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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och diskutera barns frågor och 

reflektioner under ett experiment med naturvetenskapligt innehåll. En del av syftet är också 

att undersöka samspelet mellan barnen under experimentet.  

Studien är kvalitativ med inspiration av fenomenografisk forskningsansats. Det 

sociokulturella perspektivet har varit den teoretiska utgångspunkten. Med hjälp av 

videoobservationer har nio barn i åldern fyra till fem år observerats under experiment som 

innehåller momenten flyta och sjunka. Det är barnens verbala och icke verbala uttryck som 

ligger till grund för min analys.  

Resultatet visar på att barn ställer många frågor med olika fokus, är intresserade och vill vara 

delaktiga under experimentet. Barnen gör många intressanta reflektioner som på skilda sätt 

grundar sig på det enskilda barnets erfarenhetsvärld. Vidare kan ses att barn upptäcker olika 

saker och har skilda sätt att ta sig an experimentet och lärtillfället. Det sker ett nästan 

oavbrutet samspel mellan barnen där språket har en viktig funktion, men även icke verbala 

uttryck såsom imitation av rörelser kan ses som en betydelsefull del av interaktionen. Jag har i 

studien eftersträvat ett barnperspektiv, då jag vill belysa vikten av barns rätt att påverka sitt 

lärande.  

 

Nyckelord: Förskola, naturvetenskap, frågor, reflektioner, samspel,  

Engelsk titel:  
Discover, reflect, understand.  A qualitative study on children's questions and reflections at 
science activities.  
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1 Inledning  

Den skimrande såpbubblan som svävar högt upp i luften, vattenkanalen i sandlådan, sanden 

som silas ner i hinken, utflykten till skogen och upptäckten att gult och blått blir grönt när vi 

målar. Dagarna i förskolan fylls av naturvetenskapliga mirakel och upptäckter! 

Mitt intresse för barn och naturvetenskap tog fart under min utbildning till förskollärare under 

fyra kurser med naturvetenskaplig inriktning. Där insåg jag att mycket av det som upptar små 

barns tid handlar just om naturvetenskap i olika former. Förskolans uppdrag har förändrats i 

och med att läroplanen för förskolan kom 1998 och det ställs idag stora krav på den 

pedagogiska verksamheten. Ämnet naturvetenskap har fått en mer framträdande roll när 

förskolans läroplan reviderades 2010. Där står att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

naturvetenskap” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10). Genom ett lustfullt lärande och lek ska barnen få 

möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper om naturvetenskap. En viktig faktor för 

barns lärande är samtal och samspel. Genom att få uttrycka sina egna tankar och även lyssna 

till andras uppfattningar om en gemensam upplevelse ökas förståelsen och leder till nya 

frågeställningar och utforskningar. 

Jag har eftersträvat ett barnperspektiv på naturvetenskap och det är barnens reflektioner och 

samspel som ligger till grund för min studie. Det finns en del tidigare forskning gjord på 

lärares syn på naturvetenskap för barn i förskolan. Jag upplever att det finns ett behov av att ta 

reda på mer om barnens egna frågor och tankegångar kring naturvetenskap. Barn är av 

naturen nyfikna och vill lära sig förstå sin omvärld. Ett nyfiket barn är intresserat och 

mottagligt för information. Jag menar att genom att verkligen lyssna till barnens egna frågor 

och kommunikationen mellan barnen kan vi som lärare få en utmärkt möjlighet att möta varje 

barn och få stor hjälp i att planera inför nästa lärtillfälle. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka, analysera och diskutera barns frågor och reflektioner 

under ett experiment med naturvetenskapligt innehåll. Syftet är också att undersöka samspelet 

mellan barnen under experimentet. Jag eftersträvar ett barnperspektiv då jag i största möjliga 

mån vill lyfta fram barnens egna tankar, för att sedan kunna göra en analys över vad barnen 

själva uppfattar och upplever. 

 

För att uppnå syftet ställs följande frågor: 

Vad ställer barn frågor om och vad reflekterar de över under en aktivitet med 

naturvetenskapligt innehåll? 

Vilka former av samspel mellan barn kan identifieras under en aktivitet med 

naturvetenskapligt innehåll? 
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3 Bakgrund 

Som bakgrund till studien förklarar jag i detta avsnitt några betydelsefulla begrepp. Jag 

redogör också för några punkter ur förskolans läroplan som handlar om barns samspel och 

naturvetenskapligt lärande. 

 

3.1 Naturvetenskap i förskolan 

Naturvetenskap kan ses som den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som 

studerar naturen, såsom kemi, fysik och biologi skriver utbildningsdepartementet i sin 

promemoria Bakgrund till förändringar i förskolans läroplan (www.skolverket.se). Där står 

vidare att naturvetenskap i förskolan handlar om att barn ska få undersöka sin omgivning och 

få förståelse för allt liv och sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska 

uppmuntra ett naturvetenskapligt arbetssätt, vilket handlar om att iaktta, utforska och ställa 

frågor. En viktig uppgift för pedagogerna i förskolan är att ta tillvara på barns nyfikenhet och 

utveckla barnens egna intressen. Barnen ska göras delaktiga och känna tillit till att de själva 

kan påverka och lösa problem, vilket kan ses som grunden till en hållbar utveckling. 

Förskolan ska erbjuda rikligt med material och redskap som inbjuder till att experimentera, 

pröva och undersöka (www.skolverket.se, s.13-16). 

 

3.2 Barnperspektiv- barns perspektiv 

I studien intar jag ett barnperspektiv och därför anser jag att begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv är viktigt att försöka beskriva här. Dessa båda begrepp är mångtydiga och 

några klara definitioner är svåra att hitta.  

Gunilla Halldén (2003) beskriver barnperspektiv, skrivet som ett ord, som ett perspektiv där 

fokus sätts på att tillvarata barns villkor och arbeta för barns bästa. Det är vuxna som försöker 

förstå världen ur barnens synvinkel och perspektivet är beroende av vuxnas tolkningar. Sett 

som två ord, barns perspektiv, handlar det om ett perspektiv som är barnets. Här krävs att 

barnen får vara delaktiga och att deras åsikter tas på allvar. Information och bidrag från 

barnen själva efterfrågas, vilket inte är nödvändigt i ett barnperspektiv (Halldén, 2003). 

Artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 

kallas, är intressant att lyfta fram i diskussionen om barnperspektiv. Där står att barn har rätt 

att forma och lyfta fram sina åsikter. Barnkonventionen menar att alla barn oavsett bakgrund 

har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska komma i första 

http://www.skolverket.se/
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hand i allt som rör barnet. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad 

(www.barnombudsmannen.se). 

När det gäller förskolans verksamhet tolkar jag barnkonventionens artikel 12 som att barn ska 

ha inflytande över och kunna påverka sitt lärande. Lärare i förskolan bör eftersträva ett 

barnperspektiv och vara lyhörda inför barnets önskningar och intressen och lägga upp 

verksamheten därefter.  

I denna studie har jag försökt fånga barnens röster och tankar och har sökt information direkt 

från barnen. Jag har eftersträvat att finna barns perspektiv på de aktiviteter som observerats 

men jag anser dock efter att ha tolkat Gunilla Halldéns diskussion att min studie har ett 

barnperspektiv. Jag kan inte bortse från att jag som vuxen har tolkat barnens bidrag. Det är 

mitt perspektiv på hur barnen interagerar med varandra och vad de säger som kommer fram i 

analys och resultat. Min avsikt har ändå varit att försöka se naturvetenskapen ur barns 

synvinkel. 

 

3.3 Kopplingar till förskolans läroplan  

I den reviderade läroplanen för förskolan har naturvetenskapen lyfts fram i målen för 

utveckling och lärande. Eftersom jag i min studie har för avsikt att belysa förskolebarns 

samspel under ett naturvetenskapligt experiment anser jag att det är relevant att här presentera 

valda delar ur förskolans läroplan. Där står att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 

förståelse för naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. En 

ökad förståelse för naturvetenskap, kunnande om växter och djur, kemiska processer och 

enkla fysikaliska fenomen ska eftersträvas. Barnen ska utveckla sin förmåga att utforska, 

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10).  

På den förskola jag arbetar diskuteras ofta vilken väg vi ska gå för att nå målen. Jag anser att 

vi måste se barngruppen som en resurs i lärandet och lutar mig mot följande citat från 

läroplanen som inte handlar om enbart naturvetenskap utan mer ett förhållningssätt till 

lärandet: 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 
barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. Förskolan ska ge barn stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer (Lpfö 98, rev. 
2010, sid 7). 

Här kan utläsas att lärandet ska byggas på samspel mellan individer som möts. Jag har utgått 

från detta i min studie och därför har jag observerat grupper av barn för att undersöka 
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interaktionen under den naturvetenskapliga laborationen. Att barn söker och inhämtar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera (Lpfö 98, rev. 2010, s 6-7) är ord ifrån förskolans läroplan som har 

påverkat mitt val av ämnet naturvetenskap. Det är tydligt att förskolans läroplan är inspirerad 

av det sociokulturella lärandeperspektivet som påvisar att lärande sker i möten mellan 

människor.  
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4 Det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt 

Eftersom denna studie till stor del handlar om förskolebarns interaktion med varandra under 

en lärarledd aktivitet anser jag att det sociokulturella perspektivet är lämpligt som en teoretisk 

ram. I följande avsnitt beskrivs Lev Vygotskijs tankar kring det sociokulturella perspektivet. 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som levde mellan1896-1934 och han anses vara 

grundaren till det sociokulturella lärandeperspektivet. Roger Säljö tolkar Vygotskij i boken 

Lärande i praktiken. Enligt ett sociokulturellt lärandeperspektiv lär barn i interaktion. 

Samspel och kommunikation med andra barn och vuxna blir en väg till lärande där språket är 

ett kollektivt redskap. I det sociokulturella perspektivet betonas släktskapet mellan språk och 

tänkande. Tänkandet ses inte som en privat aktivitet hos människan utan vi deltar i tänkande 

mellan människor när vi är engagerade i en gemensam aktivitet. Genom att i samspel med 

andra delta i kommunikation upptäcker vi nya sätt att tänka och resonera. Människan befinner 

sig ständigt i utveckling och vi påverkas av människor runt omkring oss i alla situationer 

(Säljö, 2000). 

Vygotskij (2001) använder sig av begreppet, den proximala utvecklingszonen. Det handlar om 

avståndet mellan vad barnet kan göra helt på egen hand och att det barnet kan göra med hjälp 

av en vuxen eller med en mer kapabel kamrat. Enligt Vygotskij är inlärning möjligt där det 

finns en möjlighet att imitera. Med hjälp av imitation kan barnet förflytta sig från det som det 

inte kan till det som det kan. Genom samarbete kan barnet höja sig till en högre intellektuell 

nivå. Vidare skriver han att imitationen är grunden för både språkutveckling och inlärning 

(Vygotskij, 2001). 

Vygotskij beskriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen fantasin som en livsviktig 

funktion och absolut inte som någon onödig sysselsättning. Alla människor är kreativa och 

hos barn syns det främst i leken. En av de viktigaste pedagogiska uppgifterna är enligt 

Vygotskij att odla barnens skapande fantasi för att de ska kunna orientera sig i framtiden. Det 

finns enligt honom flera olika former av samband som förenar fantasi och verklighet 

(Vygotskij, 1995). Jag beskriver två av dem här nedan då jag kommer att använda mig av dem 

i min analys över vad barns reflektioner kan tänkas bero på. 

Den första formen av fantasi hämtas ur verkligheten och är helt beroende av människans 

erfarenheter. Ju mer erfarenhet desto mer material finns för fantasin. På så sätt är ett barns 

fantasi fattigare än en vuxens. Barns fantasi underlättas ju mer barnet hör, ser och upplever 

(Vygotskij, 1995, s. 20). 
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Den andra formen sker när människan föreställer sig något som hon inte sett själv, men 

upplevt genom andras berättelser. Det sker till exempel när vi läser böcker, hör sagor eller 

läser historia. Fantasin blir en hjälp att vidga våra erfarenheter (Vygotskij, 1995, s. 22). 

I min analys kommer jag att hänvisa till det sociokulturella perspektivet då jag anser att det är 

relevant i relation till syftet med studien. Jag är intresserad av samspelet mellan barnen under 

ett experiment med naturvetenskapligt innehåll. 
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5 Tidigare forskning  

Tidigare forskning som handlar om förskolebarn och naturvetenskap har mest fokuserat på 

lärarens attityder och förhållningssätt till ämnet men under senare år har många forskare även 

intresserat sig för barns tankar om naturvetenskapliga processer. Samspelet mellan lärare- 

barn och framförallt mellan barn- barn är intressant med tanke på mina frågeställningar, men 

också forskning som är kopplat till barns lärande i naturvetenskap. Samtliga forskare jag 

presenterar här är överens om kommunikationens viktiga roll i all undervisning. Det 

forskningsfält som jag har fördjupat mig i har jag delat in i tre teman: Lärande i 

naturvetenskap, Begreppsinlärning och Barns samlärande. 

 

5.1 Lärande i naturvetenskap 

Under denna rubrik presenteras två forskare som båda har undersökt lärares förhållningssätt 

och undervisningsstrategier när det gäller ämnet naturvetenskap. 

Susanne Thulin, forskare i pedagogik, belyser i sin avhandling Lärares tal och barns 

nyfikenhet hur barn och lärare arbetar med naturvetenskapliga fenomen, med fokus på 

kommunikationen mellan barn och lärare (Thulin, 2011). Syftet med hennes avhandling är i 

första hand att skapa kunskap om hur barn och lärare i förskolan kommunicerar 

naturvetenskapliga innehåll. Den huvudsakliga forskningsfrågan är: Hur framträder lärandets 

objekt och akt i verbal kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan? Lärandets 

objekt handlar om vad barnet förväntas lära gällande kunnande och förmågor. Lärandets akt 

handlar om hur barnet går till väga för att lära sig något. 

Thulin (2011) har videofilmat lärarledda aktiviteter med naturvetenskapligt innehåll på två 

olika förskolor. Barnen är mellan tre och sex år. På den ena förskolan bygger forskningen på 

att en stubbe togs in från naturen och den undersöks noggrant. På den andra förskolan 

undersöks jord och man pratar om hur jord blir till. Thulin (2011) specialstuderade också 

barnens egna frågor. Vad ställer barnen för frågor under temaarbetet och förändras barnens 

frågor under temaarbetets gång? Analysen visar på att barn är intresserade av det 

vetenskapliga innehållet och ställer många frågor, vill veta och lösa problem både enskilt och 

tillsammans. Förmågan att ställa frågor ska uppmuntras då det är en viktig aspekt i det 

naturvetenskapliga arbetet.  Resultatet visar att det finns en risk att det vetenskapliga 

innehållet i aktiviteterna blir otydligt för barnen. Barnen är nyfikna och ställer frågor om 

innehållet och möts då oftast av en motfråga av läraren. Mycket sällan får de svar. Thulins 

förklaring kring detta är att det kan bero på att läraren inte kan svaret, men det kan också bero 
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på en tradition inom förskolan där barnen ska fundera själva och finna lösningar. Omsorg och 

lek väger tyngre än lärande hos de flesta pedagoger i förskolan. Förskolans uppdrag har 

förändrats i och med den reviderade läroplanen och förskollärares syn på sitt uppdrag är värt 

att diskutera (Thulin, 2011).  

Att fostran och omsorg är viktigt för pedagogerna visas också genom användningen av det 

språkbruk där djur och växter förmänskligas, det så kallade antropomorfistiska språket. I 

temat ”livet i stubben” pratar läraren om gråsuggor som om de leker, sover, äter lunch och 

behöver skor. Avhandlingen visar att det oftast är läraren som initierar detta språk och att 

barnen ibland svarar på liknande sätt. Thulin (2011) anser att användningen av det 

förmänskligande språkbruket ibland gör att naturvetenskapliga begrepp kommer i skuggan 

och gör att barnen inte medvetandegörs om rätta begrepp. Men hon ser också att språket 

ibland används för att fånga barnens intresse genom att knyta an till deras erfarenhetsvärld, 

vilket kan vara positivt (Thulin, 2011). 

Wynne Harlen (1996) är lärare och forskare inom barns utveckling och lärande i det specifika 

området naturvetenskap. Hon anser att naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som 

läsning, skrivning och räkning. Det vetenskapliga arbetssättet lär barnen att samla 

information, prova sina idéer och leta efter förklaringar. Det ger dem redskap att förstå sin 

omvärld genom att de bygger upp sitt förråd av begrepp som hjälper dem att knyta ihop sina 

erfarenheter. Det är viktigt, menar Harlen, att barnen inte bara ska samla information och göra 

experiment, utan få tillfälle att reflektera och försöka förstå det som händer. Att utveckla en 

tankeprocess och få utvärdera resultatet är två delar av undervisningen som är beroende av 

varandra. Genom att få prova nya idéer som kan ha uppkommit blir barnens uppslag deras 

egna och uppstår från barnens tankeförmåga. Om barnen verkligen ska förstå ska de själva 

arbetat fram resultatet (Harlen, 1996, s.14). Samspelet mellan att tänka och att göra är extra 

viktigt i arbetet med så små barn som finns i förskolan. Harlen menar också att vi måste ta 

barnens frågor på allvar, eftersom de är ett uttryck för vad som verkligen intresserar dem. 

Läraren bör uppmuntra frågandet och ibland kunna erkänna att inte veta svaret. Läraren själv 

bör ställa frågor som uppmuntrar tankeförmågan hos barnen, så kallade produktiva frågor. 

Hon förespråkar frågor som börjar på ”Varför tror du…” och ”Hur tror ni…”. Dessa frågor 

signalerar till barnet att det är barnets egna funderingar som är viktiga och att det inte finns 

något ”rätt” svar (Harlen, 1996, s. 63). 

Thulin (2011) och Harlen (1996) är de två forskare som har inspirerat mig mest. Deras 

forskningsfält ligger närmast det jag har intresserat mig för i min studie. De båda forskarna 
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har uppmärksammat vikten av lärares engagemang och kunskap, både när det gäller 

naturvetenskapen i sig men också hur viktigt det är att ställa bra frågor. Båda skriver också 

om att vi lärare måste ta barnens frågor på allvar och detta är intressant i min forskning med 

tanke på att jag har strävat efter att lyfta fram barns perspektiv på naturvetenskapen.  

 

5.2 Begreppsinlärning  

Naturvetenskapen innehåller många olika begrepp. I detta avsnitt presenteras två forskare som 

studerat hur barn och ungdomar kommer i kontakt med naturvetenskapliga begrepp, både i sin 

vardag och i skolmiljö. Hur studeras elevers förståelse och vilka undervisningsmetoder finns 

för att underlätta begreppsförståelse?  

Sari Havu-Nuutinen är en finländsk forskare i pedagogik vars främsta forskningsområde är 

små barns lärande och förändringar i begreppsuppfattningar, speciellt i naturvetenskaplig 

undervisning. Hon har genomfört en studie på sexåringars uppfattningar om begreppen flyta 

och sjunka med den långa titeln: Examining young children’s conceptual change process in 

floating and sinking from a social constructivist perspective. Syftet är att beskriva processen 

av barnens förändrade uppfattningar om begreppen flyta och sjunka och dessutom undersöka 

hur processen påverkas av sociala interaktioner. Undersökningen består av tre delar. För att 

kunna se om någon förändring sker efter en undervisningssituation valde hon att först göra en 

intervju för att ta reda på barnens förförståelse. Här bads barnen förklara vad flyta och sjunka 

betyder och vilka saker som flyter respektive sjunker, och varför. Varje barn intervjuades 

enskilt i en lugn miljö och videoinspelades. Den andra delen bestod av att barnen fick arbeta 

laborativt med att undersöka olika objekts förmåga att flyta. Här pratade man om begrepp 

såsom tung, lätt, storlek, material, ihålighet och luft. En lärare fanns med för att besvara 

frågor men också att ställa nya frågor som lockade barnen till att tänka vidare. En tredje del i 

studien bestod av att barnen i grupp fick berätta om sina erfarenheter av den gjorda 

laborationen.  

Havu-Nuutinen (2005) fann att barnen utvecklade sin förståelse under undersökningens gång. 

Under den laborativa delen var barnen aktiva och diskuterade sina olika föreställningar och 

erfarenheter med varandra, vilket forskaren menar öppnar nya vägar för barns förståelse och 

lärande. Genom att konfronteras med andra barns synsätt får barnen en förståelse för att det 

finns många olika sätt att tänka. Det framkom också i studien att barnen i den efterföljande 

intervjun använde sig av fler begrepp och var mer tydliga i sina motiveringar än i den första 
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intervjun. I dialog med lärare och kamrater korrigerades felaktiga uppfattningar och barnen 

tog till sig och använde nya ord och begrepp (Havu-Nuutinen, 2005). 

Jan Schoultz (2000), forskare inom pedagogik med inriktning på naturvetenskapligt arbete, 

ger i sin avhandling Att samtala om/i naturvetenskap, kommunikation, kontext och artefakt en 

bild av hur människor kommunicerar och föreställer sig naturvetenskapliga fenomen. Han är 

intresserad av att undersöka hur upplägget av samtal om naturvetenskap påverkar elevers 

tolkning av ord och uttryck. Hans teoretiska utgångspunkt i studien har varit det 

sociokulturella perspektivet. Avhandlingen består av fyra delar där barn och vuxna har 

intervjuats om sin förståelse av krafter, jordens gravitation, gasers tryck, materians kretslopp 

och ljusets reflektion. De minsta barnen i studien gick i årskurs ett och de äldsta var 

vuxenstuderande. 

Schoultz (2000) skriver att inom det sociokulturella perspektivet står språket i centrum och 

samtalet är grunden för kommunikation. I ett samtal med naturvetenskapligt innehåll krävs en 

förmåga till samspråk där begrepp och termer är kopplade till varandra. De samtalande bör 

vara överens om samtalets innehåll och form. Människan utvecklar sina begrepp i samspel 

med andra och därför är det viktigt att elever får tillfälle att diskutera och samtala om 

naturvetenskapliga begrepp tidigt i skolan. 

Resultat visar på att när elever får svara på frågor i samtalsform lyckas de bättre än när svaren 

ges skriftligt. Genom att få samtala, använda tankestöttor och få klargörande kommentarer 

från läraren kan elever hjälpas till att få ett nytt perspektiv på en fråga. Det kan hjälpa eleven 

att följa det naturvetenskapliga resonemanget och komma fram till rätt svar (Schoultz, 2000).  

Jämförelsevis kan likheter ses i Havu-Nuutinens (2005) och Schoultz (2000) resultat. Båda 

förespråkar att barnen utvecklar sin begreppsförståelse då de ges tillfälle att resonera och prata 

om innehållet i de naturvetenskapliga frågeställningarna. Båda forskarna talar om lärarens 

viktiga roll att reda ut missförstånd och klargöra begrepp för eleverna. Barnen i min 

undersökning använder sig inte av så många vetenskapliga begrepp, men jag finner det 

intressant att se vad tidigare forskare har att säga om vikten av att lärare använder rätt begrepp 

även till barn i förskoleåldern.  
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5.3 Barns samlärande  

I följande avsnitt presenterar jag två forskningsrapporter som handlar om hur barn lär i 

interaktion med andra. 

Pia Williams (2001) är forskare inom pedagogik, kommunikation och lärande och har skrivit 

avhandlingen Barn lär av varandra, samlärande i förskola, skola. Syftet med avhandlingen är 

att undersöka olika situationer där barn lär av varandra men också att lyssna på hur barn själva 

ser på att lära av, och lära ut till kamrater. Materialet som analyserats består av 

videoobservationer och intervjuer med barn som är tre till nio år. Resultatet visar att barn har 

olika kompetenser beroende på vad som står i fokus. Det är inte alltid det äldsta barnet som 

har mest kunskap utan erfarenhet och egna upplevelser spelar stor roll. Barn pendlar ständigt 

mellan att vara den som lär andra och den som själv får lära sig saker av andra barn. Williams 

skriver också att lärandet får på så sätt en demokratisk dimension genom att barnet får syn på 

sådant som är annorlunda än sitt eget synsätt (Williams, 2001). 

Att barn lär av varandra innebär inte att den vuxna kan dra sig tillbaka. Barns värld är inte fri 

från maktspel, menar Williams. Samspelet mellan barn i lek och aktiviteter är sårbar eftersom 

barnen vill skydda sin lek. Det kan visa sig genom att vissa barn inte får vara med i leken. 

Pedagogen har en stor roll i att utforma miljön så att samarbete mellan barnen uppmuntras. 

Barn måste få tid till att samarbeta och kommunicera med varandra. Pedagogen behöver 

också ha kunskap i vilka förhållanden som samspel underlättas och utnyttja den kunskapen 

vid indelning i grupper (Williams, 2001). 

Bent Leicht Madsen och Ulla Fischer är båda verksamma inom dansk förskollärarutbildning. 

De har gjort en studie som de redovisar i sin bok Titta här, en studie om barns 

uppmärksamhet som bygger på forskning som gjordes 1984. Det är många år sedan nu, men 

forskningen känns fortfarande aktuell. De kom fram till att barn genomgår en 

bearbetningsprocess som innehåller tre faser vid allt upptäckande (Leicht Madsen & Fischer, 

1999). 

Den första fasen kallar de för upplevelse- och upptäckarfasen. Här ger barnen uttryck för 

förvåning, glädje och nyfikenhet med hela sin kropp. Uttryck som Oj då! och Nej men! är 

vanliga vid upptäckter av olika slag. Barnet vill också dela upptäckten med kamrater och med 

språket till hjälp ordnar man det: Titta här! Kolla! (Leicht Madsen & Fischer, 1999, 95-96). 

Den andra fasen kallar de för undersökningsfasen. Här koncentrerar sig barnet på något som 

fångat uppmärksamheten och låter sig inte lika lätt störas av omgivningen. Barnet 
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experimenterar genom att titta, peta och undersöka: Vad händer om jag gör så här? (Leicht 

Madsen & Fisher, 1999, s. 97). 

Den tredje fasen kallas för den reflekterande fasen. Barnen börjar här foga samman 

upplevelser och upptäckter. De ställer frågor och behöver här vägledning och stöttning av en 

vuxen. Barnen kan i den här fasen upplevas som irriterade och rastlösa och det beror enligt 

Leicht Madsen och Fischer på en inre konflikt mellan barnets gamla världsbild och den nya 

upplevelsen (Leicht Madsen & Fisher, 1999, s. 99 - 100). 

I de två första faserna menar författarna att pedagogerna bör medverka som medforskare och 

inte tvinga på barnet fakta. Det är först i den tredje fasen som barnet är mottagligt för 

information. Men här är det däremot nödvändigt att pedagogen hjälper barnet att bearbeta sina 

nya intryck. Det kan mycket väl ske på olika sätt, genom till exempel drama, lek och 

berättelser (Leicht Madsen & Fisher, 1999, s. 116). 

De här båda forskningsrapporterna är relevanta för min studie eftersom jag intresserar mig för 

barnens samspel under en laboration. Båda rapporterna beskriver lärarens viktiga roll under 

aktiviteter som barnen gör tillsammans. Jag kommer att förhålla mig till denna forskning i 

min analys när det gäller samspelet och hur barnen agerar vid upptäckter i experimentet jag 

genomför med barnen. 
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6 Metod 

Under följande avsnitt beskriver jag den metod jag valt att använda. Jag presenterar också hur 

jag gått tillväga för att samla forskningsmaterial, mitt urval, mina etiska överväganden, 

analysmetod och avslutar avsnittet med en metoddiskussion. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Eftersom mitt intresse i studien grundar sig på att jag vill undersöka hur barn själva uppfattar 

och upplever en lärandesituation med naturvetenskapligt innehåll har jag valt att använda mig 

av en kvalitativ metod. 

Kvalitativa studier bygger på ett tillvägagångssätt där vikten läggs på ord istället för siffror 

vid insamlingen av data. Forskaren vill försöka förstå hur deltagarna i studien upplever och 

tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). 

 

6.2 Observationer 

Det empiriska materialet i min studie består av videoobservationer. Med hjälp av 

videoinspelningar har jag observerat barnens verbala och icke verbala uttryck under ett 

experiment med naturvetenskapligt innehåll.  

Observation ses som en säker metod att samla in information om grupper enligt Einarsson och 

Hammar Chiriac (2002). Metoden passar bra när det gäller att samla information om barn 

eftersom de kan ha svårt att uttrycka sig verbalt över sitt handlande. Observationer bygger på 

det som faktiskt händer i en situation genom att studera en grupps beteende. Det finns fördelar 

med att använda videokamera vid observationer. Forskaren kan gå tillbaka till sitt material 

flera gånger och förutom talspråk kan även kroppsspråk och grimaser studeras. Det är viktigt 

att gruppen som observeras får möjlighet att vänja sig vid både observatör och videokamera 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 

6.3 Urval 

Förskolan ligger på landsbygden cirka en mil utanför en mellanstor stad. Studien är 

genomförd på en avdelning med barn i åldrarna tre och fem år. Jag valde ut 12 barn av de 24 

som går på avdelningen. De utvalda barnen är en åldershomogen grupp då de alla fyller fem 

år under år 2012. Jag valde de äldre barnen på avdelningen för att de generellt har kommit 
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längre i sin språkutveckling och därför har en större förmåga till samtal och reflektioner än 

sina yngre kamrater.  

När det gäller forskning beträffande barn under 15 år ska vårdnadshavarnas tillåtelse till 

barnets medverkan efterfrågas. Jag skickade hem ett missivbrev (bilaga 1) där jag informerade 

om studiens syfte och genomförande och bad att få ett skriftligt medgivande från 

vårdnadshavarna till att jag observerade barnen. Av de tolv familjer som fick ett missivbrev 

svarade en att barnet inte fick delta, två lämnade inte tillbaka talongen och nio stycken gav sitt 

skriftliga medgivande. Det är därför sammanlagt nio barn som har varit delaktiga i min studie. 

 

6.4 Etiska aspekter 

Forskning som berör barn är alltid komplicerat när det gäller etiska överväganden. Barn kan 

inte på samma sätt som vuxna sätta sig in i vad forskningen innebär eller uttrycka sitt 

medgivande verbalt. Därför innebär det att jag som undersökare måste ta ett stort ansvar och 

vara lyhörd för barnens reaktioner och uttryckssätt under studiens gång.  

För att skydda individen har vetenskapsrådet tagit fram riktlinjer kring forskningsetik. Här 

finns fyra huvudkrav som måste följas vid all forskning. Jag presenterar kraven här nedan och 

skriver även hur jag har beaktat dem i min studie.  

Informationskravet: Forskaren måste informera de som ger information till studien vilken 

uppgift de har och att deltagandet är frivilligt. De har när som helst rätt att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Förskolechef och personal på berörd avdelning 

informerades om studiens syfte och genomförande och de gav mig muntligt sitt samtycke. Jag 

talade om för barnen vid aktiviteten att jag spelar in det som händer under experimentet. Vid 

videoinspelningarna kunde barnen gå ifrån om de ville. 

Samtyckeskravet: Alla som deltar i undersökningen ska ge sitt samtycke till att delta. I de fall 

där undersökningsdeltagarna är under 15 år, ska föräldrarna tillåta att observationer sker på 

barnet (Vetenskapsrådet, 2002). De berörda vårdnadshavarna fick hem mitt missivbrev 

(bilaga1). Jag efterfrågade skriftlig tillåtelse av vårdnadshavarna till att barnet deltog i min 

studie. Barnen tillfrågades om de ville vara med på experimentet och kunde när som helst 

avbryta sin medverkan. Jag visade videokameran vid aktiviteten och frågade om jag fick spela 

in det vi gjorde. Barnen samtyckte i samtliga fall.  
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Konfidentialitetskravet: Personer som deltar i undersökningen ska skyddas från att uppgifter 

om dem kommer ut. Forskaren ska avidentifiera alla uppgifter så att utomstående inte kan 

identifiera enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). Alla namn i studien är fingerade. Jag 

förvarade anteckningar, inspelat material och bilder så att obehöriga inte hade tillgång till 

dem. Förskolans namn finns inte med i studien.  

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda får inte användas för beslut eller åtgärder utom efter 

särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). All insamlad data kommer 

enbart att användas i denna studie och inte föras vidare på annat sätt. 

 

 6.5 Genomförande av observationerna 

Jag använde mig av en videokamera på stativ som stod cirka två meter från bordet där vi 

experimenterade. Ljudupptagningen gjordes med den fasta mikrofon som finns inbyggd i 

videokameran. Jag hade i förväg skrivit ett observationsschema och därmed tänkt ut i vilken 

ordning experimentet skulle utföras och några frågor som kunde ställas (bilaga 2). Jag utförde 

samma experiment vid tre tillfällen med olika grupperingar av barn för att få tillräckligt med 

material till min analys. Jag eftersträvade små grupper, och valde att ha tre barn per tillfälle. 

Jag ville ha en liten grupp där alla hade möjlighet att komma till tals och där samtliga kunde 

följa vad som hände under experimentets gång. Varje observation varade mellan 30-40 

minuter.  

Rummet där observationerna genomfördes ligger avskilt från förskoleavdelningen. Det är en 

ateljé där barnen är vana vid att ha olika skapande aktiviteter. Där finns hyllor med skapande 

material utefter en lång vägg, en diskbänk med tillgång till vatten och mitt på golvet står ett 

runt, lågt bord med stolar bredvid. Det var vid bordet som experimentet utfördes. 

Jag kommer här nedan att förklara och beskriva experimentet som jag valde att utföra 

tillsammans med barnen, för att underlätta förståelsen av analys- och resultatdelen i min 

studie. Allmänt kan sägas att syftet med experimentet är att belysa fenomenet densitet. 

Densitet är ett mått av ett ämnes täthet, det vill säga massa per volymenhet. Ju högre densitet 

ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet (Wikipedia). De tre flytande 

vätskorna vatten, matolja och sirap, hälls i en djup, smal glasbehållare. De blandar sig inte 

med varandra utan lägger sig i tre skikt med sirap i botten, sedan vatten och överst lägger sig 

matoljan. Olika föremål läggs i glasbehållaren. En skruv, makaron, bit av stearinljus, träpinne, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Massa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Volymenhet
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en bit äpple och en bit potatis. Föremålen flyter på olika ställen i behållaren beroende på sin 

densitet i förhållande till vätskornas densitet. 

Mitt syfte med experimentet var i det här fallet inte att lära ut begreppet densitet, utan jag har 

som tidigare klargjorts, studerat barnens spontana frågor och reflektioner för att se hur barn 

uppfattar och tar sig an ett lärandetillfälle med naturvetenskapligt innehåll. 

 

6.6 Analysmetod 

Jag har inspirerats av fenomenografi som är en kvalitativ forskningsansats där syftet är att ta 

reda på människors uppfattningar om sin omvärld. Det man söker är människors tankar och 

uppfattningar om olika fenomen och svaren man får är inte rätt eller fel. Människor har olika 

erfarenheter och därför kommer en och samma fråga att framstå på olika sätt för var och en. 

Det är den variationen som är intressant att göra synlig i fenomenografin (Kihlström, 2007). 

I en fenomenografisk analysmetod finns flera steg att följa. Det första är att forskaren 

bekantar sig med det insamlade materialet för att få en helhetsbild. Det transkriberade 

materialet läses många gånger. Det gäller att få en bild över vad som är betydelsefullt i 

materialet. Sedan görs jämförelser och likheter och skillnader söks. Därefter delas de likheter 

och skillnader som hittats in i olika kategorier. Kategorierna namnges och ska helst vara väl 

skilda åt och inte överlappa varandra (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Det insamlade materialet bestod av sammanlagt cirka 110 minuters inspelade observationer 

med sammanlagt nio deltagande barn. Jag anser att det var ett rikt material att söka svar på 

mina frågeställningar ur. I mitt analysarbete har jag kategoriserat det som kom upp i barnens 

frågor, samtal och reflektioner. Det inspelade materialet har jag transkriberat ordagrant på 

datorn och markerat med olika färg för varje enskilt barn. Efter att ha läst igenom materialet 

flera gånger letade jag efter mönster i barnens samtal och frågor och därefter delade jag in 

materialet i kategorier som skiljer sig från varandra. Jag fokuserade mest på den verbala 

konversationen, men även kroppsspråket blev intressant att ta hänsyn till.  

 

6.7 Metoddiskussion 

Jag valde att observera med hjälp av videokamera för att få med både det verbala och 

kroppsliga språket. En fördel med videoobservationer är att det inspelade materialet kan ses 

många gånger och sekvenser kan ses om och om igen. Det underlättar i analysarbetet och 

olika perspektiv kan lyftas fram ur det inspelade materialet. Enligt Einarsson och Hammar 
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Chiriac (2002, s. 25) är det viktigt att informanterna får möjlighet att vänja sig vid den som 

filmar och vid kameran. De här barnen är inte vana att videoinspelas på förskolan och jag 

skulle kanske därför ha filmat lite i barngruppen innan själva observationstillfället. Det 

gjordes emellertid inte och jag trodde därför att barnen skulle uppmärksamma kameran mer 

under experimentet än de gjorde. Att ha kameran på stativ anser jag var ett bra val, då det 

hade varit mer störande om någon stått med kameran i hand och filmat. Nu glömdes kameran 

bort när vi började med experimentet. Ljudupptagningen fungerade bra eftersom alla tre 

barnen satt med ansiktet vänt mot kameran under inspelningen och var fokuserade på 

experimentet som skedde på bordet framför dem.  

Jag anser att mitt val av observationsmetod passar bra med tanke på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Det finns en fördel med att observera barn jämfört med att intervjua eftersom 

deltagarna bidrar med information genom sitt handlande i en observation. Det finns vissa 

svårigheter att intervjua små barn för de har inte den verbala förmågan att förklara sitt 

beteende (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s.23).  

Barnen känner mig väl eftersom jag har arbetat på förskolan tidigare. Einarsson och Hammar 

Chiriac (2002, s. 40) menar att det kan vara en fördel när forskaren är välbekant med miljön 

eftersom det då inte behövs läggas energi på att förstå kontexten. Barnen som deltog i 

observationerna känner även varandra väl, då de går på samma avdelning på förskolan. Därför 

kunde de redan från början koncentrera sig på experimentet och samtalet flöt på helt naturligt. 

Jag har varit uppmärksam på att mina förkunskaper kan påverka min analys av materialet. 

Därför har jag konsekvent hållit mig till det insamlade materialet i analysen. 
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7 Analys och resultat 

I följande avsnitt beskriver jag de resultat jag kommit fram till genom observationerna i min 

studie. Jag har enligt den fenomenografiska analysmetoden delat in mitt material i olika 

kategorier som namngetts och sedan delats upp i underkategorier som skiljer sig från varandra 

på olika sätt. Barnens namn är fingerade i citaten och i de fall jag deltar i dialogerna använder 

jag mitt eget namn, Siv-Britt. Kategorier och underkategorier beskrivs och analyseras här 

nedan under egna rubriker. De tre huvudkategorierna jag fann är Barns olika frågefokus, 

Barns egna reflektioner och Barns samspel. 

 

7.1 Barns olika frågefokus  

I den här kategorin kan jag se, i likhet med Thulin (2011) och Harlen (1996) att barnen ställer 

många frågor under ett lärtillfälle med naturvetenskapligt innehåll. Barnen ställer frågor under 

experimentet som till en del handlar om egna upptäckter, men även om föremål och att få vara 

delaktiga. De är nyfikna och visar med hela sin kropp att de är intresserade och vill vara 

aktiva i experimentet. Det är intressant att se barnens egna upptäckter som inte alltid stämmer 

överens med det som förväntas, men som ändå hamnar inom naturvetenskapens ramar. 

Avsikten med denna kategori är att söka efter de variationer som går att finna i barnens frågor 

och jag har funnit tre underkategorier: Frågor som behandlar materialet, Frågor om samspel/ 

turordning och Frågor om egna upptäckter. 

 

7.1.1 Frågor som behandlar materialet 

Det förekommer många frågor om de olika föremål som används i experimentet. Följande 

fyra citat är exempel på frågor som handlar om materialet vi använder oss av. Citatet står först 

och efter kommer ett förtydligande av sammanhanget.  

Bosse: Är det där gjort av glas?  

Den här frågan ställs alldeles i början av experimentet när jag ställer fram glasbehållaren på 

bordet. Anna känner på glaset och säger att det känns som plast. Bosse frågar då sin fråga en 

gång till och jag bekräftar att behållaren är gjord av glas. 

Eva: Får man skära i ljus? 

Frågan ställs när jag tar en kniv och ska skära bort en liten bit stearin från ett helt ljus för att 

lägga i glasbehållaren. Min tolkning över att frågan ställs är att Eva anser att jag tar sönder 
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ljuset. Jag förklarar att det är mitt gamla ljus och att jag får skära bort en bit för att vi ska 

kunna göra experimentet. 

Bosse: Är det där honung? 

Det är sirap som ställs fram på bordet. Bosse låter glad på rösten när han frågar om det är 

honung och berättar att han har honung hemma. 

Lena: Ska vi äta det där? 

Jag visar en liten plastpåse fylld med saker vi ska prova om de flyter eller sjunker i vätskorna. 

Lena ser att där är äpple, potatis och makaroner men hon ser också skruvar och ljus och blir 

fundersam. Hon visar sin fundersamhet genom sitt tonläge och genom att luta sig bakåt och 

spärra upp ögonen. 

Största delen av alla frågor som ställdes under observationerna, handlade om de föremål vi 

använde oss av. Jag uppfattar här att barnen verkligen vill ha svar på dessa frågor och de tar 

sig tid att lyssna på svaren. Thulin (2011) tolkar barnens frågor om redskap i sin studie som 

att barnen är engagerade och vill vara delaktiga. Jag kan också tydligt se att barnen är 

intresserade och vill veta och lära sig mer om materialet. Med hjälp av frågorna vill barnen 

också befästa sina tidigare kunskaper och på något sätt få bekräftelse på det de lärt av tidigare 

erfarenheter. Utan tidigare erfarenheter är det svårt att finna ord till sina frågor. Ju mer barn 

ser och hör desto mer finns att tänka och fantisera om. Enligt Vygotskij (1995) är barnens 

tidigare erfarenheter källan för all fantasi och möjlighet till reflektioner. 

 

7.1.2 Frågor som handlar om samspel / turordning 

Många frågor handlar om att få vara delaktig i experimentet och vems tur det är att få göra 

olika saker. Följande citat är exempel på detta och utspelar sig när vi ska hälla i oljan som var 

den första vätskan vi hällde i glasbehållaren: 

Anna: Får jag hälla i? 

Simon: Får jag också göra nåt? 

Anna och Simon visar med all tydlighet att de vill få göra saker i experimentet, genom att 

högt uttala det men också genom att visa med sitt kroppsspråk. I likhet med Thulins studie 

(2011) kan jag se att barn är mycket villiga att delta och att få ta del av upplevelser. Det kan 

tyckas att den här typen av frågor hamnar utanför aktivitetens innehåll, men det kan också 
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tolkas som att banen vill vara delaktiga och ha en möjlighet att påverka och följa 

händelseutvecklingen i aktiviteten.  

Enligt det sociokulturella perspektivet lär barn i samspel med andra och språket blir ett 

verktyg i kommunikationen med andra (Säljö, 2000). Min tolkning är att barnen i min studie 

använder sina frågor för att få vara aktiva och skapa en förståelse för det sammanhang som 

råder.  

Barnen ger ofta utryck för att vilja ha organisation på turordningen. När vi ska börja lägga i 

föremål i glasbehållaren med vätska utspelar sig följande samtal: 

Simon: Får jag göra? 

Bosse: Jag vill! 

Anna: Jamen det är väl jag som är först? 

 

Simon: Fast nu vill jag vara först! 

 

Simon tar ofta en ledande roll i den här observationen. Detta kopplar jag till Williams (2001) 

som menar att barns aktiviteter inte är fria från maktspel. Författaren hänvisar till det 

sociokulturella perspektivet när hon skriver att skolan måste skapa miljöer där barnen känner 

sig delaktiga i sitt lärande och ges möjlighet att diskutera och reflektera i olika 

gruppkonstellationer. Att barn lär av varandra innebär inte att den vuxne kan dra sig tillbaka, 

utan pedagogen har en stor roll att se vad som utspelar sig inom olika grupper (Williams, 

2001). I den här delen av observationen ser jag tydligt att de tre barnen har olika 

personligheter och olika sätt att ta sig an lärandesituationen. Simon pratar högt och tydligt och 

är pådrivande i att vi ska gå vidare och talar hela tiden om att han vill göra olika saker i 

experimentet. Anna är också mycket aktiv, lyssnar till Simons prat och kommer med egna 

argument. Under själva experimentet uppfattade jag Bosse som tyst och därmed ganska 

ointresserad. Men efter att ha studerat mitt inspelade material ser jag att han är aktiv och 

deltar men på ett mer tystlåtet sätt. Han arbetar mer undersökande genom att titta, peta och 

plocka med materialet. En del barn tar naturligt plats och är först med att vilja hjälpa till 

medan andra håller sig i bakgrunden. Med detta resultat vill jag förtydliga att barn har olika 

sätt att förhålla sig till lärandesituationer men är kompetenta var och en på sitt sätt. Frågorna 

blir ett uttryck för att påvisa viljan att få vara delaktig.  
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7.1.3 Frågor om egna upptäckter 

I slutet av experimentet provar vi att lägga ner en liten potatisbit och ett helt äpple i en kanna 

med vatten. Barnen upptäcker i alla tre observationerna att äpplet ser större ut när det hamnar 

i vatten. Följande citat är ett exempel på det: 

Per: Ohh, så stort det ser ut! 

Tora: Vadå? Vad konstigt va! Varför är det så stort? 

Det är intressant att se det hur engagerade barnen blir när de delar denna upptäckt. I det 

sociokulturella perspektivet hör språk och tänkande ihop och tänkande sker i samspel med 

andra när vi deltar i en gemensam aktivitet (Säljö, 2000). Per upptäckte att äpplet såg stort ut 

först av barnen men genom att han uttalade det högt blev det till en upplevelse att dela med de 

andra. Barnen pratar med varandra om upptäckten och här kan jag se en glädje hos barnen att 

få diskutera en gemensam upptäckt.  

Vid andra tillfällen skakar barnen på glasbehållaren för att se om de på så sätt kan påverka 

händelseförloppet. I det här citatet är det Emil och Lena som upptäcker att sirapen ligger stilla 

i botten även om de skakar på glasbehållaren. 

Lena: Det rör sig ju inte heller! 

Emil: Varför rör sig inte det där? [pekar på sirapen i botten] 

Lena: Därför det är kladdigt nästan. 

Sven: Det kanske har limmats fast. 

Barnen uttrycker förvåning över detta och försöker gemensamt komma fram till en förklaring 

på den uttalade frågan. Enligt Schoultz (2000) utvecklar människan sina begrepp i samspel 

med andra och barnen behöver tidigt ges tillfälle diskutera och prata om de vetenskapliga 

begreppen. Här kan ses ett sådant tillfälle som förhoppningsvis öppnar väg för att skapa 

intresse och nyfikenhet över begrepp som tröghet och friktion. 

I denna underkategori är det intressant att se att barn ibland uppfattar andra saker än det som 

är tanken med uppgiften att de ska lära. Thulin (2011) benämner det som barnet förväntas lära 

som lärandets objekt. I det här experimentet skulle man kunna beskriva lärandets objekt som 

densitet och de centrala begreppen flyta och sjunka. Men det visar sig att barnen upptäcker så 

mycket mer. De ser att vattnet fungerar som förstoringsglas och att sirap rinner långsammare 

än vatten. Det är viktiga upptäckter i ett naturvetenskapligt tänkande för förskolebarn.  
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7.2 Barns egna reflektioner  

Barnens resonemang och reflektioner under experimentet är grunden för denna kategori. 

Barnen gör många intressanta reflektioner under aktivitetens gång och jag försöker här 

analysera på vilken grund de olika reflektionerna görs. Det går visserligen inte att säkert 

fastställa varför barnen gör sina reflektioner, men jag anser att det är intressant att göra 

tolkningar genom att ta avstamp i det sociokulturella perspektivet och den tidigare forskning 

jag läst. Jag har låtit mig inspireras av Vygotskijs tankar kring sambandet mellan fantasi, 

kreativitet och verklighet (Vygotskij, 1995) i min analys av vad barns reflektioner kan tänkas 

grunda sig på. Barnens reflektioner har delats in i tre underkategorier: Reflektioner grundade 

på andra människors berättelser, Reflektioner grundade på upplevelser och Reflektioner 

grundade på fantasi. 

 

7.2.1 Reflektioner grundade på andra människors berättelser 

I några av barnens berättelser finns det anledning att tro att det de berättar inte är självupplevt 

utan sådant de sett på tv, läst om eller fått återberättat för sig av någon vuxen. Det Lena 

berättar i följande citat är ett exempel på detta: 

Siv-Britt: Är det nån som vill berätta för mig vad vatten är bra för?  

Lena: Det är bra för att… 

Simon: Bra för magen!  

Lena: I naturen ifall man inte har vatten då är det bra fall man ger det utav nån. Att 

det kommer nån från Sverige och så åker dit o så lägger dricka eller mat i dens 

postlåda o så blir den jätteglad.  

Siv-Britt: Har du hört att det finns länder där det inte finns så mycket vatten, eller?  

Lena: Ja, där det inte alls finns vatten o inte mat!  

Vygotskij (1995) skriver om olika former av samband som knyter ihop fantasi och verklighet. 

En sådan form är då människan föreställer sig sådant som hon inte har sett eller upplevt själv. 

Det är sådant de hört andra människor berätta. Fantasin blir då en möjlighet att tänka sig in i 

andras liv och vidga sina erfarenheter. Det kan tänkas att det här sambandet mellan fantasi 

och verklighet är något som dagens barn får mycket av genom att media används i så stor 

utsträckning. Visst kan Lena ha upplevt det hon berättar genom en egen resa men det 

troligaste är ändå att hon hört och sett om vatten- och matbrist på TV eller hört någon vuxen 

berätta om det. 
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7.2.2 Reflektioner grundade på upplevelser 

Ett annat samband mellan fantasi och verklighet menar Vygotskij är det som grundar sig på 

människans egna erfarenheter. På så sätt är ett barns fantasi fattigare än den vuxnas 

(Vygotskij, 1995). Följande två citat kan tolkas som att barnen i mina observationer kopplar 

ihop sina funderingar med sina tidigare erfarenheter.  

Siv-Britt: Vi har en kanna med vatten här. Vad kan man använda vatten till tycker ni?  

Tora: O dricka. Eller på blommorna.  

Eva: Jaa, så dom växer.  

Per: Och man kan göra spökvatten och dricka!  

Siv-Britt: Hur gör du spökvatten då?  

Per: Man måste haft mjölk först. O då blir det nästan osynligt.  

Som förklaring till detta citat kan sägas att en del pedagoger i den här förskolan brukar säga 

spökvatten om det vatten som blir när lite mjölk i botten av glaset blandas med vatten i 

samband med en måltid.  

Att saker ändrar färg är tydligt för barn och de får tidigt erfarenhet av det, kanske när de är 

delaktiga i att blanda saft eller i leken med vatten och sand. Den erfarenheten tolkar jag ligger 

till grund för det samtal som beskrivs nedan. Samtalet som presenteras utspelar sig när vi har 

hällt i olja som lagt sig på botten av glasbehållaren. Vi ska nu hälla i sirap men först pratar vi 

om vad som kan hända: 

Siv-Britt: Nu ska vi hälla i sirap. Vad tror ni händer då? 

Emil: Jag vet inte  

Lena: Vet inte  

Sven: Kanske nån annan färg!  

Lena: Jaaa, så ser man att det blir gulbrunt!.... Det blir gulbrunt liksom!  

Sven: Annars blir det bara brunt.  

Emil: Om man tar vatten då? Då kanske det blir rött!  

Alla tre barnen blir engagerade i vilken färg det kan tänkas bli och diskuterar med varandra 

om olika tänkbara färger, Även Havu-Nuutinen (2005) såg att barnen var mycket aktiva i den 

laborativa delen av hennes studie. Genom att barn diskuterar med varandra ges insyn i att det 

finns många olika föreställningar och olika sätt att tänka. Det menar Havu-Nuutinen (2005) 

öppnar nya vägar för barns förståelse och kunnande.  
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Barnen får vid det här tillfället möjlighet att ställa en hypotes. De funderar tillsammans över 

vad som kommer att hända när vi häller i sirap. Det kan kopplas till Harlen (1996) som 

skriver om att det är av stor vikt för barns befästande av kunskap och begrepp att de får 

möjlighet att själva få utforska. Sambandet mellan att tänka och göra är extra viktigt när det 

handlar om små barn. Att tidigt uppmuntra barnen till att ställa hypoteser och ställa 

utforskande frågor menar Harlen (1996) är en viktig uppgift för pedagoger i förskola och 

skola.  

 

7.2.3 Reflektioner grundade på fantasi 

Barnen glider ibland under sina samtal in i fantasins värld. Följande citat är hämtat från en 

situation där barnen smakar på sirapen med hjälp av en pinne som de doppar:  

Anna: Det här smakar ju som kaka!  

Simon: Jaa, jag vill äta det här hur mycket ja vill!  

Bosse: För vi är små drakar! 

Simon: O, vi hade ingen mat!  

Bosse: O vi fick äta hur mycket vi ville då!  

Barnens undersökande övergår här i en lek där alla tre föreställer hungriga drakar som får mat 

att äta. Leken fortsätter en stund tills jag avbryter för att komma vidare i experimentet. Fantasi 

är inget onyttigt tidsfördriv enligt Vygotskij (1995), utan en livsviktig funktion. Barns 

kreativitet och fantasi blir ofta synlig i leken. Det kan utläsas vid några tillfällen i 

observationerna, då barnen helt naturligt glider in och ur olika lekroller. Vid ett tillfälle 

sjunger Emil följande lilla ramsa samtidigt som han torkar äpplet torrt från vatten: 

Emil: Torka lilla äpplet, lilla äpplet, torka lilla äpplet, äpplet fryser och 

vill inte va blött. Torka lilla äpplet. 

Emil faller in i en fantasilek med äpplet en stund medan han noggrant torkar äpplet torrt med 

handen. Den här episoden var den enda i mina observationer som kan liknas med Thulins 

resultat där hon fann att barn och lärare ibland lät föremål få mänskliga drag. Thulin (2011) 

kallar det för att använda ett antropomorfistiskt språk. Det var inget vanligt förekommande i 

min studie, men Emil gav ett exempel på detta språkbruk när han sjöng att äpplet frös och 

behövde torkas torrt. Min tolkning till att barn ibland förmänskligar saker och djur är att det 

handlar om att ge uttryck för sin fantasi. Fantasin i sin tur hämtar inspiration från det som 

barnet har upplevt och har erfarenhet av. 
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Det är mycket intressant och lärorikt att verkligen lyssna till de tankar barnen ger uttryck för i 

sina reflektioner. Det är här jag ser en enorm möjlighet för lärare att ta tillvara på barnens 

förkunskaper och spinna vidare på vad barnen uttrycker intresse för.  

 

7.3 Barns samspel 

Den här kategorin utmärker sig på så sätt att barnen på olika sätt söker efter samverkan med 

andra och intresserar sig för vad kompisarna uttrycker. Det sker dels med längre samtal där 

barnet växelvis lyssnar och talar självt. Det sker också i form av en uppmaning till kamraterna 

att dela det barnet just upptäckt: Titta här! Den tredje formen är den icke verbala där barnen 

förtjust klappar händerna eller hoppar upp och ner på stolen. Jag ser tydligt ett nästan 

oavbrutet samspel mellan barnen under mina observationer.  

Här har jag funnit att barnen har olika sätt att samspela och dela med sig av sina upptäckter 

och erfarenheter under aktivitetens gång. Jag har sökt variationer i både verbala och icke 

verbala sätt att kommunicera med kamrater och lärare och funnit tre underkategorier: 

Konversationer, korta utrop och icke verbala uttryck. 

 

7.3.1 Konversationer 

Det förekommer ofta längre konversationer mellan de tre barnen som deltar i observationerna. 

Följande samtal utspelar sig när sirapen visas för barnen alldeles i början av experimentet: 

Eva: Jag tycker inte om att äta det där [sirap]. 

Tora: Men det gör jag! [böjer sig fram mot sirapsflaskan] Nam, nam, nam!  

Per: Det gör jag mä! 

Siv-Britt: Hur smakar det då? 

Tora: Surt! 

Per: Salt, om man tar för mycket serap, då smakar det salt. 

Eva: Om man dricker sånt här, då blir man sjuk. [pekar på matoljan]. 

Per: Och om man dricker det där [pekar på sirapen] då blir det surt för magen. 

Tora: Men om man dricker det där [pekar på vattnet] då blir man ingenting, då blir det 

bara bra för magen. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är det genom samspel med andra och att delta i 

kommunikation som vi upptäcker nya sätt att tänka och resonera (Säljö, 2000). De tre barnen 

delar sina funderingar och visar stor förmåga att kunna lyssna på varandra. Jag som forskare 
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och pedagog fick en vink om att ett annat lärtillfälle skulle kunna handla om att förtydliga 

begrepp såsom sött, surt och salt. Schoultz (2000) resultat pekar på att om barnen får tillfälle 

att samtala och dessutom får förklarande kommentarer från läraren kan de hjälpas till att få ett 

nytt perspektiv på en fråga. Det kan hjälpa barnet att följa den naturvetenskapliga 

tankegången. 

Följande citat är ett exempel på hur barnen försöker anpassa sig till den sociala praktik de 

befinner sig i: 

Tora: Får jag prova?  

Eva: Nej, jag håller nu!  

Tora: Oh, får jag prova!  

Per: Tjata inte! Om ni tjatar kanske ingen får!  

Här kan ses att Per försöker medla mellan sina kamrater. Enligt det sociokulturella 

perspektivet lär barn i interaktion. Barn med mer erfarenhet lär andra barn med lite mindre 

erfarenhet (Säljö, 2000). Det befäster Williams (2001) i sitt resultat där hon säger att det inte 

alltid är det äldsta barnet som står för kunskapen utan erfarenhet och egna upplevelser är 

betydelsefulla. 

 

7.3.2 Korta utrop  

I den här underkategorin har jag samlat barnens omedelbara reaktioner när de plötsligt 

upptäcker någonting kopplat till experimentet. Citaten är från olika tillfällen ur 

observationerna. Efter citatet kommer en beskrivning av sammanhanget. 

Eva: Titta, det är bara skruven som är längst ner!  

Eva upptäcker att det bara är skruven av metall som har sjunkit ner i botten. De andra sakerna 

vi lagt i flyter på antingen sirapen, vattnet eller oljan. Hon pekar på glasbehållaren och söker 

de andra barnens uppmärksamhet, genom att vända sig mot dem. 

Bosse: Wow, kolla här! Det kom en bubbla ända hit upp! 

Bosse ser en luftbubbla som bildats när han lade ner en makaron. Han får genom sitt yttrande 

direkt gensvar från båda de andra barnen genom att de lutar sig fram för att se och sedan 

utbrister alla tre i skratt och klappar händerna. 

Emil: Kolla, vad stort det blev!  
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Emil har just uppmärksammat att äpplet som Lena lagt ner i en genomskinlig vattenkanna ser 

mycket större ut.  Han lägger sig över bordet för att kunna titta underifrån på äpplet. Han reser 

sig för att titta rakt ner på äpplet, tittar underifrån igen. Lena hakar inte på nu för hon försöker 

trycka ner äpplet med handen, troligen fokuserad på att få äpplet att sjunka.  

Enligt det sociokulturella perspektivet främjas barns lärande då de får möjlighet att samarbeta 

och på så sätt lära av varandra. Det finns en vilja hos barnen i min studie att dela med sig av 

sina upptäckter. Språket blir här en väg till en gemensam upplevelse. Och kommentarer som 

titta, kolla, wow är vanligt förekommande. Detta fann också Leicht Madsen och Fischer 

(1999) i sin studie. De kallar det för upplevelse och upptäckarfasen när barnen med hela sin 

kropp uttrycker nyfikenhet och glädje. I denna fas tolkar jag det som att Emil befinner sig när 

han upptäcker att äpplet ser stort ut. Lena som är fokuserad på att trycka ner äpplet med 

handen befinner sig troligtvis i nästa fas, den undersökande fasen. I den fasen försöker barnen 

enligt Leicht Madsen och Fischer (1999) komma underfund med saker genom att peta, titta 

och undersöka. Deras resultat beskriver också att barn i den här två faserna inte är mottagliga 

för information och fakta utan här är det viktigare med en medsökande pedagog som visar 

glädje över barnets upptäckt. När jag kopplar Leicht Madsen och Fischers (1999) 

forskningsresultat till observationerna i denna studie blir min tolkning att det är viktigt att ge 

barnen tid, dels för egna upptäckter, men också att gemensamt reflektera över händelser. 

 

7.3.3 Icke verbala uttryck 

Under observationerna kan jag se att barnen ofta visar sin glädje och nyfikenhet med hela sin 

kropp. Ibland tillsammans med något uttalat utrop som i förra underkategorin. De lutar sig 

fram för att kunna se bättre, klappar händerna av förtjusning när något överraskande händer. 

Barnen gör gester med händerna när något uppfattas som konstigt, lyfter på ögonbrynen och 

lutar sig tillbaka när de ser ut att fundera över en händelse.  

I den här kategorin ses tydligt att barnen ofta imiterar varandra. Om en börjar klappa 

händerna, klappar snart alla tre i händerna under förtjusta rop eller skratt. Vygotskij (2001) 

betonar det sociala samspelet mellan barnen och menar att imitation är ett styrande moment 

vid inlärning. Språkutveckling och övrig inlärning bygger i stor utsträckning på imitation 

(Vygotskij, 2001). 
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8 Diskussion 

Syftet med min uppsats har varit att öka kunskapen om vad barn ställer för frågor och hur de 

resonerar kring naturvetenskapliga aktiviteter. Vad lägger barnen själva märke till och vilka 

reflektioner görs? Vilket samspel sker mellan barnen? Jag planerade och genomförde därför 

ett experiment med en liten grupp barn. Jag kommer här att diskutera mina slutsatser i 

förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Min första frågeställning lyder: Vad ställer barn frågor om och vad reflekterar de över under 

en aktivitet med naturvetenskapligt innehåll? För att hitta svar på den frågan har jag lyssnat på 

och analyserat barnens verbala yttranden under det experiment som genomfördes. Jag 

uppfattade att barnen ställde många frågor och var intresserade. Barnen uppmärksammade 

ofta andra saker än det som var tanken med experimentet och ställde frågor om det. Min 

slutsats av det resultatet är att vi pedagoger måste våga stanna upp i nuet och låta barnen 

fortsätta sitt upptäckande även om det strider mot det som var tänkt att barnen skulle upptäcka 

och uppleva i lärandesituationen. Det är av största vikt att vi fångar upp barnens egna frågor 

om vi vill utforma förskolans undervisning ur ett barnperspektiv.  

De två första faserna som Leicht Madsen och Fischer (1999) beskriver i sin studie kunde jag 

se tydligt under experimentet. Barnen hamnade först i en upptäckarfas för att sedan gå in i en 

undersökningsfas. Frågor ställdes i båda faserna vilket kan öppna upp för en diskussion om 

hur mycket svar och information läraren ska ge. Enligt Leicht Madsen och Fischer (1999) är 

inte barnen mottagliga för fakta under de här faserna utan det är viktigare med en medsökande 

pedagog. Thulin (2011) däremot anser att de vetenskapliga begreppen ibland kommer i 

skymundan och att barnen ställer frågor som de mycket sällan får svar på av läraren. Jag anser 

att man får vara mycket lyhörd över hur mycket information som kan ges till barnen. Frågorna 

bör fångas upp av läraren och finnas med som en grund i senare planering i verksamheten om 

inte svar kan ges på en gång. Den tredje fasen av reflektion över varför det blir som det blir i 

experimentet kunde jag inte se så påtagligt. Jag tror att det kan bero på att vi endast 

genomförde experimentet en gång och att det inte fanns så mycket förförståelse inom området 

hos barnen. Med tanke på det resultatet kan det vara bra att barn får göra samma experiment 

flera gånger. Kanske i olika gruppkonstellationer så att den som kan lite mer får förklara och 

visa för sina kamrater, i enlighet med det sociokulturella perspektivet. 

Jag undersökte också vilket resonemang som fördes och fann att barnen reflekterade över 

många olika saker. Här kommer återigen barnens förförståelse in. Jag kan se att reflektionerna 

som görs, på något sätt, kan kopplas till barnets erfarenhetsvärld. Det är mycket intressant och 
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lärorikt att verkligen lyssna till de tankar barnen ger uttryck för i sina reflektioner. Jag tror 

också att både barn och lärare skulle ha mycket att vinna på om vi vuxna blev bättre på att 

bara lyssna till barnens resonemang utan att avbryta. Barnen utvecklar på så sätt sitt språk och 

barnens tankar kan bli bra underlag för fortsatt planering för en lyhörd lärare. Det har varit en 

glädje att lyssna till alla kloka funderingar som barnen har haft under experimentet i min 

studie  

För att få svar på min andra frågeställning, som handlar om vilka former av samspel som kan 

identifieras mellan barnen under aktiviteten, har jag tittat på det inspelade materialet och 

analyserat kroppsspråk och lyssnat till konversationerna mellan barnen. Att det finns en glädje 

och tillfredställelse att få laborera med andra syns tydligt. Barnen vill dela sina upptäckter 

med kamraterna som tar sig tid att lyssna och det blir ofta början på en längre konversation 

där de funderar och utbyter tankar. Språket blir här ett betydelsefullt redskap för att barnen 

ska kunna reflektera tillsammans. Något överraskande var att barnen kunde hålla 

koncentrationen under så lång tid. Varje observationstillfälle varade mellan 30-40 minuter. 

Det fanns ett ständigt och givande samspel mellan barnen, vilket förmodligen var anledningen 

till att intresset för aktiviteten varade under så lång tid.  

Barnen använder också kroppsspråket för att visa sin förvåning eller förtjusning. Jag kunde se 

att när det gällde icke verbala uttryck härmade barnen ofta varandra. Om ett barn började 

klappa händer eller resa sig upp och hoppa på golvet började ofta de andra två att göra samma 

sak. Imitation förefaller vara en viktig del i samspelet hos barnen i den här studien. Vygotskij 

(2001) menar att imitationen är en betydelsefull inlärningsstrategi hos barn. Det är en del av 

den proximala utvecklingszonen där vi bland annat lär oss genom att härma och få hjälp av 

andra i vår närhet.  

Min tolkning av barnens upplevelser under laborationen är att barnen upptäcker olika saker 

och har skilda sätt att ta sig an experimentet. Några pratar och diskuterar med varandra 

oavbrutet, medan andra är tysta. Men de tysta och stillsamma är ändå fokuserade och 

intresserade av vad som händer. De använder sig mer av att känna och undersöka med 

händerna, smaka, lukta och ser ut att fundera tyst för sig själva. Detta visar att barnen i min 

studie har olika sätt att utforska och lära vilket är viktigt att tänka på vid planering av 

aktiviteter i förskolan. Allas kompetenser ska tas tillvara och vara lika mycket värda. 
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Med pedagoger som tar barnens frågor och reflektioner på allvar får barnen tillgång och makt 

över sitt eget lärande. Detta är helt i linje med Barnkonventionens artikel 12 som beskriver att 

barn ska kunna påverka och ha åsikter om saker som berör dem själva.  

Att lära ut de rätta naturvetenskapliga begreppen är viktigt men att uppmuntra barns 

nyfikenhet och upptäckarlust anser jag är ännu viktigare i förskoleåldern. Barnen i den här 

studien har fått en erfarenhet av att saker flyter och sjunker, men har ännu inte förståelsen för 

varför. Små barn är naturligt nyfikna och lärare i förskolan måste förvalta den nyfikenheten 

genom att uppmuntra barnen till att våga upptäcka, uppleva, reflektera och ifrågasätta. De 

barn som naturligt kan ställa hypoteser och ställa frågor har kommit långt i ett 

naturvetenskapligt arbetssätt, vilket förhoppningsvis underlättar och bevarar intresset för 

ämnet naturvetenskap även högre upp i skolåren.  

 

9 Förslag till vidare forskning 

Jag skrev i inledningen av denna studie att mycket av det som upptar små barns tid i förskolan 

handlar om naturvetenskapliga upptäckter. Det står i läroplanen att ett medvetet bruk av leken, 

för att främja varje barns utveckling, ska prägla förskolans verksamhet (Lpfö 98. rev. 10, s.6). 

Det skulle därför vara intressant att undersöka hur pedagoger i förskolan uppmärksammar och 

tar tillvara på barns egna upptäckter av naturvetenskap i vardagen och i leken på förskolan. 
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Missivbrev 

Hej!  

Jag studerar till förskollärare på Campus i Norrköping och är nu inne 

på den åttonde och därmed sista terminen. Nu återstår mitt 

examensarbete som består i att skriva en C- uppsats. Jag har valt 

att skriva om barns frågor och reflektioner vid naturvetenskapliga 

aktiviteter. När det gäller forskning som innefattar små barn ska 

vårdnadshavarnas tillåtelse alltid efterfrågas och därför ber jag er 

fundera över detta och lämna in talongen nedan. 

Jag kommer att videoinspela barnens samtal under ett experiment 

med naturvetenskapligt innehåll. 

Inga namn kommer att stå med i studien. Jag frågar naturligtvis 

barnen själva om de vill vara med på experimentet. Det insamlade 

materialet kommer bara att användas i denna C-uppsats och kommer 

inte spridas på annat sätt.  

Ni når mig på telefon__________ om ni har 

några funderingar. 

Med vänliga hälsningar: Siv-Britt Dahm 

 

                                                                                                              
Lämnas in snarast till avdelningspersonalen, tack 

Mitt barn____________________ får delta i studien. 

Mitt barn ___________________  får inte delta i studien.  

Vårdnadshavares 

underskrift__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Bilaga 1 
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Observationsschema 

 

 

 

 

 

Jag visar glasbehållaren för barnen.  

Berättar att jag har tre olika flytande vätskor som jag tänker hälla 
ner i behållaren. 

Visar vattnet. Exempel på frågor att ställa: Kan ni berätta nåt för 

mig om vatten. Vad kan man göra med vatten? När använder 

man vatten? Är det roligt med vatten? Hur känns vatten, tycker 

du? 

Visar oljan. Kan ni berätta nåt om matolja? När använder man 

oljan tror ni? Hur känns den när vi tar på den? 

Visar sirapen. Kan ni berätta vad man kan använda sirap till. 

Vad tror ni händer när vi häller ner vattnet, oljan och sirapen i 

burken? Berätta och tänk tillsammans. 

Ett av barnen får hälla i olja i glasbehållaren. Ett barn häller i 
sirapen. Ett annat barn häller i vattnet.  

Vi tittar och pratar om vad som händer.   

Vi provar att lägga i olika saker för att se om de flyter eller 
sjunker och var de lägger sig på de olika lagren av vätskor.  

Var tror ni skruven hamnar?  Frågar så även med makaronen, 
stearinet, träpinnen, en liten äpplebit och en liten potatisbit. 

Vi pratar om varför barnen tror att det blir som det blir. Hur kan 

det komma sig att äpplet flyter men inte potatisen?  

Som avslutning provar vi med att lägga en liten potatisbit och ett 
nästan helt äpple i en kanna med enbart vatten. Äpplet flyter fast 
det är stort och tungt, den lilla lätta potatisbiten sjunker! Fundera tillsammans.  

Material: 

Glasbehållare, fruktkniv, genomskinlig kanna  

Matolja, vatten, sirap 

Skruv av metall, makaron, träpinne, stearinljus, ett äpple, 
en potatis 

 

Bilaga 2 

 


