). Först efter en godkännande blick eller ett leende ifrån den-
na, fortsatte barnen sitt undersökande. 
 

GUIDAT DELTAGANDE 
Barnen i studien började först med att konkret undersöka det framställda materialet. Deras 
undersökande handlingar liknade varandras till största delen och framstod som ett sätt att 
handgripligen samla kroppliga och sinnliga erfarenheter genom att bland annat bära, smaka 
eller banka med föremålen (Björklund, 2007; Løkken, 2000). Så småningom tycktes barnen 
ha hittat en personlig stil i utforskandet. Ett barn valde exempelvis att ta en sten och/eller en 
kork i varje hand, lyfta händerna i axelhöjd för att sedan vaggande vandra fram och tillbaka i 
rummet med händerna lyfta på detta sätt. Proceduren upprepades under hela observationstill-
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fället. Ett annat barn tog ständigt de olika föremålen i munnen och en tredje bankade och 
kastade återkommande materialet. Det föreföll även som om barnen la märke till de övriga 
barnens handlingar under undersökandet och att de till viss del även imiterat andras ageran-
de. I denna studie har detta tolkats som att barnens olika undersökningsstilar blivit en del av 
gruppens samlade kunskaper (Rogoff, 1995; Säljö, 2000) genom sina. Ett barn skulle med 
en dylik tolkning på detta vis kunna inspirera andra barn till att vidareutforska eller kommu-
nicera kring material och bilder eller rent av bidra med förståelse i någon form. Undersökan-
det av allt material i studien tolkades som mycket betydelsefullt och framstod som grundläg-
gande för barnens egen kommunikation och vad som troligtvis utgjorde en tidig förståelse av 
fenomenen tyngd och eventuellt även densitet. 

Sättet att noggrant undersöka materialet förekom återkommande under hela aktiviteten 
och barnen verkade på detta sätt jämföra materialens tyngd, storlek eller beskaffenhet med 
den egna kroppen som referens (Björklund, 2007; Løkken, 2006). Det kan tolkas som om ett 
kroppsligt utforskande föregick annat upptäckande vilket ytterligare behöver uppmärksam-
mas i lärandesituationer där yngre förskolebarn ingår. Det framstår således nödvändigt att 
små barn erbjuds meningsskapande aktiviteter i en mycket nära relation till konkret material.  

Rogoff (1995) visar på den ömsesidiga process som pågår mellan deltagare där utbyte och 
koordinering av alla tillgängliga resurser i gruppen har en vägledande och utmanande funk-
tion för individen. I det här fallet var det exempelvis material, bilder och deltagarnas erfa-
renheter som utgjorde resurser som kom att bli användbara för lärandet. I Rogoffs guidade 
vägledning är inte barnet en passiv mottagande av handledning från den vuxne, vilket även 
blev utgångspunkt för tolkning i denna studie. Barnens delaktighet i samspelet med pedago-
gen i studien var i nästan samtliga fall mycket aktivt och förvånansvärt var även att deras 
intresse för material och bilder vidhölls under en förhållandevis lång tid. Det tycktes med 
andra ord som om barnen själva hittade nya infallsvinklar i lek och samspel, vilket ytterliga-
re kan ha bidragit till en önskan om fortsatt deltagande i aktiviteten. 

Samtliga barn i studien deltog således på något sätt i interaktionen med pedagogen kring 
bilder och det fysiska material som dessa föreställde, dock med varierat intresse och intensi-
tet. Några av barnen ville ständigt ha pedagogens uppmärksamhet eller gav denna sin upp-
märksamhet medan något barn inte lika ofta sökte pedagogens bekräftelser eller utmaningar. 
Dock betraktades alla barn i denna studie som deltagare i aktiviteten eftersom de på ett eller 
annat sätt fanns med i skeendet (Rogoff, 1995). Det aktiva samspelet var inte konstant hos 
ett och samma barn. Även det barn som var mest inriktad på att interagera med pedagogen, 
hade stunder då det egna undersökandet var mer intressant än att svara på pedagogens inbju-
dan till samtal.  

Det bilderna illustrerade tycks ha blivit mer intressant först efter en längre stunds undersö-
kande av materialet och imiterande av pedagogernas handlingar. Det ligger i linje med flera 
forskares studier där små barns behov av tillräckligt med tid för sitt undersökande, har påvi-
sats (jmf. Björklund, 2007; Thulin, 2010). Uppmaningar eller konkreta frågor från pedago-
gen tycks ha bidragit till detta fokus och även gett en vägledning om bildernas budskap. 
Utifrån barnens sätt att använda bilderna i förhållande till det konkreta materialet, gjordes en 
tolkning att barnen allt eftersom började betrakta dem så som en avbild eller illustration av 
något annat. På så vis skulle man med stöd av Wartofskys (1979) grundläggande idé, kunna 
säga att bilden allt mer fick funktionen av att just vara en representation. 

Pedagogerna tog tillvara det som barnen tycktes vara fascinerade av för ögonblicket och 
satte ord på det barnen tycktes upptäcka (jmf. Thulin, 2006). Björklund (2007) betonar bety-
delsen av att barns ska få möjlighet att möta och därefter kunna urskilja likheter och olikhe-
ter. Pedagogens roll att sätta ord på dessa erfarenheter och upptäckter om föremålen (Björk-
lund, 2007) blev i denna studie använt som ett sätt att guida barnen mot möjligheter att vidga 
kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena. Pedagogerna tycktes med hjälp av 
vägledning via rörelser och ord, vilja krympa avståndet mellan det barnen redan tycktes ha 
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kunskaper om och det som var möjligt att få ta del av (Vygotskij, 1999). Det tycks så 
småningom som om bilderna var det som inspirerade barn och pedagoger till ett mer gemen-
samt sätt att kommunicera sina upptäckter på. Denna kommunikation bestod från barnens 
sida till största delen inte av ett verbalt språk utan istället mer av ett upprepande av de rörel-
ser och ljud som pedagogen tidigare hade visat. Inget av barnen upprepade något som kunde 
tolkas till ord som tung, lätt, flyta eller sjunka, trots att just dessa ord var mycket frekvent 
förekommande i pedagogernas tal. Inte heller bilderna tycks ha inspirerat till ett upprepande 
eller eget användande av just dessa ord. 

Bildernas funktion blev dels samlande inför eller efter aktiviteten och dels riktande då de 
användes av pedagogerna för att vända fokus tillbaka mot bilderna och det aktuella fenome-
net. Bilderna tycks ha fungerat som en förstärkning av pedagogernas verbala berättelse om 
tidigare aktiviteter. Barnens intresse vid dessa tillfällen tolkades som att bilderna påminde 
dem om något intressant och roligt de varit med om.  
 

TILLÄGNANDE I DELTAGANDE 
Barnens deltagande i aktivitet och samspel i sin helhet bör i sig ses som ett lärande, hävdar 
Rogoff (1995), även om en individs lärande när det visar sig i handlingen är lättare att få syn 
på för en utomstående. Den först nämnda helhetssynen på lärande har bildat utgångspunkt 
för denna studie. Även om jag inte kan hävda med bestämdhet att ett lärande verkligen har 
skett, kan ändå barnens handlingar vara en grund för en sådan tolkning. Trots att barnen stu-
derats i ett relativt kort tidsperspektiv framgick ändå tydligt att barnen genomgick en sorts 
process i lärandet. Således kan barnens deltagande i aktiviteten som sådan och i väglednin-
gen tolkas som viktiga förutsättningar för grundläggande förståelse av bilden så som en 
representation. Både bilder och pedagoger har genom hela aktiviteten haft en vägledande 
funktion, även om de tycks ha haft olika stor betydelse under olika skeden för barnen. 

Barnen verkade inledningsvis egentligen inte fästa någon större vikt vid bilderna, trots att 
pedagogerna både pekade, pratade och visade rörelser i förhållande till dessa. Däremot ver-
kade just det som pedagogerna i början konkret gjorde vara direkt uppmärksammat av bar-
nen. Snart började barnen upprepa dessa ljud och rörelser, även om det kunde framstå som 
om barnen upprepade dessa utan att direkt fundera vidare på varför de gjorde så. Dessa iakt-
tagelser ligger i linje med Vygotskijs (1978) idéer om barnet som härmar det de ser någon 
annan göra. Denna form av till en början omedvetet upprepande av andras beteende blir en-
ligt Vygotskij, i ett senare skede mer och mer medveten allt eftersom barnet börjar förstå 
handlingens syfte i ett större perspektiv. Jag har däremot inte tolkat barnens inledande akti-
vitet i denna studie enbart som ett omedvetet imiterande utan därtill också som att ett här-
mande av pedagogerna, tycktes bli till en rolig lek som barnen medvetet valde att delta i. 
Med hjälp av humorn kunde barnen således koppla både en mening till handlingen (jmf. Ro-
goff, 1995) och göra ett val att delta. Bilderna tycktes i detta undersökande ge barnen ett me-
ningserbjudande i form av ett roligt lekmaterial (jmf. Gibson, 1979). Även pedagogernas sätt 
att uppmuntra imitationen genom att medvetet använda det barnen tyckte var roligt, visade 
sig bli ett sätt att inspirera barnen till ett fortsatt deltagande i samspelet (Søbstad, 2006; 
Rogoff, 1995).  

Till slut resulterade imitationsleken i att barnen allt mer frekvent återvände till bilderna för 
att ta en närmare titt på dem. Imitationen tycktes således förgå uppmärksamhet på vad bil-
derna verkligen föreställde och bli upphov till detta nya intresse. Pedagogernas upprepande 
av begrepp och rörelser tycks ha förstärkt barnens nyfikenhet för bilderna. Detta ses som om 
barnens medverkan i aktiviteten som sådan blev starten på ett mer gemensamt och menings-
fullt innehåll i lärandesituationen.  

Efter ett tags undersökande lek, är min försiktiga tolkning att barnen allt mer uppmärk-
sammade det som bilderna föreställde och även gick in i ett mer aktivt samspel kring inne-
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hållet med pedagogen. Detta kan jämföras med Thulins (2010) iakttagelser om hur tidsas-
pekten kan påverka vilken möjlighet barn får att bygga upp intresset för eller ytterligare vet-
girighet om de naturvetenskapliga ämnena. Thulin menar med andra ord att frågor inte upps-
tår direkt utan att det ofta tar ganska lång tid innan frågor om exempelvis ett fenomen upp-
kommer. Även om Thulin i sin delstudie har påvisat hur lite äldre förskolebarns frågefrek-
vens ökande vart efter tiden gick, tolkas det i denna studie som att de här något yngre bar-
nens intresse för det bilderna illustrerade ökade ju längre de fick hålla på med sin undersö-
kande lek. Deras relation till fenomenet tog, enligt min tolkning, istället för direkta verbala 
frågor ett mer kroppligt uttryck i form av ett ökat fysiskt närmare (Løkken, 2000; Rogoff, 
1995). Barnens glädjeyttringar, ljud och rörelser i samband med en ökad förmodad 
avsiktlighet förstärker denna tolkning. En bidragande orsak till det växande intresset kan 
även ha varit pedagogernas sätt att ständigt rikta barnens uppmärksamhet tillbaka till bilder-
na. Utöver barnens eget intresse, var tillgången på tillräcklig tid och återkommande vägled-
ning således avgörande för de här barnens möjlighet att grundlägga sin förståelse om det ak-
tuella fenomenet. Genom barnens sätt att använda bilderna i förhållande till det konkret ma-
terial, gjordes även en tolkning att barnen allt mer betraktade dem så som en avbild eller il-
lustration av något annat. På så vis skulle man utifrån Wartofskys (1979) grundläggande idé, 
kunna säga att bilden allt mer fick funktionen av att just vara en representation. Wartofsky 
hävdar att ingenting är en representation innan vi betraktar den som en sådan. Min tolkning 
är, i likhet med det nyss sagda, att först då barnens såg bilderna så som representationer, ut-
gick undersökandet mer utifrån vad som kunde framstå som en medveten avsikt i förhållan-
de till det bilderna illustrerade.  

Några av barnen tycks ha blivit allt mer avsiktliga i sin hantering av bilderna, även om de 
inte hade utvecklat en tillräcklig verbal förmåga att uttrycka denna (Rogoff, 1995). Det före-
faller tydligt att materialet tycktes påminna barnen om vad de under undersökandet och le-
ken tidigare hade erfarit. En betydande skillnad fanns i dessa återkopplingar och det var att 
barnen själva tog initiativ till och på egen hand genomförde de återkopplande handlingarna. 
Pedagogen fanns i närheten men uppmärksammade inte alltid det barnen gjorde och barnen 
sökte inte heller alltid bekräftelse efter dessa självständigare återkopplingar. Försiktigtvis 
kan detta tolkas som barnen så småningom kunde klara situationen på egen hand, vilket 
skulle kunna visa på att deltagande i aktiviteten och vägledningen gett upphov till ett intres-
se för och kanske även förberett en förståelse för bildernas innehåll. 

Axel gav ytterligare ett exempel på vad som kan tolkas vara en grundläggande förståelse 
för det bilderna illustrerade vilket i detta fall var korkens flytförmåga. Bilden tycks i exemp-
let fungera som ett stöd i hans tänkande mellan den tidigare upptäckten och det han berättar 
här-och-nu (Säljö, 2000). Artefakter eller föremål som indirekt ger individen ett budskap har 
uppmärksammats av många forskare (Gibson, 1979). I detta fall kan bilden ha utgjort en så-
dan budskapsgivande artefakt som tillät Axels tänkande att närma sig omvärlden (Säljö, 
2000). Inte enbart deltagandet i själva aktiviteten och interaktionen utan även den vägled-
ning som gavs via bilder och handledning tolkas i sammanhanget ha varit det som gett ho-
nom redskap att uttrycka sina tankar på (Säljö, 2000; Rogoff, 1995).  Det sätt på vilket Axel 
kommunicerade sin upptäckt med hjälp av både rörelser och ljud, påminner mycket om hans 
tidigare undersökande av materialet. I undersökandet bar Axel frekvent på stenar och korkar 
och tycks genom att lyfta händerna i axelhöjd varit i färd med att jämföra föremålens tyngd. 
Det kan därför tolkas som att hans icke-verbala kommunikation dels var inspirerad av det 
tidigare undersökandet och dels att undersökandet i sig blev en förutsättning för förmågan 
att senare kunna kommunicera kring det han varit med om, samt en eventuell begynnande 
förståelse om fenomenet tyngd. Både undersökandet och kommunikationen tycks ha utgått 
ifrån hans egen kropp (Løkken, 2006) och visat prov ett yngre barns verbalt ordlösa kom-
munikationssätt (jmf. Björklund, 2009). 
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Rogoff (1990; 1995) ser lärandet som den förändring som varje individ genomgår genom 
att just delta vilket således ger själva deltagandet i sig betydelsen av att vara lärande 
eftersom det förbereder individen på att senare klara liknade situationer på egen hand. Kans-
ke är detta vad Axel ger prov på då han med en stigande uppåtrörelse med armen och ett su-
gande ljud berättar om den flytande korken? Hans deltagande i interaktionen under lektillfäl-
lena kan då tolkas som hans aktiva sätt att försöka förstå något i omvärlden (Säljö, 2000), i 
det här fallet det aktuella fenomenet. Både undersökandet av materialet och interaktionen 
med pedagogen har med en sådan tolkning förberett hans berättande (Rogoff, 1995).   

Den pendling som tycks ha skett mellan det fysiska materialet och bilderna kan tolkas som 
det lilla barnets tidiga multimodala förmåga. I växlingen mellan det konkreta och det illust-
rerade behöver barnet klara att koordinera de olika resurserna (Kress & van Leeuwen, 2001; 
Kress et al., 2000; Lemke, 2000) och göra dem meningsfulla och funktionella utifrån sitt 
sammanhang (Säljö, 2000; Åberg-Bengtsson, 2009). Barnen ordnade exempelvis de 
konkreta föremålen efter hur bilderna var arrangerade men även tvärt om genom att placera 
föremålen ovanpå bilderna på det sätt som bilden visade. De återkopplande handlingar 
barnen gjorde under observationerna ligger till grund för tolkningen att bilderna fick en 
funktion som utgångspunkt och inspiration för vidare undersökande samt ett stöd för 
barnens eget berättande om sina upptäckter. Bildernas funktion uppstod således genom 
barnens hantering och förstärktes genom den vägledning som barnen erbjöds dels av 
pedagoger och dels av det bilderna illustrerade. Här vill jag dra slutsatsen att de iordnings-
tällda bilderna bidrog till barnens meningsskapande om det illustrerade fenomenet och 
bilden såsom en representation av detta fenomen. Därtill hur bilder kan komma att eventuellt 
fungera som ett stöd och en förberedelse inför hur barnen senare kan kommunicera sina upp-
täckter. 
 

METODDISKUSSION 
Det abduktiva förfaringssättet, genom transkribering och meningskoncentrering (Alvesson 
& Sköldberg, 2008; Kvale, 1997), har i denna studie varit fruktbart. De olika kapitlen kunde 
på så sätt växa fram ungefär samtidigt, vilket ytterligare ökade min förståelse mellan det stu-
derade och hur detta med hjälp av tidigare forskning kunde förklaras (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  

Önskvärt hade givetvis varit att fler observationer av barnens hantering av illustrationer 
hade genomförts, men det framkommer tydligt att resultaten endast kan visa deltagande 
barns agerande, vilket kan sägas ge läsaren eget ansvar att själv tolka det som framkommit. 
Alvesson & Sköldberg (2008) påvisar också, att även om en studie inte har för avsikt att 
göra några större generaliseringar, så kan den ändå ha en pragmatisk nytta för den som tar 
del av resultaten. Det förefaller inte orimligt att det som framkommit i denna studie även 
kan förmodas gälla andra barn, även om resultaten inte gör anspråk på att gälla alla andra 
barn. Det finns ju inget som tyder på att deltagande barn i denna studie skulle vara helt uni-
ka, även om situationen som sådan kanske kan vara det. Bilder som på detta sätt i förväg 
iordningställs och arrangerats tillsammans med ett fysiskt material torde inte vara särskilt 
vanligt förekommande i förskoleverksamheten och är troligtvis även tämligen unikt i forsk-
ningssammanhang? Dock skulle denna studies resultat kunna bli jämförbara med studier av 
andra barn i liknande lärandesituationer. 

Ett annat dilemma som är aktuellt i studier där små barn deltar är då barnen inte blir int-
resserade av att vara med i det som arrangerats. Små barn som inte blir nyfikna på vad som 
försiggår kommer förmodligen inte heller vilja delta. Däremot kan just hur intresserade bar-
nen är, vara en bra riktlinje för vad man kan studera i förhållande till små barn. På så vis kan 
resultaten sägas få en speciell ”äkthet” eftersom det lilla barnet troligtvis inte förställer sig 
eller medvetet vill visa upp en god fasad som ibland en intervjuad eller observerad vuxen 



 43 

kan tänkas göra. Barnens totala intresse har således i denna studie direkt varit avgörande för 
om det ens skulle bli någon lek i erbjudna situationen. I det fall där barnets intresse sviktade 
fick observationen under en del fokusera på ett enskilt barns lek, vilket inte varit avsikten 
från början. Förmodligen var tillgången till kamrater i vissa delar av situationerna avgörande 
för barnens samspel sinsemellan. Som redovisats förkom det få exempel på samspel mellan 
barnen, vilket eventuellt kan vara missvisande då det vid något tillfälle inte fanns något mer 
barn att samspela med! Det lilla barnets så kallade dagsform bör således betraktas som 
central och styrande för vad som kan studeras då små barn deltar. Ytterligare deltagare hade 
troligtvis inte varit svaret på detta dilemma, eftersom det fortfarande är det enskilda barnets 
intresse som avgör vad som går att genomföra. Den kompletterande observationen blev ett 
exempel på detta. Den visade hur en tvåårings önskan om total ensamrätt till materialet 
påverkade både det andra barnet och hela situationen som sådan, vilket till slut resulterade i 
att observationen avbröts. Datamaterialet ifrån denna observation kunde därmed inte anses 
jämförbart eftersom både barnens och pedagogens handlingar och avsikter ständigt hejdades 
och avbröts av konflikter över materialet. 

Kanske hade det varit mer fruktbart att följa upp de barn som var aktuella för studien i ett 
senare skede under terminen. På så vis kunde jag ha inhämtat ytterligare datamaterial för en 
eventuellt bredare analys, förutsatt att barnens intresse funnits även vid dessa tillfällen. Jag 
anser dock med bakgrund av studiens omfattning och syfte ha tillräckligt material för att 
kunna uttala mig om barnen på det sätt jag har gjort. Däremot kan en uppföljning av resulta-
tet vara ett område för eventuella kommande undersökningar. 

De tolkningar av barnens handlingar som gjorts, baseras inte enbart på ett fåtal redovisade 
sekvenser, även om vissa av exemplen som jag ser det, mycket väl skulle kunna vara till-
räckligt tydliga. Istället gjordes tolkningarna mot bakgrund av hur barnen lekte, undersökte 
och uppmärksammade föremålen under hela den observerade tiden. Detta för att jag bättre 
skulle kunna förstå varje enskilt barns kommunikationssätt och förhindra övertolkningar. Jag 
har med det nyss sagda velat uppmärksamma läsaren på att resultatexemplen är tolkade utif-
rån sitt sammanhang, vilket även är grunden för studiens teoretiska ram utifrån sociokultu-
rellt perspektiv (jmf. Säljö, 2000). 

Slutligen vill jag nämna att studiens fokus riktades mot barnens agerande i situationerna. 
Dock har under samtliga observationer pedagogernas kompetens och stora betydelse för 
barnens meningsskapande framkommit. Jag vill på detta sätt visa att jag på inget sätt förrin-
gar deras roll även om detta inte utifrån syftet kunnat framskrivas. Jag imponeras storligen 
av deltagande småbarnspedagogers förmåga att på ett så förtjänstfullt, smidigt och tillåtande 
sätt vägleda de små barnen i deras pre-naturvetenskapliga meningsskapande. 
 

RELEVANS FÖR PEDAGOGISK YRKESVERKSAMHET OCH 
LÄRARUTBILDNING 
Tidigare forskning om visuell information, där illustrationer eller modeller står i fokus, be-
handlar i huvudsak betydligt äldre barnens bildförståelse, vilket då ofta även är kopplat till 
naturvetenskapliga ämnen (t.ex. Kress et al., 2001; Lemke, 2000). När det gäller yngre barn 
i grundskola och förskolebarn, som framhållits vid flera tidigare tillfällen, är dock forskning-
sutbudet mycket knapphändigt. Pedagogiska arbetssätt i förskoleverksamhet har betonat 
vikten av att stimulera många sinnen, vilket bland annat har gjort att tillgången till bilder är 
stor, både under strukturerade aktiviteter och i andra mer ostrukturerade lärandesituationer. 
Visuell information kan dock inte ses som transparent, vilket gör det än mer anmärknings-
värt att forskning om yngre barns hantering av förklarande bilder är så sällsynt. Studier, av 
det slag som denna utgör, som undersöker hur små barn hanterar och skapar mening kring 
ett presenterat visuellt lärandematerial, är således mycket angelägna för förskoleforskningen.  



 44 

När det gäller de naturvetenskapliga ämnena är även där forskning som relaterar till de all-
ra yngsta förskolebarnen mycket sparsamt förekommande. Det kan förefalla svårt att ge-
nomföra studier inom området med de yngsta barnen och troligen är det ett ännu tämligen 
outvecklat verbalt språk som är den springande punkten. För att förklara sin förståelse om ett 
fenomen eller förlopp verkar tillgången till ett verbalt språk vara av stor betydelse. I ett av-
handlingsprojekt kan det exempelvis krävas ett mycket gediget datamaterial för att på ett tro-
värdigt sätt kunna redovisa mönster särskilt i det lilla barnets handlingar. Därtill finns 
svårigheter just i trovärdighet i tolkningen av observationer eftersom ingen egentligen kan 
uttala sig om vad någon annan tänker (Säljö, 2000) och därför genomförs ofta kompletteran-
de intervjuer för att säkerställa resultatet. I studier där små barn deltar är detta inte genom-
förbart, vilket också kanske har en hämmade effekt inom småbarnsforskningen. Förhoppnin-
gen är dock att fler uppmärksammar och ger sig i kast med det tämligen sparsamt beforskade 
område såsom naturvetenskap för de allra yngsta förskolebarnen trots allt är. 

Den knapphändiga tillgången på forskning om förskolebarns och yngre skolelevers me-
ningsskapande runt illustrationer i undervisningssammanhang har gett upphov till hela det 
samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Mittuniversitet och Högskolan Kristianstad 
där min uppsats ingår. Här fokuseras såväl ovannämnda fältet om yngre barns naturvetens-
kap och förståelse av förklarande bilder och modeller i undervisningssammanhang. Projektet 
som till största delen finansierats av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga Kommitté 
(UVK), beforskar ”illustrationer av enklare och mera konkret art med en blandning av rea-
listiska inslag och mer eller mindre abstrakta symboler och ikoner som ofta används för att 
reda ut naturvetenskapliga fenomen och matematiska problem” (Åberg-Bengtsson, 2009, s. 
2). Projektet i stort, förväntas utifrån framkomna resultat direkt bidra med konkreta didaktis-
ka implikationer.  
 

FORTSATTA FORSKNINGSOMRÅDEN 
Liksom ovan nämnda projekt i stort har denna magisterstudie berört områden som inte är 
beforskade i någon större grad. Så vitt jag kunnat utröna finns det inga andra studier som  
specifikt undersökt så här små barns hantering av bilder som relaterar till naturvetenskap. 
Även om detta är anmärkningsvärt har det också gett upphov till ett intresse att vidareu-
tveckla detta forskningsområde och fortsätta söka kunskap om de yngsta förskolebarnens 
sätt att dra nytta av visuell information i bilder och modeller i förhållande till naturvetens-
kapliga områden. Jag vill därmed se denna studie som den första i flera kommande under-
sökningar som berör förklarande bilder i förhållande till yngre barns meningsskapande och 
även belysa pedagogernas avsikter med dessa bilder.  
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SLUTLIGEN – ETT TACK… 
 
De sista dagarna i januari 2010 började jag på den fjärde delkursen i Masterprogram i peda-
gogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Drygt fyra månader senare ligger min magisteruppsats 
nu klar på skrivbordet. Trots att uppsatsprocessen tidsmässigt har pågått under en relativt 
kort period, vill jag påstå att det inte är endast dessa intensiva månader som påverkat dess 
innehåll eller bidragit till min (fortfarande pågående) utveckling som forskare. Mina tidigare 
möten med människor i olika sammanhang har givetvis format det sätt jag ser på världen, 
hur jag tolkar det jag ser och hur jag vill skriva om det jag ser. Jag vill därför så här i slutet 
av min text nämna några som har stor del i att denna uppsats kom till stånd.  

Först ett mycket stort och varmt tack till de barn och pedagoger som konkret visade mig 
vad meningsskapande kring förklarande bilder kan innebära för ett litet barn.  Utan er inspi-
rerande medverkan i studien hade inte uppsatsen blivit det den till slut blev. Tack snälla ni! 

Stort tack även till min handledare Lisbeth för all tid, många skratt och varm handledning 
under hela uppsatsprocessen. Stort tack för ditt engagemang och din vänliga noggrannhet! 
Aldrig har väl någon uppmärksammat mig på så mycket på så kort tid! Varmt tack! 

Jag riktar även ett tack till alla er som på olika sätt stöttat mig under den mycket intensiva 
och arbetsamma period som nu ligger bakom mig. Det gäller min familj, gamla och nya ar-
betskamrater samt ni fina vänner som under årens lopp bidragit med så mycket klokhet och 
hjälpsamhet. Tack! 

Och så sist men absolut inte minst: Tack till Dennis, Hannes, Vicky, Agneta och Lotta för 
tålamod, kramar, peptalk, goda råd och fikaservice! Jag är så glad för att ni finns! Tack! 
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      Bilaga 1 

 
 
 
 
Till föräldrar/vårdnadshavare för Borås den 15 mars, 2010 
barn vid XXXs förskola, Xstad 
 
 

Information om ett forskningsprojekt om materiel för lärande i skola och förskola 
 
Vid Högskolan i Borås bedrivs för närvarande tillsammans med Mittuniversitetet och Högskolan Kristianstad 
ett större forskningsprojekt om hur våra barn förstår och drar nytta vissa delar av det undervisnings- och 
lekmateriel som används i förskola och skola. Det kan handla om beskrivningar av företeelser som fenomen i 
naturen eller i vårt vardagliga liv (t.ex. snö, vatten och imma eller föremål som används i hemmet). Projektet 
stöds och finansieras av det statliga Vetenskapsrådet. Detta innebär bland annat att projektet efter noggrann 
prövning bedömts vara viktigt, seriöst och av god kvalitet samt att det lever upp till de etiska krav som ställs.  

I dagens undervisning blir utbudet av materiel för lärande allt mera rikt och varierat. Utöver traditionellt 
lek- och bildläromedel av olika slag gör nyare former av illustrationer såsom realistiska modeller och så 
kallade multimediaprodukter (t.ex. datorspel för undervisning) sitt intåg i förskolor och skolor. Ofta tar vi för 
givet att även yngre elever och barn förstår och tar till sig det som presenteras på det sätt som är tänkt. Tidigare 
forskning om läromedel för betydligt äldre elever säger oss att vi inte kan ta något sådant för givet. När det 
gäller yngre elever och små barn finns förvånande lite forskning om hur de uppfattar budskapet i moderna ma-
teriel för lärande, trots att dessa åldrar utvecklingsmässigt kan sägas vara de allra viktigaste. 

För att kunna genomföra projektet är vi beroende av att vi får besöka förskolor och skolor och träffa lärare 
och barn. XXXs förskola är en av de förskolor som kommer att medverka i undersökningen. I huvudsak 
kommer en av oss nämligen Anneli Bergnell, som själv är utbildad förskollärare, att vara den som kommer att 
träffa de allra yngsta barnen. I den nu aktuella studien innebär deltagande att några barn väljs ut (delvis genom 
lottning) för att sedan under lekmässiga former få använda iordningställt materiel under ledning av Anneli. 
Deltagandet är förstås frivilligt och det är ni som föräldrar och vårdnadshavare som vi kommer att vända oss 
till för medgivande för barnens del. Vi kommer givetvis att under hela studien vara uppmärksamma på att 
barnen inte känner sig tvingade. Arbetet kommer att videofilmas för att vi sedan ska kunna analysera 
situationerna, men barn och förskolor kommer, som alltid i sådana här sammanhang, att tilldelas fingerade eller 
påhittade namn, när vi så småningom publicerar resultaten. Föräldrar/vårdnadshavare till de barn som vi väljer 
ut för att delta, kommer samtidigt få ytterligare information och en blankett för medgivande så att vi vet att 
dessa vårdnadshavare godkänner att deras barn deltar.  

Om det är något ni undrar över så kontakta oss gärna.  
 
 
 
 
Anneli Bergnell Lisbeth Åberg-Bengtsson 
Universitetsadjunkt Professor i pedagogiskt arbete /Projektledare 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter:    Postadress: 
Anneli.Bergnell@hb.se     Institutionen för pedagogik    
Tfn: 033-435 4107    Högskolan i Borås;  
Lisbeth.Aberg-Bengtsson@hb.se   501 90 BORÅS 
Tfn: 033-435 4234



  

(barnets namn)

 Ort Datum

Namn 

Namn 

       Bilaga 2 

 
   
  
  Borås den 15 mars, 2010 
 
 
Till vårdnadshavare för   

 
Ert barn har blivit att utsett att delta i det forskningsprojekt som beskrivits i det allmänna brevet. Vi ber nu 
därför om Ert samtycke till detta. Givetvis är deltagandet frivilligt och Ni kan när som helst ändra Ert ställ-
ningstagande.  

Samtidigt vill vi passa på att be om Ert tillstånd att få använda videoinspelat material (där barnets ansikte 
kan finnas i bild) för visning i sammanhang som forskningskonferenser, seminarier och liknande. Det är ofta 
väldigt viktigt att kunna styrka det man som forskare kommit fram till med det verkliga materialet och 
inspelningarna är svåra att maskera utan att värdefull information går förlorad. Det handlar ju inte heller om 
något material som går in på personliga eller på annat sätt särskilt känsliga saker. (I skrivna forsknings-
rapporter o.d. kommer barnens riktiga namn förstås att bytas ut mot fingerade eller påhittade namn.) 

Med detta sagt är vi mycket tacksamma om Ni fyller i nedanstående talong och återlämnar den snarast till 
förskolan. Hör gärna av Er om det är något Ni undrar över. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anneli Bergnell  Lisbeth Åberg-Bengtsson   
 
Anneli.Bergnell@hb.se  Lisbeth.Aberg-Bengtsson@hb.se  
033-435 4107  033-435 4234 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ KLIPP HÄR -------------- 
 
 
 
1. Jag/vi samtycker till att vårt barn  …………………………………..   deltar i studien. 
   
  Nej 
 
Om Du/Ni svarade ”ja” var då vänlig att även ta ställning till följande: 
 
 
2. Jag/vi samtycker till att videoinspelningarna får användas som beskrivits ovan. 
  Ja 
  Nej 
 
……………………………………  ……………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 


