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Abstrakt 
Svensk titel: Förskolans lilla experimenthandbok: - Hur vi tillsammans med några 

förskolepedagoger genomförde en aktionsforskningsinspirerad studie för att utveckla en 

verksamhets fysik- och kemiundervisning. 

  

Engelsk titel: A small manual for Preschool experiments: - How we conducted an action 

research inspired study, together with a few preschool educators, to develop a 

preschool's physics and chemistry education. 

 

Syftet med studien var att tillsammans med några förskolepedagoger utveckla en 

verksamhets fysik- och kemiundervisning, för att på så sätt kunna bidra med en metod 

för hur fysik- och kemiundervisningen i förskolan skulle kunna bedrivas. Studien hade 

en aktionsforskningsinspirerad ansats och för att få svar på studiens frågeställningar 

användes semistrukturerade gruppintervjuer. Tre frågeställningar skapades för att på så 

sätt kunna svara på studiens syfte: Vilket utvecklingsområde identifierar vi tillsammans 

med förskolepedagogerna i verksamhetens fysik- och kemiundervisning, Hur kan vi 

tillsammans med förskolepedagogerna planera och genomföra aktionen samt Hur 

beskriver förskolepedagogerna sina upplevelser från aktionens process. För att kunna 

analysera studiens resultat har resultatet satts i förhållande till utvecklingspedagogiken 

och pragmatismen. Studiens resultat visade att förskolepedagogerna önskade att 

fortsätta det naturvetenskapliga arbetet i verksamheten med hjälp av experiment. För att 

kunna utveckla fysik- och kemiundervisningen skapades därför ett experimenthäfte, 

Förskolans lilla experimenthandbok, för att kunna ge förskolepedagogerna stöd i det 

fortsatta arbetet. Experimenthäftet utvecklades från förskolepedagogernas önskemål 

samt tidigare forskning. Efter att aktionen genomförts beskrev förskolepedagogerna att 

de upplevde experiment som en givande metod i fysik- och kemiundervisningen. 

Förskolepedagogerna upplevde att det var till hjälp att få ett färdigt material att utgå från 

och att förskolebarnen utvecklade en begreppsuppfattning, vilket sågs som 

betydelsefullt inför framtiden. Förskolepedagogerna upplevde dock att en stor 

barngrupp och tidsbrist försvårade arbetet med fysik och kemi under aktionen. Studiens 

utgång blev därmed att trots förskolepedagogerna hade flera positiva upplevelser från 

aktionen blev det ändå slutligen verksamhetens förutsättningar som fick avgöra om 

arbetet utfördes eller ej.  

 

Nyckelord 
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1 Introduktion 

1998 kom svensk förskolas första läroplan; vilket innebar att förskolan fick strävansmål 

att uppnå. I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 definierades naturvetenskap främst kring 

frågor som rörde natur, biologi och ekologi. 2011 reviderades läroplanen för förskolan 

vilket kom att innebära att naturvetenskapen nu fick en tydligare och bredare definition. 

Fysik, kemi samt teknik inkluderades och även ett naturvetenskapligt arbetssätt 

betonades (Thulin 2015).  
  

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

o utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

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

naturvetenskap (Läroplanen för förskolan Lpfö 98 2016, s. 10). 

  

Fastän naturvetenskapen nu i den reviderade läroplanen för förskolan fick en upphöjd 

position (Thulin 2015) visar granskningar att det sällan sker något arbete med 

naturvetenskap i svenska förskolor och det arbetet som sker bedrivs främst inom biologi 

(Ekström 2016; Skolinspektionen 2017). Samtidigt visar även undersökningar att allt 

fler ungdomar idag har ett bristande intresse för naturvetenskap (Sjøberg & Schreiner 

2010) och att Sveriges ungdomar presterar ofördelaktigt inom ämnet såväl 

internationellt som nationellt (Skolinspektionen 2011; Skolverket 2007; 2016). Ur ett 

samhällsperspektiv kan det ses som problematiskt med ungdomars minskade intresse 

och bristande förståelse för naturvetenskap, eftersom naturvetenskapen lägger grunden 

för ett kritiskt förhållningssätt och tron på den egna påverkningsmöjligheten i samhället. 

Dessa aspekter är grunden för medvetna val i framtiden som kan leda samhället i en 

gynnsam riktning (Thulin 2015). 

  

Genom ett naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan ges förskolebarnen som tidigare 

nämnt grunden till ett kritiskt förhållningssätt och tron på den egna 

påverkningsmöjligheten. Att skapa sig dessa egenskaper sker genom att i 

naturvetenskapen få observera, upptäcka problem, formulera hypoteser, undersöka och 

dra slutsatser. På så sätt ges förskolebarnen verktyg för att se och förstå hur dess 

omvärld fungerar (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström 2010). Syftet med det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan är således att bidra till att barnen får erfarenheter 

att relatera till inför framtida studier samt att barnen utvecklar ett intresse för ämnet som 

ska leda till en lust att lära sig mer i framtiden (Thulin 2011). Genom att skapa ett 

sammanhang i naturvetenskapen med hjälp av ett praktiskt görande kan en förståelse för 

naturvetenskapen bildas. Sker endast en teoretisk begreppsinlärning skapar sig inte 

förskolebarnen en förståelse för ämnet, utan endast en tillfällig memorering av 

information (Säljö 2014). 

  

Av den anledningen vill vi bidra med kunskap kring hur ett naturvetenskapligt arbete 

med fysik och kemi i förskolan skulle kunna bedrivas utifrån hur lärandet kan befästas 

inför framtiden. Det har skett genom att tillsammans med några förskolepedagoger 

utveckla verksamhetens fysik- och kemiundervisning. Studien utgår från en 

aktionsforskningsinspirerad ansats, vilket innebär att vi tillsammans med några 

förskolepedagoger har identifierat ett utvecklingsområde i verksamhetens fysik- och 

kemiundervisning samt planerat och genomfört en aktion för att slutligen identifiera 

förskolepedagogernas upplevelser från aktionen. Med aktion åsyftar vi i studien själva 

genomförandet där förskolepedagogerna prövat det materialet vi utvecklat för att 

förbättra verksamhetens fysik- och kemiundervisning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att tillsammans med några förskolepedagoger utveckla 

verksamhetens fysik- och kemiundervisning. Studien berör fysik och kemi då tidigare 

forskning har visat att dessa ämnen ofta hamnar i skymundan för biologin. Studien har 

en aktionsforskningsinspirerad ansats och grundar sig på en datainsamling från 

semistrukturerade gruppintervjuer. 

  

2.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

  

o Vilket utvecklingsområde identifierar vi tillsammans med förskolepedagogerna i 

verksamhetens fysik- och kemiundervisning? 

  

o Hur kan vi tillsammans med förskolepedagogerna planera och genomföra 

aktionen? 

  

o Hur beskriver förskolepedagogerna sina upplevelser från aktionens process? 
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3 Tidigare forskning 

Under följande rubriker kommer aspekter som inverkar på ett naturvetenskapligt lärande 

presenteras genom en granskning av tidigare forskning. Innehållet redogör för hur 

naturvetenskapsundervisningen kommer till uttryck i förskolans verksamhet, 

förskolepedagogers inställning till naturvetenskapsundervisningen i förskolan, hur barn 

tillägnar sig ett naturvetenskapligt lärande samt vilken forskning det finns kring 

experiment som metod i naturvetenskapsundervisningen. 

  

3.1 Naturvetenskap i förskolan 

I en studie av Tu (2006) undersöktes det hur förskolepedagoger samt den arrangerade 

miljön i förskolan stödjer ett naturvetenskapligt lärande. Studien genomfördes i 

mellanvästra USA och 20 förskolepedagoger deltog. De deltagande 

förskolepedagogerna hade olika utbildningsnivå och erfarenhet av barnomsorgen. För 

att kunna granska hur förskolepedagogerna samt den arrangerade miljön i förskolan 

stödjer ett naturvetenskapligt lärande filmades varje förskolepedagog en timme per dag i 

två dagar under den fria leken på morgonen. Efteråt analyserades den insamlade datan 

och sattes i förhållande till vilket naturvetenskapligt material och utrustning som fanns 

tillgängligt, hur förskolorna var utformade för att stödja ett naturvetenskapligt lärande, 

när förskolepedagogerna interagerade med barnen kring ett naturvetenskapligt innehåll 

samt vilka sorters naturvetenskapliga aktiviteter som förekom. Studien visade att det 

vanligaste naturvetenskapliga materielet och utrustningen som fanns på förskolorna var 

leksaksdjur, växter, bord för sinnliga upplevelser, affischer, diagram, magneter, prismor, 

tidtagare, krukor och kikare. På förskolorna var det även vanligt med naturmaterial 

såsom växter, snäckskal, fossiler och tallkottar. Vidare visade studien att endast hälften 

av förskolorna hade en speciell plats för naturvetenskap och att dessa platser i de flesta 

fall var placerade vid ett fönster. 65 % av förskolorna hade ett bord för sinnliga 

upplevelser, 30 % av förskolorna hade en sandlåda och 25 % en plats för vattenlek. 

Ingen av förskolorna hade en sorteringshörna eller ägnade sig åt matlagning. 

  

Studien granskade även vart förskolepedagogerna interagerade med barnen samt vilken 

sorts naturvetenskapliga aktiviteter som förekom på förskolorna. Vid granskningen av 

vilken sorts aktiviteter som förekom utgick studien från tre olika sorters 

naturvetenskapliga aktiviteter. Dessa var formell naturvetenskap, informell 

naturvetenskap och tillfällig naturvetenskap. Med formell naturvetenskap menas 

planerade aktiviteter. Förskolepedagogerna har planerat och tagit fram material till 

aktiviteten, de presenterar aktiviteten för barnen och stödjer dem i sitt lärande. Med 

informell naturvetenskap menas de arrangerade hörnorna eller borden med ett 

naturvetenskapligt innehåll. Förskolepedagogerna har planerat dem, men det är upp till 

barnen om de vill och hur de använder sig av materialet. Tillfällig naturvetenskap är i 

sin tur en oplanerad aktivitet som startar då ett eller flera barn som visar ett intresse för 

ett naturvetenskapligt fenomen. Förskolepedagogen uppmärksammar och fångar upp 

barnens intresse och tar aktiviteten vidare (Tu 2006). 

  

Resultatet visade att 87 % av tiden som förskolepedagogerna interagerade med barnen 

bestod av annat än ett naturvetenskapligt lärande. Förskolepedagogerna befann sig 

främst i målarrummet och vid borden för sinnliga upplevelser. Allra minst tid 

spenderade förskolepedagogerna vid platserna för naturvetenskapliga upptäckter. I den 

interaktionen som skedde var 4 % formell naturvetenskap i form av att tillverka play 

doh lera och 9 % informell främst via sandlådor och vattenlek. Det förekom ingen 

tillfällig naturvetenskap. Utifrån resultatet konstaterar Tu att förskolepedagogerna 
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flertalet gånger missade möjligheter till ett naturvetenskapligt lärande och på så sätt gick 

även barnen miste om det. Därför anser Tu att förskolepedagogerna i förskolan behöver 

börja planera fler naturvetenskapliga aktiviteter, fundera över vilket naturvetenskapligt 

material som finns i förskolans miljö samt att ta vara på det uppkomna 

naturvetenskapliga lärandet här och nu (Tu 2006). 

  

I sin doktorsavhandling undersökte Thulin (2011) hur förskollärare och barn 

kommunicerar ett naturvetenskapligt lärande i förskolan genom att föra en diskussion 

över tre tidigare studier. Datainsamlingen från de tidigare studierna består av 

transkriberade videoinspelningar från förskolor med ett uttalat intresse för miljö och 

naturvetenskap. Studie ett syftade till att undersöka vilket naturvetenskapligt lärande 

som kommuniceras och hur lärandet kommuniceras. Resultatet av studie ett visade att 

ett antropomorfiskt språkbruk främst användes. Ett antropomorfiskt språkbruk innebär 

att förmänskliga icke-mänskliga områden, till exempel att ge djur en mänsklig 

personlighet. Studie två gjordes som en reanalys av de samtalsteman som 

uppmärksammades i studie ett och undersökte om något systematiskt mönster kunde 

synliggöras för när antropomorfistiskt tal används, hur barn och förskollärare initierar 

och svarar på det och för vad antropomorfiskt språkbruk används till. Studie tre syftade 

i sin tur till barnens perspektiv och frågade sig vad barn har för frågor inom 

naturvetenskapen och ifall dessa frågor ändras under tid. 

  

Resultatet i avhandlingen visar att det naturvetenskapliga lärandet i förskolan främst 

handlat om biologi, där kunskap om naturen, naturupplevelser, miljöfrågor och 

trädgårdsskötsel betonas. Genom den ämnesinriktningen anser Thulin att förskolan valt 

att begränsa sig i naturvetenskapsundervisningen. Vidare visade även de tidigare 

studiernas resultat att det naturvetenskapliga lärandet främst handlade om ett “görande”. 

Lärandet kom därmed i hög grad att handla om tillverkningsprocessen och materialval, 

istället för de naturvetenskapliga fenomen aktiviteten var avsedd att beröra. 

Avhandlingen visade även att förskollärarna oftast valde att behandla 

naturvetenskapsundervisningen i ett temaarbete som skulle knyta an till barnens tidigare 

erfarenheter. Det kommuniceras genom ett antropomorfistiskt språkbruk. Genom det 

antropomorfistiska språkbruket visade dock Thulins tidigare studier att 

naturvetenskapen hamnade i skymundan eftersom lärandet istället ofta kom att syfta till 

ett fostrande. Resultatet visade även att den naturvetenskapliga undervisningen ofta 

grundade sig i frågor; både för att koppla an till barnens tidigare erfarenheter genom att 

barnen fick uttrycka dem i frågor samt för att ta barnens lärande vidare. Thulin 

problematiserar dock undervisning som baseras på frågor och menar att barnen lämnas 

till sitt eget lärande när förskolläraren möter barnens frågor med motfrågor, istället för 

att berätta eller förklara de fenomen barnen undrat över. Därmed lämnades barnens 

frågor flertalet gånger obesvarade (Thulin 2011). 

  

På en förskola i Colorado, USA, beskriver Shaffer, Hall och Lynch (2009) ett 

utvecklingsinriktat arbete de genomfört under en sommar. Arbetet har handlat om 

förskolebarns naturvetenskapliga utforskande, närmare bestämt utforskande av insekter. 

I artikeln beskriver de fyra strategier som förskollärarna har använt sig av för att 

uppmuntra barnens utforskande (se även Hamlin och Wisneski 2012). Den första 

strategin kallar de för konversation och den utgår från, som namnet antyder, att tala med 

barnen om ämnet. Att sitta kring materielet och lyssna på barnens tankar och 

spekulationer samtidigt som förskollärarna ställer öppna frågor som barnen får besvara. 

Konversation inbegriper också debatter som kan uppstå då barnen har olika uppfattning 

om något eller tillsammans försöker komma fram till svar på sina funderingar. Den 
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andra strategin kallar de för läsning. Här läser förskollärarna högt ur böcker om insekter 

för barnen och visar kompletterande bilder. Böckerna kan vara både fiktion eller icke-

fiktion då tanken är att de tillsammans med bilderna ska få barnen att tänka tillbaka på 

sina tidigare erfarenheter. Förskollärarna uppmuntrar också barnen att delge sina 

kunskaper och idéer med varandra. Den tredje strategin kallar de för foton och 

dokumentation som går ut på att förskollärarna dokumenterar barnens aktiviteter genom 

foton och anteckningar. Liksom vid läsningen används dokumentationen för att hjälpa 

barnen minnas sina tidigare erfarenheter. Barnen fick ta del av dokumentationen före 

aktiviteter, till exempel då de skulle leta efter insekter, för att deras nya insikter skulle 

bygga på deras tidigare. Dokumentationen används också för att barnen om och om igen 

ska minnas, utforska och diskutera sina tidigare erfarenheter. Den fjärde strategin 

benämns som rita. Barnen uppmanades att rita insekterna och det fanns gott om 

inspiration från bilderna i dokumentationen. Det påvisade barnens kunnande och 

lärdomar om insekterna och visade förskollärarna att barnen besatt goda kunskaper om 

insekternas olika kroppsdelar, färger och former. 

  

3.2 Förskolepedagogers inställning till naturvetenskap 

I en studie av Akçay (2016) granskades 47 förskolepedagogers kompetens och synsätt 

till naturvetenskap. Det undersöktes hur förskolepedagogernas ålder, anställningslängd 

och utbildning påverkade hur väl de genomförde och planerade 

naturvetenskapsundervisningen. Studien var både kvalitativ samt kvantitativ och 

använde sig av semistrukturerade intervjuer och frågeformulär. Resultatet visade på en 

fördel för de yngre förskolepedagogerna samt för de förskolepedagogerna med en 

längre utbildning och på ett negativt utslag för de äldre förskolepedagogerna med lång 

arbetslivserfarenhet. Akçay antyder att resultatet förmodligen beror på att de äldre 

förskolepedagogerna med en lång arbetslivserfarenhet ofta utgick från den äldre 

versionen av läroplanen för förskolan i arbetet. Det påverkar 

naturvetenskapsundervisningen negativt eftersom den äldre läroplanen inte innehöll 

samma utvecklade syn på naturvetenskap i förskolan. Studien visar även att gemensamt 

för flera av förskolepedagogerna är att de inte utgår från aktiviteter där barnen själva får 

möjlighet att undersöka det naturvetenskapliga fenomenet. Vilket enligt Akçay 

resulterar i en negativ påverkan för förskolebarnens lärande. Studien visade även att 

förskolepedagogerna känner sig otillräckliga med sina naturvetenskapliga kunskaper 

vilket får som konsekvens ett mindre frekvent arbete med naturvetenskap i förskolan. 

  

I en studie gjord av Spektor-Levy, Baruch och Mevarech (2013) undersöktes 

förskollärares inställning till naturvetenskap i förskolan samt förskollärares definition av 

ett nyfiket barn och hur en naturvetenskaplig nyfikenhet kan främjas hos 

förskolebarnen. Studien genomfördes i Israel med 146 förskollärare som alla studerat 

avancerad naturvetenskapsundervisning i förskolan via National Pre-School Teachers- 

Center for the Promotion of Mathematic, Scientific, and Technological education. 

Undersökningsgruppen hade en blandad geografisk spridning och religiös tillhörighet 

samt en varierad anställningslängd. För att kunna fånga upp förskollärarnas inställningar 

användes två enkäter som vardera syftade till att svara på varsin frågeställning. Den 

första enkäten genomfördes innan förskollärarna påbörjat sina studier och frågade efter 

deras inställning gentemot sin egen naturvetenskapliga kunskap, naturvetenskaplig 

undervisning i förskolan samt undervisningsmetoder inom naturvetenskap i förskolan. 

Enkäten visade att 62 % av förskolorna arbetade varje vecka med naturvetenskap, 27 % 

en till två gånger i månaden och 11 % en till två gånger varannan månad. Det arbetet 

som skedde berörde främst biologi; 62 % studerade växter, 37 % årstider och väder, 34 

% djur och 29 % miljöfrågor. Det i förhållande till fysik- och kemirelaterade teman; 20 
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% studerade ljus och skuggor, 19 % egenskaper hos föremål och 13 % magnetism, optik 

och symmetri. Enkäten visade även att flertalet av förskollärarna ansåg att barn i 

förskoleåldern har en förmåga att engagera sig i naturvetenskaplig undervisning och att 

den naturvetenskapsundervisningen som sker i förskolan är betydelsefull för barnens 

kommande studier. Få av de tillfrågade förskollärarna ansåg dock att de själva hade en 

tillräcklig naturvetenskaplig förståelse för att känna sig säkra på sina kunskaper. 

  

Den andra enkäten i Spektor-Levy, Baruch och Mevarechs (2013) studie bestod av 

frågor kring barnens allmänna nyfikenhet samt barnens naturvetenskapliga nyfikenhet. I 

den delen av studien deltog 46 nya förskollärare på grund av att förskollärarna i den 

första studien nu hunnit avsluta sin utbildning. Resultatet visade att förskollärarnas 

beskrivning av barns nyfikenhet kunde tematiseras in i fyra huvudkategorier; 

känslomässiga aspekter, kognitiva aspekter, senso-motoriska aspekter och sociala 

aspekter. De känslomässiga aspekterna yttrade sig genom barnens ansiktsuttryck, 

gester, rörelser samt otålighet, och stimulerades främst genom förskollärares öppenhet, 

förmåga att fånga upp barnens nyfikenhet och förskollärares eget kroppsspråk. 

Nyfikenhet genom kognitiva aspekter ansåg förskollärarna yttrade sig genom barnens 

fokus på ämnet. Det kunde röra sig om frågor, beskrivningar och en vilja att samla in 

kunskap. Det stimulerades genom att förskollärarna gav barnen redskap och metoder för 

att undersöka. De senso-motoriska aspekterna yttrade sig genom barnens intresse att 

utforska med alla sina sinnen och stimulerades genom att naturvetenskapen integreras i 

förskolans rutiner, exempelvis genom spel, bilder och berättelser. Slutligen ansåg 

förskollärarna även att barnens nyfikenhet kunde ses genom sociala aspekter genom 

barnens vilja att dela sina upptäckter. Dock refererade förskollärarna knapphändigt till 

den sociala aspekten för hur nyfikenhet skulle kunna stimuleras. Det nämndes dock små 

barngrupper och en kommunikation med vårdnadshavarna. 

  

I en studie gjord av Andersson och Gullberg (2014) undersöktes det hur en feministisk 

tolkning av naturvetenskapligt lärande och undervisning kan ge andra resultat ur 

barnens perspektiv på naturvetenskapligt lärande samt de nödvändiga 

lärarkompetenserna för undervisningen. Det till skillnad från den tidigare forskningen 

som fokuserat på förskollärares bristande ämneskunskap och fortbildningar. Studien var 

aktionsforskningsinspirerad och genomfördes i Sverige mellan hösten 2005 till våren 

2010 genom en projektgrupp på tre förskollärare, en fritidslärare, en grundskollärare i 

matematik och naturvetenskap samt två forskare som träffades en gång i månaden. 

Studien identifierade fyra områden som förskollärarna fann problematiska i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Dessa var förskollärarnas negativa känslor inför 

ämnet, oro för att barnen ska ställa frågor som förskolläraren inte ansåg sig kunna svara 

på, brist på kunskap om ämnet samt en svårighet med att planera en ålderslämplig 

naturvetenskapsundervisning, främst i åldrarna ett till två år. Fokuserade förskollärarna 

på sin bristande ämneskunskap och tron på att ett begreppsutlärande måste ske i 

naturskapsundervisningen visade studien på negativa resultat för barnens lärande. 

Barnens egen nyfikenhet försvann och på grund av förskollärarnas bristfälliga 

ämneskunskap lärdes flertalet gånger felaktiga begrepp och tolkningar ut. Fokuserade 

förskollärarna däremot på barnens intresse och nyfikenhet genom att studera fenomen 

på ett lekfullt och kreativt sätt skapades positiva erfarenheter och kunskaper för barnen 

att ta med sig inför framtiden. I den formen av undervisning ansåg projektgruppen att 

fyra betydelsefulla aspekter för förskollärarna att ta hänsyn till framträdde. Dessa var att 

vara uppmärksam och använda barnens tidigare erfarenheter, fånga det oväntade i 

stunden, ställa frågor och utmana barnen vidare samt situerad närvaro. 
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3.3 Barns lärandestrategier 

I en studie av Sikider och Fleer (2014) undersöktes med hjälp av observationer vilket 

naturvetenskapligt lärande barn upp till tre år tillägnade sig i vardagliga hemsituationer. 

Författarna använder sig av ett begrepp som de kallar för Small science (liten 

naturvetenskap) med vilket menas enkel naturvetenskap i vardagen. De beskriver fyra 

kategorier av small science som de har lagt märke till under studiens gång. Multiple 

possibilities for science (flera möjligheter) där de menar att det förekommer flera delar 

av naturvetenskap under en och samma aktivitet, exempelvis vid bakning. Discrete 

science (diskret) kallas den kategori där det bara förekommer en specifik del av 

naturvetenskap, exempelvis då barnen reflekterar över sina kroppar i en spegel. 

Embedded science (inbäddad) förekommer regelbundet fast det kan vara svårt att lägga 

märke till. Sikider och Fleer använder här exemplet dygnsrytm. Blir det 

uppmärksammat av exempelvis en förälder eller förskollärare kan barn lära sig om det. 

Den sista kategorin är counter intuitive science (motsägande). Med den menas 

naturvetenskap som inte på samma sätt som de andra fallen kan upplevas och därför inte 

kan läras av simpla observationer, exempelvis astronomi. Studien visar att barn lär sig 

naturvetenskap i vardagliga situationer både i självständig lek som i andra aktiviteter 

och att barn kan börja tillägna sig koncept av naturvetenskap redan i de tidiga åldrarna. 

Studien har också visat att barn tillägnar sig naturvetenskap genom att uppleva och 

utforska. 

  

I en artikel beskriver Hamlin och Wisneski (2012) barns lärande inom naturvetenskap. 

Artikeln grundar sig på observationer av barn som upptäckt ömsade cikadaskal på 

gården. Barnen är i åldrarna ett och ett halvt till tre år och inskrivna hos en 

dagbarnvårdare (child care home) i Nordamerika. Barnen började undersöka skalen och 

genom det samt förskolepedagogens hjälp lärde barnen sig hela tiden mer om cikador. 

De utvecklade också sin lek på olika sätt för att inbegripa cikador och deras skal. 

Utifrån observationerna anser därför Hamlin och Wisneski att de yngsta barnen tillägnar 

sig naturvetenskap med hjälp av sinnliga observationer i leken, där lärandet sker i olika 

lekkontexter. De kallar dessa kontexter för funktional eller discovery play (funktionell 

lek eller upptäckarlek), symbolic play (symbolisk lek) och games with rules (lekar med 

regler). Upptäckarleken startar då barnen kommer i kontakt med något som intresserar 

dem. Barnen börjar undersöka fenomenet med sina sinnen och lär sig på så sätt mer om 

det. I den symboliska leken använder sig barnen av objekt och språk för att representera 

idéer. De kan exempelvis rita fenomenet eller bygga en modell av det. Barnen kan också 

försöka förklara olika delar av fenomenet. När barnen har fått större förståelse för ett 

fenomen kan de modifiera sin lek utefter det. Barnen skapar regler i leken som baserar 

sig på fenomenet och har därmed integrerat fenomenet i sin lek. Studien visar därmed 

att lek är en bra arena för barnen att utforska och därmed är en givande metod för dem 

att tillägna sig kunskaper om naturvetenskap. 

  

I en studie av Klaar och Öhman (2012) undersöks ett barns tidiga kontakt med 

naturvetenskap. Forskarna har använt sig av en praktisk epistemologisk analys som 

bygger på Deweys pragmatism. Klaar och Öhman har observerat ett yngre förskolebarn 

då denna leker i en backe på förskolegården där det nyligen har bildats ett lager is. 

Barnet försöker ta sig upp för backen men upptäcker att det är halare än vad det brukar 

vara. Studien beskriver hur barnet agerar för att ta sig upp för backen då det möter 

motstånd samt vad det innebär för barnets kunskaper av naturvetenskap. Klaar och 

Öhman kommer fram till att barn i förskoleåldern lär sig naturvetenskap genom att 

bemöta fenomen fysiskt i praktiken. Det vill säga att barnen får uppleva dem själva. 

Genom att möta naturvetenskapliga fenomen i sin vardag skapas flera 



  
 

8 

naturvetenskapliga erfarenheter som ligger till grund inför framtiden. Det trots att inget 

begreppsinlärande sker. Att uppleva naturvetenskap är därmed en pågående process som 

bygger på barnens tidigare erfarenheter. 

  

3.4 Experiment 

Naturvetenskaplig inlärning kan ske praktiskt eller teoretiskt. Den praktiska kan delas in 

i utförande av experiment och observation. Den teoretisk består av att läsa eller att få 

information berättad för en (Hansson, Löfgren & Pendrill 2014). Vidare beskriver 

Kirschner och Meester (1988) hur ett praktiskt naturvetenskapligt lärande via 

experiment eller laborationer kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin kallas 

för det akademiska eller den formella formen av laborationer. Laborationerna syftar då 

till att bekräfta de naturvetenskapliga lagar, principer, begrepp och fakta som beskrivs i 

läroböcker och av läraren. Laborationerna har då en klar struktur med beskrivningar 

samt materiel och ett resultat barnen bör komma fram till. Ofta sker den typ av 

laborationer som en obligatorisk del i undervisningen. 

  

Den andra formen av laborationer kallas för experimentell laboration och har ett mer 

öppet och ostrukturerat tillvägagångssätt. Barnen presenteras istället för ett problem 

som de ska lösa. Laborationer utmanar barnens förståelse och kreativitet, utan att för 

den delen vara så komplext att barnen inte kan lösa problemet. Instruktionerna är 

därmed mer allmänna och endast i fall av fara finns det tydliga instruktioner. 

Experimentella laborationer syftar till att lära barnen att lösa problem och analysera 

resultat. Barnen uppmuntras till att ställa frågor och resonera. Experimenten är 

utformade för att både visa på teorins begränsningar och teorins nödvändighet för det 

praktiska genomförandet. Experimentella laborationer syftar således på att belysa 

relationen mellan teori och praktik. Den sista formen av laborationer kallas för 

avvikande laborationer och kan beskrivas som ett mellanting av akademiska- och 

experimentella laborationer. Nu finns det en bestämd grund att börja från, likt de 

akademiska laborationerna, men laborationerna kan i sin tur leda till flera 

händelseförlopp beroende på valet av metod (Kirschner och Meester 1988). 

  

Att använda sig av ett experimentinriktat lärande inom naturvetenskapsundervisningen 

har visat på positiva resultat för barnens lärande. Roth och Roychoudhury (1993) 

undersökte vilka kunskaper 137 högstadie- och gymnasieelever utvecklade med ett 

naturvetenskapligt lärande i form av laborationer med experimentell utformning. Vid 

genomförandet arbetade alltid eleverna i grupp. Studien hade en kvalitativ 

datainsamlingsmetod som grundade sig på observationer av laborationer, 

laborationsrapporter av studenter och de deltagande lärarnas anteckningar. Studiens 

resultat tyder på att eleverna utvecklade en större analyserande förmåga när de fick 

laborera utifrån friare ramar, då laborationerna kunde knytas an till elevernas tidigare 

erfarenheter. Roth och Roychoudhury anser därför att laborationer bör ske i ett 

meningsfullt sammanhang. Vidare kunde de konstatera att eleverna utvecklade följande 

färdigheter genom ett laborativt lärande: 

  

- Identifiera och definiera relevanta variabler 

- Tolka, transformera och analysera data 

- Planera och designa experiment i laborationen 

- Formulera hypoteser 
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3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder den tidigare forskningen på att barn tidigt har en 

naturvetenskaplig förmåga där de lär sig genom att i sin vardag och i lek utforska 

naturvetenskap med hjälp av sina sinnen. Lärandet får större effekt då engagerade 

förskolepedagoger följer förskolebarnens utveckling och vägleder dem genom att 

stimulera deras tankar och funderingar med hjälp av olika strategier, exempelvis 

antropomorfiskt tal, frågor och återkoppling via dokumentation. På så sätt kan 

naturvetenskapen sättas i ett betydelsefullt sammanhang. Förskolepedagogernas positiva 

effekt för förskolebarnens naturvetenskapliga lärande reduceras dock om 

förskolepedagogerna har en negativ inställning till naturvetenskap. Det eftersom den 

negativa inställningen tenderar till att överskugga de faktiska möjligheterna i 

undervisningen. Vilket i sin tur kan leda till att förskolebarnen förlorar intresset och 

nyfikenheten för den pågående aktiviteten. Det kan påverka förskolebarnens intresse för 

ämnet i den framtida undervisningen genom förskolebarnens negativa associationer. Är 

förskolepedagogerna däremot positivt inställda till naturvetenskapsundervisningen, trots 

bristande naturvetenskapliga kunskaper, kan barnen utforska utifrån sin egen nyfikenhet 

och på så sätt tillägna sig ett naturvetenskapligt lärande genom positiva erfarenheter. 

För att kunna väcka ett intresse för naturvetenskap i förskolan behövs det dock planeras 

fler naturvetenskapliga aktiviteter. Förskolepedagogerna behöver även ta vara på 

barnens lärande här och nu samt se över den pedagogiska miljön. På så sätt kan 

förskolebarnen få positiva naturvetenskapliga erfarenheter och sammanhang att relatera 

till inför framtida fysik- och kemiundervisning. 

 

Trots att förskolebarnen tillägnar sig naturvetenskap i sin vardag och i leken visar 

tidigare forskning att förskolepedagogerna inte tar vara på möjligheterna i barnens 

utforskande här och nu. Samtidigt planeras det sällan naturvetenskapliga aktiviteter och 

i de planerade aktiviteterna som sker hamnar naturvetenskapen ofta i skymundan för 

förskolans fostrandeuppdrag. Det blir problematiskt eftersom det naturvetenskapliga 

lärandet i förskolan i det stora hela då bygger på förskolebarnens egna frambringade 

erfarenheter i vardagen och i leken. Då förskolepedagogerna inte fångar upp 

förskolebarnens lärande i vardagen eller i leken går förskolebarnen miste om 

naturvetenskapliga lärandetillfällen som med förskolepedagogernas stöd skulle kunna 

sättas i sitt sammanhang. Avsaknaden av planerade naturvetenskapliga aktiviteter gör 

att förskolebarnen inte heller erbjuds möjligheter att ta sina naturvetenskapliga 

erfarenheter från leken vidare genom att koppla dem till ett sammanhang som leder till 

en förståelse. Ytterligare problematik uppstår då de planerade naturvetenskapliga 

aktiviteterna som sker i förskolan inte åsyftar till det innehåll aktiviteten avser att lära 

ut. Hade förskolepedagogerna däremot planerat naturvetenskapliga aktiviteter med ett 

innehåll som åsyftat det fenomen som skulle läras ut hade förskolebarnens tidigare 

naturvetenskapliga erfarenheter kunnat sättas i ett betydelsefullt sammanhang. På så sätt 

hade avsaknaden av det naturvetenskapliga lärandet här och nu till viss del kunnat 

kompenseras. Tidigare forskning tyder på att bristen på naturvetenskapliga aktiviteter i 

förskolan beror på förskolepedagogernas bristande tilltro till den egna förmågan inom 

naturvetenskapsundervisning. Det trots att naturvetenskap i förskolan inte bygger på ett 

begreppsinlärande, utan istället på att väcka en nyfikenhet inför framtiden.  

 

Naturvetenskapsundervisningen i sin tur kan kategoriseras utifrån ett teoretiskt 

begreppsinlärande och ett praktiskt görande. Den praktiska 

naturvetenskapsundervisningen kan bland annat bestå av experiment. Med hjälp av 

experiment som metod lär sig barnen att identifiera och definiera relevanta variabler, 

tolka, transformera och analysera data, planera och designa experiment och formulera 
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hypoteser. Dessa är väsentliga egenskaper för att barnen ska tillägna sig verktyg att 

förstå sin omvärld med och på så sätt lära sig ett kritiskt förhållningssätt samt en tro på 

den egna påverkningsmöjligheten. Egenskaperna lägger grunden för genomtänkta beslut 

som kan leda samhället i en gynnsam riktning. I dagens samhälle där bland annat 

klimathotet har börjat uppmärksammas är det väsentligt för att i framtiden kunna ta 

överlagda beslut för att inte förvärra situationen. Att ha en kunskap om hur 

naturvetenskapen verkar är även relevant för att kunna förstå och utvecklas i sin 

kommande yrkesroll, då naturvetenskapen styr hur världen förefaller. 
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4 Teoretiskt ramverk 
För att kunna analysera och försöka förstå studiens utgång kommer studiens process att 

analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk bestående av utvecklingspedagogiken och 

pragmatismen. Utvecklingspedagogiken valdes för att kunna analysera den didaktiska 

process som ligger till grund för aktionen, men även för att förstå hur barn lär. 

Pragmatismen valdes i sin tur för att kunna analysera hur förskolebarnen tillägnat sig 

naturvetenskapliga kunskaper med hjälp av det utvecklade materialet. Att 

pragmatismens syn på lärande valdes beror på att studien grundar sig på ett praktiskt 

lärande genom barnens utforskande. 

 

4.1 Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken beskriver barns lärande och hur läraren är delaktig och 

påverkar lärandes utgång. Utgångspunkten är hur läraren på ett respektfullt sätt kan 

påverka barnens utveckling och lärande i en gynnsam riktning (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007). Utvecklingspedagogiken skiljer sig från andra lärandeteorier genom 

att den är framtagen av förskollärare. Två av de mest framstående namnen är Ingrid 

Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson, som har tagit mycket av sin 

inspiration utifrån förskolans verksamhet där barnen och läroplanen är central. 

Utvecklingspedagogiken bygger även på den empiriska forskning om lärande som har 

arbetats fram under de senaste decennierna och på tidigare lärandeteorier. 

Utvecklingspedagogiken är genomsyrad av en fenomenografisk forskningsmetod som 

ser till relationen mellan fenomenet och barnen. Tre grundprinciper för 

utvecklingspedagogiken kan sägas härstammar ur fenomenografin. Dessa är att låta 

barnen få tala och reflektera, att ta tillvara på mångfalden av barns idéer och att skapa 

och fånga situationer som kan utmana barnens tankar (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014).  

 
4.1.1 Utvecklingspedagogikens syn på lärande 

Lek och lärande kan ses som synonymer i de yngre barnens pedagogik, då det är i leken 

som de yngsta barnen förstår sin omvärld. Det handlar inte om att barnen både leker och 

lär utan snarare att det är ett och samma begrepp. Barnen anses lära med hela kroppen 

och det inbegriper inte bara sinnena, utan även känslor spelar in då det ger erfarenheter 

av fenomenen. Att se lärandet utifrån barnens perspektiv är en central del av 

utvecklingspedagogiken och här anses barnen uppleva världen som en helhet. Då och då 

skiljs aspekter av världen åt från helheten men det byggs återigen upp som en helhet av 

barnets förståelse (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Tidigare 

erfarenheter ligger på så sätt till grund för ett fortsatt lärande. Genom att sätta tidigare 

erfarenheter i förhållande till nya skapas utmaningar och nya dimensioner av kunskap 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007).  

 

Det är också väsentligt att variera lärandet för att erbjuda barnen nya perspektiv 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Det kan göras genom att visa 

barnens olika sätt att tänka, lyfta fram lärandet på olika nivåer och att variera ett och 

samma lärandeobjekt (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). Det i sin tur leder till 

att barnens förutsättningar för lärande ökar då det ger barnen en förmåga att urskilja, 

erfara mångfald och bli förberedda för framtida möten med nya situationer (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014).  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) tar också upp begreppet 

metakognition som handlar om att kunna se sitt eget lärande. De skriver att om barnen 
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ser sitt eget lärande och reflekterar kring det ger det starkt positiva utfall för barnens 

lärande. För att uppmärksamma barnen på sitt eget lärande kan läraren använda sig av 

så kallade metakognitiva dialoger. Kort förklarat handlar det om att diskutera med 

barnen om deras agerade när de lärde sig och hur andra faktorer spelade in på 

lärandesituationen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014).  

 

Inom utvecklingspedagogiken anses lärande och kreativitet vara ihopkopplade och 

beroende av varandra. Skapandet anses till och med vara den mest centrala delen av 

leken. För att ta tillvara på denna kreativitet behöver barnen uppmuntras till att tänja på 

gränserna till sin egen förmåga och att få känna glädje i sin kreativitet genom att deras 

lek tas på allvar. I leken får barnen ta kontroll över sitt eget lärande genom att de själva 

bestämmer vad de ska leka (lära) utifrån vad de anser vara väsentligt och meningsfullt. 

En av lärarens uppdrag i sammanhanget är att erbjuda barnen en stor variation av 

lärandemiljöer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 

 
4.1.1.1 Lärandets objekt och lärandets akt 

I utvecklingspedagogiken framkommer två begrepp som har bevisats hjälpa barn 

utveckla en mer djupgående förståelse. Dessa begreppen är lärandets objekt och 

lärandets akt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Lärandets objekt 

innefattat vad barnen ska lära sig. Kort förklarat vilka förståelser och förmågor 

aktiviteten ska leda till. Lärandets objekt kan beskrivas utifrån tre väsentliga 

komponenter. Dessa är att läraren har ett tydligt mål med undervisningen, att 

undervisningen sker med ett konkret innehåll och att lärandet bygger på barnens tidigare 

upplevda erfarenheter. Lärandets akt i sin tur är beskrivningar på hur barn lär, 

exempelvis genom att lyssna, imitera, delta, kommunicera och experimentera. Lärandets 

akt inbegriper att lärandet sker i situationer där barnen utmanas till att tänka och fundera 

och att barnen uppmanas till det på olika sätt. På det viset innehåller lärandet en 

metakognitiv dimension (Johansson & Pramling Samuelsson 2007) där lärarens roll är 

betydelsefull för att hjälpa barnen att nå flera olika perspektiv (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2014). 

 

I leken varierar barnen mellan lärandets objekt och lärandets akt, alltså vad de ska leka 

och hur leken ska gå till. Det sker naturligt då barnen efter att de har bestämt vad de ska 

leka förändrar leken, både i innehåll och utformning, under lekens gång. Här genomför 

barnen en metakognitiv dialog med varandra då de diskuterar hur leken ska gå till. Då 

barnens lek och lärande ses som synonymer är det deras egna lärande som barnen 

diskuterar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 

 

4.2 Pragmatism 

Till Pragmatismen kan man koppla flera filosofiska namn där det största inom 

utbildningen är Dewey (1859–1952) (Säljö 2014). Deweys var verksam i skiftet mellan 

1800- och 1900-talet och ansåg att den dåvarande skolan inte förberedde barnen för ett 

liv i samhället. Det berodde på stora samhälleliga förändringar som skedde vid 

sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Förändringarna grundade sig på att människan 

utvecklade sin förmåga att hantera naturresurser samt att möjligheterna för 

kommunikation ökade. En av Deweys centrala ståndpunkter är att människan är en 

samhällsvarelse från födseln. Därav, för att nå ett bra pedagogiskt arbete, måste 

samhälle, skola och individ utgöra en helhet i utbildningen. Dewey var också en 

förespråkare för demokrati och ansåg att skolan skulle lära barnen demokratins grunder. 

Han ansåg att utan demokratins frihet så kan inte undervisningen knyta an till barnens 
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spontana intressen, uppfattningar, motivation och känslor, något som enligt Dewey är 

avgörande för lärandet (Sundgren 2011). 

 
4.2.1 Pragmatismens syn på lärande 

I pragmatismen ses kunskap som det som kan användas och som hjälper människan i 

dess vardag vid olika situationer eller uppkomna problem. Pragmatismen anser, skilt 

från många andra filosofiska tankar och synsätt, att kunskaper eller sanningar inte varar 

för evigt. Något som ses som en kunskap eller som betraktas som sant idag behöver inte 

nödvändigtvis vara det om hundra år. Ett stort synsätt som pragmatismen har på lärande 

är att teori och praktik bör användas ihop vid inlärning, eller som det brukar kallas; 

learning by doing. Det bygger på att teori och praktik ses som integrerade i varandra. 

Att vid praktiskt handlande sker också teoretiskt tänkande och reflektion. 

Pragmatismens arbetssätt kan därmed liknas vid vetenskapens experiment där teoretiskt 

tänkande övergår till praktiska empiriska undersökningar. En annan betydelsefull del är 

att barnen lär sig när de tar sig an problem (Säljö 2014). Dewey var fast inställd på att 

målmedvetet handlande är väsentligt för lärande, ett målmedvetet handlande där viljan 

att nå framgång är uppenbar. Det förekommer exempelvis vid problemlösning. Det är 

också först efter att en planerad handling eller aktivitet blivit utförd och kan bedömas 

som ett verkligt lärande kan uppstå. Att reflektion över det egna handlandet är 

betydelsefullt. För det krävs också att målen är individuellt anpassade till varje barn då 

varje individ har sina individuella uppfattningar och erfarenheter av världen. Dewey 

påstod också att centrala mål som berör hela verksamheten i helhet motverkar lärande. 

Lärarna får stora svårigheter att stödja barnens individuella kunskapsprocesser då de 

centrala målen binder upp deras möjligheter (Sundgren 2011). 

 

I pragmatismen ses människan som samhällelig och därför ses också språk och 

kommunikation som väsentligt för lärande. Vilket inbegriper att människor lär sig av 

varandra. Säljö (2014) beskriver det så här:  
 

“Det är genom kommunikation med andra som våra erfarenheter kan utvidgas bortom det vi 

själva varit med om, och det är med språkets hjälp som vi kan förstå och analysera 

världen.” (Säljö 2014, s. 293). 

 

Samtidigt så ska undervisningen, som tidigare skrivet, ske utifrån praktiskt görande. Det 

betonas att inte bara göra undervisningen till en verbal framställning där barnen 

mekaniskt ska memorera mängder av information. Då följden blir att barnen inte tar till 

sig kunskaper utan endast tillfälligt lär sig att memorera informationen. Sätts däremot 

den verbala framställningen ihop med ett praktiskt görande får informationen ett 

sammanhang och på så sätt kan barnen ta till sig kunskapen (Säljö 2014).  

 
4.2.2 Begränsningar inom pragmatismen 

Säljö (2014) beskriver att pragmatismens syn på lärande i dagens samhälle kan bli 

problematisk. Det eftersom dagens syn på vad som är väsentliga kunskaper att ha med 

sig från skolgången ständigt förändras och blir bredare då samhället utvecklas. Säljö 

anser att det innebär att skolan måste göra ett aktivt val utifrån pragmatismens syn på 

lärande kring vilka kunskaper som ska läras ut då mängden kunskap är för stor för att en 

individ ska kunna lära sig allt (a.a.). Valet av utlärande kunskap bör ske i förhållande till 

erfarenheter och intresse. Det är problematiskt i dagens skola då läraren har en läroplan 

den ska följa (Sundgren 2011). Att däremot utgå från att barn lär sig genom learning by 

doing kan och bör tas hänsyn till även i dagens skola, då kunskaper och förståelse 

skapas i relevanta sammanhang (Säljö 2014). 
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Sundgren (2011) fördjupar pragmatismens begränsning och diskuterar att skolan är till 

för att förbereda barnen på samhället och bör därför vara ett miniatyrsamhälle som 

speglar omvärlden. Den omedelbara praktiska kontakten med yrkeslivet kan dock inte 

ersättas med enbart demonstrationer och teoretisk inlärning då det inte är så samhället är 

utformat. Men det är också ett problem i utbildningen att skolan ska vara förankrad i 

samhället och individens vardag, då individen upplever sin omvärld utifrån egna 

erfarenheter och föreställningar. Hur ska skolan kunna bemöta barnens olika 

erfarenheter i ett föränderligt samhälle. 
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5 Metod 

Under följande rubriker presenteras det hur studien har genomförts och vilka beslut som 

ligger till grund för valet av metod. Det kommer även presenteras hur studien förhåller 

sig till de forskningsetiska principerna samt studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. 

  

5.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning har en kvalitativ ansats som syftar till att identifiera en problematik i 

verksamheten som behöver utvecklas samt en reflekterande process som förbättrar 

kvalitén (Denscombe 2016). Aktionsforskningen utvecklades under 1990-talet då 

flertalet reformer förändrade förskolans villkor. Verksamheten skulle nu utvecklas 

utifrån förskolepedagogernas egna identifierade utvecklingsområden, istället från 

färdiga modeller som tidigare praktiserats i förskolans verksamhet. Betydelsefulla 

begrepp blev därmed den professionella läraren, reflektion och den forskande läraren. 

För att förskolepedagogerna skulle kunna utveckla den egna verksamheten blev därmed 

forskningen en betydelsefull utgångspunkt. Aktionsforskningens grund - samarbetet 

mellan forskare och förskolepedagoger - hade därmed skapats. Aktionsforskningen 

bygger på så sätt att förskolepedagogerna är engagerade och besitter kunskaper om sin 

verksamhet och därmed har en vetskap om vad som behöver utvecklas och hur. För att 

kunna utveckla den egna verksamheten behövs dock även en tillgång till teoretiska 

verktyg och begrepp. Det är i den här delen av aktionsforskningen som forskaren bidrar 

med sina vetenskapliga och teoretiska kunskaper. På så sätt kan en förståelse för de 

sammanhang som verksamheten ingår i och hur det påverkar utgången synliggöras. Det 

som skiljer aktionsforskning från akademisk forskning är samarbetet mellan forskare 

och förskolepedagoger samt att forskningen grundar sig på verksamhetens frågor. Varje 

aktionsforskning är därmed unik och kan inte sättas i andra verksamheters 

sammanhang, däremot kan andra verksamheter inspireras av tidigare genomförda 

aktionsforskningar (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & Rönnerman 2010).  

 

Aktionsforskningen består som tidigare nämnt av en reflekterande process som bygger 

på att planera, agera, observera och reflektera (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & 

Rönnerman 2010). Den reflekterande processen består av fem steg. Det första steget är 

att identifiera ett utvecklingsområde. Vid nästkommande två steg ska en förståelse för 

den egna verksamheten utvecklas och problematiseras i form av att arbetslaget utmanar 

varandras tankar och tar del av aktuell forskning samt styrdokument. Genom att 

analysera den egna praktiken i förhållande till aktuell forskning och styrdokument kan 

nya frågor väckas om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. De nya frågorna 

appliceras sedan i verksamheten så att det identifierade utvecklingsområdet slutligen 

kan förbättras. Hela processen dokumenteras i form av bilder, inspelningar och 

nedskrivna reflektioner som beskriver verksamhetens förutsättningar, process, resultat 

och reflektioner. På så sätt kan en utveckling påvisas (Rönnerman 2012).  
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Figur 1: Den iterativa processen i aktionsforskning (Denscombe 2014, s. 125). 

 

Aktionsforskningens process syftar således inte till att vara en del utöver den redan 

pågående verksamheten, utan istället syftar aktionsforskningen till att bli en del av den 

pågående verksamheten. Att förändra en verksamhet på djupet är dock en process som 

kräver tid och engagemang; både från forskaren och förskolepedagogerna. Det kan 

krävas att vid flertalet gånger göra om aktionen och problematisera processen innan 

aktionsforskningen blir en del av verksamheten. För att det ska vara möjligt att förändra 

en verksamhet krävs det även att verksamheten får organisatoriska förutsättningar, 

exempelvis reflektionstid för att kunna följa upp aktionen. Får inte verksamheten dessa 

förutsättningar blir det utmanande att bedriva den reflekterande process 

aktionsforskningen grundar sig på (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & Rönnerman 

2010).  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna utveckla verksamhetens arbete med fysik och kemi tillsammans med 

förskolepedagogerna har intervju valts som datainsamlingsmetod. Att intervju valdes 

beror på att forskaren med hjälp av det kan få reda på deltagarnas åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter (Denscombe 2016). Målet med att använda intervju var därmed 

att få reda på förskolepedagogernas uppfattning kring aktionens process. Mer konkret 

valdes en semistrukturerad gruppintervju. Genom en gruppintervju beskriver 

Denscombe (2016) att deltagarna ges möjlighet att svara som en del av en grupp, istället 

för som enskilda individer. Det gör att en gruppkaraktär kan identifieras (a.a.). Eftersom 

studien berörde hela arbetslagets arbete med fysik och kemi var syftet även att nå dem 

som ett arbetslag i intervjuerna. Att intervjuerna var semistrukturerade beror på att 

intervjuerna dels syftade till att få specifika svar på exempelvis hur 

förskolepedagogerna arbetat med fysik och kemi, samtidigt som syftet även var att 

förskolepedagogerna skulle ha möjlighet till att föra en öppen dialog och utveckla sina 

svar. En semistrukturerad intervju betecknas således av ett antal färdiga frågor som 

forskaren vill få svar på, samtidigt som forskaren vill att deltagarna kan utveckla sina 

svar och tala mer utförligt. Intervjun kännetecknas på så sätt av ett öppet klimat 

(Denscombe 2016). 

  

Under intervjuerna har en förtroendefull atmosfär upprätthållits genom tillit och 

öppenhet. Det för att undvika hämning av information. De goda relationerna med 

förskolepedagogerna har skett genom återkopplande och en öppen kommunikation 
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under studiens gång i samband med kontakten med förskolepedagogerna. Vidare 

formulerades intervjufrågorna efter deras relevans till frågeställningarna och belyser 

därmed frågeställningarnas betydelsefulla områden. För att få trovärdiga svar ställdes 

inga ledande frågor som skulle kunna påverka deltagarnas svar, däremot ställdes 

uppföljningsfrågor för att konkretisera och belysa svaren. På så sätt framkommer ett 

nyanserat och rikt material som svarar på undersökningens frågeställningar. Intervjuerna 

dokumenterades i form av video- och röstinspelningar. 

  

5.3 Urval 

En aktionsforskning syftar till ett aktivt deltagande av förskolepedagogerna, vilket 

kräver ett arbetslag som är genuint intresserade av att delta (Denscombe 2016). En 

förskolechef har kontaktats och informerats om vad studien kommer att innebära. 

Förskolechefen föreslog sedan en avdelning på en av de fyra förskolorna i 

rektorsområdet och kontaktade avdelningen för att bekräfta deras intresse. Den berörda 

förskolan ligger i en mellanstor stad i södra Sverige och där finns tre avdelningar med 

totalt 47 barn. Den valda avdelningen bestod av 17 barn i åldrarna två till fyra år och vid 

den första intervjun arbetade en förskollärare och två outbildade vikarier där, då de 

övriga ordinarie förskolepedagogerna för tillfället var sjukskrivna. Till utlämnandet av 

experimenten och den andra intervjun hade arbetslaget bytt personal. Då arbetade 

istället två förskollärare och två outbildade vikarier. En av förskollärarna och en av de 

outbildade vikarierna delade på en heltidstjänst och arbetade därför 50 % vardera. På 

grund av omständigheterna har därför arbetslaget endast arbetat med varandra en 

kortare tid. Nedan presenteras de deltagande förskolepedagogerna. Alla namn är fiktiva. 

  

Tabell 1: Medverkade förskolepedagoger 

  

Namn: Yrkesbefattning: Erfarenhet inom 

barnomsorgen: 

Anställningslängd 

första intervjun: 

Anställningslängd 

andra intervjun: 

Elin Förskollärare 3,5 år 2 år 2 år 

Lotta Outbildad 

vikarie 

6 månader 1 månad 2,5 månad 

Ludwig Outbildad 

vikarie 

3 veckor 3 veckor Avslutad 

Agneta Vikarierande 

förskollärare 

45 år Ej påbörjad 5 veckor 

Ia Outbildad 

vikarie 

5 veckor Ej påbörjad 5 veckor 

 

5.4 Beskrivning av processen 

Hela studien bedrevs under 15 veckor. Dessa veckor delades in i tre delstudier på fem 

veckor vardera. De tre delstudierna delades sedan i sin tur in i fyra steg som grundade 

sig på aktionsforskningens reflekterande process. Studien skiljer sig dock från en 

aktionsforskning i den mån att varken vi eller förskolepedagogerna fullt ut kunnat 

fullfölja den reflekterande process av egna reflektioner, tankar och observationer 

aktionsforskningen vanligtvis bygger på. Av den anledningen är studien endast baserad 
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på en aktionsforskningsinspirerad ansats där aktionsforskningens olika steg har följts 

under studiens process. Under den första delen av studien genomfördes en intervju för 

att tillsammans med förskolepedagogerna kunna identifiera ett utvecklingsområde. När 

utvecklingsområdet var identifierat planerades genomförandet. Under den andra delen 

av studien arbetade förskolepedagogerna med det identifierade utvecklingsområdet i 

verksamheten och under den tredje delen av studien genomfördes en ny intervju för att 

fastställa förskolepedagogernas erfarenheter av aktionens process.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Studiens process 

  

Steg I 

För att kunna identifiera ett utvecklingsområde i verksamhetens fysik- och 

kemiundervisning genomfördes en semistrukturerad gruppintervju (se Bilaga 2). Utifrån 

förskolepedagogernas svar identifierades sedan ett utvecklingsområde. 

  

Steg II 

När ett utvecklingsområde var identifierat planerades det av oss hur en förbättring av 

det identifierade utvecklingsområdet skulle bedrivas i verksamheten. Planeringen 

skedde utifrån en granskning av den tidigare forskningen och förskolepedagogernas svar 

i den första intervjun. 

  

Steg III 

När planeringen var fastställd och ett material utvecklats lämnades det över och 

förklarades för förskolepedagogerna som sedan under fem veckor bedrev ett arbete 

kring det identifierade utvecklingsområdet med hjälp av planeringen och materialet vi 

utvecklat. 

  

Steg IV 

Efter fem veckor genomfördes återigen en semistrukturerad gruppintervju (se Bilaga 3) 

med förskolepedagogerna för att kunna identifiera och fastställa förskolepedagogernas 

upplevelser kring aktionens process. 

DELSTUDIE 2: 

Steg 3: Implementera 

förändring med hjälp av 

aktionen DELSTUDIE 3: 

Steg 4: Identifiering av 

förskolepedagogernas 

erfarenheter från 

aktionen 

DELSTUDIE 1: 

Steg 1: Identifiering av 

utvecklingsområde 

Steg 2: Planering av 

utvecklingsområde 
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5.5 Bearbetning av data och analys 

Aktionsforskning består av en analytisk process (Rönnerman red. 2012). Vilket innebär 

att varje steg i studiens process har analyserats och således lett till nästa steg. För att 

kunna analysera varje steg i studien har intervjuerna setts och lyssnats igenom för att 

sedan transkriberas. Genom att transkribera intervjuerna har det gett upphov till en 

analys angående hur processen skulle kunna tas vidare. Analysen är grundad på en 

noggrann och repetitiv läsning av materialet utifrån en objektiv och fördomsfri analys. 

För att visa på en relevant tolkning och kategorisering av materialet har 

förskolepedagogernas svar därför citerats. 

 

Slutligen har en analys skett av studiens process för att kunna svara på 

frågeställningarna. För att kunna analysera studiens process har den satts i förhållande 

till det teoretiska ramverket, vilket består av utvecklingspedagogiken och 

pragmatismen. Det teoretiska ramverket har valts ut i efterhand när studiens resultat var 

färdigställt. Det för att bättre kunna svara på frågeställningarna utifrån studiens process 

och utgång. Därigenom kan resultatet svara på forskningsfrågorna. 

  

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Studien grundar sig på en trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultatet. 

Med trovärdighet menas att studiens resultat tyder på trovärdiga svar (Denscombe 

2016). För att nå trovärdiga svar har vi under intervjuerna med förskolepedagogerna 

kontrollerat och stämt av så vi uppfattat varandra korrekt. På så sätt är det trovärdigare 

att en korrekt tolkning av materialet skett. Med tillförlitlighet menas att tolkningen av 

materialet skett på ett korrekt sätt, det vill säga att om någon annan analyserar materialet 

ska denna få fram likvärdiga resultat (Denscombe 2016). För att öka tillförlitligheten i 

studien har studiens metod, resultat och diskussion tydligt redogjorts. På så sätt ökar 

sannolikheten att andra ser samma resultat som oss vid en granskning. Med studiens 

överförbarhet menas sannolikheten att resultatet skulle kunna överföras till andra fall. I 

kvalitativa datainsamling på enstaka fall är dock överförbarheten svår att mäta och får 

tolkas utifrån om resultatet hade kunnat appliceras på liknande fall (Denscombe 2016). 

Eftersom vi genomfört en aktionsforskning kan resultatet inte med säkerhet överföras 

till andra förskoleverksamheter, eftersom studien är beroende av den deltagande 

verksamhetens förutsättningar. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Under arbetet har vi förhållit oss till vetenskapsrådets etiska principer då vi vill värna 

om deltagarnas integritet. Dessa etiska principer är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

  

Informationskravet inbegriper att alla som medverkar i studien ska få ta del av studiens 

syfte och mål (Hermerén 2011). För oss innebär det personal på avdelningen samt 

förskolechefen där samtliga har blivit informerade innan studiens början genom ett 

informationsutskick (se Bilaga 1). Med samtyckeskravet menas att samtliga deltagare 

har möjlighet att fritt välja om de vill ställa upp i studien (Hermerén 2011). Alla 

deltagande har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan några 

skyldigheter. Konfidentialitetskravet betyder att alla som medverkar i studien ska vara 

så anonyma att inga utomstående ska ha möjlighet att ta reda på vilka som har deltagit 

(Hermerén 2011). Alla namn som ingår i studien är därmed fiktiva. Med 

nyttjandekravet menas att den information som samlas in för studien inte kommer att 

användas till något annat syfte (Hermerén 2011). Efter arbetets publicering i Diva 
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kommer den insamlade empirin att förstöras för att försäkra att den inte används i andra 

syften. Det på grund av både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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6 Processen 
Nedan presenteras hur studiens process har genomförts. Rubriceringen grundar sig på 

aktionsforskningens steg och presenteras därmed utifrån följande rubriker: Identifiering 

av utvecklingsområde, Planering av det identifierade utvecklingsområdet, Aktionen och 

Uppföljning av aktionen.  

  

6.1 Identifiering av utvecklingsområde 

Det första steget i studien var att identifiera verksamhetens utvecklingsområde i fysik- 

och kemiundervisningen. För att kunna identifiera utvecklingsområdet genomfördes en 

semistrukturerad gruppintervju med Elin, Lotta och Ludwig (se Bilaga 2). Intervjun 

dokumenterades med hjälp av videoinspelning samt via mailkonversation. 

  
6.1.1 Resultat 

Nedan presenteras resultatet från den första intervjun. Resultatet beskrivs under följande 

rubriker: Tidigare arbetet med fysik och kemi, Upplevda utmaningar och Fortsatt arbete. 

  
6.1.1.1 Tidigare arbete med fysik och kemi 

Förskolepedagogerna beskrev att de inte aktivt arbetat med fysik och kemi det senaste 

året. Det beror på att förskolan arbetar med så kallade prioriteringsmål. Två mål i taget 

väljs ut och sedan bedrivs ett mer konkret och aktivt arbete kring dessa mål. Övriga mål 

influeras i arbetet men inget fokus läggs på dem. Förskolepedagogerna berättade att 

fysik och kemi främst förekommit i planerade aktiviteter med mat och matlagning. 
  

Så fysik och kemi har vi haft för några liksom terminer sen som vi jobbat extra med. Men 

just nu kan jag säga att vi jobbar mycket med fysik och kemi i form av mat och matlagning, 

tänker jag. Att man får vara med och experimentera, testa på till exempel vad som händer 

med jästen och med bakpulver, om man blandar in bikarbonat i mjöl. 

- Elin 

  

Förskolepedagogerna beskriver vidare att fysik och kemi även inkluderas och sker 

naturligt i den fria leken. Förskolepedagogerna använder leken med klossar som 

exempel. 
  

Här om dan så hade vi några som… Som bygger höga torn och då när de blir för höga så då 

går det ju liksom inte och då blir det ju lite fysik att man måste tänka också, att man måste 

börja med de bredaste klossarna i botten och de minsta allra längst upp. Och det gör dom ju 

faktiskt och det gör dom ju också när dom får testa många gånger. Å då kan det ju också va att 

få uppleva fysik och kemi. 

- Elin 

  

6.1.1.2 Upplevda utmaningar 

Vilka utmaningar förskolepedagogerna upplevt i arbetet med fysik och kemi varierar. 

Elin beskriver att den utmaning hon främst stött på i arbetet är svårigheten att möta och 

tillgodose varje barns enskilda lärande. 
  

Å det är ju det som är det svåra att i en stor barngrupp att ändå möta det enskilda barnet. 

Hur ska det här barnet utveckla sin fysik och kemi samtidigt som jag gör nått för gruppen. 

Det är så svårt att veta. Om jag skulle ha en fysik- och kemisamling. Det är så svårt, jag kan 

aldrig veta vad exakt alla barn tar till sig. Det kan jag se som ett dilemma, för att göra fysik 

och kemi tror jag inte är så svårt, men det är svårt att veta vad alla barn tar till sig. 

- Elin 
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Lotta och Ludwig upplever däremot en utmaning i hur arbetet ska ske i praktiken. De 

beskriver en problematik med hur barn i treårsåldern ska kunna tillgodose sig fysik och 

kemi. 
  

Jag tror att man själv behöver veta lite mer om typ det och hur barnen ska… asså hur man 

ska få det till barnen om ni förstår hur jag menar. För det vet inte jag alls, liksom vilken, i 

vilken situation ska vi ge det till barnen när dom är liksom tre år gamla. 

- Lotta 

  

6.1.1.3 Fortsatt arbete 

För att underlätta fysik- och kemiundervisningen berättar förskolepedagogerna att de 

hade velat veta mer om hur de bör gå tillväga vid arbetet med dessa ämnen och hur de 

ska utforma aktiviteter för att möta förskolebarnens förståelse. Det uttrycks främst 

genom önskan om fortbildningar. 
  

Det kan ju va till exempel att man… att man behöver få information, man behöver få 

kunskap. Det kan ju va via föreläsningar eller diskussioner eller en artikel eller så här gör man 

med barn. 

- Elin 

  

Vidare beskriver förskolepedagogerna att experiment vore ett hjälpmedel i fysik- och 

kemiundervisningen. Lotta och Ludwig uttrycker en önskan om experiment med 

konkreta beskrivningar på genomförandet samtidigt som Elin vill ha experiment som är 

utformade så att de kan upptäcka de naturvetenskapliga fenomenen tillsammans med 

barnen. 
  

Vi skulle vilja få färdiga experiment med både instruktioner och svar. 

- Lotta och Ludwig 

  

För mig hade det varit roligt att få ut experiment att undersöka tillsammans med barnen och 

göra hypoteser om vad de tror kommer att hända. 

- Elin 

  

6.1.2 sammanfattning  

Resultatet visar att avdelningen inte aktivt bedrivit ett arbete med fysik och kemi det 

senaste året. Fysik och kemi har däremot inkluderats i andra planerade aktiviteter samt i 

den fria leken. I det tidigare arbetet med fysik och kemi har en förskolepedagog upplevt 

utmaningar i att kunna tillgodose det enskilda barnets lärande samtidigt som det även 

ska ske ett lärande i gruppen. Vidare uttryckte de övriga förskolepedagogerna att de 

hade svårigheter med att genomföra och planera ålderslämpliga fysik- och 

kemiaktiviteter. För att känna sig tryggare i arbetet med fysik och kemi önskade sig 

förskolepedagogerna främst fortbildningar. Förskolepedagogerna uttryckte också en 

önskan om att få arbeta med experiment i den fortsatta fysik- och kemiundervisningen. 

  

Av den anledningen har vi valt att utveckla verksamhetens fysik- och kemiundervisning 

med hjälp av experiment. Att använda sig av experiment styrks av den tidigare 

forskningen. Flera studier har visat att barn i förskoleåldern lär sig naturvetenskap 

genom att få utforska med hjälp av sina sinnen (Sikider & Fleer 2014; Hamlin & 

Wisneski 2012; Klaar & Öman 2012). Att använda sig av experiment ger även 

Skolverkets rapport (se Ekström 2016) belägg för. Rapporten visar att de fortbildningar 

pedagoger önskar sig inom naturvetenskapsundervisningen bland annat är ett mer 

experiment- och utforskarinriktat lärande. Av dessa anledningar har valet gjorts att 

utveckla verksamhetens fysik- och kemiundervisning med hjälp av experiment. 
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6.2 Planering av det identifierade utvecklingsområdet 

När utvecklingsområdet var identifierat började arbetet med att planera och ta fram ett 

material med experiment för att kunna utveckla verksamhetens fysik- och 

kemiundervisning. Det har skett genom att vi utvecklade ett experimenthäfte. För att 

avgränsa alternativen valde vi att se till vad den tidigare forskningen beskriver om barn i 

förskoleålderns lärandestrategier i naturvetenskapsundervisningen. Vi valde även att se 

till förskolepedagogernas erfarenheter och upplevelser av deras tidigare fysik- och 

kemiundervisningen av anledningen att liknande problematik skulle kunna undvikas. 

 

När avgränsningen var gjort började arbetet med att ta fram experiment som skulle 

svara på de två aspekterna. Det skedde genom en internetsökning efter experiment samt 

en sammanställning av våra tidigare erfarenheter från förskollärarprogrammets kurser i 

naturvetenskap. Med hjälp av dessa verktygen hade vi slutligen sex experiment som vi 

ansåg svarade på de två aspekterna. För att kontrollera om så var fallet prövades och 

utvärderades varje experiment av oss för att kunna analysera om experimenten i 

praktiken var relevanta. Det resulterade i att ett experiment uteslöts då det inte svarade 

på kraven och att experimentet Det luriga ägget förenklades.  

  

När det valts vilka experiment som skulle ingå kom processen med att förverkliga 

experimenthäftet. Återigen såg vi till de två aspekterna och sammanställde hur och vad 

experimenthäftet skulle utformas med. Nedan följer en kort sammanställning av våra 

utgångspunkter:  

  

Innehåll: Utifrån de två aspekterna beslutade vi att experimenthäftet skulle utformas så 

att de svarade på förskolepedagogernas önskemål. Det skedde med hjälp av konkreta 

beskrivningar och förklaringar. experimenten delades även in med en framsida och en 

baksida då förskolepedagogerna önskat att experimentens förklaringar var dolda. Sedan 

tillades exempel på frågor att ställa till förskolebarnen efter som förskolepedagogerna 

uttryckt en önskan om vidare utbildningar i naturvetenskapen. Att förslag på frågor 

valdes beror på att den tidigare forskningen visat på vikten av meningsfulla frågor (se 

Thulin 2011). 

  

Syfte: Syftet med experimenthäftet var att ge förskolepedagogerna stöd för hur den 

fortsatta fysik- och kemiundervisningen skulle kunna bedrivas. På så sätt kan en 

utveckling av det identifierade utvecklingsområdet ske.  

  

Metod: För att förskolebarnen skulle kunna tillägna sig det naturvetenskapliga lärandet 

genom experiment utgick vi från tidigare forskning som visat att barn i förskoleåldern 

lär med hjälp av sina sinnen (se Sikider & Fleer 2014; Hamlin & Wisneski 2012; Klaar 

& Öman 2012).  

  

När experimenthäftet var färdigställt skickades det ut till sex utomstående personer. 

Dessa bestod av syskon, föräldrar och vänner till oss. Personerna valdes ut efter deras 

skiftande naturvetenskapliga kunskaper. De utomstående personerna granskade så 

experimenthäftets utformning var relevant, tydlig och att förklaringarna var korrekta. 

Slutligen reviderades Experimenthäftet utifrån de synpunkter de utomstående 

personerna kom med för att i högre grad uppfylla de två aspekterna. Revideringarna 

bestod av att lägga till och rätta till några förklaringar av de naturvetenskapliga 

fenomenen.  
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Alla bilderna i experimenthäftet är tagna av oss. Experimenten Måla på asfalt och 

Skuggfigurer utvecklade vi själva, medan experimenten Det luriga ägget, Flyter det? 

samt Oobleck är skapade utifrån våra erfarenheter från Förskollärarutbildningen. Alla 

förklaringarna i experimenthäftet är även skrivna av oss utifrån våra kunskaper. Det 

med undantag från experimentet Oobleck där vi använde oss av en internetbaserad källa 

för att förklara det naturvetenskapliga fenomenet som skedde.  

 

Det framtagna experimenthäftet finns medtaget i studien som Bilaga 4.  

 

6.3 Aktionen 

När experimenthäftet var färdigställt presenterades det samt planeringen för 

förskolepedagogerna som sedan under en femveckorsperiod arbetade med 

experimenthäftet. Förskolepedagogerna fick själva avgöra vilka experiment de ville 

genomföra och hur ofta, så länge de genomförde minst ett experiment en gång. Vi 

förespråkade dock en regelbunden och frekvent användning av experimenthäftet.  

 

Förskolepedagogerna utförde ett experiment en gång under de fem veckorna. De valde 

experimentet Det luriga ägget. Experimentet syftade till att undersöka 

aggregationstillstånd hos vatten. Det vill säga hur vattnets molekyler beter sig i olika 

temperaturer och vad det resulterar i. Experimentet genomförs genom att en ballong 

fylls med vatten för att sedan läggas in i frysen. När vattnet i ballongen fryst tas 

ballongen återigen fram och placeras i rumstemperatur. Under hela processen ska 

förskolepedagogerna diskutera tillsammans med förskolebarnen om vad de anser 

kommer hända, exempelvis “Vad händer när vi lägger ballongen med vatten i frysen 

och vad händer när vi lägger den i rumstemperatur?”.  

 

Utöver att lägga en vattenballong i frysen valde dock förskolepedagogerna, tillsammans 

med barnen, att även lägga en ballong i kylskåpet. Elin beskriver aktionen för oss: 
  

Det vi gjorde var ju att när vi satte igång det så pratade vi med barnen och då så handlade 

det ju om att lägga in i frysen men då ville barnen lägga det i kylskåpet också. Så på så vis 

kan man säga att då att det blev två, ett i frysen och ett i kylskåpet. 

- Elin 

  

Vid genomförandet uppstod en komplikation med materialet som arbetslaget använde. 

Ballongerna var gamla och benägna att spricka. Det fick till följd att ballongen i frysen 

sprack efter att första halvan av experimentet var genomfört. Elin valde då att istället för 

en ballong fortsätta experimentet med en engångshandske. 
  

Våra vattenballonger och ballonger var så gamla så dom sprack när vi gjorde det hela tiden 

så, och sen lyckades vi med en då som vi la i frysen och en i kylskåpet men sen kom vi på 

att ah skit vi har inte dokumenterat så vi drog ut den och när jag drog ut den så bara 

spräcktes hela vattenballongen för att dom var så gamla liksom, den som låg i frysen och då 

fick jag ju ta, då kom jag på att jag kan ju ta engångshandskar såna vi har när vi byter i 

skötrummet till exempel, för dom är mycket mer hållbara, och sen knöt jag den sen så den 

inte ser ut som en hand utan den var lite mer så. 

- Elin 

  

Att byta ballongen till en handske under experimentets gång anser Elin blev lite 

förbryllande för barnen när andra halvan av experimentet skulle genomföras. Eftersom 

det för barnen lätt kunde ses som att ballongen bytt färg under tiden den låg i frysen. 
  

Det var ju så dumt för när vi det var på en fredag, då ställde vi frågan: vad tror ni kommer 

hända med vattenballongen? Då la vi ju in en orange vattenballong. Sen gick den orangea 
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vattenballongen sönder och jag tog en blå handske, så det var ju en jättedum fråga att ställa: 

vad tror ni kommer hända med vattenballongen? För dom kanske tror att den blir blå i 

frysen när man ändrar på det, som så, jag var tvungen att berätta att det här har hänt och det 

har ingenting med frysen att göra, för det blir ju också snett hos ett barn liksom, Elin la in en 

orange vattenballong och ut kom en blå. 

- Elin 

  

Efter att ägget var uttagen ur frysen och barnen fått undersöka det, både med och utan 

“ballongen”, ställdes ägget i ett kärl så barnen kunde observera det under smältningen. 
  

När vi plockade fram den fick dom liksom känna och prata om hur den kändes och, vad som 

hade hänt och liksom så här, och fick ju klappa på den och då, först så hade vi liksom kvar 

själva ballongen och sen när man tog av den direkt så smälter det ju, och det gör det ju inte 

riktigt när man har något i mellan, då uppfattar de ju inte det här att den är blöt. Men sen 

direkt när man tar av. [...] Sen går det ju ganska fort att smälta i rumstemperatur så att det 

gick ju rätt så fort, så då fick den stå på en hylla eller på ett skåp där de kunde gå och titta på 

den. 

- Elin 

  

6.4 Uppföljning av aktionen 

Slutligen genomfördes återigen en semistrukturerad gruppintervju med 

förskolepedagogerna. Syftet med intervjun var att kunna fastställa förskolepedagogernas 

upplevelser från aktionens process. Intervjun genomfördes med Elin och Lotta. Agneta 

och Ia kunde inte delta i intervjun av verksamhetsmässiga skäl. Intervjun 

dokumenterades med hjälp av video- och röstinspelning. 

  
6.4.1 Resultat 

Under rubriken presenteras resultatet från den andra intervjun. Resultatet presenteras 

under följande rubriker: Experiment som naturvetenskaplig metod, experimenthäftets 

utformning, Hur experiment bidrog till förskolebarnens naturvetenskapliga lärande och 

Förutsättningarnas inverkan. 

  
6.4.1.1 Experiment som naturvetenskaplig metod 

Elin och Lotta beskriver hur färdiga experiment underlättade arbetet med fysik och kemi 

i förskolan. Elin anser att det var ett bra hjälpmedel eftersom förskolepedagogerna 

nådde fram till barnen. Lotta, som inte har någon förskollärarutbildning och kortare 

erfarenhet inom yrket, uttryckte i sin tur att det varit hjälpsamt med det färdiga 

materialet som stöd och riktlinje. 
 

Jo, men jag tycker dom var ett bra hjälpmedel. Asså för att komma nära fysik och kemi med 

barn. 

- Elin 

  

Jag tyckte att det var bra, som jag sa förra gången [den första intervjun], jag har ju ingen 

aning om hur man skulle jobba med så här fysik och kemi. Jag har tyckt att det var skönt. 

- Lotta 

  

Mer konkret uttrycker Elin och Lotta att experimenthäftet blev ett stöd i fysik- och 

kemiundervisningen genom att experimenten konkretiserade abstrakta fenomen. Det 

bidrog till att förskolebarnen fick ett konkret exempel att relatera till och 

förskolepedagogerna en grund att stå på. 
  

Det är liksom experiment är ofta väldigt konkreta. Det är ju ett sätt att förklara nått som inte 

är så konkret egentligen. 

- Elin 
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Det är svårt att bara berätta det. Det är mycket enklare att bara visa nånting. Och att dom får 

göra det och se det som händer. 

- Lotta 

  

Vidare beskriver Elin att det kan vara komplicerat att få med alla läroplansmålen i 

verksamhetens arbete eftersom förskolan arbetar med prioriteringsmål. Det gör att 

naturvetenskapen lätt försummas när andra mål står i fokus. Hon förklarar att med ett 

färdigt material underlättas en fortsatt naturvetenskapsundervisning därför att det då 

krävs mindre förberedelsetid eftersom att materialet finns förberett. 
  

Hos oss arbetar vi med prioriteringsmål och då blir det så att man jobbar lite mer med ett 

visst mål. Man jobbar alltid med alla mål för det måste man ju när man har en läroplan men 

då blir det ofta att det kanske hamnar lite i skymundan för dom målen å då är det så att då, 

vad heter det, jo, då kan det ju va så att fysik och kemi till exempel kommer lite i 

skymundan. Å då är ju detta ett bra sätt att lyfta de på att fortsätta, att man har lite liksom 

experiment att alltid gå till så att det alltid är lätt att liksom jobba med. 

- Elin 

  

Att arbeta med experiment anser Elin även är en funktionell metod i förskolans 

verksamhet, då förskolan ofta arbetar med att uppmärksamma vardagliga fenomen via 

upplevelser. 
  

Att experimentera är ju liksom att förklara hur nånting fungerar genom att göra nånting eller 

visa nånting. Å det är ju egentligen så man jobbar mycket i förskolan, oavsett vad man gör 

så försöker man ju göra saker. Det är ju väldigt sällan vi bara sitter och berättar nånting. Det 

är liksom inte information från mig till barnen, utan det är ju att vi gör nånting. 

- Elin 

  

6.4.1.2 Utformningen av experimenthäftet 

Elin beskriver att en av fördelarna med experimenthäftet var dess tydliga instruktioner, 

samtidigt som det även fanns utrymme för att göra förändringar i experimenten. 
  

Det var handfast gör detta eller så här kan man göra. [...] Men och då tänker jag att ni hade 

ändå riktlinjer på, att det här behöver man, men det lämnar ändå utrymme för och själv 

liksom men okej det här kan jag byta ut eller vad händer om jag, vad händer om jag byter 

detta. 

- Elin 

  

Elin förklarar vidare varför hon anser att det är betydelsefullt med tydliga förklaringar. 

Det gör att förskolepedagogerna kan förstå vad som skedde, även då det inte gick som 

planerat. 
  

Till exempel ooblecket [se bilaga 4] är ju intressant, säg att nu gör ni [hänvisar till Lotta] det 

för första gången, jag vet ju liksom hur det funkar, men och då är det potatismjöl man ska 

ha väl och vatten. och så säger vi att vi har inget potatismjöl så Lotta tar Vetemjöl, då är det 

rätt viktigt att då att se om vad som händer, och då kanske man inte förstår då, men det här 

blir ju konstigt liksom, det här funkade inte för man tänker mjöl som mjöl. Men då har ni 

förklarat vad som kommer hända och varför så då förstår man också varför vissa 

ingredienser är viktiga. 

- Elin 

  

Elin och Lotta beskriver även att de ser det som en fördel att inte få reda på svaret innan 

experimentets utförande, då det oftare ställs ledande frågor till barnen när 

förskolepedagogerna vet svaret. Istället fanns förslag på icke ledande frågor i 

experimenthäftet, något Elin reagerade positivt på. 
  

Det diskuterade vi sist att man kanske inte alltid vill läsa svaret. 

- Elin 
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Då blir det ju kan man börja med så här ledande frågor och så här. 

- Lotta 

  

Ja och sen fanns det också frågor som man kunde ställa till barn, så det tyckte jag var 

jättebra. 

- Elin 

  

Elin uppmärksammade att det fanns med experiment i experimenthäftet som var mer 

lämpade vid vissa årstider eller var beroende av vädret. Avdelningen valde exempelvis 

experimentet med is då det snart är vinter. Hon påpekade också att man kan se de 

varierade experimenten som en möjlighet till ett fortlöpande arbete med naturvetenskap 

året runt. 
  

Man kan se detta som ett arbete som kan fortgå, det kan fortsätta på vår och 

sommarterminen. Just nu kände vi att det var logiskt att ha med is liksom, Och är det riktigt 

kallt kan man ju ute. Nu gjorde vi det inne, så. Men det tänker jag har för och nackdelar att 

ni gjorde som ni gjorde. 

- Elin 

  

6.4.1.3 Hur experiment bidrog till förskolebarnens naturvetenskapliga lärande 

Elin och Lotta upplevde att experimenthäftet bidrog till förskolebarnens 

begreppsinlärning av naturvetenskapliga begrepp. Elin beskriver att bilda sig en 

uppfattning om olika begrepp är något väsentligt för förskolebarnens lärande. 
  

Så mycket av lärandet när de är så små tänker jag handlar just om begrepp och 

begreppsbildning och uppfattning. 

- Elin 

  

Vidare anser både Elin och Lotta för att kunna lära ut ett naturvetenskapligt fenomen till 

förskolebarnen räcker det inte att beskriva och förklara fenomenet, utan barnen behöver 

även få uppleva fenomenet så de har något att relatera till. 
  

Det är ju jättesvårt att ta ett begrepp som flyta sjunka eller smälta och vattnets olika former 

om man inte gör nånting. Den diskussionen kan man ju ha med en fjärdeklassare till 

exempel utan att behöva göra nånting. Men det är väldigt bra att ha experiment som metod 

för att lära sig olika fysiska och kemiska processer och begrepp tänker jag. 

- Elin 

  

Jag tror inte dom hade förstått det om vi inte hade visat dom liksom. 

- Lotta 

  

Genom att få det naturvetenskapliga fenomenet konkretiserat genom experiment gavs 

förskolepedagogerna möjligheter att visa och samtala kring olika naturvetenskapliga 

begrepp. 
  

Jag tänker med det här att. För ett litet barn är språket bara en massa ord. Man kan prata 

med ett barn ganska tidigt, men då är det bara en massa ord som man lär sig, man lär sig 

mamma. Men när mamma får en koppling, om vi säger att Lotta är mamma, att man får en 

koppling att det här är det som är mamma. Det är ju då man utvecklar ett begrepp. Mamma 

är ju ett ord, men mamma plus Lotta är ju liksom ett begrepp. Det är ju såna saker här att 

man hjälper barnen att få inte bara ett ord, inte bara ett begrepp. Som Lotta sa att många sa 

direkt smälta, isen kommer smälta eller ballongen kommer smälta, men de sa dom ju liksom 

när vi skulle lägga in ballongen i frysen. Så dom hade ju fattat att det här begreppet smälta 

hänger ihop här nånstans. Fast inte riktigt vad det innebär när nånting smälter. 

- Elin 
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Experimenthäftet bidrog på så sätt till att de yngsta förskolebarnen fick en uppfattning 

om begrepp de hade hört, men inte förstått innebörden av fullt ut. Att förskolebarnen 

inte utvecklat en begreppuppfattning resonerar Elin kring. Hon anser att det beror på det 

sammanhang förskolebarnen tidigare hört ordet i.  
  

Dom sa ju typ att de fattade ju att det skulle hända nått med smälta, men de trodde ju när vi 

satte in det i frysen att det skulle smälta då vattnet. Så de fatta ju inte riktigt innebörden. [...] 

Det kändes som om de hade kopplat det med frysen. Men inte riktigt vilket håll det var 

liksom. 

- Lotta 

 

Vi lägger in det här så det inte smälter. Så kan man ju också säga. Vi lägger in glassen så 

den inte smälter. 

- Elin 

  

Elin beskriver även att hon anser att experiment bidrog till det livslånga lärandet genom 

att förskolebarnen redan i de tidiga åldrarna fick erfarenheter av naturvetenskapliga 

fenomen som sedan kunde ligga till grund för framtiden. 
  

Sen så själva förståelsen och lärandet i fysiken tror jag kommer när man gör det flera 

gånger, att man lär sig förstå sambandet. Nu har de bara tatt till sig lite begrepp och ett 

första intresse. Men när man gör det här flera gånger och kanske när dom går på nästa 

avdelning när dom är större att dom “Just det! Nu kommer jag ju ihåg att när man lägger 

den i frysen så händer det här och detta”. Så lärandet. Det är en start på ett livslångt lärande. 

- Elin 

  

6.4.1.4 Förutsättningarnas inverkan 

Lotta beskriver hur det var krävande att genomföra experimenten på grund av att 

arbetslaget var tvungna att dela upp barngruppen vid genomförandet. Det gjorde att det 

fordrades tid att både organisera och genomföra experimenten. 
  

Det är ju bara tiden och hur man ska dela upp dom. Det går ju liksom inte om det är alla. 

För då blir det så här himla rörigt och så. 

- Lotta 

  

Vidare beskriver Elin hur en osäkerhet och ovana vid materialet påverkar utförandet. 

Hon resonerar kring att ju mer arbetslaget arbetar med materialet ju säkrare blir de. Det i 

sin tur leder till ett mer aktivt och regelbundet arbete. 
  

Till exempel det estetiska som vi hade förra terminen, amen då ser man till att det estetiska 

finns mycket mer tillgängligt, asså att det finns alltid där. Jobbar man sen med, jamen teknik 

eller fysik, då ser man till så att det finns där hela tiden liksom. Det hänger ihop lite att när 

man har det som mål så är det nog lite lättare. Att man jobbar mer med det. [...] Ju mer man 

gör nånting desto mer säker blir man ju, och då är det också lättare att nu drar vi fram de här 

flyta-sjunka grejerna för vi har det nära till hands. 

- Elin 

  

Elin beskriver även en problematik med tillgängligheten på materielet som användes till 

experimenten. Finns inte materielet hemma blir avdelningen tvungna att köpa in 

materielet och då blir det oftast inte av. För att underlätta utförandet föreslår Elin att det 

skulle kunna skapas färdiga stationer med materielet som behövdes. 
  

När man gör sånna här experiment ska man alltid ha koll på att man har det hemma, 

grejerna liksom, så man, egentligen en utveckling av era kort så skulle det kunna va en låda 

med lite grejer i. Där kanske låg en liten påse med potatismjöl och vattenballonger, eller 

liksom så för att, liksom på förskolan, nu gick det bra här, men på förskolan är man alltid 

lite sådär, allt som är lite jobbigt eller där man måste fixa blir liksom inte av och det är synd. 

- Elin 
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6.4.2 Sammanfattning 

Förskolepedagogerna beskriver mestadels positiva upplevelser från aktionen. Det 

upplevdes som positivt att få ett färdigt material då det gav förskolepedagogerna en 

grund att utgå från i fysik- och kemiundervisningen. Arbetet utifrån experiment 

upplevde förskolepedagogerna även var en givande metod för att nå fram till 

förskolebarnens naturvetenskapliga lärande. Det eftersom experimenten konkretiserade 

abstrakta fenomen som annars förskolepedagogerna upplevde som utmanande att endast 

förklara. Att arbeta utifrån experiment i fysik- och kemiundervisningen upplevde 

förskolepedagogerna även som en funktionell metod i fysik- och kemiundervisningen. 

Upplevelsen grundade sig dels på att förskolan ofta arbetar utifrån ett upplevelsebaserat 

lärande. Det var med andra ord ett arbetssätt förskolepedagogerna hade vana att utgå 

från. Upplevelsen grundade sig dessutom på tidigare erfarenheter från att det inte finns 

utrymme för tidskrävande aktiviteter i förskolans verksamhet. Med färdiga experiment 

underlättades arbetet. För att underlätta ännu mer beskriver förskolepedagogerna att allt 

material till experimenten kunde ha medföljt. 

 

I exprimenthäftets utformning upplevde förskolepedagogerna det som fördelaktigt med 

flera experiment. Det gjorde att förskolepedagogerna kunde välja ett experiment som för 

tillfället passade in i verksamheten, utefter årstid och teman. Det underlättade även att 

experimenten var utformade så det fanns möjlighet att förändra dem utefter 

verksamhetens förutsättningar. Att få flera experiment att välja mellan upplevde även 

förskolepedagogerna som en möjlighet till ett fortgående arbete året runt. Vidare 

upplevde förskolepedagogerna det som fördelaktigt att inte få förklaringen på vad 

experimentet kommer att beröra, utan istället få exempel på olika sorters frågor att utgå 

från under experimentens gång. På så sätt upplevde förskolepedagogerna att de ställde 

färre ledande frågor.  

 

Vidare medförde även aktionen att förskolepedagogerna fick positiva upplevelser kring 

hur experiment utvecklade förskolebarnens naturvetenskapliga lärande. Att använda sig 

av experiment upplevde förskolepedagogerna bidrog till att förskolebarnen främst 

utvecklade en begreppsuppfattning. Det skedde genom att experimenten konkretiserade 

begrepp som annars är abstrakta och därmed mer problematiska att förstå. Genom ett 

praktiskt utförande kunde däremot det abstrakta fenomenet sättas i ett konkret 

sammanhang och på så sätt bidra till att en begreppsuppfattning utvecklades. 

Förskolepedagogerna upplevde även att experimenten gjorde så att förskolebarnen 

tillägnade sig upplevelsebaserade erfarenheter som kunde ligga till grund inför framtida 

fysik- och kemiundervisning. Det beskrevs av en förskolepedagog som en start på det 

livslånga lärandet att få uppleva de naturvetenskapliga fenomenen redan i förskolan.  

  

Trots flertalet positiva upplevelser beskriver förskolepedagogerna även en problematik i 

det naturvetenskapliga arbetet under aktionen, bland annat organisatoriska genom stora 

barngrupper och tidsbrist. Förskolepedagogerna upplevde att det inte fanns utrymme 

eller tid i verksamheten att planera runt experimenthäftet, därför fordrades ett enkelt och 

tillgängligt materiel till experimenten för att genomförandet skulle bli av. När 

förskolepedagogerna var tvungna att köpa in materielet, som i det här fallet, förklarar 

förskolepedagogerna att några av experimenten uteslöts. Förskolepedagogerna upplevde 

även en ovana av att arbeta utifrån experimenthäftet, vilket gjorde att experimenthäftet 

valdes bort. Förskolepedagogerna reflekterar utifrån tidigare upplevelser och beskriver 

att ju större vana de får av ett material ju mer används det i verksamheten. 
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7. Analys av processen 

Under kapitlet analyseras studiens process utifrån frågeställningarna och det teoretiska 

ramverket. Analysen är kategoriserad utifrån frågeställningarna som i sin tur relaterar 

till de olika delarna i processen. Rubrikerna är: Identifiering av utvecklingsområde, 

Planering och genomförande av det identifierade utvecklingsområdet och Aktionens 

utgång. 

 

7.1 Identifiering av utvecklingsområde 

Tillsammans med förskolepedagogerna identifierades verksamhetens 

utvecklingsområde i fysik- och kemiundervisningen. För tillfället arbetade inte 

förskolepedagogerna aktivt med fysik och kemi, därför handlade det om att starta upp 

ett arbete. Förskolepedagogerna önskade då att få arbeta med fysik och kemi med hjälp 

av experiment. Att använda sig av en upplevelsebaserad metod som experiment är kan 

kopplas till pragmatismens grundpelare. Förskolebarnen får med hjälp av uttrycket 

learning by doing lära sig nya kunskaper. Det innebär att det teoretiska tänkandet sätts i 

ett sammanhang med hjälp av praktiska undersökningar. Förskolebarnen får tillägna sig 

nya kunskaper genom att praktiskt uppleva dem (Säljö 2014), i det här fallet med hjälp 

av experiment. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att experiment 

är en valid metod för förskolebarnens lärande då lärandets akt beskriver att lärandet 

bland annat kan ske genom att förskolebarnen får lyssna, imitera, delta, kommunicera 

och laborera (a.a.). Dessa aspekter är väsentliga i hur lärandet kan ske med hjälp av 

experiment. Förskolepedagogen berättar, diskuterar och visar experimentet, medan 

förskolebarnet upplever, imiterar och reflekterar.  

  

7.2 Planering och genomförande av identifierat utvecklingsområde 

För att utveckla verksamhetens fysik- och kemiundervisningen beslutade vi att utveckla 

ett experimenthäfte som skulle kunna vägleda förskolepedagogerna i den fortsatta 

undervisningen. Experimenten i häftet önskade förskolepedagogerna skulle ha tydliga 

beskrivningar och förklaringar. Av den anledningen var vi noga med att experimenten 

var konkreta i sin utformning. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver att 

inom utvecklingspedagogiken är synsättet på hur barn lär väsentligt, att 

förskolepedagogerna är medvetna om vad de ska lära ut, det så kallade lärandets objekt. 

Medvetenheten innefattar att förskolepedagogerna i undervisningen planerar vad barnet 

ska lära sig i aktiviteten.  

 

Vidare önskade en förskolepedagog att utformningen på experimenthäftet skulle vara 

gjort så att förskolepedagogerna kunde få upptäcka och fascineras tillsammans med 

förskolebarnen. Varje experiment utformades därför med en framsida med en 

beskrivning av genomförandet och en baksida med förklaringen på det 

naturvetenskapliga fenomenet. Att inte vara medveten om vad som kommer ske, alltså 

vad som ska läras ut, kan sättas mot förskolepedagogernas önskemål om att få tydliga 

beskrivningar och förklaringar. Nu till skillnad från tidigare döljs istället lärandets 

objekt. Att inte vara medveten om vilket lärande som ska läras ut anses problematiskt 

enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014). Det för att de betydelsefulla 

delarna i lärandet som leder till djupgående kunskaper då saknas. 

 

Förskolepedagogerna beskrev även en önskan om fortbildningar i fysik- och 

kemiundervisningen i förskolan. Vi hade inte möjlighet att ge dem det, men vi 

utformade experimenthäftet med ett kapitel som beskrev vad förskolepedagogerna 

kunde tänka på när de ställde olika utmanande frågor till förskolebarnen om det 
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naturvetenskapliga innehållet. Vikten av relevanta frågor uttrycker både 

utvecklingspedagogiken och pragmatismen. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) beskriver tre grundprinciper i utvecklingspedagogikens syn på lärande. 

Dessa är att låta förskolebarnen få tala och reflektera, att ta tillvara på förskolebarnens 

idéer och skapa situationer som utmanar förskolebarnens tankar. Genom en 

medvetenhet hos förskolepedagogerna där frågor som bjuder in till att reflektera över 

det naturvetenskapliga fenomenet tas förskolebarnens lärande vidare. Säljö (2014) 

beskriver i sin tur att i pragmatismen anses teori och praktik höra oupplösligt samman i 

undervisningen. Det kan ske genom att förskolepedagogerna ställer medvetna frågor om 

det som i praktiken sker för att på så sätt koppla det till ett teoretiskt lärande.  

 

När experimenthäftet var framtaget så presenterades det för förskolepedagogerna. Vi 

förklarade att det var förskolepedagogerna som fick avgöra hur, när och hur ofta de 

skulle arbeta utifrån experimenthäftet. Vi uttryckte däremot en önskan om att de 

regelbundet och systematiskt skulle arbeta med experimenthäftet under de fem 

veckorna. Arbetet kunde ske genom att pröva flera av experimenten eller genom att 

bygga vidare på ett experiment. Att arbeta vidare med lärandet kan kopplas till 

utvecklingspedagogiken, då Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver att 

tidigare erfarenheter anses ligga till grund för ett fortsatt lärande. Genom nya 

erfarenheter kan förskolebarnen skapa nya dimensioner och utmana sina kunskaper 

vidare. Johansson och Pramling Samuelsson anser även att det är grundläggande för 

lärandet att variera lärandets objekt. Det kan ske genom att visa på olika sätt att tänka, 

ta fram nya nivåer av lärandet och att variera ett och samma lärande (a.a.). Under 

aktionen skedde dock endast en planerad aktivitet utifrån experimenthäftet, det i motsats 

till hur utvecklingspedagogiken ser på hur ett lärande bör bedrivas. 

 

7.3 Aktionens utgång 

Förskolepedagogerna beskriver att de fått positiva upplevelser kring aktionens process. 

Att ha ett färdigt material upplevde förskolepedagogerna gav dem stöd i fysik- och 

kemiundervisningen. Det genom de konkreta beskrivningarna som beskrev vad och hur 

det naturvetenskapliga fenomenet skulle läras ut. Enligt Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) är det väsentligt att förskolepedagogen är medveten om 

lärandets akt och lärandet objekt som beskriver vad förskolebarnen ska lära sig och hur 

det ska ske. Det eftersom det annars saknas ett konkret mål och en tydlig struktur som är 

betydelsefulla delar för att undervisningen ska leda till ett djupare lärande. Men också 

för att det ska uppstå ett metakognitivt lärande, att barnen reflekterar kring sitt eget 

lärande.  

 

Experimenthäftets utformning med en framsida och baksida upplevde 

förskolepedagogerna som positivt. Förskolepedagogerna upplevde då att de ställde färre 

ledande frågor till barnen. Att förskolepedagogerna ser en fördel med avsaknaden av 

lärandets objekt skiljer sig från utvecklingspedagogikens grundpelare för hur lärandet 

bör planeras och genomföras. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

beskriver hur lärandets objekt är betydelsefullt för att skapa ett djupare förståelse hos 

barnen (a.a.). Har förskolepedagogerna då inget syfte eller mål med det som ska läras ut 

skapar det en ovisshet för förskolebarnen i undervisningen.  

 

Att använda sig av experiment i fysik- och kemiundervisningen upplevde 

förskolepedagogerna ledde till att förskolebarnen utvecklade sin begreppsuppfattning. 

Det skedde genom att förskolebarnen kunde koppla sina gamla erfarenheter till sina nya 

och på så sätt få en förståelse. Det kan kopplas till Säljös (2014) beskrivning av 
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pragmatismens synsätt på lärande, där praktiska erfarenheter kompletterar teoretiskt 

vetande och på så sätt skapar ett sammanhang (a.a.). Det i likhet med 

förskolepedagogernas upplevelser av förskolebarnens lärande i aktionen. 

Förskolepedagogerna beskriver hur förskolebarnens uppfattningar av ordet smälta nu 

kunde sättas i sitt sammanhang med hjälp av ett praktiskt experiment och på så sätt 

utvecklas till en begreppsuppfattning. Hur förskolebarnen utvecklade sin 

begreppsuppfattning kan även ses utifrån utvecklingspedagogiken, där Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) anser att kunskaper skapas genom att nya erfarenheter 

byggs på utifrån tidigare erfarenheter (a.a.). Förskolebarnens tidigare erfarenheter av 

aggregationstillstånd upplevde förskolepedagogerna bestod av att de fått höra ordet 

smälta i samband med att vuxna lagt in varor i frysen för att de inte skulle smälta. På så 

sätt kopplade förskolebarnen ihop ordet smälta med frysen. När sedan experimenten 

tillsammans med förskolepedagogernas förklaringar konkretiserade vad ordet smälta var 

kompletterades tidigare erfarenheter med nya och på så sätt skedde ett lärande. 

 

Förskolepedagogerna upplevde även att experimenten bidrog till att förskolebarnen 

skapade sig en grund för ett fortsatt lärande i fysik- och kemi. Det i likhet med 

Johansson och Pramling Samuelssons (2007) syn på att ett fortsatt lärande ska bygga på 

tidigare erfarenheter för att lärandet ska ske optimalt. Tillägnar sig förskolebarnen 

erfarenheter att relatera till redan i förskolan kommer därmed den framtida fysik- och 

kemiundervisningen att underlättas. Vidare beskriver Säljö (2014) att det är väsentligt i 

pragmatismen att lärandet inte bygger på en inmatning av teoretisk information, då det 

försvårar förskolebarnens förståelse. För att ett optimalt lärande ska ske måste det 

teoretiska sättas i ett sammanhang i praktiken. Med hjälp av praktiska experiment kunde 

därmed de teoretiska kunskaperna sättas i sitt sammanhang och bidra till ett fortsatt 

lärande. 

 

Förskolepedagogerna upplevde även en problematik under aktionen. Problematiken 

bestod av bland annat tidsbrist och en stor barngrupp. Nylund, Sandback, Wilhelmsson 

och Rönnerman (2010) beskriver att för att en aktionsforskning ska kunna bedrivas är 

det väsentligt att verksamheten får organisatoriska förutsättningar från förskolechefen. 

Förutsättningarna kan bland annat bestå av avsatt reflektionstid för att kunna bedriva 

aktionsforskningens reflekterande process (a.a.). Förskolepedagogerna beskriver dock 

att de upplevde att deras ovana vid materialet, i det här fallet experimenthäftet, gjorde 

att de inte arbetade regelbundet med det. Utifrån sina tidigare upplevelser och 

erfarenheter reflekterar förskolepedagogerna över att en vana hos dem gör att de arbetar 

oftare utifrån ett material. Elin (se s. 28) uttrycker det med “Ju mer man gör nånting 

desto mer säker blir man ju”. Det kan kopplas till Nylund, Sandback, Wilhelmsson och 

Rönnermans (2010) beskrivningar att det tar tid att förändra en verksamhet på djupet. 

Aktionen kan flertalet gånger behöva upprepas och problematiseras för att bli en del av 

verksamheten. För att det ska vara möjligt krävs det ett engagemang från 

förskolepedagogernas sida (a.a.). Vilket kan ses som problematiskt i studiens fall då 

arbetslaget bestod av mestadels vikarier med kortvariga tjänster. 
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 

Under rubriken diskuteras det vad studiens resultat kan bero på och vilka konsekvenser 

det kan få i förskolans verksamhet. Det diskuteras även hur valet av metod påverkat 

studiens utgång. Slutligen presenteras våra slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

  

8.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att tillsammans med några förskolepedagoger utveckla 

verksamhetens fysik- och kemiundervisning. I likhet med den tidigare forskningen som 

har visat att det sällan sker ett naturvetenskapligt arbete i förskolan (Tu 2006) hade inget 

aktivt arbete med fysik och kemi bedrivits på den berörda avdelningen. Förskolebarnen 

hade främst fått upptäcka de naturvetenskapliga fenomenen självständigt genom leken, 

exempelvis med klossar. Hamlin och Wisneski (2012) beskriver dock hur sinnliga 

observationer i leken utvecklar ett naturvetenskapligt lärande (a.a.). Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) förklarar att barnen lär i leken. Leken och 

lärandet beskrivs oupplösligt höra samman och leken används på så sätt av barnen för 

att förstå dess omvärld (a.a.). Genom att i leken få uppleva naturvetenskapliga fenomen 

skulle därmed innebära att förskolebarnen tillägnade sig kunskaper kring 

naturvetenskap. 

  

Att enbart förlita sig på att ett naturvetenskapligt lärande ska ske i leken kan dock ses 

som problematiskt. Tus (2006) studie visar att ett naturvetenskapligt arbete i förskolan 

sällan bedrivs och att förskolepedagogerna varken väljer att samtala om innehållet eller 

befinna sig som stöd vid det naturvetenskapliga materialet på förskolan (a.a.). Att lämna 

förskolebarnen till sitt eget naturvetenskapliga lärande blir därför problematisk eftersom 

innehållet med klossar inte säkert åsyftar ett naturvetenskapligt lärande och därför kan 

förbises av förskolepedagogerna. Det krävs även att förskolepedagogerna är närvarande 

och fångar upp situationen för att ett naturvetenskapligt lärande ska kunna ske på ett så 

berikande sätt som möjligt. Sikider och Fleer (2014) beskriver att lärandet förstärks och 

får ett meningsfullt sammanhang när en vuxen finns med och stödjer och utmanar 

förskolebarnen i sitt lärande. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

beskriver vikten av medvetna förskolepedagoger. Är inte förskolepedagogerna 

medvetna om lärandets objekt och lärandets akt skapas inget tydligt mål i 

undervisningen som kan föra barnens lärande vidare. Att se till lärandet anser dock inte 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) innebär att leken förbises, då leken 

och lärandet beskrivs som synonymer i de yngsta förskolebarnens lärande.  

 

Att ett naturvetenskapligt arbete i förskolan inte aktivt bedrivs antyder 

förskolepedagogerna beror på verksamhetens arbetssätt med prioriteringsmål. Vidare 

uttrycker dock förskolepedagogerna en önskan om fortbildningar, vilken skulle kunna 

tolkas som en osäkerhet kring det naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Tidigare 

forskning har visat att förskolepedagoger ofta känner sig osäkra på sina 

naturvetenskapliga kunskaper och därför väljer att inte arbeta med ett naturvetenskapligt 

innehåll i förskolan (Spektor-Levy, Baruch och Mevarech 2013). Mest osäkra kände sig 

förskolepedagogerna i verksamheten med de yngsta åldrarna, där det anses som 

problematiskt att planera ett ålderslämpligt lärande (Andersson & Gullberg 2014). 

Liknande resultat framkommer i vår studie då några av förskolepedagogerna uttrycker 

en osäkerhet till förskolebarnens låga ålder. De beskriver att de inte vet hur ett 

naturvetenskapligt lärande ska bedrivas med de yngsta förskolebarnen.  
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För att utveckla verksamhetens fysik- och kemiundervisning uttryckte 

förskolepedagogerna en önskan om att det fortsatta arbetet i fysik och kemi skulle 

beröra experiment. Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) beskriver att den 

naturvetenskapliga inlärningen kan ske både praktiskt och teoretiskt. Den praktiska 

inlärningen består av experiment och observationer (a.a.). Att förskolepedagogerna 

önskade att arbeta med fysik och kemi med hjälp av experiment är därmed inget 

uppseendeväckande, utan snarare en vedertagen metod som ofta används i den 

naturvetenskapliga undervisningen.  

 

För att utveckla fysik- och kemiundervisningen med hjälp av experiment valde vi att 

utveckla ett experimenthäfte. Förskolepedagogerna beskrev dock en motstridighet i hur 

de önskade att experimenthäftet skulle utformas. De beskrev hur de ville ha konkreta 

förklaringar för att på så sätt tydliggöra lärandets objekt och lärandets akt. För att sedan 

även önska att lärandets objekt skulle döljas genom att uttrycka en önskan om att få 

upptäcka naturvetenskapen tillsammans med förskolebarnen. Att inte vara medveten om 

lärandets objekt problematiseras i Thulins (2011) studie som visar på att de 

naturvetenskapliga aktiviteterna oftast inte innehöll det naturvetenskapliga innehållet de 

var avsedda att beröra. Vilket resulterade i att förskolebarnen inte tillägnade sig det 

naturvetenskapliga lärandet aktiviteten var avsedd att lära ut (a.a.). Hade 

förskolepedagogerna varit medvetna om lärandets objekt och lärandets akt hade 

aktiviteterna troligare syftat till det innehåll de var avsedda att beröra.  

 

Att förskolepedagogerna såg det som positivt med att inte vara medvetna om lärandets 

objekt beror på att förskolepedagogerna upplevde att de då ställde färre ledande frågor 

till förskolebarnen. Det kan ställas i förhållande till Thulin (2011) som problematiserar 

de frågor som ställs till barnen i naturvetenskapsundervisningen. Hennes studie visade 

att de frågor förskolepedagogerna oftast ställer till förskolebarnen är motfrågor på 

barnens frågor om det som sker i naturvetenskapsundervisningen. Thulin ansåg att på så 

sätt lämnades förskolebarnen åt sitt eget lärande, vilket snarare resulterade till fler 

frågor än en förståelse för naturvetenskapen (a.a.). Vi frågor oss därför vilka frågor som 

ställdes under experimentet. Hade förskolepedagogerna tagit del av de medskickade 

exemplen på frågor och på så sätt skapat sig en förståelse kring de frågor som bör ställas 

under aktiviteten bör det inte ha inneburit ett problem att förskolepedagogerna inte 

kände till lärandets objekt. Det eftersom förskolepedagogerna då genom relevanta 

frågor ändå kunnat ta barnens lärande vidare. Ställde förskolepedagogerna däremot 

motfrågor på förskolebarnens frågor för att de själva inte kunde besvara frågorna borde 

inte experimenthäftet utformats med en framsida och baksida. Vi kan inte besvara 

frågorna på grund av valet av datainsamlingsmetod. För att kunna det hade 

datainsamlingen behövt kompletteras med observationer.  

  

Vidare tyder studien på att förskolepedagogerna upplevde experiment som en givande 

metod i fysik- och kemiundervisningen i förskolan. Att använda sig av experiment 

upplevde förskolepedagogerna bidrog till att förskolebarnen fick bilda sig erfarenheter 

kring hur naturvetenskapliga fenomen verkar. Att få uppleva de naturvetenskapliga 

fenomenen redan i tidig ålder ansåg förskolepedagogerna i sin tur ledde till grunden för 

det livslånga lärandet och att ett intresse för naturvetenskap kunde väckas. Thulin 

(2011) beskriver att förskolans uppdrag i naturvetenskapsundervisningen är att bidra till 

det livslånga lärandet genom att ett intresse inför framtiden väcks (a.a.). Synen på hur 

det livslånga lärandet grundläggs kan kopplas till Johansson och Pramling Samuelssons 

(2007) beskrivningar av hur tidigare erfarenheter ligger till grund för det fortsatta 

lärandet. På så sätt kan förståelsen tas till nya dimensioner och utmaningar.  
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Studien visade dock inte på att förskolepedagogerna upplevde att förskolebarnen 

utvecklade de förmågor som Roth och Roychoudhury (1993) beskriver att 

förskolebarnen med hjälp av experiment kan utveckla, till exempel analysera, formulera 

hypoteser och planera (a.a.). Det beror förmodligen på studiens tidsbegränsning. Vid en 

längre pågående studie hade förmodligen fler fördelar och nackdelar med experiment 

som metod kunnat fastställas, eftersom förskolepedagogerna dels hunnit arbeta mer med 

materialet och dels för att en utveckling av kunskaper är svår att påvisa i förskolans 

verksamhet efter en så kort tid. För att en förändring ska ske i verksamheten anser även 

Nylund, Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman (2010) att det krävs tid.  

 

Vidare upplevde förskolepedagogerna att experimenten gjorde att de kunde förklara 

abstrakta fenomen för förskolebarnen. Det i likhet med Kirschner och Meesters (1988) 

studie som beskriver hur formella laborationer syftar till att bekräfta naturvetenskapens 

lagar, principer, begrepp och fakta. Att använda sig av konkretiseringar av abstrakta 

fenomen beskriver Säljö (2014) är en grundpelare i pragmatismen där learning by doing 

är utgångspunkten. Sker inte lärandet i ett meningsfullt sammanhang anses inte barnen 

tar till sig kunskapen, utan endast memorera en tillfällig information. 

 

En intressant aspekt att uppmärksamma är dock hur förskolepedagogerna upplevde att 

experimenten bidrog till förskolebarnens begreppsinlärning. Det kan ställas i 

förhållande till Andersson och Gullberg (2014) som anser att en begreppsinlärning i 

förskolan ofta innebär en felaktig begreppsinlärning på grund av förskolepedagogernas 

bristande ämneskunskaper och därför bör undvikas (a.a.). Förskolepedagogerna i 

studien beskriver däremot hur ett konkret experiment med förskolepedagogernas stöd 

gjorde att förskolebarnen kunde få en uppfattning av ett ord och på så sätt kunde en 

begreppsinlärning ske. Det i likhet med Säljös (2014) beskrivning av att språk och 

kommunikation är grunden i lärandet, eftersom människan lär av varandra (a.a.). Att 

reflektera över är dock det Andersson och Gullberg beskriver; skedde en korrekt 

begreppsinlärning? Var förskolepedagogerna så pass inlästa på materialet att de kunde 

ge det korrekta svaret och förklaringen? På grund av studiens datainsamlingsmetod kan 

vi återigen inte svara på det, men det är en intressant faktor att reflektera kring. 

 

Under aktionen upplevde förskolepedagogerna att arbetet med fysik och kemi 

försvårades på grund av stora barngrupper och tidsbrist. För att kunna bedriva en 

aktionsforskning beskriver Nylund, Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman (2010) att 

det är väsentligt att verksamheten får organisatoriska förutsättningar från förskolechefen 

(a.a.). Förskolepedagogerna resonerar dock att de upplevde att deras ovana vid 

experimenthäftet gjorde att de inte arbetade regelbundet med det. Nylund, Sandback, 

Wilhelmsson och Rönnermans (2010) beskrivningar att det tar tid att förändra en 

verksamhet på djupet (a.a.). Intressant att resonera kring är därför hur dessa faktorer 

påverkade aktionens utgång. Hade studien bedrivits under en längre tid hade 

förskolepedagogerna fått möjlighet att skaffa sig en vana av materialet. Hade 

förskolepedagogerna använt experimenthäftet mer då? Eller hade fortfarande de 

påverkande yttre faktorerna fått sätta gränsen för vad förskolepedagogerna arbetat med?  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att förskolepedagogerna upplevde experiment 

som en givande metod i fysik- och kemiundervisningen i förskolan. 

Förskolepedagogerna upplevde att det bidrog till att förskolebarnen kunde bilda sig 

värdefulla naturvetenskapliga erfarenheter inför framtiden. Förskolepedagogerna 

upplevde dock hur en stor barngrupp och tidsbrist försvårade och kanske till och med 
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omöjliggjorde arbetet med fysik och kemi under aktionen. Studiens utgång blir därmed 

att trots en fungerande metod blir det ändå slutligen ofta verksamhetens förutsättningar 

som avgör om arbetet utförs eller ej. Avslutningsvis går det därför att konstatera att 

studiens syfte med att utveckla verksamhetens fysik- och kemiundervisning inte 

uppfylldes eftersom yttre faktorer gjorde att förskolepedagogerna inte hade möjlighet att 

bedriva en fysik- och kemiundervisning under aktionens gång. Däremot har studien 

bidragit till att visa på en metod för hur fysik- och kemiundervisningen i förskolan 

skulle kunna bedrivas. 

  

8.2 Metoddiskussion 

Studien utgick från en aktionsforskningsinspirerad ansats med semistrukturerade 

gruppintervjuer som datainsamlingsmetod. Under studiens process har vi dock fått 

ändra både datainsamlingsmetod och syfte. När forskningsplanen fastställdes för hur 

studien skulle genomföras var vår tanke att genomföra aktionen under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där även vi hade deltagit. Tanken var att 

dokumentera processen med hjälp av observationer och kompletterande intervjuer, där 

syftet var att få reda på huruvida experiment var en givande metod med de yngsta 

förskolebarnens (1–3 år) naturvetenskapliga lärande. På grund av tidsmässiga skäl fick 

vi ändra studiens datainsamlingsmetod och istället beslutade vi oss för att enbart 

använda semistrukturerade gruppintervjuer. När vi transkriberat intervjuerna och skrivit 

fram resultatet konstaterade vi dock att vi inte fått svar på vårt dåvarande syfte med att 

undersöka huruvida experiment var en givande metod med de yngsta förskolebarnens 

lärande. Åter igen på grund av tidsmässiga skäl valde vi att ändra vårt syfte och istället 

undersöka hur en utveckling av verksamhetens fysik- och kemiundervisning kunde ske, 

det istället för att göra om datainsamlingen. Nedan kommer en diskussion om vad våra 

ändrade val kom att innebära för studiens utgång. 

  

Vårt ursprungliga syfte med studien var att undersöka om experiment var en givande 

metod i arbetet med de yngsta förskolebarnen. För att kunna samla in data hade vi 

beslutat oss för att delta i aktionen och genom observationer samt kompletterande 

intervjuer med förskolepedagogerna dokumentera resultatet. På grund av tidsmässiga 

skäl valde vi dock att istället enbart använda oss av intervjuer där förskolepedagogerna 

skulle beskriva deras uppfattningar kring förskolebarnens naturvetenskapliga lärande. I 

och med att vi valde att ändra datainsamlingsmetod från en deltagande aktion i form av 

intervjuer och observationer till att endast använda oss av semistrukturerade 

gruppintervjuer innebar det att vi förlorade barnen i vår studie. Intervjufrågorna vi 

formulerat svarade inte på hur experiment varit som metod med de yngsta 

förskolebarnens lärande, istället visade resultatet hur förskolepedagogerna upplevt 

experiment som metod. För att kunna svara på vårt ursprungliga syfte har vi konstaterat 

att den lämpligaste datainsamlingsmetoden hade varit att hålla fast vid deltagande 

observationer med kompletterande intervjuer från förskolepedagogerna. I förhållande 

till den metoden vi valde att använda oss av, intervjuer, hade även mer barnorienterade 

frågor kunnat ställas till förskolepedagogerna. Då hade vi förmodligen fått ett resultat 

som speglat studiens dåvarande syfte, även om det inte varit lika rikt som med 

observationer. Att använda sig av semistrukturerade gruppintervjuer var i övrigt en 

givande datainsamlingsmetod för det nuvarande syftet. Precis som Denscombe (2016) 

beskriver kunde en gruppkaraktär fångas där förskolepedagogerna kompletterade och 

fyllde på varandras svar. Med metoden fångade vi på så sätt den gruppkaraktär vi 

strävade efter. 
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Valet av att enbart ha en deltagande avdelning i studien resulterade i att aktionen fick en 

knapphändig utgång då arbetslaget enbart genomförde ett experiment en gång. För att få 

ett rikare resultat hade det varit en fördel att ha minst en deltagande avdelning till. Det 

hade gjort att studien fått ett trovärdigare och tillförlitligare resultat. På grund av den 

aktionsforskningsinspirerade ansatsen och tidsbegränsningen valde vi att enbart 

använda oss av ett deltagande arbetslag. Vi kontaktade en förskolechef och beskrev vår 

studie och blev rekommenderade en avdelning som bekräftade sitt intresse. Utifrån 

dessa omständigheterna kan vi försvara vårt val av endast en deltagande avdelning med 

att vi ansåg oss ha fångat en intresserad avdelning med förutsättningar för att delta, men 

så var inte fallet. Arbetslaget var intresserade av vår studie, men hade inte 

förutsättningar för att delta. Avdelningen hade vid tillfället av studien flera yttre faktorer 

som missgynnade utgången och som inte förskolepedagogerna kunde påverka. De 

bestod av sjukskrivningar, uppsägningar, tidsbrist och en stor barngrupp. Hade en 

avdelning utan flera inverkande faktorer deltagit hade vi förmodligen kunnat få en 

trovärdigare och tillförlitligare datainsamling då avdelningen haft möjlighet att 

genomföra experimenten flera gånger. På så sätt hade aktionen lett till en mer trovärdig 

och tillförlitlig utgång.  

 

I och med att vi ändrade syfte från att undersöka om experiment var en givande metod i 

fysik- och kemiundervisningen till att undersöka hur verksamhetens fysik- och 

kemiundervisning skulle kunna utvecklas fick vi även en mer lämpad datainsamling för 

studiens resultat. Det eftersom intervjuerna nu fångade den nya undersökningsgruppens, 

förskolepedagogernas, åsikter och tankar kring studiens process och utgång. Hade vi 

behållit vårt tidigare syfte hade vi inte genom att fråga förskolepedagogerna kunnat 

synliggöra förskolebarnens upplevelser, eftersom vi tillfrågade förskolepedagogerna 

istället för barnen. Vi hade fått ett resultat kring förskolepedagogernas barnperspektiv, 

istället för barnens perspektiv.  

 

Vi resonerade även en period kring att istället undersöka enbart förskolepedagogernas 

syn på experiment som metod i fysik- och kemiundervisningen i förskolan, eftersom 

vårt resultat visade förskolepedagogernas upplevelser. Studiens 

aktionsforskningsinspirerade ansats gjorde dock att vi valde bort det alternativet, 

eftersom förarbetet och utvecklandet av experimenthäftet då kunnat ifrågasättas för vad 

dessa delar tillförde för resultatet. Vi ansåg då att för studiens syfte hade blivit orelevant 

att göra en förstudie då den inte berikat studiens resultat. Utvecklandet av 

experimenthäftet hade dock fyllt ett syfte. Förskolepedagogerna beskriver att om det 

saknas materiel i förskolan blir ofta aktiviteten inte av (se, s. 28). Hade vi således bara 

valt att genomföra en semistrukturerad gruppintervju utan ett utlämnat experimenthäfte 

finns möjligheten att förskolepedagogerna inte kunnat svara på våra intervjufrågor, 

eftersom inget genomförande hade blivit av när de även behövt söka upp experimenten 

själva. Studien hade dock fått en förändrad karaktär om delar av förarbetet tagits bort 

och i och med det hade inte studien längre haft en aktionsforskningsinspirerad ansats. 

Vilket hade gjort att det mesta av vårt förarbete gått förlorat. 

  

Slutligen kan ett kort tillägg göras om vårt val av att enbart använda oss av ett 

inspelningsinstrument under den första intervjun. Trots påläsning och 

rekommendationer av att använda sig av minst två inspelningsinstrument vid intervjuer 

använde vi oss enbart av ett inspelningsinstrument. När vi sedan skulle transkribera 

intervjun upptäckte vi att inspelningen stängt av sig efter halva tiden. Det resulterade i 

att vi fick komplettera resultatet med en mejlkonversation kring de sista 

intervjufrågorna. Det gjorde att viss empiri gick förlorad. Vi lärde av vårt misstag och 
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vid den andra intervjun använde vi oss av tre inspelningsinstrument. På så sätt undvek 

vi att gå miste om insamlad data som vid den första intervjun. 

  

8.3 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

På grund av omständigheterna blev inte vår studie vad vi tänkt oss från början. Av den 

anledningen anser vi att det vore intressant att studera hur ett naturvetenskapligt lärande 

i fysik och kemi för de yngsta förskolebarnen (1–3 år) skulle kunna bedrivas. Att 

studera det området styrks av vår studies resultat som visat på att några av 

förskolepedagogerna uttrycker en utmaning med att planera ålderslämpliga aktiviteter 

för de yngsta förskolebarnen. En glädjande utgång vore därför om den fortsatta 

forskningen i sin tur kunde leda till en metodbok som beskriver möjliga arbetssätt och 

de yngsta förskolebarnens naturvetenskapliga förmågor. Vilket också är något som vi 

har sett behov av under studiens gång, både i verksamheten och när vi själva skulle 

införskaffa oss kunskaper kring de yngsta förskolebarnens naturvetenskapliga lärande. 

 

I förhållande till studiens utgång som visade på att trots förskolepedagogerna upplevde 

en metod, i det här fallet experiment, som givande ur flera aspekter förhindrades arbetet 

med ämnet på grund av yttre faktorer. Av den anledningen vore en intressant fortsatt 

forskning hur pedagoger i förskolans verksamhet kan och bör arbeta, inte bara i 

naturvetenskapen, för att ta sig förbi de upplevda svårigheterna och utmaningarna. 

Förskolan har trots allt en läroplan som ska följas, därför måste strategier för hur arbetet 

ska bedrivas tas fram.  
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I 

Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Annelie Ohlsson och Felix Tedborg och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Under vår sista termin ska vi 

skriva ett självständigt arbete. Syftet med vårt studie är att pröva och utvärdera om 

experiment är en givande metod i det naturvetenskapliga arbetet med de yngsta 

förskolebarnen (upp till tre år). Experimenten berör främst fysik och kemi då tidigare 

forskning har visat att dessa ämnen ofta hamnar i skymundan för biologin. 

 

Vi hoppas och undrar om ni skulle vara intresserade av att delta i vår studie. Det skulle i 

så fall innebära att ni som arbetslag deltar i två intervjuer och ett experiment. Den första 

intervjun är en nulägesanalys och syftar till att få reda på ert arbete med fysik och kemi 

samt vilka eventuella utmaningar ni upplevt i det arbetet. Utifrån era svar kommer vi 

föreslå några (cirka 3-6) olika experiment. Ni väljer ett eller flera av experimenten och 

genomför det utifrån de riktlinjer vi kommer att förse er med. Efteråt kommer vi 

återigen att genomföra en intervju, men nu för att ta reda på era erfarenheter efter att ha 

genomfört experimentet.  

 

Intervjuerna tar cirka 30–45 minuter. Vid intervjuerna tar vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och 

att ni har rätt att avbryta intervjuerna och ert deltagande närsomhelst. Era svar kommer 

även att behandlas anonymt och resultatet kommer enbart att användas i vår studie.  

 

 

Har ni några ytterligare frågor kontakta: 

 

Annelie Ohlsson  07******** ao222pn@student.lnu.se 

Felix Tedborg 07********  ft222ch@student.lnu.se 

 

 

Tack på förhand! 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide – Första intervjun 

 

1) Hur har ni arbetat med fysik och kemi? 

 

2) Har ni upplevt någon utmaning i det arbetet? 

 

3) När har utmaningen i så fall uppstått? 

 

4) Vilket stöd skulle ni vilja ha i arbetet med fysik och kemi? 

 

5) Hur skulle ni vilja få det stödet? 

 

6) Hur skulle ni vilja arbeta med fysik och kemi? 

 

7) Har ni något ni känner att ni vill tillägga? 

  



  
 

III 

Bilaga 3 Intervjuguide – Andra intervjun 

 

1) Vilket eller vilka experiment genomförde ni? 

 

2) Hur uppfattade ni att experimenten var som metod i fysik- och kemiundervisningen 

med de yngsta barnen? 

 

3) Hur bidrog experimenten till de yngsta barnens lärande inom fysik och kemi? 

 

4) Skulle ni vilja fortsätta att arbeta med fysik och kemi med hjälp av experimenten? 

Varför/varför inte skulle ni vilja fortsätta att arbeta med experimenten? 

 

5) Upplevde ni samma utmaningar med experimenten som ni upplevt tidigare i arbetet 

med fysik och kemi? Vilka var i så fall dessa? 

 

6) Upplevde ni att utformningen av experimenten gav er stöd i arbetet? Hur gav det er i 

så fall stöd? 

 

7) Fanns det något ni saknade i utformningen av experimenten? I så fall vad? 

 

8) Har ni något ni känner att ni vill tillägga? 



  
 

I 

Bilaga 4 Förskolans lilla experimenthandbok 

 

 

 

Förskolans lilla 

experimenthandbok 
  



  
 

II 

Förord 

Tidigare forskning har visat att flera förskolepedagoger upplever en utmaning i 

naturvetenskapsundervisningen med de yngsta barnen (upp till tre år) i förskolan. 

Det gäller främst inom ämnena fysik och kemi. Med det i åtanke har följande 

experiment framtagits med syftet att ge förskolepedagogerna ett hjälpmedel för att 

kunna bedriva fysik- och kemiundervisning i förskolans verksamhet med de 

yngsta förskolebarnen. Materialet är riktat till förskolepedagoger som stöd till det 

arbete som redan utförs i förskolan. 

 

Naturvetenskapsundervisning i de yngre åldrarna handlar i första hand inte om att 

lära sig begrepp eller att förstå fenomenet i fråga, utan om att barnen ska få ett 

intresse av naturvetenskap. Genom att barnen får ett intresse och erfarenheter att 

relatera till skapas bättre förutsättningar för ett framtida lärande. Forskning har 

visat att barn lär sig genom att med sina sinnen utforska och undersöka, både 

själva och tillsammans med andra. Det stärks när förskolepedagoger vägleder och 

ställer relevanta frågor kring de olika fenomen som uppstår. Experimenten i 

experimenthäftet är ämnade att låta barnen se, känna, undersöka och fascineras av 

fysiken och kemin samtidigt som en förskolepedagog sitter med, vägleder och 

upptäcker tillsammans med barnen. Utomstående personer som vill använda sig 

av experimenthäftet är välkomna att göra det.  

 

Annelie Ohlsson och Felix Tedborg 

Förskollärarstudenter, Linnéuniversitetet Växjö   



  
 

III 

Tips på frågor under experimenten 

 

Frågor är ett bra sätt att tillsammans med barnet se och upptäcka naturvetenskap. 

När ni ställer frågor till barnet är det dock väsentligt att tänka på hur frågorna 

ställs. Genom rätt frågor kan barnet uppmuntras att undersöka vidare och 

uppmärksamma naturvetenskapliga fenomen. Det kan göras med så kallade 

produktiva frågor. Nedan kommer exempel på olika sorters produktiva frågor. 

Materialet är hämtat från boken Göra naturvetenskap i förskolan: med fokus på 

kommunikation av Susanne Thulin 2015. Tänk på att inte besvara barnets frågor 

genom att ställa en motfråga av liknade karaktär tillbaka. Istället bör ni förklara 

fenomenet för barnet eller ställa produktiva frågor så barnet får upptäcka svaret 

självt. Vet ni inte svaret på frågorna så berätta för barnet att ni inte vet svaret, men 

att ni kan ta reda på det tillsammans.  

 

 

Uppmärksamhetsinriktade frågor 

Frågor som syftar till att uppmärksamma barnet kring ett visst innehåll. Exempel 

på frågor är Har ni sett? La ni märke till? och Vad ser ni? 

 

 

Mäta- och räknafrågor 

Frågor som uppmanar barnet till iakttagelser kring antal, storlek och frekvens. 

Exempel på frågor är Hur många? Hur långt? och Hur ofta? 

 

 



  
 

IV 

Jämförande frågor 

Frågor som liknar mäta- och räknafrågor men kräver mer av barnet för att svara 

på. Frågorna uppmuntrar barnet till att jämföra och syftar till att bringa ordning 

bland materialet. Exempel på frågor är Hur många av dessa är likadana? Vad är 

likt? och Vad är olikt? 

 

 

Handlingsinriktade frågor 

Frågor som syftar till ett vidare utforskande. Exempel på frågor är Vad händer om 

vi lägger is i varmt vatten? Vad händer med de olika föremålen i vattenbaljan? 

och Vad händer om vi målar vattenfärg på snö? 

 

 

Problempositionerade frågor 

Frågor som uppmuntrar barnet att lösa problem. Exempel på frågor är Kan ni 

finna ett sätt att smälta isen på? och Kan ni finna ett sätt att få en lerklump att 

flyta? 

 

 

Hur- och varförfrågor 

Frågor som uppmuntrar barnet till att resonera. Dessa frågor bör användas med 

försiktighet då de kan kräva ett svar av barnet. Exempel på frågor är Vad tror ni 

händer om man lägger vatten i frysen? och Vad tror ni händer om vi blandar 

varmt och kallt vatten? 

  



  
 

V 

Flyter det? 
 

Materiel: En större balja med vatten, ballonger fyllda med vatten och föremål i 

olika material, exempelvis plast, trä och metall. Föremålen bör vara ungefär lika 

stora. 

 

Så här gör du: Låt barnen undersöka vad som händer när de olika föremålen 

placeras i vattnet. Varför reagerar föremålen olika när de hamnar i vatten? 

Uppmärksamma barnen på att föremålen är lika stora, men att de väger olika 

mycket. 

 

 

 

  



  
 

VI 

Förklaring: 
 

Vad som undersöks: Förhållandet mellan flytkraft och olika materials densitet. 

 

Förklaring: Om föremål flyter eller inte i vatten beror på vattnets lyftkraft samt 

atomernas täthet i föremålet, så kallad densitet. Atomer är ett ämnes minsta 

byggsten och är vad allt material är uppbyggt av. Sänks ett föremål ner i vatten 

vill det tränga undan vattnet samtidigt som vattnets lyftkraft vill tränga upp 

föremålet ur vattnet. Man kan förklara det som att de slåss om utrymmet och det 

som avgör vem som vinner är densiteten. Om ett föremål har högre densitet än 

samma mängd vatten kommer föremålet att sjunka eftersom föremålet tränger 

undan vattnet. Har ett föremål däremot lägre densitet än samma mängd vatten 

kommer föremålet att flyta eftersom föremålet inte helt tränger undan vattnet. Om 

föremålet och vattnet har samma densitet kommer föremålet att “sväva” i vattnet. 
 
Utmana vidare: Ni har nu undersökt hur densitet påverkar ett föremåls 

flytförmåga. För att utmana vidare kan ni tillsammans med barnen upptäcka att 

vissa material alltid flyter eller sjunker oberoende av storlek. Till exempel 

använder ni järn kommer föremålet alltid att sjunka oberoende av storlek. 

Används däremot trä kommer föremålet att flyta oberoende av storlek. 

  



  
 

VII 

De luriga äggen 
 

Materiel: Ballonger, vatten och en bricka. 

 

Så här gör du: Fyll ballonger med vatten tillsammans med barnen. Låt barnen 

känna på ballongerna och konstatera att ballongerna är “mjuka”. Lägg ballongerna 

i frysen över natten och diskutera med barnen vad de tror kommer att hända med 

ballongerna. Ta fram ballongerna nästa dag och låt barnen känna. Hur känns 

ballongerna nu? Vad kan det bero på? Låt barnen ta bort ballongerna från äggen 

och upptäck vad som hänt. När barnen undersökt äggen klart låt dem ligga 

framme på en bricka. Vad har hänt med äggen efter en halvtimme? Nästa dag? 

Diskutera med barnen hur det kommer sig att äggen återigen blivit till vatten. 

Uppmärksamma barnen på temperaturen i rummet och i frysen.  

 

 

  



  
 

VIII 

Förklaring: 
 

Vad som undersöks: Aggregationstillstånd. Det vill säga hur vattnets molekyler 

beter sig i olika temperaturer och vad det resulterar i. 

 

Förklaring: Vattnet består av molekyler som rör sig. En molekyl är en samling av 

två eller flera atomer. Vid låg temperatur rör sig vattenmolekylerna långsamt och 

bildar på så sätt is eftersom de “klumpar ihop” sig. Ju varmare temperatur ju 

fortare rör sig vattenmolekylerna. I rumstemperatur bildas vatten. I ännu högre 

grader börjar vattnet koka och bildar vattenånga eftersom vattenmolekylerna rör 

sig så fort att de skjuts från varandra. 

 

Utmana vidare: Tidigare har ni undersökt hur ägget reagerar i kalla temperaturer 

och i rumstemperatur. För att utmana barnen vidare kan ni undersöka hur ägget 

reagerar i varma temperaturer, exempelvis vad händer om ägget värms upp i en 

kastrull. 

  



  
 

IX 

Måla på asfalt 
 

Materiel: En hink med vatten och penslar. 

 

Så här gör du: Ta med barnen ut en varm dag och låt dem måla på varm asfalt 

med vattnet. Vad händer med vattnet på den varma asfalten efter en stund? Jämför 

sedan vad som händer om man målar på kallare asfalt, exempelvis asfalt i 

skuggan. Måla ett sträck från den varma till den kalla asfalten och se vad som 

händer. Diskutera med barnen vad det kan bero på och uppmärksamma dem på 

asfaltens olika temperaturer. 

 

 

 

  



  
 

X 

Förklaring: 
 

Vad som undersöks: Aggregationstillstånd och vattnets förmåga att avdunsta i 

olika temperaturer. 

 

Förklaring: Vattnet på asfalten försvinner genom så kallad avdunstning. Vilket 

innebär att ett ämne, i det här fallet vatten, övergår från sin flytande form (vatten) 

till sin gasform (ånga). För att vatten ska kunna avdunsta krävs det energi. Energi 

kan utvinnas i form av det omgivande materialets värme och genom solens strålar. 

Asfalten som befinner sig i skuggan har lägre temperatur eftersom solens strålar 

inte når fram. Beroende på avsaknaden av värme att utvinna energi av avdunstar 

vattnet långsammare på den kalla asfalten än den varma asfalten. 

 

Utmana vidare: Ni har nu undersökt hur vatten avdunstar i olika temperaturer. 

För att utmana vidare kan ni undersöka hur olika material påverkar 

avdunstningen, exempelvis avdunstar vattnet lika fort på jord och på asfalt? 

  



  
 

XI 

Skuggfigurer 
 

Materiel: Du behöver en lampa, en vägg och ett mörkt rum. 

 

Så här gör du: Rikta lampan mot väggen från lite avstånd. Mellan lampan och 

väggen kan man sedan göra figurer med händerna, kroppen eller föremål. 

Uppmana barnen att göra olika slags figurer! Undersök med barnen vad som 

händer om man rör händerna eller föremålen närmre eller längre från lampan? 
 

 

 

  



  
 

XII 

Förklaring: 
 

Vad som undersöks: Ljusets färd och vad som händer när ljuset blockeras. 

 

Förklaring: När lampan tänds färdas ljuset från lampan ut i omgivningen. Om 

något hamnar mellan lampan och väggen hindras ljuset från att nå vissa delar av 

väggen och på så sätt bildas en skugga där ljusets strålar inte når fram. 

 
Utmana vidare: Ni har nu undersökt vad som händer när man blockerar ljusets 

färd. För att utmana vidare kan ni undersöka om det finns föremål som gör att 

väggen blir färgad, exempelvis färgat plast samt om det finns föremål som inte 

lämnar skuggor, exempelvis glas. 
  



  
 

XIII 

Oobleck 
 

Materiel: Stärkelse, exempelvis Maizena majsstärkelse eller potatismjöl, vatten, 

bunke att blanda i och något att blanda med. 

 

Så här gör du: Lägg 1 del vatten och 1,5–2 delar stärkelse i bunken och 

blanda. Om man vill kan ni tillsätta hushållsfärg. Lek med resultatet. Låt barnen 

undersöka vad som händer om man slår eller trycker på ooblecket? Vad händer 

om man håller det i handen? Vad händer om man studsar en boll på det? Lägg det 

på bordet och rita med fingrarna. Vad händer? 

 

Bra att veta: Oobleck går lätt att få bort om något har blivit kladdigt. Antingen 

använder man varmt vatten eller så kan man låta det stelna och sedan borsta bort 

det. 

  



  
 

XIV 

Förklaring: 
 

Vad som undersöks: Det som undersöks är en kemisk egenskap hos en vätska 

som bryter mot normen; att vätskors viskositet (hur trögflytande vätskan är) 

endast beror på temperaturen. 

 

Förklaring: Lätt förklarat är oobleck en vätska som blir hårdare ju mer man 

trycker på den eller rör i den. Vill man ha en mer avancerad förklaring behöver vi 

gå in på vätskors egenskaper: I en Newtonsk vätska förändras bara viskositeten 

(hur trögflytande vätskan är) av temperaturförändring. Hit hör exempelvis vatten 

och honung. Oobleck är dock en icke-Newtonsk vätska som får en högre 

viskositet (blir “tjockare”) när delar av vätskan förskjuts i förhållande till 

varandra. Ju mer vätskan förskjuts desto mer trögflytande blir den. Det händer på 

grund av att inte hela stärkelsen löser sig i vattnet utan lämnar mikroskopiska 

klumpar. Dessa klumpar är tyngre än vattnet och rör vätskan på sig hinner de bara 

med om det går långsamt. Går det för snabbt hinner de inte med utan fastnar i 

varandra vilket leder till att vätskan blir trögflytande. 

 

Utmana vidare: Ni har nu undersökt en vätska som bryter mot normen. För att 

utmana barnens lärande vidare undersök fler vätskor, både de som håller sig inom 

normen och de som bryter mot den. Till exempel undersök om vatten blir stelare 

när ni rör i det. Vad händer om ni rör i ketchup? Ketchup är också en icke-

Newtonsk vätska. Den blir mer lättflytande ju fortare man rör i den (det är dock 

inte så tydligt). 
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