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Sammanfattning 

 
Bakgrund               
Förskolans arena erbjuder stora möjligheter till naturvetenskapliga upptäckter varje dag. 

Genom barnens nyfikenhet kan ögonblick fångas upp och bli till rika lärandemiljöer inom 

området. För att nå dit krävs ett tillåtande klimat där barnen uppmuntras att utforska sin 

närmiljö. Pedagogens roll är en viktig faktor där produkt och process kan kopplas samman 

till en meningsfull helhet och på så sätt nå det syfte som verksamheten eftersträvar. 

 

Syfte 
Jag vill studera hur förskolebarn agerar, reagerar och resonerar vid utforskandet av 

naturvetenskapliga experiment, specifikt inriktade på kemi. Mitt intresse riktar sig mot 

interaktionen och hur den yttrar sig mellan barnen, mellan barnen och det laborativa 

materialet samt mellan barnen och mig som deltagande observatör.  

 

Metod 
Forskningsmetoden har inspirerats utifrån etnografisk ansats, där jag som forskare har valt 

att vara aktiv på fältet genom att inta rollen som deltagande observatör. Nio barn har 

medverkat i studien, indelade i tre grupper utifrån respektive förskoleavdelningar. Under 

laborationerna har jag observerat barnens aktioner och spelat in de samtal som aktiviteten 

genererat.  

 

Resultat 
Resultatet visar en variation i förskolebarns sätt att agera, reagera och resonera vid 

utforskandet av naturvetenskapliga experiment. Detta synliggörs bland annat genom 

skillnaden i graden av intensitet hos varje enskilt barn. Gemensamt för alla barn tycks vara 

deras förmåga att helhjärtat gå in i utforskandet och på så sätt stänga ute intryck från 

omvärlden. Fantasi, kreativitet och nyfikenhet illustreras som i sin tur visar på hur glädjen 

infinner sig hos barnen vid utforskandet. 
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Förord 
Efter många timmar av läsande, reflekterande och skrivande har jag äntligen lyckats 

sammanställa mitt examensarbete. Det som från början kändes omöjligt har genom hårt 

arbete blivit verklighet. Nu när jag lägger ifrån mig pennan är det med en känsla av glädje 

och stolthet.  

 

Jag skulle vilja tacka min familj som så tålmodigt har låtit mig få fokusera på min studie. 

Det är många timmar ni har fått stå ut med en mamma/sambo som suttit instängd i ett rum 

belamrat med böcker och papper. Tusen kramar till er! 

 

Därefter vill jag tacka min handledare, Mikael Jensen, som hela tiden stöttat mig i mina 

tankar och ambitioner. Under studiens gång har du svarat på mina frågor och kommit med 

konkreta råd och idéer. Tusen tack! 

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till de barn, pedagoger och föräldrar som varit 

delaktiga i min studie. Utan er hade mitt examensarbete inte gått att genomföra. 
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Inledning 
Naturvetenskapliga fenomen finns och inträffar runtomkring oss i vår vardag. Vissa tar vi 

förgivna och andra förblir osynliga för oss genom ovetskapen om dess existens. På förskolan 

finns det rika möjligheter till naturvetenskapligt utforskande varje dag, där pedagogerna 

tillsammans med barnen kan upptäcka några av dessa fenomen. Utifrån egna erfarenheter 

handlar naturvetenskapen i förskolan ofta om fenomen som är knutna till biologi. Att hela 

naturvetenskapens bredd förekommer i förskolan är det inget tvivel om, det handlar bara om 

att den inte uppmärksammas. Min övertygelse är att kemi, fysik, och biologi skulle få ett 

helt annat utrymme i förskolan om kunskapen kring ämnena stärktes.  

 

Skolverket (2009a) har genom undersökningar fått fram resultat som indikerar på ett 

svalnande intresse för de naturvetenskapliga ämnena, främst bland ungdomar i de högre 

årskurserna. De ämnen som har lägst intressegrad visar sig vara kemi och fysik. Genom 

denna vetskap har därför åtgärder vidtagits, med direktiv från regeringen, för att vända på 

denna trend. Detta görs gällande genom Förslag till förtydliganden i läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2009b), samt kompetensutveckling (Skolverket 2009c) för lärare inom 

de lägre årskurserna.  

 

Mitt intresse för det naturvetenskapliga området blommade ut under kursen; Barnet, naturen 

och tekniken (del ur lärarprogrammet för förskolan, på Borås Högskola) och fick ytterligare 

gödning under min specialisering där jag fick möjligheten att stifta närmare bekantskap med 

delar ur Reggio Emilias filosofi. Genom dessa båda kurser har jag fått större insikt i min roll 

som pedagog och hur jag utifrån mitt förhållningssätt kan skapa berikande lärandemiljöer 

för barnen. Med nya kunskaper i ryggsäcken har jag blivit en alltmer medforskande pedagog 

som vågar utmana mig själv i arbetet tillsammans med barnen. Områden som jag tidigare 

var osäker inför känns inte längre så främmande utan tvärtom som en utmaning.  

 

Min tanke är att utföra en praxisnära studie kring förskolebarns möten med naturveten-

skapliga experiment, specifikt inriktade på kemi. Jag känner att det är av stor vikt att vi 

pedagoger introducerar och visar på naturvetenskapens bredd redan i förskolan. Genom att 

använda mig av Navets (Borås science center) framtagna material hoppas jag kunna visa på 

att det inte behöver vara svårt och krångligt med kemi.  

Syfte 
Jag vill studera hur barn agerar, reagerar och resonerar vid utforskandet av naturveten-

skapliga experiment som är specifikt inriktade på kemi. Mitt intresse riktar sig mot 

interaktionen och hur den yttrar sig mellan barnen, mellan barnen och det laborativa 

materialet samt mellan barnen och mig som deltagande observatör.  
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Bakgrund  
Skolverket (2009b, ss. 18-19) påtalar i sin redovisning Förslag till förtydliganden i 

läroplanen för förskolan, att det naturvetenskapliga området skall ges större utrymme 

genom tydligare mål att sträva emot. Meningen är att ett utforskande arbetssätt skall vara ett 

naturligt inslag redan när barnen är små och på så sätt öka medvetenheten kring ämnet. På 

vägen dit är det högst väsentligt att pedagogen besitter kunskapen i hur barn tänker och 

resonerar kring olika fenomen, för att utifrån det kunna ge individuella utmaningar på rätt 

nivå. Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001, s. 12) påvisar vikten av ett 

lustfyllt lärande där leken är central, vilken får ytterligare betydelse genom förslaget till 

förtydliganden i läroplanen. I min praxisnära studie kommer naturvetenskapen att utforskas 

på ett lekfullt sätt genom experiment. Min utgångspunkt i sökandet efter relevant litteratur 

har varit vad forskare skrivit om barns lärande och hur barn lär, kopplat till det 

naturvetenskapliga området. Jag har även sökt litteratur kring barns interaktion i grupp och 

hur jag som pedagog kan stimulera till barns lärande. 

 

I min studie vill jag lyfta fram förskolebarns möten med naturvetenskapliga experiment, 

specifikt inriktade på kemi. Den mest förekommande forskning som gjorts inom 

naturvetenskapen och barns lärande är hämtad från skolans värld och utmärkande för de 

högre åldrarna. Med min specifika inriktning mot kemi och laborationer i förskolan finns det 

således inte mycket vetenskaplig forskning att ta del av. Utgångsläget resulterar följaktligen 

i att jag kommer att lyfta fram en rapport som är utförd i en åttondeklass, men som jag ändå 

anser har starka kopplingar till min studie.  

 

Under följande rubriker presenteras ett urval av tidigare forskning som gjorts inom natur-

vetenskapen, kopplad till äldre och yngre barns lärande inom denna. Även naturvetenskapen 

som ämne och dess betydelse för barn synliggörs. Läroplanens strävansmål med anknytning 

till det naturvetenskapliga området lyfts fram, samt pedagogens roll för barnens kännedom 

inom ämnet. 

Äldre barns arbete med laborationer 
Hodson (i Högström, Ottander & Benckert 2009) påvisar vinsterna i att arbeta med labora-

tioner tillsammans med eleverna. Han menar att arbetssättet hjälper dem att använda 

vetenskaplig metod, vilket i sin tur ”enhance students´ interests, motivation, practical skills 

and problem solving abilities”(Högström et al. 2009, s. 506).  

 

Högström, Ottander och Benckert (2009) lyfter fram den differentierade och flexibla under-

visningen inom naturvetenskapen med en stark koppling till vardagen som den centrala 

utgångspunkten. Genom ett varierat material och möjligheter till framställning av hypoteser 

kan läraren fånga upp motivation och intressen hos eleverna. Forskarna ser interaktionen 

mellan lärare/elev som vanligt förekommande i jämförelse med interaktionen mellan 

elev/elev. Anledningen till detta kan vara att eleverna har svårt att själva upptäcka, reflektera 

kring och sätta ord på skeenden. De menar att lärarens roll är av stor betydelse då det gäller 

att uppmuntra elevernas egna tankestrategier, vars självförtroende ökar i takt med dessa. Här 

ligger också den stora utmaningen understryker Högström med flera. Lärare som visar ett 

tydligt syfte med aktiviteten fångar lättare elevernas uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till 

ett mer fokuserat arbete kring det lärande objektet. Uppgiften för läraren är även att fånga 

upp och vägleda de elever som hamnar på helt fel spår. Detta gör han/hon bäst genom att 

undvika att ge ”rätt” svar. Istället handlar det om att ställa frågor som sätter igång elevernas 

egna tankar kring nya strategier, exempelvis; Vad händer om ni gör så här? Forskarna ser 

även stora fördelar med att eleverna får veta vad det är som de skall titta efter i labora-
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tionerna. Denna vägvisning är viktig eftersom den ökar chansen att de skall göra nya 

upptäckter inom området.  

 

Genom kontinuerlig medverkan inom laborerande verksamhet ökar observationsförmågan 

enligt Högström med flera och därmed färdigheterna med att arbeta vetenskapligt. Det är 

också här den stora skillnaden visar sig mellan vetenskaplig undersökning i skolan och 

forskningen på fältet. Eleverna tilldelas färdiga frågor medan forskaren ute på fältet söker 

frågor genom observationer. Författarna påvisar också att det lustfyllda lärandet nås om 

eleverna får uppleva glädje i arbetet som de utför. Glädjen kommer i sin tur ifrån den grad 

av meningsfullhet som laborationen grundar sig på via kopplingen till det vardagliga livet.  

Yngre barn och naturvetenskap 
Helldén, Johnsson, Karlefors och Vikström (2010, ss. 12-14) pekar på att de tidigare 

upplevelserna har en stor betydelse för utvecklingen av den fortsatta förståelsen.  För att ge 

barnen bästa möjliga förutsättningar för ett fortsatt lärande är det därför viktigt att de får 

diskutera och reflektera kring sina tidigare upplevelser. Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godeé (2008, s. 24) lyfter fram betydelsen av den tidiga begreppsbildningen och 

hur den kan formas genom ett multimodalt lärande. De menar här att begreppen befästs då 

dessa får ingå i många olika sammanhang. För att nå detta naturvetenskapliga utforskande i 

förskolan så krävs det en tillåtande miljö understryker författarna. På så sätt kan det skapas 

naturliga övergångar från vardagsbegrepp till naturvetenskapliga begrepp. 

 

Elfström med flera (2008) visar på likheterna mellan vetenskaplig forskning och barnens 

undersökande metoder i förskolan. Barn observerar, upptäcker och utforskar med hjälp av 

alla sina sinnen. De använder fantasi och nyfikenhet för att komma vidare i sitt lärande. 

Bergnell (2010, s. 39) visar genom sin forskning hur barnens samspel föder nya idéer, vilket 

bidrar till ett fortsatt utforskande. Utifrån denna beskrivna process kan det dras paralleller 

till den vetenskapliga forskningen där nya frågor hela tiden kräver nya svar. Hon beskriver 

även i sin studie hur barnen helhjärtat går in i sin utforskande roll och därigenom stänger av 

skeenden som pågår i omgivningen runtomkring. Detta medför i sin tur att de inte är 

mottagliga för någon information i form av frågor eller instruktioner. Hur stor grad av 

intresse och intensitet som visar sig vid utforskandet varierar mellan olika barn menar 

Bergnell. Hon synliggör även hur interaktionen mellan barn/barn och barn/pedagog i 

sökandet efter uppmärksamhet och bekräftelse varierar stort. Barns sätt att tala om en 

upptäckt visar sig bland annat genom kroppsspråk eller utrop i form av ”Kolla!”, ”Titta här!” 

(Elfström et al. 2008, s. 20). Det är därför av stor vikt att pedagogerna som arbetar med 

barnen ser till att alla uppmärksammas genom att få komma till tals och på så sätt visar att 

allas tankar är lika viktiga (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). När pedagogen 

upprepar det barnet sagt blir det sagda tydligt för barnet självt samtidigt som det uppstår en 

känsla av bekräftelse menar Pramling Samuelsson (2011, i tryck).   

 

Leken spelar en oerhört viktig roll i barnets lärande. Thulin (2006, ss. 120-121) kan genom 

sin forskning visa på hur pedagogerna i förskolan använder leken som instrument för att 

styra barnets uppmärksamhet mot ett specifikt objekt. Här föds också möjligheten till ett 

deliberativt samtal där barnet dels ges utrymme att uttrycka sina tankar utefter sin egen 

erfarenhetsram och dels får uppleva lyssnandets viktiga aspekt i lärandet. Genom att barnen 

får höra olika tankar uppkomna utifrån skiljda perspektiv, får de också möjligheter att 

reflektera kring sina egna ställningstaganden. Detta kan i sin tur medföra att de ändrar de 

hypoteser som de från början tagit ställning för menar Dimenäs och Sträng Haraldsson 

(1996, s. 58). Författarna understryker att det är mångfalden av olika perspektiv som 

genererar ett reflexivt klimat, vilket i sin tur skapar goda möjligheter till utveckling hos varje 
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enskild individ. Det är vanligt förekommande att barn använder antropomorfistiska 

beskrivningar, när de skall förklara naturvetenskapliga fenomen (Helldén et al. 2010, ss. 17-

18). Författarna beskriver förfarandet som ett sätt att ge döda ting mänskliga egenskaper. 

Även metaforer används, bildliga framställningar, där tidigare erfarenheter blir en hjälp att 

överbrygga förståelsen till det nya. Skeenden i barnens omvärld blir på så sätt mer begripliga 

menar Pramling Samuelsson (2011, i tryck). Ofta handlar det om att barnen börjar leka med 

materialet. Thulins (2006, s. 99) forskning visar att även pedagogerna ofta använder inslag 

av antropomorfism. Hon ser användandet av antropomorfistiska inslag som ett sätt att locka 

barnens intresse mot ett specifikt objekt, vilket även kan kopplas ihop med den tidigare 

diskussionen kring leken. Samtidigt som hon ser uttryckssättets fördelar vill hon ändå påtala 

vikten av att inte ta för lätt på det lärandeobjekt som står i syfte att synliggöras. Hon ser i sin 

forskning en tendens till ytlig inlärning när det antropomorfistiska inslaget blir för rådande. 

Thulin vill här framhålla betydelsen av att pedagogerna vågar utmana barnen att gå mer på 

djupet i sitt utforskande.  

Varför naturvetenskap i förskolan? 
Sjöberg (2010, ss. 213) vill lyfta fram naturvetenskapen som en viktig del i vår 

allmänbildning. Han påvisar vikten av att introducera ämnet tidigt och på så sätt skapa goda 

förutsättningar för barnen att nå bred kompetens inom ämnet. Internationellt benämns dessa 

kunskaper och färdigheter som scientific literacy. Det handlar med andra ord om en förmåga 

att kunna orientera sig inom området, genom att förstå ämnet som produkt, process och 

vilken roll det spelar i samhället. Författaren delger oss fyra argument genom vilka han vill 

visa på det naturvetenskapliga ämnets betydelse:  

 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för 

yrke och utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att 

bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle. 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsikts-

bildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur.     

                                                                                                                 (ibid., s. 219) 

 

Sjöberg (2010, s. 236) ser det naturvetenskapliga ämnets potential där han menar att vi som 

arbetar med barn har goda möjligheter att lyfta in stora delar av läroplanens (Utbildnings-

departementet 2001) strävansmål. Han syftar här då bland annat på arbetssättet kring 

jämställdhet och genus och möjligheter att få utlopp för sin fantasi och kreativitet genom en 

inspirerande miljö där nyfikenheten får lov att spira. Denna uppfattning är något som han 

delar med Helldén, Johnsson, Karlefors och Vikström (2010). Författarna påtalar likt 

Sjöberg (2010) vikten av barns nyfikenhet och hur den bidrar till ett ständigt sökande efter 

ny kunskap. Harlen (1996, s. 89) framhåller den tillfredsställelse som uppstår hos barnen då 

de får möjligheter att upptäcka på egen hand och genom det själva hitta svaren på de frågor 

som de ställt. Författaren menar att detta förfarande skapar en positiv inställning till 

forskning. Att låta barnen få uppleva konkret ger en vidare förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen. Med dessa ord vill Helldén med flera (2010) visa på det värde som ligger i att 

fånga upp de möjligheter som uppstår i vardagen och utveckla de idéer som barnen påvisar. 

Sjöberg (2010, ss. 236-237) framhåller hur ett tillåtande klimat med goda möjligheter till 

utforskande föder en positiv känsla kring det naturvetenskapliga området. En annan viktig 

faktor som författaren belyser är hur graden av tilltro till ämnet byggs upp via oss 

pedagoger. Han menar här att det måste finnas kopplingar till barnens vardag för att 

naturvetenskapen skall uppfattas som meningsfull. Detta har i sin tur stor betydelse för deras 
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framtida förhållningssätt gentemot området. Harlen (1996, s. 12) framhåller att inställningen 

till det naturvetenskapliga ämnet formas tidigt vilket gör att ett positivt arbete redan i 

förskoleåldern kan vara ovärderligt.  

 

Det naturvetenskapliga ämnet har likt många andra områden en produktdel och en process-

del. Sjöberg (2010, ss. 482) poängterar att produktdelen med begrepp, modeller och teorier 

har haft stort fokus fram till våra dagar. Författaren menar att lärandet inte bara handlar om 

att svara på frågor utan också ställa nya frågor som driver processen framåt. En möjlig fara 

som författaren ser i trenden med processtänkandet är om det inte finns ett mål bakom 

aktiviteten. Här kan jag dra tydliga paralleller till Högström, Ottander och Benckerts (2009) 

ovanstående, beskrivna rapport. Även Thulin (2006) understryker att ett arbetssätt som utgår 

från barnens erfarenheter och intressen inte handlar om att som pedagog ”helt överlämna 

situationen till barnen” (ibid., s. 117). Författaren, likt ovanstående skribenter, påtalar vikten 

av en ram för processen där ett tydligt syfte finns ingraverat. Sammantaget menar Sjöberg 

(2010, ss. 516) att produktbaserade och processbaserade aktiviteter bör gå hand i hand för att 

nå ett optimalt lärande.   

Naturvetenskapens didaktik 
Wickman och Persson (2009, s. 9) redogör för didaktikens betydelse inom det naturveten-

skapliga området. Författarna belyser att didaktiken inom ämnet lyftes fram så sent som på 

1980-talet, eftersom forskningen först då visade hur stor betydelse undervisningen hade för 

barns lärande inom området. Didaktiken omfattar tre viktiga frågor: vad vi skall undervisa 

om, hur vi skall undervisa och varför undervisningen skall ske? Alla frågor är viktiga men 

författarna väljer att understryka den sistnämnda eftersom den anger syftet med hela 

aktiviteten. Didaktiken är viktig för att pedagogen skall kunna synliggöra sitt arbete och på 

så vis kunna utvecklas i sin roll. Detta får till följd att undervisningen når en progressiv 

utveckling där barnens lärande främjas. Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996, ss. 51-52) 

väljer att utöka de didaktiska frågorna: vad, hur och varför i relation till dem som 

undervisningen är riktad mot. Det handlar med andra ord om att även tänka på vem eller 

vilka som den planerade aktiviteten är ämnad för. Författarna understryker att den innersta 

kärnan i undervisningens konst handlar just om hur pedagoger ”tar ställning till och hanterar 

relationen mellan elev, innehåll och metod i olika situationer” (ibid., s. 51). Didaktiken 

handlar också i högsta grad om att utvärdera det som genomförts, för att i sin tur kunna ta 

med sig de nya lärdomar som uppkommit genom situationen in i nästa skeende. 

 

Det konstruktivistiska synsättet bygger på att varje individ konstruerar sin egen kunskap. 

Utifrån Piagets synsätt betyder det att lärandet är en process som individen själv styr över. 

Förutsättningen för att ny kunskap skall kunna erövras handlar om att den gamla måste 

omkonstrueras menar Sjöberg (2010, ss. 415-418). För att kunna stimulera barnen i deras 

utveckling så krävs det därför att pedagogerna utgår ifrån varje barns tidigare erfarenheter 

och inte ser dem som tomma blad. Detta kräver att barnens aktuella kunskaper inventeras så 

att goda lärandemiljöer kan skapas utefter dessa. Genom att aktivt utforska omvärlden 

konstruerar barnet sitt eget lärande menar Elfström med flera (2008, ss. 29-30). Detta 

innebär att barnet måste ges goda förutsättningar, vilket kan uppnås via lyhörda pedagoger 

som kan fånga upp varierande idéer. Inom konstruktivismen är synen att pedagogen skall ta 

ett steg tillbaka och ge barnen en chans att själva förstå situationen. Författarna menar med 

andra ord att barn måste få skaffa sig egna erfarenheter genom att själva få pröva de tankar 

som står i centrum.  
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Styrdokument 
I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001) står det inte direkt utskrivet att 

pedagogerna skall arbeta experimentellt, men det betonas att barnen skall lära sig att förstå 

enkla, naturvetenskapliga fenomen och att de ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i 

begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (ibid., s. 13). Peda-

gogerna har en stor roll då det gäller att skapa goda förutsättningar för barns lärande. 

Läroplanen framhåller här vikten av ett tillåtande klimat där barnens intressen uppmuntras 

och utmanas på rätt nivå utifrån varje enskilt barns förmåga.   

 

I den nya, reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 10) lyfts ett nytt strävans-

mål fram där barnen ges möjligheter att utveckla sitt kunnande i enkla, kemiska processer. 

Det är pedagogernas uppdrag att skapa rika tillfällen till ett lustfyllt lärande där lekfulla 

metoder skall vara de vägledande. Barnens nyfikenhet skall stimuleras så att ett utforskande 

arbetssätt får råda. Pedagogens roll är viktig då det gäller att påvisa skeenden som kan ge 

barnen möjligheter att iaktta och reflektera på ett mer djupgående sätt. Gruppen skall ses 

som grogrund där den kommunikativa och sociala kompetensen kan utvecklas. Läroplanen 

belyser hur samspelet och samarbetet mellan barnen hjälper dem att erövra ny kunskap 

genom att tillsammans lösa olika problem. 

Pedagogens roll 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 100) beskriver Marton och Booths (2000) upp-

fattning där barn lär på egen hand, men pedagogens uppgift är att stimulera lärandet på ett 

innovativt och berikande sätt. Jensen (2011, i tryck) belyser lärande som knutet till en 

specifik situation och benämner det ett ”situerat lärande”. I förskolan pågår ständigt 

paralleller mellan det formella och det informella lärandet. Det formella lärandet genom de 

planerade aktiviteter som pedagogerna delger, men även de oplanerade genom de skeenden 

som uppstår i vardagen. Thulin (2006, s. 117) poängterar att konsten som pedagog är med 

andra ord att både kunna fånga ögonblick, men också att skapa medvetna situationer till 

lärande. Hon understryker härmed hur barns upptäckter kan tas med in i en högre dimension 

genom väl avvägda utmaningar från pedagogens sida. Även Pramling Samuelsson och 

Mårdsjö Olsson (2007, ss. 53-54) framhåller betydelsen av pedagogens förhållningssätt, 

lärandets akt, då det gäller att fånga barnens uppmärksamhet och styra den mot ett medvetet 

innehåll, lärandets objekt. De menar här likt Högström med flera (2009) att barnen behöver 

hjälp med att rikta fokus, det vill säga att de får veta vad de skall titta efter. Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) menar att denna uppmärksamhet stärks genom att 

barnen får beskriva situationen, hur de tänker kring den och hur de gör för att lösa eventuella 

problem. Denna form av guidade aktiviteter beskriver Thulin (2009) och Bergnell (2010) i 

sin forskning. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) synliggör att en sådan mål-

medveten pedagogisk verksamhet kan betraktas som undervisning. ”Att undervisa innebär 

att inta ett pedagogiskt förhållningssätt i syfte att nå ett aktivt lärande” (ibid., s. 100).  

 

Helldén, Johnsson, Karlefors och Vikström (2010) lyfter fram, likt flera föregående skri-

benter, betydelsen av hur pedagogen har förmågan att visa på glädjen som infinner sig i 

samband med det naturvetenskapliga utforskandet. Detta uppfylls genom att skapa en 

fascination kring ämnet där barnen får förundras över olika skeenden. Barn är nyfikna till sin 

natur och undersöker ständigt. För att de skall kunna nå ett djupare plan inom det natur-

vetenskapliga området krävs det att pedagogerna finns med och ger fruktbar stimulans. 

Författarna påtalar här vikten av att lyssna till barnens resonemang och utifrån dessa ställa 

utmanande frågor som driver den lärande processen i en positiv riktning. Bergnell (2010) 

belyser genom sin forskning hur pedagogernas väl genomtänkta frågor och instruktioner på 

sikt bidrar till en större fokusering kring lärandets objekt. Pramling Samuelsson (2011, i 
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tryck) beskriver hur lärandet tar form ”i skärningspunkten mellan barns värld och den 

vuxnes förmåga att rikta barns uppmärksamhet mot det som barnet förväntas lära sig om”. 

Thulin (2006, s. 39) hänvisar till Sheridan (2001) som påvisar att fundamentet för en god 

kvalité i förskolan, skapas genom de pedagoger som har ett starkt uttalat syfte med 

verksamheten som bedrivs. Arbetssättet skall i sin tur präglas av en demokratisk och peda-

gogiskt grundsyn. Även pedagogers kunskapsnivå inom det aktuella ämnet, i det här fallet 

naturvetenskap, samt läroplanens innehåll har stor betydelse för barnens lärande.  

 

Thulin (2006, s. 118) visar genom sin forskning att det traditionella mönstret där pedagogen 

frågar och barnen svarar, tar stort utrymme. Hon poängterar dock en stor skillnad mellan de 

slutna och de öppna frågornas fruktbarhet i barnens lärande. Genom de öppna frågorna ges 

en större frihet där barnen inte behöver låsas fast vid ett förväntat svar. För att nå ett 

metareflekterande där barnen tillåts tänka kring sitt eget tänkande krävs det att pedagogerna 

ställer ”varför-frågor”. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar också att de vida 

frågorna ger barnen det utrymme som krävs för att de i sin tur skall dela med sig av sina 

innersta tankar. Tiden är en annan viktig aspekt i förfarandet av samtalet. Pedagogen visar 

sig ofta ha för bråttom, vilket gör att barnen inte hinner tänka färdigt. Författarna poängterar 

att tystnaden kan vara mycket fruktbar om pedagogen bara visar tålamod (ibid., s. 32). 

Anledningen till att pedagogerna ibland låser sig fast vid ”vad- och hur- frågor” kan enligt 

Thulin (2006, ss. 123-124) bero på en osäkerhet inom ämnet. Hon menar här att kunskapen 

för att följa upp dessa frågor inom det naturvetenskapliga området inte, enligt pedagogen 

själv, är tillräcklig. En annan anledning kan vara en rädsla för att skolifiera förskolan genom 

införandet av till exempel för många naturvetenskapliga begrepp. Här vill Thulin lyfta fram 

just värdet av pedagogernas kunskaper inom ämnet så att det tvärtom ges tillfälle att knyta 

barnens vardagliga begrepp till de mer vetenskapliga begreppen inom naturvetenskapen. 

Hon ser förskolan som ett gott exempel när det gäller att befästa begrepp i tidig ålder 

eftersom där ges rika möjligheter till lärande i naturliga sammanhang. Även Bergnell (2010) 

vill lyfta fram betydelsen av att pedagogerna fångar upp, sätter ord på barnens egna 

upptäckter och på så sätt hjälper dem in i den naturvetenskapliga begreppsvärlden. Helldén, 

Johnsson, Karlefors och Vikström (2010, ss. 28-29) understryker att ju tidigare det 

naturvetenskapliga språket gör entré i barnens egen språkvärld, desto bättre förutsättningar 

skapas för att det skall finnas med dem på ett mer naturligt plan i framtiden.   
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Studiens teoretiska ram 
Nedan följer en presentation av den teori samt de perspektiv som ligger till grund för min 

studie.  

Variationsteori 
Helldén, Johnsson, Karlefors & Vikström (2010 ss. 22-27) synliggör hur naturvetenskapen 

används för att bättre kunna skapa förståelse kring vår omvärld. För att göra omvärlden mer 

begriplig studeras den i små delar för att sedan kopplas till ett större sammanhang. Skeendet 

definieras genom ett väl valda begrepp. Författarna skiljer här på vardagliga begrepp och 

naturvetenskapliga begrepp, genom att det sistnämnda ska ”kunna beskriva, förklara och 

förutsäga skeenden i naturen på ett sätt som generellt är giltigt i olika sammanhang och 

situationer” (ibid., s. 23). Marton och Booth (2000, ss. 146-148) påvisar hur våra tidigare 

erfarenheter påverkar åt vilket håll medvetandet riktas. Författarna menar likt Helldèn med 

flera att vår uppfattning kring olika fenomen beror på de delar som vi urskiljer och som vi 

sedan kopplar samman till en helhet. Det uppstår med andra ord en relation mellan 

lärandeobjektet och den som erfar. Delarna som urskiljs varierar från person till person, 

vilket gör att erfarandet hos människor ser olika ut.  

 

Variationsteorin har sin utgångspunkt i lärandets objekt. Begreppet omfattar dels, vad vi vill 

att barnen skall få ta del av men också dels av vetskapen kring hur de förstår innehållet som 

presenteras. Marton och Booth (2000, s. 148) visar på hur olika sätt att erfara omvärlden 

skapar en variation av upplevelser. För att vi skall kunna urskilja ett objekt så måste det 

ställas i relation till någonting annat. Färgen blå blir till exempel inte tydlig förrän den ställs 

i jämförelse med andra färger. Även Helldén, Johnsson, Karlefors och Vikström (2010, ss. 

22-27) understryker att det är genom variationen som vi pedagoger kan skapa lärandemiljöer 

där barnen får möjligheter att upptäcka skillnader, som i sin tur hjälper dem att urskilja olika 

fenomen ifrån varandra. För att denna variation skall kunna bli tydlig inför barnen krävs det 

att pedagogen har en stor medvetenhet kring lärandets objekt. Författarna menar här att 

han/hon måste ha ett tydligt syfte med sin valda aktivitet samt vara klar över vilka 

variationer som skall synliggöras och varför. Utifrån ovan nämnda beskrivning av 

variationsteorin kan paralleller dras till min studie och det urval som gjorts av aktuella 

laborationer. Tanken med laborationerna är att visa på en variation genom presentationen av 

dessa som ger möjligheter för barnen att urskilja densitet samt surt och basiskt.  

 

Pramling Samuelsson (2011, i tryck) lyfter även fram variationsteorin utifrån ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. Här beskrivs betydelsen av interaktionen inom barn-

gruppen som en pedagogisk resurs, där olika sätt att tänka inspirerar till nya tankegångar. 

Helldén med flera (2010) menar likt Pramling Samuelsson (2011, i tryck) att alla de olika 

erfarenheter som en grupp människor bär med sig skapar en enorm variation i de 

förklaringar som ges kring ett fenomen. Utifrån denna jämförelse kan jag härmed konstatera 

att jag i min studie intresserar mig för variationen som visar sig utifrån det utvecklings-

teoretiska perspektivet, men även hur variationen i lärandeobjektet bidrar till olika sätt att 

agera, reagera och resonera hos förskolebarnen, vid utforskandet av de naturvetenskapliga 

experimenten.  

Sociokulturell inriktning - interaktion 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss. 89) hänvisar till Sheridan (2001) när de 

beskriver miljöns betydelse för barns lärande. Ofta tänker vi då på den fysiska miljön, det 

vill säga val av material och placering och utformning av denna. Författarna menar att 

miljön även omfattar samspelet mellan barn/barn och barn/vuxen, vilket är intressant för min 

studie. Barnen lär genom att bli medvetna om att det finns olika sätt att tänka. Genom 
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interaktionen lyfts det fram en variation av olika perspektiv, vilket gör att det finns många 

lösningar på ett problem. Olikheterna berikar och gör att vi utvecklas som människor. 

Konkret undersökande och utforskande, framför allt i interaktionen med andra, bidrar till 

lärandet. Genom andra människors sätt att tänka blir mina egna tankar synliga för mig själv. 

Denna reflektion skapar ett metakognitivt tänkande, det vill säga att jag tänker om mitt 

tänkande. 

 

Säljö (2000, ss. 119) redogör utifrån Vygotskijs tankar om hur vi människor ständigt lär av 

varandra. Även Claesson (2007) synliggör den sociala miljöns betydelse för barns 

utveckling enligt Vygotskijs teori. Hon menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan 

utvecklingen och lärandet ses som två sidor av samma mynt. Vi kan genom rätt anpassad 

handledning klara av saker som vi annars inte skulle klarat av på egen hand. Avståndet 

mellan min egen kapacitet och den hjälp som krävs för att komma vidare benämner 

Vygotskij som den närmast utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD). Det 

kan handla om stöd ifrån någon vuxen, men lika gärna en kamrat som visar vägen. Genom 

samtal och praktisk handledning kan vi då komma vidare i vår utveckling. Ofta handlar det 

om att få hjälp med att dela upp ett problem i mindre delar menar Säljö (2000), för att 

därefter tillsammans lösa dessa i väl vald ordning. Denna kommunikativa stöttning benämns 

ofta i lärandesammanhang som scaffolding. Han poängterar att det finns en markant skillnad 

i hur handledningen går till och vilken effekt den i sin tur får på lärandet. Författaren visar 

genom exempel hur barnen antingen kan ges en färdig lösning eller istället får utforska på 

egen hand med stöd vid sidan om. Resultat visar att lärandet som sker genom egen 

utforskning är mer krävande men ger å andra sidan en betydligt större insikt kring det 

fenomen som studeras. Därför väljer Säljö att belysa den väg där barnet självt får söka 

lösningar och på så sätt bli ägaren av den egna lärandeprocessen. Han påtalar att det är just i 

den proximala utvecklingszonen som vi är mottagliga för fortsatt lärande. Är förklaringarna 

bortom utvecklingszonen, det vill säga för svåra eller abstrakta går vi miste om det lärande 

som eftersträvas. Författaren understryker därför vikten av att utgå från barnens tidigare 

erfarenheter för att kunna skapa väl avvägda lärandesituationer. 
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Metod  
Min studie bygger på en praxisnära forskning med inspiration utifrån etnografisk ansats. Jag 

har valt att rikta fokus mot hur förskolebarn agerar, reagerar och resonerar vid utforskandet 

av naturvetenskapliga experiment, specifikt inriktade på kemi. Nedan kommer jag att 

presentera den metod och det förfarande som studien har grundats på. Vid bearbetningsfasen 

och analysfasen inom etnografin förekommer ibland en form av kategorisering av det 

datamaterial som samlats in på fältet, vilket även kommer att visa sig i min studie.  

Etnografisk forskningsansats 
All data som produceras inom den etnografiska forskningsansatsen påverkas bland annat av 

forskarens förförståelse, eftersom varje individ konstruerar kunskap utifrån sina tidigare 

erfarenheter. För att uppnå den objektivitet som krävs för en tillförlitlig studie måste 

forskaren ha ett reflexivt förhållningssätt där han/hon är väl medveten om sin roll. 

Dovemark
 
(2007, s. 135) och Kullberg (2004, ss. 70-71) belyser vikten av forskarens 

perspektivmedvetenhet där fundamentet innebär att det inte bara finns en sanning. Kärnan i 

en etnografisk studie är således att kunna nå en bredd genom mångfalden av olika perspektiv 

och på så sätt visa på mönster och motsägelser. Jag har hela tiden varit medveten om 

svårigheten med att vara objektiv under min pågående studie. Därför har jag medvetet 

försökt att vara extra noggrann med allt förarbete, så som pilotstudie, inläsning av litteratur 

samt noggrann transkribering av insamlat datamaterial. Jag ser därmed goda möjligheter att 

kunna nå den objektivitet som eftersträvas. 

 

Inom etnografin står fältanteckningarna för ett avgörande fundament. Med detta menar 

Dovemark (2007, ss. 141-143) att noggranna och välstrukturerade fältanteckningar är 

grunden för undersökningens slutgiltiga resultat. Med inspiration utifrån etnografisk ansats 

har fältanteckningar och dagboksanteckningar utförts. Dessa har sedermera varit till hjälp 

vid analysförfarandet, men inte utgjort samma starka fundament för studien som Dovemark 

beskriver. Fundamentet för min studie har istället varit den deltagande observationen. Här 

handlar det i första hand om att observera det specifika momentet när barnen utforskar de 

naturvetenskapliga experimenten. Utefter den etnografiska ansatsen har jag även innan varje 

datainsamling gjort en beskrivande observation kring den miljö som var aktuell för studien. 

Den handlade här bland annat om hur situationen såg ut när jag som forskare anlände till den 

berörda avdelningen. En mer detaljerad observation gjordes av de aktuella rummen där de 

olika studierna skulle utföras, exempelvis kring hur möbleringen såg ut. Dovemark (2007, s. 

138) redogör för den beskrivande observationens betydelse. Dels genom att den görs i 

inledningsfasen där den på så sätt skapar en överblick av omgivningen, men också dels för 

att forskaren lär känna miljön och dess aktörer.  

 

Med inspiration utifrån etnografisk ansats har jag valt att agera som en deltagande 

observatör under studiens gång. Mitt mål har varit att fånga barnens uttryckssätt och lärande 

genom denna aktiva forskningsform. Genom att vara tillsammans med barnen i deras 

naturliga miljö har min förhoppning hela tiden varit att kunna nå barnens innersta tankar och 

uppfattningar kring utforskandet av de olika experimenten. Kullberg (2004, s. 43) under-

stryker vikten av att inta informanternas perspektiv och se situationen genom deras ögon. 

Som deltagande observatör har min vision handlat om att inspirera barnen till ett 

meningsfullt och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen har jag samtalat kring 

experimenten, de har fått ställa olika hypoteser om vad de tror kommer att hända. För att nå 

ett multimodalt lärande har de fått möjligheter att använda sina olika sinnen.  

 

Min roll som deltagande observatör har skapat möjligheter för spontana intervjuer som inom 

den etnografiska ansatsen benämns som fältintervjuer, dessa sker i direkt anslutning till 
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upplevda händelser (Dovemark 2007). Min vision har varit att skapa en dialog där barnen 

vågar fråga, reflektera och argumentera kring de naturvetenskapliga experimenten. Några 

formella intervjuer har inte varit aktuella i min studie eftersom det var barnens spontana 

möte med experimenten som låg i fokus. Risken med färdiga frågor är att barnen tröttnar 

och entusiasmen försvinner. Tanken från början var att barnen skulle få rita vad de upplevt, 

vilket jag provade i pilotstudien. Detta visade sig bli för mycket för barnen, de orkade helt 

enkelt inte med ett moment till. 

 

Eftersom jag insåg att rollen som deltagande observatör skulle bli krävande för mig som 

forskare, beslutade jag mig tidigt i planeringsstadiet för att spela in laborationstillfällena 

med hjälp av en diktafon. Detta för att jag på ett noggrant sätt skulle kunna gå tillbaka och 

analysera barnens monologer, dialoger samt mitt eget sätt att agera som deltagande 

observatör. Med facit i hand inser jag att beslutet har spelat en stor roll för mitt arbete och på 

så sätt blev ett fundament i studien.  

Urval 
Studien omfattar en förskola som är belägen cirka en mil utanför en medelstor stad i södra 

Sverige. Den tillhör ett område som anses som medelsvenskt och där modersmålet är, i stort 

sett, uteslutande svenska. Draken, som jag i fortsättningen kommer att kalla den berörda 

förskolan, består av tre syskonavdelningar där barnen är mellan ett och fem år.  

 

Eftersom det material som jag skulle arbeta med är riktat mot barn i åldrarna fyra till åtta år 

var min önskan naturligtvis att barnen skulle vara fyllda fyra år. Studien har även som syfte 

att undersöka barns agerande, reagerande och resonerande vid utforskandet av naturveten-

skapliga experiment, vilket också gjorde att jag gärna ville arbeta med barn som kunde 

tänkas uppfylla dessa kriterier på ett berikande sätt. Utifrån föreskrivna önskemål samt i 

samråd med pedagogerna, på respektive avdelning, valde vi sedan ut tre barn per avdelning 

som kunde medverka i studien. I enlighet med urvalet lämnades ett informationsbrev ut med 

tillhörande medgivandeblankett till de berörda barnens vårdnadshavare, vilka samtliga 

lämnade sitt godkännande för barnens medverkan i studien. 

 

Barnen som valdes ut att ingå i studien delades in i tre grupper utifrån sina respektive 

avdelningar. I studien är barnens namn fingerade. 

 

Grupp 1: Anna=A (4:1), Tor=T (4:10), Olle=O (4:2) 

Grupp 2: Erik=E (4:4), Liv=L (4:8), Nina=N (4:7) 

Grupp 3: Fia=F (4:10), Maja=M (5:9), Sara=S (5:7) 

Materialet Berta 
Min tydliga ambition har redan ifrån start varit att barnen skulle få känna sig som riktiga 

små forskare. Detta resulterade i att jag tidigt kontaktade Navet (Borås science center) för att 

boka in ett studiebesök. Min förhoppning var då att lättare kunna bygga studien utifrån deras 

koncept. Arbetsmodellen handlar bland annat om att de låter barnen arbeta i en tematisk 

miljö. Utgångspunkten är handdockan tillika draken Berta som tycker att det bästa som finns 

är att få blanda och experimentera, med andra ord så älskar hon kemi. Berta inleder med att 

berätta ur sin sagobok/experimentbok (Gunnarsson & Södergren 2008) om olika äventyr 

som hon har varit med om. Varje kapitel avslutas med ett specifikt experiment där barnen 

tillsammans med Berta får vara aktiva forskare. Till litteraturen finns även en lärar-

handledning och en Storbok. Hela materialet (Bild 1-2) har Navet (Borås science center) 

tagit fram tillsammans med P & K (Plast- & Kemiföretagen). Mitt mål med arbetsmodellen 

utifrån Berta-materialet har genomgående varit att överraska och väcka nyfikenhet hos 
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barnen, samt att få dem att förundras över naturvetenskapliga experiment, specifikt inriktade 

på kemi. 

 

          
                                                        (Bild, 1)                                                                (Bild, 2)                        

                                                                                                      

Bild, 1: Handdockan Berta och Bertas experimentbok. 

Bild, 2: Bertas storbok samt lärarhandledning. 

Pilotstudie 
I samråd med min handledare kom vi fram till att jag skulle utföra en pilotstudie. Tanken 

med detta beslut var att öka kvalitén och tillförlitligheten på studien. Eftersom jag skulle 

utföra en praktisk studie tillsammans med barnen och dessutom göra den på egen hand, 

kände jag att det skulle ge stora fördelar att få pröva materialet i förhand. Dessutom kändes 

det värdefullt att få inta rollen som deltagande observatör i ett tidigare skede. Mitt 

tillvägagångssätt när det gäller urvalet såg likadant ut som när jag gjorde urvalet till min 

huvudstudie. Förskolan som berördes är en närliggande förskola till Draken och har samma 

förutsättningar, med den skillnaden att den består av en avdelning.  

 

Pilotstudien omfattade tre laborationstillfällen i barngrupp. Anledningen till detta var att jag 

ville pröva tre experiment för att sedan kunna välja ut de två som jag antog skulle ge bäst 

underlag för min studie. Jag ville samtala med barnen vid utforskandet av experimenten och 

samtidigt observera. Valet föll på en laboration som gav stora möjligheter att utforska 

begreppet densitet, men också en laboration där begreppen surt och basiskt kunde utforskas. 

Huvudstudiens genomförande 
Med inspiration utifrån den etnografiska ansatsen är det extra viktigt att skapa goda rela-

tioner på den plats där studien skall utföras (Dovemark 2007, s. 136). Eftersom jag har utfört 

studien på en, för mig, välbekant förskola så anser jag att utgångsläget blev mycket positivt. 

I min aktiva roll som deltagande observatör krävs det ett medvetet förhållningssätt gentemot 

barnen. För att skapa förståelse kring barns tankar har jag därför tagit del av Doverborg och 

Pramling Samuelssons (2000) litteratur, där de beskriver metodik för barnintervjuer.  

 

Min studie bygger på utförandet av en praktisk aktivitet i barngrupp, vilket i sin tur har krävt 

att jag som forskare har förberett mig både genom inköp av material, men också genom 

inhämtandet av kunskap kring min roll som deltagande observatör. För att lättare förstå min 

roll har jag dels gjort ett studiebesök hos Navet (Borås science center) men också tagit del 

av relevant litteratur. När det gäller praktiskt material har jag haft god kontakt med den 

närliggande skolan till den berörda förskolan. Lärarna där har varit mycket behjälpliga vilket 

har medfört att jag fått låna laborationsmaterial så som provrör, pipetter, glasstavar, glaskärl 

med mera. För att göra det lite mer spännande har jag låtit sy upp vita, små laborations-
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rockar i bomull. Förbrukningsmaterial tillhörande de naturvetenskapliga experimenten har 

jag inhandlat i en vanlig livsmedelsaffär. 

 

För att kunna genomföra min studie så bra som möjligt har jag varit angelägen om att hålla 

en nära kontakt med den berörda förskolan. Tillsammans med pedagogerna på de tre 

avdelningarna gick vi igenom när det kunde vara lämpligt att genomföra experimenten. 

Detta krävde ganska noggrann planering eftersom alla barnen i varje grupp hade olika 

närvarotider på förskolan. Samtidigt var jag angelägen om att inte ”störa” den övriga 

verksamheten i den mån som det gick att undvika. Från början var det tänkt att alla 

experimenten skulle utföras på en och samma avdelning. Detta insåg både pedagogerna och 

jag ganska snart, att det inte skulle fungera. Beslutet blev då att utföra varje experiment på 

den avdelning där de berörda barnen hade sin hemvist. 

 

Inför varje laborationstillfälle har jag i samråd med pedagogerna på varje avdelning tagit 

beslut om en tid då jag skulle infinna mig på avdelningen. Detta har varierat beroende på 

bästa möjliga anpassning till den övriga verksamheten, men även beroende på det bästa 

möjliga resultat för min studie. Med andra ord har det handlat om olika avvägningar vid 

olika tillfällen. Inför de första laborationerna kom jag i mycket god tid innan påbörjandet, 

med avsikten att förbereda både barnen och mig själv på vad som skulle ske. Ambitionen 

var hela tiden att inta ett så naturligt förhållande till den övriga verksamheten som möjligt. 

Tanken var att på så sätt kunna påbörja datainsamlingen när rätt tillfällen gavs. Dessa 

naturliga tillfällen visade sig uppstå när de andra barnen var utomhus på gården, hade annan 

aktivitet eller låg och vilade efter lunch. 

 

Alla laborationerna krävde förberedelser, vilka jag fick genomföra i mitt hem. Det handlade 

bland annat om att lägga ingredienser i olika burkar, blanda olika vätskor med mera. Hur 

lång tid detta skulle ta blev jag varse under mina pilotstudier. Det gällde sedan att packa i 

ordning rätt material tillhörande rätt experiment. Annat material så som diktafon, kamera, 

anteckningsblock var också viktiga att få med. Slutligen krävdes genomgång av sagan samt 

lärarhandledning för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. 

 

Väl på förskolan förberedde jag de aktuella rummen utefter de erfarenheter jag fått med mig 

ifrån mina pilotstudier. Jag plockade undan faktorer som eventuellt kunde tänkas störande 

vid laborationstillfället. Persienner drogs ner och det aktuella materialet plockades fram. 

Barnen som skulle ingå i studien var förberedda via information från sina respektive peda-

goger. När tiden var inne bad jag barnen sitta ner i en soffa, nära placerad intill det rum där 

laborationerna skulle utföras. Eftersom barnen kände mig sedan tidigare behövdes ingen 

närmare presentation av mig som person. Däremot berättade jag lite om vad vi skulle göra 

och vad min roll var i sammanhanget. Diktafonen visades upp och dess funktion för att 

avdramatisera närvaron av denna. Barnen tillfrågades om det gick bra att jag spelade in 

deras röster, vilket följdes av att alla svarade ja.   

 

Efter denna genomgång presenterades huvudpersonen Berta och hennes roll i handlingen. 

Sagan lästes/berättades och diskuterades innan vi tillsammans gick in i det iordningställda 

laborationsrummet. Vid laborationstillfälle 1 fick barnen arbeta med ett gemensamt material, 

tillika innehåll. På bordet stod ett högt glasrör, olika vätskor så som olja, vatten och sirap. I 

respektive burkar fanns det äpple, riskaka, morot och stearin som var delade i små bitar samt 

russin och spik (Bild 3). Barnen fick tillsammans med Berta utforska vad som hände när de 

olika vätskorna blandades. De olika ingredienserna tillfördes i röret och varje barn fick 

därefter ställa en liten hypotes om vad de ansåg skulle hända. Aktiviteten var i guidad form 

där barnen genom samarbete och turtagande blev en del i processen. 
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Vid laborationstillfälle 2 arbetade barnen med ett enskilt material, men ändå med ett gemen-

samt innehåll. På bordet fanns var sin bricka, provrörsställ med tillhörande provrör, pipett 

samt en liten glasbägare (Bild 4). I varje provrör var det slumpvis placerat två olika 

blandningar. Den ena blandningen bestod av vatten och bikarbonat (basiskt) medan den 

andra innehöll vatten och citronsyra (surt). I en glasbägare fanns Fis-saft (vätskan från 

skållad rödkål) som skulle fungera som en indikator på surt och basiskt. Barnen fick i 

uppgift från Berta att droppa Fis-saften i provrören för att se vad som hände. Aktiviteten var 

delvis i guidad form, men det fanns mycket utrymme för eget utforskande. Detta grundade 

sig till stor del på att varje barn ägde sitt eget material till skillnad från föregående 

experiment.   

 

          
                                                       (Bild, 3)                                                                (Bild, 4) 

 

Bild, 3: Material till laboration 1- Densitet. 

Bild, 4: Material till laboration 2- Surt och basiskt.  

  

Varje laborationstillfälle (då även medräknat sagan) varade mellan 30-60 minuter. För två av 

grupperna var laborationer i guidad form en ny erfarenhet, medans det i den tredje gruppen 

förekommit vid tidigare tillfällen. 

Transkribering 

Jag har under laborationstillfällena spelat in både barnens röster och min egen röst för att 

därefter, genom noggrann transkribering, få fram värdefullt datamaterial för min studie. 

Utskriften har gjorts i den talspråksform som inspelningen har genererat. Eftersom 

laborationstillfällena har varit väldigt omfattande både när det gäller tid och innehåll har jag 

valt ut en gemensam del ur alla inspelningar som gjorts. Detta för att göra arbetet hållbart i 

förhållande till examensarbetets tidsmässiga ram. De faser som har transkriberats ligger 

strax efter inledningen av varje laboration och fram till den del i experimentet då en känsla 

av mättnad har uppstått. 

Forskningsetiska principer 
Etik är inte enbart kopplad till forskningens värld, det är snarare så att hela vår livsvärld 

omfattas av etik, de beslut vi tar i vardagen grundar sig i medvetna och omedvetna etiska 

överväganden. I förskolans värld ingår etik som en naturlig del i vardagen. Detta påvisas i 

läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001) genom värdegrunden där rätten 

till alla människors lika värde tydligt finns förankrat (Björkdahl Ordell 2007, ss. 21).  

 

Med utgångspunkt från Vetenskapsrådets (2002) sammanställda skrift, som innefattar etiska 

principer kopplat till forskning av olika slag, har jag arbetat för att få fram en etisk 

godtagbar forskning. Det är av stor vikt att forskare förhåller sig till principerna så att de 
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även i fortsättningen kan ha möjlighet att utföra forskning med personer involverade. Om de 

etiska principerna missköts är risken stor att detta privilegium försvinner (Björkdahl Ordell 

2007, s. 25).  

 

De fyra huvudprinciper som gäller för forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär att respondenten skall 

informeras om undersökningens syfte och att denne har rätt att själv bestämma hur länge 

han/hon vill deltaga i undersökningen. Dessutom är alla respondenter anonyma vilket 

innebär att de namn som förekommer i studien är fingerade. Allt insamlat material 

behandlas konfidentiellt och används endast för den aktuella forskningens ändamål. 

Forskaren skall noga tänka igenom de etiska principerna och tydligt beskriva i sin 

forskningsrapport hur dessa har tagits i beaktande vad gäller forskningen och insamlandet av 

datamaterial (Björkdahl Ordell 2007, ss. 26-27; Vetenskapsrådet 2002). 

 

Jag har i god tid delat ut informationsbrev med tillhörande medgivandeblankett till de 

föräldrar, vars barn ingår i studien. Min studie bygger på intervjuer, eller snarare samtal, 

med barnen samt observationer vid utforskandet av naturvetenskapliga experiment. Jag har 

tagit hänsyn genom att vara lyhörd inför barnens vilja att medverka i studien, med tanke på 

de forskningsetiska principer som finns. Även barn har en integritet vilket har varit oerhört 

viktigt för mig att ha i åtanke. Varje barn har även fått information om varför jag utför min 

studie och lite kring syftet med denna.  

Giltighet och tillförlitlighet 
Min tanke med min studie har inte varit att få fram en absolut sanning, däremot vill jag visa 

några perspektiv på hur barn kan agera, reagera och resonera vid utforskandet av naturveten-

skapliga experiment. 

 

Kullberg (2004, ss. 73-77) understryker vikten av att forskaren verkligen undersöker det 

som forskningen skall handla om. Min utgångspunkt har hela tiden varit att agera oerhört 

noggrant gällande användandet av metoderna/redskapen för att öka undersökningens 

tillförlitlighet. Eftersom det var svårt att sitta med papper och penna under själva 

laborationerna gjordes fältanteckningarna i direkt anslutning till varje avslutat tillfälle. 

Dagboksanteckningarna gjordes i hemmet där mina reflektioner kunde vävas samman med 

upplevelserna från laborationerna. Alla anteckningar har sedan varit ett stöd för mig under 

transkriberingarna av det inspelade datamaterialet. Författaren lyfter fram just vikten av 

forskarens precision och noggrannhet som ovärderlig i den kvalitativa metoden där resultatet 

är svårare att mäta än i den kvantitativa metoden.  

  

Etnografin benämns ibland som en multimetod vilket förklarar variationen i metod-

användningen, denna triangulering ökar också undersökningens giltighet och tillförlitlighet 

(Kullberg 2004, s 75). Min studie innehåller både beskrivande och deltagande observationer 

samt fältintervjuer vilket jag anser ger en bredare och mer målande bild. Det som däremot 

kan ses som en nackdel i utförandet av min studie är att jag befinner mig själv som forskare 

på fältet. Detta kräver att jag är extra förberedd och lyhörd vid laborationerna så att alla 

skeenden av värde memoreras. I detta hänseende är ljudinspelningen en stor tillgång. Genom 

den kan mina memoreringar kopplas till det sagda och på så sätt öka tillförlitligheten i 

studien.  

 

Styrkan med etnografin är den långa tidsaspekt som forskaren befinner sig på fältet. Flera 

gånger uppstår liknande situationer som kan observeras och dokumenteras. Min studie 

inspireras bara till viss grad av etnografin eftersom jag inte har möjlighet att vara ute på 
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fältet under den tid som en fullständig etnografisk studie kräver. Trots detta har jag planerat 

med god tillförsikt och med en övertygelse om att få fram intressanta resultat.  

Analysförfarande 
Kullberg (2004, s. 175) delar in analysarbetet inom den etnografiska forskningen i två olika 

faser. Den första fasen startar från dag ett och är den analys som ständigt pågår under 

datainsamlingens gång, genom de fältanteckningar och dagboksanteckningar som produ-

ceras. Den andra fasen innebär en mer djupgående analys med hjälp av alla de analyser som 

tidigare gjorts. 

 

Transkriberingarna har tagit åtskilliga timmar att genomföra eftersom det som vid första 

anblicken verkat självklart, ofta fått en helt annan innebörd vid djupare analys. Barnen 

använder sig av tre olika samtalsmodeller vilka är väsentliga att åtskilja. För det första 

handlar det om en dialog med kamraten, för det andra en dialog med mig som deltagande 

observatör och för det tredje en monolog med sig själva i utforskandet. Genom att plocka ur 

transkriberingen från ett barn och särställa den från övrigt datamaterial har jag vid vissa 

tillfällen fått fram en intressant innebörd som jag inte såg vid första stund. Bearbetningen 

har också givit en tydligare bild av hur förskolebarnen reagerar, agerar och resonerar vid 

utforskandet av de naturvetenskapliga experimenten.  

 

För att stärka det datamaterial som producerats genom transkriberingarna har jag, i enlighet 

med den etnografiska ansatsen, använt mig av de fältanteckningar och dagboksanteckningar 

som gjorts under datainsamlingen. Jag har uppdaterat mig genom att läsa igenom allt 

producerat material, för att därefter knyta samman dessa med de transkriberingar som gjorts. 

När allt datamaterial var sammanställt i en helhet sökte jag efter mönster som sedan bidrog 

till urvalet av aktuella kategorier. Med inspiration utifrån Pramling Samuelssons (2011, i 

tryck) forskning samt genomgång av det datamaterial som samlats in, har jag valt ut nio 

kategorier som visar ett mönster för studien. Dessa är som följer: känslomässigt erfarande, 

sinneligt erfarande, kognitivt erfarande, bekräftat erfarande, begreppsmässigt erfarande, 

samspelets erfarande, antropomorfistiskt erfarande, metaforiskt erfarande och hypotesfram-

ställning. Jag är medveten om att vissa transkriberingar kan ingå i flera kategorier men jag 

har utgått ifrån min tolkning och placerat dem där jag funnit det mest lämpligt. Som stöd för 

denna tolkning har jag tagit del av ljudupptagningen samt observationer från laborations-

tillfället. Jag har valt att låta transkriberingarna ta ett stort utrymme i resultatdelen eftersom 

jag anser att de speglar en tydlig bild, vilket i sin tur kan kopplas till syftet med studien. Mitt 

bidrag kommer att vara med ett inledande, beskrivande resultatavsnitt av varje kategori samt 

små korta inlägg mellan citaten där jag på så sätt guidar mottagaren. Efter varje resultatdel 

kommer en sammanfattning att knyta ihop det mest centrala som visat sig vid varje 

laborationstillfälle. Genom den avslutande delen i analysarbetet, vilken görs i resultat-

diskussionen, kopplas den litteratur och forskning som tagits upp i bakgrunden. 
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Resultat 
Under följande rubrik kommer jag att redovisa det datamaterial som framkommit genom 

mina fältanteckningar, dagboksanteckningar fältintervjuer och observationer som gjorts i 

samband med den aktuella studien. För att synliggöra materialet kommer jag att dela in 

dessa i olika kategorier. Datamaterialet från de olika laborationerna är indelade var för sig 

under varje enskild kategori.  

 

Barnen som valdes att ingå i studien delades in i tre grupper utifrån sina respektive 

avdelningar. I studien är barnens namn fingerade. 

 

Grupp 1: Anna=A (4:1), Tor=T (4:10), Olle=O (4:2) 

Grupp 2: Erik=E (4:4), Liv=L (4:8), Nina=N (4:7) 

Grupp 3: Fia=F (4:10), Maja=M (5:9), Sara=S (5:7) 

 

P= Pedagog eller deltagande observatör 

 

Vid första laborationen deltog alla barn, men vid andra laborationstillfället kunde inte Anna 

i grupp 1 och Maja i grupp 3 medverka. 

Känslomässigt erfarande 
Barnens känsloyttringar visas i form av verbala och kroppsliga uttryck. Intensiteten skiljer 

sig mellan barnen och synliggörs genom sättet att utagera sina känslor. De kroppsliga 

uttrycken kan vara starkt påvisande vilket gör sig gällande genom glada skratt, sång och 

applåder, men kan även visas under mer lågmälda former. Känsloyttringarna tycks smitta av 

sig i gruppen. Nya situationer kräver nya insatser vilket ibland kan upplevas svårt. Vissa 

barn uttrycker sin frustration över pipetten som upplevs svår att hantera. Som pedagog gäller 

det att vara lyhörd och känna in situationen så att upplevelsen vänds till något positivt. 

Något som är påvisande under båda laborationerna är hur barnen stundvis skärmar av sig 

från omvärlden. Detta visar sig genom att fokuseringen är starkt riktad mot laborationen, 

vilket i sin tur leder till att de inte är mottagliga för instruktioner eller frågor. Exempel visar 

där vissa barn istället blir irriterade över för långa diskussioner och den tid som de genererar 

i väntan på att få hjälp. Uttrycken kring irritation gestaltas genom kroppsspråket men även 

verbalt. Barnen vet inte i förväg vad som skall hända vilket bygger upp en förväntan. När 

deras hypotes inte stämmer överens med verklighetens utfall kan det skönjas en förundran i 

uttryckssätten. Förundran som uppstår genererar ibland en förfrågan där somliga barn tycks 

behöva erhålla ett godkännande från mig som deltagande observatör, att det som utförs är 

tillåtet.  

 

Laboration 1 
Spiken släpps i glasröret. 

   P: - Stanna den på sirapen? 

   E: - Den sjunker…åhh, jag tänkte där, åhh jag tänkte där. 

   L: - Ja med. 

   E: - Den kommer ända ner till botten! 

   Alla: - Jaaa (tjoar och applåderar entusiastiskt) 
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Det finns även utrymme för lite bus vilket gör glädjen än mer påtaglig. 

 

Sista saken, som är en äppelbit, skall läggas i glasröret. 

   P: - Vad tror Fia? 

   F: - Hm, alltihop (visar med handen upp och ner i glasröret). 

   P: - Du tror den åker upp och ner. 

   F: - Ja (skrattar). 

 

Laboration 2 

Jag märker på kroppsspråket att det är någonting som inte känns bra. 

 

   T: (suckar) 

   P: - Var det svårt? 

   T: - Ja, jag vill sitta upp på knä. 

   P: - Ja, det får du gärna göra. Oj, så mycket bubblor! 

   T: - Oh yeah. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

Pipetten vill inte suga upp vätska. 

   T: (suckar) 

   P: - Är det svårt att få upp det? Du måste trycka så (visar). 

 

Ett känslomässigt erfarande är också högst påtagligt genom den glädje som laborationerna 

genererar. 

 

Vi provar att hälla i extra bikarbonatblandning som finns i en flaska på bordet. 

   T: - Ska vi prova om jag häller den här? Oh no, det bubbla upp. 

   P: - Hoppsan. 

   T: - Nu ska jag prova här. Da daa (sjunger). Ja, jag ska prova med den här också. Det här  

          blir kul och så provar jag med rosa. Ohh (skrattar och häller i bägaren bredvid). 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   L: - Ta detta, ta detta! 

   Alla: (skrattar) 

   L: - Ta detta! 

   E: - Wow (sjunger) da-da-da. 

 

Flickan är inte mottaglig för frågor, visar med ord och kroppsspråk att hon behöver 

koncentrera sig på sitt. 

 

   P: - Mm, sicken lurig Berta. Du hade lagt citronsyra i några rör och bikarbonat i några   

          rör.  Hm, kan undra vad det är som är i vilket rör? 

   (tystnad) 

   P: - Vet du Sara varför det blir olika färger? 

   S: - Åh, vänta här…(droppar koncentrerat). 
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Även irritation visar sig då frågorna från mig som deltagande observatör blir för många. 

 

Resonemang kring citronsyran. 

   P: - /…/Hur tror ni den, hur tror ni den smakar? 

   S: - Kan du ta lite här (pekar på provrören)? 

   P: - Vad tror ni att citronsyran smakar, hur låter det att den smakar? 

   S: - Hallå, kan du ta lite där i! 

 

En känsla av förvåning uppstår när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. 

 

Pipetten fastnar i provröret. 

   T: - Nej, vad hände? 

   P: - Nej, nu fastna den…nu ska vi se här. 

   T: - (skrattar) Vad hände? 

   P: - Jag tror vi kan få loss den. 

   T: - Vad hände med min sån? 

 

Bikarbonat hälls i provrören och förväntan är stor. 

 

   P: - Är ni med? 

   S: - Ja. 

   T: - Oj! (skrattar) 

   S: - Kan du ta i min…ta i min…ta i min!(skrattar) 

Sinnligt erfarande 
Barnen använder alla sina sinnen för att upptäcka. Under laboration 1 ligger fokuseringen 

hos en del barn inte på själva skeendet i experimentet, utan riktas mer mot möjligheterna att 

få smaka på ingredienserna. Jag som deltagande observatör försöker att fullfölja experi-

mentet men intresset stannar ofta kring smakupplevelsen. Tidigare erfarenheter kopplas till 

upplevelsen genom att några barn förklarar att de smakat på sirap förut. Luktsinnet utmanas 

i laboration 2 där barnen kopplar doften från Fis-saft (kokt rödkål) till forna upplevelser. 

Några barn beskriver lukten som ”blä” medans andra barn gör direkta kopplingar som till 

exempel ”kobajs”. Genom användandet av olika sinnen får barnen ett vidare begrepp om 

olika fenomen. Även hörseln kopplas in i upplevelsen då till exempel koldioxiden frigörs i 

form av bubblor som sedan pyser. När begrepp är abstrakta kan det för vissa barn vara svårt 

att beskriva upplevelsen. Detta blir påtagligt då barnen får frågan om hur citron smakar. 

 

Laboration 1 

Sirapen rinner på utsidan av glasvasen. 

   T: - Får man smaka? 

   P: - Ja, man får smaka på det. Vad hände i röret med sirapen? 

   A: - Mm, det bubblar. 

   P: - Ska vi hälla i lite till? 

   T: - Nam, det var gott! 

   O: - Jag har smakat på en sån en gång. 

   P: - Hur smakar det då? 

   O: - Gott. 
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Ytterligare ett exempel: 

 

Sirapen hälls i röret. 

   F: - Jag har ätit sånt med tomtegröt. 

 

Ytterligare ett exempel:  

 

Det finns lite spillt vatten på bordet. 

    F: - Jag smakar lite på vattnet. 

    P: - Var det gott? 

    F: - Mmm. 

 

Laboration 2 
Barnen får lukta på Fis-saften. 

   P: - Är det någon som vågar lukta på den? 

   T: - Aaa. 

   P: - Ni är modiga va? Vill ni känna om det luktar gott? 

   T: - Bläää. 

   P: - Luktar det inte gott? 

   T: - Nää. 

   P: - Vad luktar det då? 

   T: - Det luktar feis. 

   E: - Blää. 

   P: - Hur luktar det Olle? 

   O: - Olja. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

Jag frågar om de vågar att lukta. Efter lite övertalning går de med på det. 

   S: - Okej…bläää. 

   F: - Den luktar faktiskt, faktiskt… 

   S: - Kobajs. 

   F: - Nej, den luktar…den luktar salt…äh saltvatten. 

 

När bikarbonaten reagerar med citronsyran frigörs koldioxid vilket genererar i bubblor och 

brus. 

 

   P: - Lyssna. 

   T: - Bubblar. 

   O: - Bubblar, häll på brickorna. 

   P: - Ska vi hälla på brickorna? Ser ni att det är som läsk? 

   T: - Ja. 

 

Även abstrakta begrepp för olika smaker diskuterades. 

 

   P: - Va det citron vi skulle ta nu, citronsyra. Hur låter citronsyra, vad är det för smak på   

          citronsyra tror ni? 

   L: - Oh, fy. 

   N: - Oh, fy. 

   P: - Hur smakar vanlig citron? 

   L: - Ehh, blä. 

   N: - Blä. 
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   P: - Blä, smakar det sött, salt, surt eller beskt? 

   E: - Salt. 

   P: - Smakar citron salt. Vad tycker du, surt eller salt eller beskt…? 

   L: - Surt. 

   P: - Du tycker surt. 

   E: - Eller jag tycker också surt. 

   P: - Vad tycker Nina? 

   E: - Jag tycker surt. 

   N: - Inget. 

   E: - Jag tycker surt. 

Kognitivt erfarande 
Barnens tankar synliggörs enskilt, genom interaktionen med övriga deltagare eller genom 

aktuella artefakter. De förklarar med ord vad som händer när till exempel de olika vätskorna 

i laboration 1 skiktar sig i provröret och hur ingredienserna sedermera reagerar med dessa. 

Beskrivningar görs under laboration 2 då den lila Fis-saften blandas med de olika vätskorna 

i provrören och nya färger framträder. Reflektioner och diskussioner illustreras genom 

dialogen där jämförelser mellan föremål och vätskor blir tydliga. Riskakan är mjuktorr och 

består av luft medans metallen är tung. Somliga vätskor genererar rosa färg medans andra 

vätskor genererar blå färg. Barnen visar på olika hypoteser kring föremålens reaktioner med 

vätskorna. Sirap är smält socker och det är därför som det sjunker eftersom socker sjunker 

menar Maja och Sara. Under laborationen dyker det upp nya frågor där tänkandet utmanas 

på ett högre plan. Erik hittar en pappersbit på bordet och blir nyfiken på vad som händer om 

den släpps ner i glasröret. Tor vet att blå och röd blir lila men ställer sig frågan om det går 

att få fram grön färg? Sara ser att det står någonting på flaskorna där de olika blandningarna 

finns och vill veta vad som står skrivet. En djupare reflektion kring surt och basiskt kan 

skönjas då frågan kring vilken vätska som är vad framkommer. I sitt eget utforskande 

konstaterar barnen vad som sker och går vidare i tanken.  

 

Laboration 1 

En dialog kring spiken pågår i barngruppen, när Erik hittar en liten pappersremsa på bordet 

och frågar… 

   E: - Ska vi prova papper sen? 

   P: - Det kan vi göra sen. Nu provar vi spiken först, så provar vi pappret sen /…/. 

   E: - Nu ska vi prova papper. 

   P: - Ska vi prova papper nu? Nu får vi se vad som händer med pappret då. Krockar den? 

   E: - Den krocka med äpplet. 

   P: - Krocka den med äpplet? Ska vi se… nu släpper den. Oj, vad händer med pappret?  

          Det var ju spännande, ser du det Erik? 

   E: - Aha, den stannar nog där. 

   P: - Oj! 

   L: - Coolt! 

  

Barnen reflekterar över vätskornas olika placeringar i glasröret. 

 

   S:  - Kolla här, sirapen hamna under, vattnet här och det där här. 

   P:  - Oljan högst upp, varför gör det så tro? 

   S:  - För att…(avbryts). 

   M: - För att sirap är smält socker. 

    S:  - Och sockret sjunker. 
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En diskussion uppstår kring riskakan och varför den flyter. 

 

   P:  - Men varför blev det nu så med riskakan?/…/ 

   M: - För att det är mycket luft i riskakan. 

   S:  - Ja, och den är inte så… att den…(Maja fyller i). 

   M: - Stor. 

   S:  - Och den är inte så tung, äpplen flyter inte och inte ljusstaken, men moroten kan inte,     

           men den kan inte heller. 

   P:  - Vi ska prova dom också, men Sara varför tror du att riskakan flyter? 

   S:  - För att den inte är så stor och tung och det inte är metall. För spiken sjunker för att      

          den är metall och tung. 

 

En jämförelse mellan riskakan/äppelbiten och de övriga sakerna i glasröret kopplat till ett till 

begrepp utifrån tidigare erfarenheter. 

 

   S: - Den där är inte så tung… den där är inte så tung som den och inte så och den är mjuk   

          och den är tung så dom här två är flytare. 

 

En gemensam reflektion kring hela experimentet. 

 

   P:  - /…/ Jag tycker det är lite konstigt, att det flyter olika. En del flyter på oljan,   

          en del flyter på vattnet och en del flyter på sirapen. 

   M: - Och en del flyter på bubblorna. 

   F:  - Och en del sjunker. 

   P:  - Varför tror ni det blir så? 

   M: - Jag vet! Därför riskakan är inte metall och det är liksom lite, lite mjuktorrt och det är  

           mjukt och det är metall. 

 

Laboration 2 

Fundering kring skeendet. 

 

   T: - Kolla, det blev lila. 

   P: - Wow! 

   T: - Undrar hur det kunde bli så? 

 

Några barn går vidare på egen hand i sitt utforskande genom att hitta nya vägar. 

 

En flaska som står på bordet hamnar i fokus. 

   S: - Kan du ta ut…eh…var finns det sånt som…? 

   P: - Vilket är det du undrar? 

   S: - Vad står det (pekar på en flaska)? 

   P: - På den står det citronsyra. 

 

Ytterligare ett exempel:                                                                                                                                                     

 

   T: - Ja, men nu tror man…de var blå och den rosa och så blir det ju lila. Men hur blir det               

          med någon annan färg…hur blir det kanske grön? 

   P: - Nej, hur blir det kanske grön? Se om du kan få fram grön. 

   T: - Ja, men då måste jag ju…jag tror att man behöver vatten. 

   P: - Du tror att man behöver vatten. 

   O: - Mm, vatten. 

   P: - Ska vi prova vanligt vatten, eller ska vi prova såna här (visar på bikarbonat- och  
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          citronsyraflaskorna)? 

   O: - Vanligt vatten. 

   T: - Ja, vanligt vatten./…/ 

   P: - Vad blir det för färg när ni droppar det i vattnet? 

   T: - Ljusgrön. 

   P: - Hur kan det bli så?...faktiskt kolla. 

   T: - Det var jag som gjorde så det blidde så. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   L: - Om man tar blå /…/ 

   L: - /…/Och tar lila. Jag vet, vi tar lite mera. Nu ska vi hälla i domma (pekar på flaskorna   

          med blandningarna bikarbonat/vatten och citronsyra/vatten). 

 

Koldioxiden frigörs då den reagerar med citronsyran. Detta uppmärksammas i form av 

bubblor, men också att vätskan ändrar färg. 

 

   P: - Vad hände Fia? 

   F: - Det blev bubblor. 

   S: - Kan du ta i min? 

   F: - Det blev tillbaka igen. 

   P: - Blev det tillbaka med färgen igen. 

   F: - Ja. 

 

Barnen utmanas i sina tankar genom att få hjälp att rikta uppmärksamheten mot ett specifikt 

skeende samt uppföljning av öppna frågor. 

 

   P: - Men vilken färg blir det när man häller i bikarbonaten och vilken färg blir det när  

         man häller i citronsyran? Hur vill färgen bli när man häller den? Vad blir det för färg  

         då? 

   S: - Vet inte. 

   P: - Titta…titta på glaset Sara, se vad det blir för färg. 

   S: - Det blir lila. 

   P: - Det blir lila och vad händer med Fias glas nu när hon häller i citronsyran? Nu tittar   

          vi… 

   F: - Vad hände…rosa…rosa. Nu ska jag hälla i där till dig. Wow (skrattar). 

 

En del barn ställer frågor på egen hand. 

 

   E: - Men vilka tror ni blir rosa och vilka tror ni blir blåa? Vilka tror ni blir rosa och vilka  

          tror ni blir blåa? Jag fick en rosa. 

   P: - Menar du…menar du med de här olika som var i vattnet? 

   E: - Mm. 

   P: - Citronsyra eller bikarbonat? 

   E: - Mm. 

   P: - Vilken tror ni det är citronsyra i?  

   E: - De här (pekar). 

   P: - De som är rosa eller röda. 

   E: - Mm. 

   P: - Och bikarbonat, var tror du det är? 

   E: - Så (pekar). 

    



 28 

Bekräftat erfarande 
Aktiviteten genomsyras av möjligheter då det gäller att ge och få bekräftelse. Barnen 

uttrycker sina tankar och jag som deltagande observatör bekräftar genom upprepning av det 

som sagts. Bekräftelsen genom upprepning förekommer framför allt i laboration 1, där 

processen sker mer under guidade former. Barnens sätt att fånga uppmärksamhet och på så 

sätt få bekräftelse handlar ofta om att göra utrop så som ”Kolla!”, ”Titta!” eller ”Wow!”. De 

söker bekräftelse från mig som deltagande observatör men även från kamraterna och draken 

Berta som är en del i utforskandet. Det tycks vara så att de barn som visar störst intensitet är 

också de barnen som visar störst behov av bekräftelse. 

 

Laboration 1 

Bekräftelse genom upprepning. 

 

   E: - Nu tar jag riskaka. 

   P: - Ja det får Erik och då undrar jag samma där. Vad tror du händer med riskakan när du            

         stoppar ner den i röret 

   E: - Bubblar. 

   P: - Du tror att det bubblar. Vad tror Liv? 

   L: - Jag tror det skummar. 

   P: - Du tror det skummar. 

   E: - Eller, jag tror att den flyter där (pekar på oljan). 

   P: - Varför tror du att den flyter där? 

   E: - För att den är väldigt tung. 

   P: - Jaha, vad tror Nina att det händer med riskakan? 

   N: - Att…(avbryts). 

   E: - … och så är den hård. 

   N: - Ähm…att det bubblar. 

   P: - Du tror att det bubblar, nu får vi se vad som händer? 

   E: - Jag sa rätt! 

   P: - Vad hände? 

   E: - Den flöt där, jag hade rätt. 

   P: - Men varför vill den flyta där? 

   E: - För den var ju för tjock. 

   P: - För den är tjock. 

   E: - Ja, och så är den hård. 

   P: - Och så är den hård, är det därför den flyter? 

 

Laboration 2 

Att få och ge bekräftelse är viktiga inslag under denna laboration. 

 

   O: - Kolla fröken! 

   P: - Titta. 

   O: - Ljuslila. 

   P: - Ljuslila blev det. 
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Ytterligare ett exempel: 

 

   S: - Kolla, kolla vad som hände! 

   P: - Nu får vi se på Sara…oj, vad hände där? 

   S: (skrattar) 

   P: - Vad är det som händer Sara? 

   S: - Det bubblar upp… 

 

Berta blir en naturlig samarbetspartner, vilket visar sig i följande dialog. 

 

   T: - Oj, där svämma det över. 

   P: - Vad sa du Berta? Vad gör dom? Men Berta säger… ni gör ju Fis-läsk! Va...tänk att ni   

          kan göra sån Fis-läsk! 

   T: - Ooo, kolla här. 

   P: - Kolla, kolla. 

   T: - Kolla Berta. 

   P: - Å så fina färger fyra stycken jättefina (pratar via Berta). 

   T: - Mm. 

   O: - Kolla Berta. 

   P: - Ja, ja kollar. Wow, dom va fina! Kan ni göra mer färger (pratar via Berta)? 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   P: - Men Nina, vet du vad Berta säger? Berta säger att du har gjort Fis-läsk. 

   Alla: (fnissar) 

   E: - Jag har också gjort Fis-läsk, kolla. 

   P: - Nämen, bubblar det i ditt också? 

 

Bekräftelse från kamrater är viktig. 

 

   O: - Kolla vad mycket jag fick på min bricka Tor. 

Begreppsmässigt erfarande 
Jag som deltagande observatör har ett på förhand tydligt syfte med min valda laboration. 

Inför varje moment finns det kopplat olika begrepp som tidigare lyfts fram för barnen 

genom sagan. Det som blir tydligt genom transkriberingarna är att få begrepp som kan 

knytas till de specifika laborationerna tas upp av mig som deltagande observatör. Det 

begrepp som dock synliggörs är bland annat H2O som kan kopplas konkret till vattnet i 

experimenten. Vardagliga begrepp så som; under, över, uppåt, neråt, sjunker, flyter, tung 

med flera lyfts fram genom fältintervjun som förs i form av ett samtal, vilka kunde urskiljas 

främst under laboration 1. Det kan skönjas en osäkerhet hos mig som deltagande observatör, 

då det gäller implementeringen av de naturvetenskapliga begreppen, vilket är mest påtagligt 

vid laboration 2.  

 

Laboration 1 

Olika begrepp diskuteras. 

 

   P: - Och vet ni vad som står på denna flaskan? 

   N: - Nej. 

   L: - Vatten. 

   P: - Ja, precis kemispråket H2O. Ser ni det? 



 30 

Ytterligare ett exempel: 

 

   P:  - Så kan du skicka decilitermåttet till Tor, så ska han få hälla i lite… 

   O: - Vatten. 

   P:  - Och vad var det de hette H 

   O: - Två… 

   P:  - O… det där konstiga kemispråket /…/. 

 

Barnen får hjälp med att iaktta skeenden så att begrepp kan kopplas till sammanhang. 

 

Vatten hälls i oljan. 

   P: - Så får vi titta, var tar vattnet vägen någonstans när Liv häller i det? 

   E: - Det kommer under, de kommer under så kommer de över. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   F: - Och det som jag tog blev uppåt. 

   P: - Ja just det. 

   S: - Och vattnet blev neråt. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   A: - Det bubblar 

   O: - Matoljan däruppe och vattnet därnere. 

 

Ett resonemang pågår kring riskakan och varför den inte åker ner. 

 

   P: - /…/Vad beror det på att den flyter? 

   A: - För att den står stilla, för att den är lagom tung. 

 

En beskrivning av vad som händer med spiken när den släpps ner i glasröret. 

 

   P:  - Vad händer med spiken? Fia kan du berätta? 

   F:  - Att den sjunker neråt spiken. 

   P:  - Maja kan du berätta vad som händer med spiken? Vad du ser händer med spiken. 

   M: - Den sjunker. 

   P:  - Sara vad ser du händer med spiken? 

   S:  - Den har nästan landat på marken. 

   F:  - Den har landat på marken. 

 

Laboration 2 

Genom dialogen kommer olika begrepp fram på ett naturligt sätt. 

 

   T: - Vad är det nu då? 

   P: - Nej, kolla kolla. 

   T: - Vatten längst ner, å blå mellan och lila och jag ska prova så här. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   F: - Oj, jag fick tre rosa och tre blåa. 
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Ytterligare ett exempel: 

 

   P: - Hur många färger är det där? 

   N: - Grön, blå och lila./…/ 

   P: - Tre färger hade Tess fått i sitt provrör./…/ 

   E: - Hur får...hur många får du tre, hur får du tre? 

   P: - Nej, hur fick du tre Nina? 

 

Begrepp kopplas till andra sammanhang. 

 

   P: - Vad säger du Berta? Berta säger att ni gör ju fis-läsk nu! 

   F: (skrattar) 

   P: - När det blir såna bubblor…känner ni igen…Vilken fis-läsk Sara gör! Har ni sett att   

         det kan bubbla så i läsk någon gång? 

   S: - Nej. 

   F: - Jo, det har jag. 

   P: - Det har du sett Fia. 

Samspelets erfarande 
Genom samtalet försöker jag som deltagande observatör hjälpa barnen att rikta fokus mot 

det aktuella skeendet i laborationerna, vilket blir tydligast under laboration 1. Ett sätt att 

fånga uppmärksamheten är att ställa relevanta frågor. Turtagning och samarbete aktiveras 

genom förmågan att samtala och lyssna, vilket i sin tur lyfter fram en variation av olika 

perspektiv. I hypotesframställningen får barnen stöd via mig som deltagande observatör men 

även i form av kamraternas stöttning. I laboration 2 framkommer tystnaden som mer 

frekvent. Barnen är ivriga att delge sina upptäckter för övriga gruppmedlemmar. Under 

laborationernas gång tycks detta bli allt viktigare. En vilja att hjälpa varandra infinner sig.  

 

Laboration 1 

Frågor i guidad form. 

 

   P: - Nu ska vi se här om vi kan titta var sirapen hamnar någonstans? 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   P: - Titta nu på russinet vad som händer nu när Tor släpper ner det? 

 

Aktiviteten skapar möjligheter till turtagning… 

 

Barnen vet turordningen och hjälps åt att komma ihåg vad som finns kvar i burkarna. 

 

   S: - Och nu är det Majas tur att lägga i något. 

   F: - Moroten är kvar och de. 

 

samarbete… 

 

Både Liv och Nina ser att Erik har problem med decilitermåttet när han måste hälla sirapen 

med båda händerna. De hjälper honom så att han kan fullfölja momentet. 

   P: - Nu får Erik hälla i sirapen. Nu vill jag att ni tittar på sirapen, vad som händer när 

         man häller i den? Den kan vara lite seg den här. Va bra, att ni hjälper Erik att hålla.         
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samtal… 

 

Russin läggs i glasröret. 

   L: - De sjunker ner. 

   E: - Dom stannar på sirapen. 

   N: - Ja, dom är i mitten 

   L: - Va coolt! 

   T: - Jaa! 

 

Det är inte helt lätt att ställa hypoteser och ibland kan det kännas tryggt att lyssna på vad 

kamraterna sagt. 

 

Barnen får frågan om vad de tror händer med spiken när den läggs i glasvasen. 

   F:  - Att den sjunker ner i mitten. 

   P:  - Vad tror du Maja händer med spiken? 

   M: - Samma som Fia. 

   P:  - Vad tror du Sara händer med spiken? 

   S:  - Samma som Fia och Maja. 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   T: - Vi får se vad som händer nu när vi häller i sirapen. 

   P: - Vad tror du händer Tor nu när Olle häller i sirapen? 

   T: - Ehh, det blir rött. 

   P: - Vad tror Anna händer? 

   A: - Det blir rött. 

   P: - Vad tror Olle händer när du häller i sirapen? 

   O: - Rött. 

   P: - Du tror det med, nu ska vi se vad som händer när du häller i sirapen. 

 

Laboration 2 

Tystnaden infinner sig. 

 

   P: - Ja, det får ni göra. Får du hämta mer Titti där…mera fis-saft. Vet du, man trycker här  

        på pipetten först. Ja, titta vad bra du kunde! 

(tystnad och stor koncentration) 

   P: - Mm, sicken lurig Berta. Du hade lagt citronsyra i några rör och bikarbonat i några   

       rör. Hm, kan undra vad det är som är i vilket rör? 

(tystnad) 

 

Barnen får genom samspelet möjlighet att se ur olika perspektiv. 

 

Barnen använder sina pipetter och droppar Fis-saft i de olika provrören. 

   T: - Åh, blå. 

   P: - Oj! 

   O: - Haha, jag fick lila. 

   T: - Nej, rosa! 

   O: - Mm. 
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Ytterligare ett exempel: 

 

   N: - Oj, min blev rosa. 

   L: - Min blev också rosa. 

   E: - Jag har tre rosa och en blå. 

   L: - Jag fick ljuslila eller…oj då. 

   E: - Wow coolt, kolla mina rör! Wow jag fick ta mer. 

   N: - Oj, min blev blå. 

   L: - Jag får nästan ingenting. 

 

Barnen visar att de vill delge varandra det skeende som upplevs. 

 

   E: - Wow alltså, gör så här. Ta ett rosa rör… gör så här, ta ett rosa rör och så häller vi  

          lite i det i fis-saften. Och sen så bubblar det upp och så blir det rosa. Gör det, gör det! 

 

Det är lätt att som deltagande observatör förvänta sig att barn skall kunna svara utan 

problem, men så ser det inte alltid ut, vilket visar sig i följande exempel. 

 

   P: - Hur kan det bli olika färger? 

   T: - Inte vet vi. 

   P: - Vad tror du Olle? Hur kan det bli olika färger? 

   O: - Jag vet bara. 

 

Genom samspelet ges möjligheter till ett ömsesidigt givande och tagande.  

 

   N: - Ta i min. 

   P: - Jag tror vi kan börja hos Liv eftersom det var hon som frågade först. 

   L: - Ta den, ta den! 

   E: - Sen tar du min. 

 

Pipetten kan upplevas som lite svår att handskas med, men med lite handledning går det bra. 

 

   P: - Nu ska vi se här…vet ni hur dom fungerar dom här pipetterna? 

   S: - Ja, att man skall trycka i där 

   P: - Ja, då klämmer man först på toppen av pipetten. 

   S: - Ja. 

   P: - Du klämmer ihop där…så och så släpper du ner röret…så släpper du…släpp… 

   F: - Släpp, släpp. 

 

Hjälpen från en kompis när det är svårt. 

 

   F: - Hur gjorde Sara? 

   S: - Jag bara gjorde så här…tog sånt och så kan man ta lite…så blir det lila. 

   F: - Jag kan inte ta. /…/ 

   S: - Gör som mig. 
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Antropomorfistiskt erfarande 
Fantasi och kreativitet finns med som inslag i det laborativa arbetet. Barnen och jag som 

deltagande observatör besjälar ting och gör dem på så sätt mer verkliga och nära. Till-

sammans för vi en dialog med artefakterna som ingår i experimentet, på så sätt tilldelas de 

mänskliga egenskaper i form av att de bland annat kan känna. Detta framställs på ett lekfullt 

sätt där Berta fungerar som en brygga mellan den vetenskapliga processen och lekfullheten. 

 

Laboration 1 

En äppelbit har just släppts ner i glasröret. Liv ser till sin stora glädje att hennes hypotes 

hade verifierats. 

   L: - Jag hade rätt! 

   P: - Kom den där. Ja, men varför ville dom vara där uppe tillsammans då? 

   L: - (Fnissar)…därför dom är kompisar. 

   P: - Dom är kompisar/…/. 

 

Berta vägleder barnen genom att väcka nyfikenhet i utforskandet. 

 

P: - Det la sig i olika lager kan man säga. Vad sa du Berta? Du får viska i mitt öra. Jaha,       

    hon undrar om vi kan lägga de här grejerna i röret nu och se vad som händer? 
 

Laboration 2 

Ytterligare ett exempel: 

 

P: - Vet du, nu sa hon nåt annat (Berta viskar i mitt öra)…om dom kan göra mer färger?  

    Tror du dom kan det Berta? 

Metaforiskt erfarande 
Laborationen skapar associationer till tidigare erfarenheter. Bilder målas upp som stärker 

erfarandet och samtidigt gör lärandet mer lustfyllt. Barnens entusiasm tycks öka då det 

metaforiska erfarandet vävs in i skeendet. 

 

Laboration 1 

Vattnet hälls i oljan och det bildas bubblor. 

   S: - Wow, Maja gör öl (skrattar). Maja du gjorde öl! 

   F: - Kan du dricka det? 

   P: - Titta. 

   S: - Ännu mer öl. 

 

Laboration 2 

Barn målar ofta upp en bild genom fantasin för att göra skeendet mer begripligt. 

 

   T: - Men så här kan man göra…så…och göra så…och nu är jag som en häxa. 

   P: - Gör häxor så? 

   T: - Mm… och och så häller jag i så här…och så tar jag lite mer…och lite mer och häller.   

           

Ytterligare ett exempel: 

 

Vätskan har svämmat över på brickan. 

   P: - Lyssna här. 

   F: - Det låter som vatten…trilla från regn. 

   P: - Låter det som regnet? 
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Hypotesframställning 
Laborationstillfället ger barnen möjligheter att ställa hypoteser det vill säga antaganden om 

vad de tror kommer att hända. Under laboration 1 får varje barn i tur och ordning berätta sin 

hypotes för övriga gruppen. Jag som deltagande observatör frågar och barnen svarar. Valet 

av detta förfarande är medvetet antaget, för att på så sätt guida barnen i den vetenskapliga 

processen. Genom upprepningen bekräftas varje enskilt barn vilket tycks stärka dem i 

hypotesframställningen, vilket i sin tur gör att de vågar ta fler egna initiativ. Tillvägagångs-

sättet tyder på en variation hos barnen då det gäller att framställa olika hypoteser. En del 

väljer att imitera kamraterna medans andra framställer egna antaganden. Viljan att lyckas 

ställa den hypotes som verifieras framträder hos vissa barn. Detta gör sig gällande genom att 

de helt enkelt ändrar sin hypotes när de ser utgången av experimentet eller så skojar de bort 

sin egen hypotes till förmån för den som verifierats. Under laboration 2 tar jag som 

deltagande observatör ett litet steg tillbaka för att på så sätt ge barnen utrymme för ett mer 

fritt upptäckande. Här kan jag som deltagande observatör studera hur barnen ställer 

hypoteser på egen hand via frågor i en monolog till sig själva. Tystnaden blir mer påtaglig 

under den andra laborationen genom mitt förhållningssätt. 

 

Laboration 1 

Alla barnen tror att spiken sjunker ner på botten och hypotesen förklaras med följande 

beskrivning. 

 

   P: - Varför tror ni spiken hamnar så långt ner? 

   T: - För att den kan det. 

   P: - För att den kan det? 

   T: - Ja, för att den är så himla liten. 

   P: - Den är så liten. Varför tror du Anna att den hamnar längst ner. 

   A: - För att den inte kan flyta uppe. 

   P: - Den kan inte flyta uppe. Varför kan den inte flyta uppe då?   

   A: - För det är en spik. 

 

En hypotes ställs kring vad som händer med russinet i experimentet. 

 

   P: - /…/Vad tror du händer när du stoppar i russinet? 

   N: - Ähm…jag vet inte. 

   P: - Du vet inte. Liv, vad tror…vänta lite får vi höra Liv. 

   L: - Jag tror att det bluppar. 

   P: - Att det pluppar. Vad tror du för nåt händer med russinet Erik? 

   E: - Jag tror att det bubblar. 

   P: - Du tror att det bubblar. Nu ser vi vad som händer med russinen. 

  

Byte av hypotes när den första har falsifierats. 

 

   P: - Nu skall vi se Erik. Vad tror du om mor…vänta lite…vad tror du om moroten? 

   E: - Jag tror den flyter där (pekar). 

   P: - Här bredvid russinen? 

   E: - Nej, här (pekar). 

   P: - Tror, tror…under russinen i sirapen? 

   E: - Ja. 

   P: - Och Liv? 

   L: - Jag tror där i mitten. 

   P: - I mitten. 
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   E: - Eller, jag tror nog där i mitten också. 

   P: - Du tror mitten med och vad tror Tess? 

   E: - Kolla där! 

   N: - Också i mitten. 

   E: - Ser du där det flyter upp bubblor från den sirapen? 

   P: - Det ser jag du, men nu är det spännande. 

   Alla: - Mm. 

   P: - Plopp…den har nog fastnat tror jag, se om vi kan… 

   E: - Den stannar där. 

   N: - Ja. 

   E: - Ingen hade rätt, den åker ner, den åker ner! 

   L: - Den faktiskt åker ner. Den stannar jämte russinen. 

   E: - Ja, ja, ja, jag tänkte att jag byta om till den faktiskt. 

 

Ett liknande exempel som ovan följer där barnen har fått ställa hypoteser kring var de tror att 

stearinbiten stannar. 

 

Stearinbiten har släppts ner i röret. 

   M: - Den hamna på mitten som jag och Fia sa. 

   S:  - Det tänkte jag med för jag lurade dig fröken (fnissar). 

   P:  - Fast man kan ju aldrig veta, man måste ju få gissa. Eller hur? Det är det som är så    

          Bra med kemi för att man får gissa. För man vet inte innan vad som händer. 

 

Laboration 2 

Vid laborationen var barnen mycket koncentrerade samtidigt som de förde en monolog 

under själva utforskandet. 

 

   T: - Och så får det bli…och så kanske det blir någon annan färg där? 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   F: - Hände…kan jag få den?/…/ 

   F: - Kan jag få två rosa?  

 

Ytterligare ett exempel: 

 

   P: - Vad tror du händer då Sara, om vi häller där?  

   S: - Vet inte. 

   P: - Vågar vi det? 

   S: - Ja. 

   P: - Ska vi det Berta? Ja, Berta hon tycker det är häftigt och prova. Nu häller vi citronsyra      

          här i nu då. 

   S: - Ja (fniss). 

   F: - Å, den blir rosa tror jag. 

   (fnissar) 

   F: - Vad händer med min då? 

   S: - Wow, min blev så här. 
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Barnen är djupt fascinerade av att vätskorna i provrören ändrar färg när de blandar och 

funderingar uppstår. 

 

   O: - Jag såg det innan. Jag tog alla och såg det som hände…blå. Kan det åka bort? 

   P: - Vad sa du? 

   O: - Kan det åka bort? 

   P: - Vilket kan åka bort…färgen? Ta du och spruta i mer, så ser vi vad som händer. 

   (tystnad) 

   T: - Undrar vad det…undrar vad det blir för färg nu? 

   (tystnad) 

   O: - Rosa. 

   (tystnad) 

 

Berta undrar om barnen kan göra fler färger. 

 

   P: - Nu, vad säger du nu Berta då? Om barnen kan…du får viska…om barnen kan göra    

         ännu mer färger? Kan man det?/…/ 

   T: - Då får man ha lite grejer. Då får man ha lite sånt hära…hälla lite vatten…äh och   

          hälla i detta och så hälla i lite mer vatten och det (pekar på Fis-saften). 

   O: - Fis-dricka. 

   T: - Nej…och så får man låta det va kvar, och så häller man ut detta. Och så får man hälla  

          det du läggde i och så får man prova igen… 

 

Laborerandet föder nya funderingar. 

 

   T: - Jag ska prova en blandning. Är det okej om jag lägger den här (pipetten). 

   P: - Ja, du får lägga den där. 

   T: - Okej, då häller jag i lite sån. 

   (tystnad) 

   P: - Var det svårt? 

   T: - (Visslar)…och nu ska jag prova. Va, lila och mörkblå. Lila och nu ska vi se här och    

          jag får nog hålla med båda. 

Sammanfattning laboration 1 – Densitet 
Entusiasmen hos barnen visade sig vara på olika nivåer men med ett gemensamt uttryck av 

nyfikenhet och glädje. Några barn klappade i händerna, ivrigt påhejande föremålen som 

lades i glasröret medan andra nöjde sig med att helt enkelt konstatera skeendet. En uppenbar 

förnöjsamhet över att lyckas ställa ”rätt” hypotes var påfallande. Det som tycks gemensamt 

för flera av barnen är svårigheten att faktiskt kunna ställa en hypotes. Lika tydligt visar sig 

önskan av att ställa den hypotes som verifieras, vilket visar sig då barnen väljer att överge 

sin egen hypotes för en annan. En följd av svårigheten att ställa en hypotes visar sig bland 

flera av barnen, där de då väljer att följa en kamrats ställningstagande. Vägledningen via 

frågor av mig som deltagande observatör tycktes skapa en större trygghet ju längre 

utforskandet fortskred. 
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Sammanfattning laboration 2 – Surt och basiskt 
Det som har varit generellt för denna laboration är svårigheten att ställa hypoteser. 

Materialet och sättet att arbeta var nytt för barnen. Fokuseringen låg till en början på den 

egna laborationen, men förflyttades mer och mer till de andra deltagarna allt eftersom tiden 

fortskred. För vissa barn kunde jag till en början uppleva en problematik kring pipetten och 

dess funktion. Det krävdes handledning av mig som deltagande observatör, så väl som från 

kamrater. Till skillnad från laboration 1 kunde jag se ett större behov av bekräftelse. 

Samtidigt arbetade barnen mer självständigt, vilket gjorde att de försvann in i sin egen värld 

och hade inte riktigt tid med mina frågor. En enorm glädje och entusiasm infann sig hos alla 

barn, men med olika intensitet.   
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att föra en diskussion kring den studie som genomförts. 

Avsnittet delas in i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

kommer jag att koppla de resultat som framkommit ur dataanalysen med tidigare forskning, 

styrdokument och teorier som genererar bakgrunden för studien. Metoddiskussionen 

kommer att omfattas av ett kritiskt förhållningssätt till de metoder och ansatser som jag 

utgått ifrån, i förhållande till det syfte som jag haft för avsikt att undersöka i min studie. Jag 

kommer även att belysa de didaktiska konsekvenser som studien resulterat i samt förslag till 

vidare forskning inom området. 

Resultatdiskussion 
Eftersom laborationerna har haft helt olika upplägg ser också barnens ageranden, reaktioner 

och reflektioner olika ut i de olika situationerna. Laboration 1 har en mer formell inramning 

medans laboration 2 ger en större frihet att utforska på egen hand. Anledningen till denna 

särskiljning är det syfte som följer med varje aktivitet. I syftet vägs de didaktiska frågorna in 

vilket också styr upplägget vid laborationen. Vid utforskandet av densitet valde jag att 

barnen skulle arbeta tillsammans för att skapa en samhörighet och därmed ett tydligare, 

gemensamt lärande. Situationen var inte helt främmande för barnen då de alla har 

erfarenheter med sig om vad som kan tänkas flyta i vatten, respektive sjunka. Det som var 

nytt var däremot olika vätskors densitet och hur de i sin tur flöt på varandra. Mitt val inför 

denna laboration var att inta en ganska ledande roll. Avsikten med denna var att jag ville 

hjälpa barnen att ställa en hypotes samt rikta fokus och förstå vad de skulle titta efter. Detta 

visade sig inte vara helt enkelt eftersom detta förfarande, vilket jag kunde förstå, var för de 

flesta en ny upplevelse. I Laboration 2 var min tanke att låta barnen utforska mer på egen 

hand. Förhoppningen var att de genom sina erfarenheter från första experimentet skulle 

känna en större trygghet och på så sätt själva äga processen. Förhoppningen besannades och 

barnen tog för sig på ett helt annat sätt än vid den tidigare utförda laborationen. Gemensamt 

för de olika laborationerna är den variation som medvetet skapats för att på så sätt 

synliggöra fenomenen densitet, surt och basiskt. Framställningen möjliggör jämförelser och 

på så sätt urskiljandet av likheter och skillnader i enlighet med variationsteorin (Marton & 

Booth 2000, s. 148; Helldén, Johnsson, Karlefors & Vikström 2010, ss. 22-27). Olika 

vätskor skiktar sig på olika sätt då de blandas och olika föremål reagerar olika då det släpps 

ner i glasröret. På så sätt synliggörs en variation av uttryck och möjligheter till ett 

förtydligande kring begreppet densitet. Genom att tillsätta Fis-saft i provrören innehållande 

olika vätskor framkommer en variation av färger, vilket kan kopplas till pH-värdet på 

vätskorna och i sin tur skillnaden mellan surt och basiskt.  

 

Känslomässigt erfarande 

Det som visar sig i båda laborationerna är en påtaglig känsla av glädje och nyfikenhet. 

Barnen reagerar olika utifrån hur de upplever situationen. Dessa paralleller kan jag dra till 

Bergnells (2010, ss. 39) forskning där hon visar på hur graden av intresse och intensitet 

skiljer sig mellan olika barn. I de grupper där det finns barn som visar starkare känslor tycks 

det också smitta av sig på övriga gruppmedlemmar. Glädjen som visar sig ges även uttryck 

genom sång och skratt. Det som är tydligt vid båda mina laborationstillfällen är hur flera av 

barnen tidvis skärmar av sig och går in i sin egen värld. Detta är intressant med tanke på de 

liknande resultat som Bergnell fått fram i sin studie. Barnen visar att de inte är mottagliga 

för frågor dels genom att de inte alls hinner svara, men också dels genom att de påbörjar en 

mening som de inte slutför. Vid flera tillfällen gav barnen mig så starka uttryck för vad de 

kände, både verbalt och genom kroppsspråk att jag helt enkelt valde att ta ett steg tillbaka. 

Denna upplevelse var som starkast vid laboration 2 där de arbetade mer fritt. Vid analysen 

av ljudupptagningen blev detta än mer märkbart. Valet att i situationen ta ett steg tillbaka 
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handlar om att inte släcka den nyfikenhet som glöder, vilken Sjöberg (2010, s. 236) anser 

vara en av de största drivkrafterna inom det naturvetenskapliga utforskandet. Under båda 

laborationerna byggs en spänning och förväntan upp, de visar en iver att få fortsätta. För att 

nå ett berikande naturvetenskapligt utforskande poängterar Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godeé (2008, s. 24) att ett tillåtande klimat måste främjas. I alla grupperna blir 

barnen överraskade när reaktionen mellan citronsyran och bikarbonaten uppstår. Det 

svämmar över på brickan och första gången blir de lite förundrade över om det egentligen är 

meningen. Flera av barnen tittar på mig för att se min reaktion. När jag visar med ord och 

kroppsspråk att det är tillåtet med översvämning på brickan kan jag se hur utforskandet går 

upp på en intensivare nivå. Här blir det högst påtagligt vad ett tillåtande klimat kan bidra till. 

Hade jag satt stopp för översvämningen skulle det med största sannolikhet genererat ett 

betydligt mer dämpat experimenterande. Hos några barn kunde jag skönja en typ av 

frustration kring pipetten och dess funktion. Här visade det sig att min roll var viktig i form 

av att ge stöd som kunde hjälpa barnen att komma vidare i sitt utforskande, vilket även 

Högström, Ottander & Benckert (2009) synliggör i sin forskning.  

 

Sinneligt erfarande 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godeé (2008) beskriver att barn utforskar med alla 

sina sinnen. Genom detta förfarande observerar de och gör ständigt nya upptäckter. För 

några barn som ingår i min studie visade det sig vara viktigt att få smaka på de ingredienser 

som ingick i laboration 1. Bitvis var det för dessa barn viktigare att smaka än att se vad som 

hände i experimentet. Framförallt var sirapen åtråvärd ur vilken de gjorde kopplingar till 

tidigare erfarenheter. För mig var det överraskande att fokuseringen var så starkt riktad mot 

just smakupplevelsen. Situationen gav på så sätt nya infallsvinklar där barnens nyfikenhet 

fick styra processen. Sjöberg (2010) lyfter fram just vinsterna med att fånga upp och låta 

barnen utveckla de idéer som uppstår. Genom dialogen som uppstår kring utforskandet av 

experimenten synliggörs olika sätt att tänka. När barnen ges tillfälle att lukta på Fis-saften 

blir detta mycket påtagligt. Barnen luktar och kopplar doften till tidigare erfarenheter. 

Eftersom kokt kål påminner om en lukt som uppstår då vi gör oss av med slaggprodukter var 

det inte heller konstigt att barnen förknippade lukten med ”feis” och ”kobajs”. Det som 

fascinerade mig var kopplingarna till ”olja” och ”saltvatten”. Min förklaring till att salt-

vattnet luktar som Fis-saften är att barnet ifråga varit på stranden och känt doften av rutten 

tång. Hur resonemanget kring oljan växte fram kan jag däremot inte spekulera i. Naturligtvis 

finns det en förklaring som är högst sannolik utifrån barnets erfarenhetsvärld (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000). Under laboration 2 uppkom frågan från ett barn om de kunde 

få smaka även denna gång. Mitt svar blev att vi inte skulle smaka, vilket jag kan ångra i 

efterhand. Detta på grund av min osäkerhet kring att låta barnen smaka på blandningarna av 

citronsyra och bikarbonat. Jag gick därmed miste om en naturlig koppling mellan barnens 

vardagskunskap och det naturvetenskapliga området. Thulin (2006) beskriver hur brister i 

pedagogers kunskaper kring ett ämne gör att lärandet lätt kan bli ytligt. Situationen 

medförde att barnen fick föreställa sig hur citronsyra kunde smaka på ett mycket abstrakt 

plan. Några barn hade med sig erfarenheten av hur en citron smakar och kunde göra 

kopplingen till surt. Andra verkade inte ha den erfarenheten med sig och då blev det 

naturligtvis svårare. Laborationerna har verkligen givit möjligheter för alla sinnen att 

samspela. Framför allt har barnen fått skärpa blicken för att kunna studera de skeenden som 

uppstått. Färger, former, ordning, antal med mera har iakttagits.   

 

Kognitivt erfarande 

Laborationerna har bland annat givit möjligheten att introducera den naturvetenskapliga 

forskningsmetoden för barnen. Närmare bestämt att först ställa en hypotes och därefter 

agera, resonera och reflektera kring det skeende som centrerats, för att efterhand komma på 

nya frågor. Samtidigt har experimenterandet lyfts fram som ett lustfyllt lärande. Med andra 
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ord handlar det om att hitta ”skärningspunkten mellan barns värld och den vuxnes förmåga 

att rikta barns uppmärksamhet mot det som barnet förväntas lära sig om” (Pramling 

Samuelsson 2011, i tryck). För att barnen skall nå ett djupare plan inom det naturveten-

skapliga området krävs det att pedagogerna ställer utmanande frågor på rätt nivå (Helldén, 

Johnsson, Karlefors & Vikström 2010). Författarna menar här att pedagogen skall lyssna på 

barnen och försöka att utgå ifrån deras resonemang. Som tidigare nämnts var laborationerna 

olika, vilket också gör att barnens kognitiva erfarande varierar därefter. Genom mina inter-

vjuer och observationer på fältet har jag kunnat urskilja en stor variation i barnens sätt att 

möta de naturvetenskapliga experimenten. Variationen på det kognitiva området visar sig i 

hur barnen reflekterar kring de skeenden som uppstår. Vi har till exempel Erik som hittar en 

pappersbit på bordet och blir nyfiken på vad som händer när man släpper ner den i glasröret? 

Han väljer med andra ord att hitta egna vägar för att skapa ett sammanhang. Jag är glad att 

jag fångade upp detta lärande istället för att bara vara fokuserad på det givna materialet. Om 

jag skall vara ärlig så var min förhoppning att barnen skulle gå utanför mina ramar för att 

komma vidare i sina tankebanor. Min upplevelse är att barnen har lättare för att svara på de 

frågor som ställs vid laboration 1. Föremålen är bekanta samtidigt som hela skeendet är 

konkret när föremålen släpps ner i glasröret. Sara beskriver till exempel att riskakan flyter 

för att det är mycket luft i den, medan spiken sjunker för att den är gjord av metall. Genom 

att jämföra materialet och urskilja hur det reagerar med de olika vätskorna synliggörs 

begreppet densitet. Även om begreppet inte är direkt uttalat syns en variation i hur 

föremålen flyter eller sjunker genom de olika vätskorna (Marton & Booth 2000, s. 148; 

Helldén, Johnsson, Karlefors & Vikström 2010, ss. 22-28). Maja och Sara hjälps åt att 

konstatera att ”en del sjunker” och ”en del flyter på bubblorna”. En intressant förklaring 

kretsar kring vätskornas olika placeringar. Maja menar att sirapen sjunker för att det är smält 

socker. Hon drar troligtvis parallellen till socker eftersom sirapen är söt som sockret. 

Eftersom sirapen rinner så måste ju sockret vara smält. Hon har med andra ord ställt en egen 

hypotes. För att barnen skall komma vidare i sina resonemang försöker jag att lyssna och 

ställa frågor som kan vara till hjälp vid det fortsatta utforskandet. I laboration 2 uppmärk-

sammar barnen hur färgerna ändras beroende på att de blandar olika vätskor med varandra. 

Tor urskiljer hur han får fram lila färg genom att blanda blå med rosa. Han går vidare i sitt 

utforskande och ställer sig frågan hur han skall få fram grön färg? Tor gör ett antagande om 

att han behöver mer vatten. Till slut får han fram ljusgrön färg och lyckan är påtaglig (jfr 

Harlen 1996, s. 89). Erik ser variationen i de färger som bildas beroende på om han tar 

blandningen med citronsyra eller blandningen med bikarbonat. Han för ett resonemang kring 

vilken blandning som ger vilken färg och frågar oss övriga deltagare; ”men vilka tror ni blir 

rosa och vilka tror ni blir blåa?”. På frågan om vilken färg han tror genereras ur vilken 

blandning tycks han kunna urskilja, den röda som surt och den blåa som basiskt, även om 

inte begreppen i sig görs gällande. Återigen visas variationen vara högst väsentlig för att 

kunna urskilja och förstå olika skeenden. 

 

Bekräftat erfarande 

Det som framkommer tydligt genom studien är det behov av bekräftelse som finns hos varje 

enskilt barn. Behovet kan handla om att få bekräftelse från mig som deltagande observatör 

men lika ofta från kamraterna. Bergnell (2010, s. 39) kan i sin likvärdiga studie visa på 

samma fenomen och beskriver graden som en känsla av intensitet. Det som är speciellt för 

min studie är att det även finns med en handdocka i form av draken Berta. Hon är även 

delaktig i interaktionen vilket föranleder att barnen även vill ha bekräftelse av henne. Under 

framför allt laboration 1, där dialogen är väldigt formell, bekräftar jag medvetet barnens 

uttalanden genom att upprepa det som sagts (Pramling Samuelsson 2011, i tryck). På så sätt 

sker inte bara en bekräftelse utan upprepningen synliggör också barnens resonemang så att 

det blir tydligt för dem själva. Sättet att få uppmärksamheten från barnens sida handlar 

vanligtvis om att de gör utrop som till exempel; ”Kolla!”, ”Titta!”, eller ”Wow!” vilket kan 
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jämföras med exempel i Elfström med fleras litteratur (2008, s. 20). Ofta är det barnen som 

är ivriga som vill ha den största bekräftelsen. Jag kan härmed dra en parallell till Bergnells 

(2010, s. 39) forskning och visa på att de barn som har mest påtaglig intensitet är också de 

barnen som tycks ha störst behov av bekräftelse. Rollen som deltagande observatör innebär 

att ge alla barn likvärdig bekräftelse, vilket då ibland kan få till följd att de mest intensiva 

barnen får stå tillbaka lite grann. Detta för att alla skall få en chans att faktiskt få delge sina 

tankar. 

 

Begreppsmässigt erfarande 

I bakgrundsavsnittet har det talats mycket om syftets betydelse för en aktivitet. Tanken med 

mina laborationer var bland annat att introducera nya begrepp på ett lustfyllt sätt. 

Läroplanen (Utbildningsdepartementet 2001) för förskolan strävar mot att barnen ”tillägnar 

sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld” (ibid., s. 13). Likväl som det krävs träning för barnen att lyssna och observera, 

krävs det också träning för pedagogerna att ställa öppna frågor. Detta för att på ett naturligt 

sätt kunna generera tillfällen till en implementering av nya begrepp understryker Doverborg 

& Pramling Samuelsson (2000). Här hamnar vi återigen i gränslandet mellan det vi har för 

avsikt att barn skall lära sig och det som barnen är mottagliga för. Medvetenheten om att inte 

pressa på med massa nya begrepp gjorde att jag bitvis blev lite väl försiktig. Thulin (2006, 

ss. 123-124) beskriver hur anledningen till detta kan vara en okunskap i ämnet, vilket gör att 

lärande hamnar i en ytlig dimension. Jag kan känna igen mig i hennes beskrivning, men 

samtidigt måste vi pedagoger också börja någonstans. En anledning till att jag valde att 

arbeta med naturvetenskapliga experiment i examensarbetet var att jag ville utvecklas som 

medforskande pedagog. Balansgången mellan att introducera begrepp eller hålla tillbaka 

dem var påtaglig under hela studien, men framför allt under laboration 2. De nya begrepp 

som användes introducerades via Berta, vilket jag fick tips om under mitt studiebesök på 

Navet (Borås science center). Berta talade, genom sagan, bland annat om för barnen vad 

kemi betyder och att vatten heter H2O på kemispråket. I laboration 1 använde sig barnen av 

många vardagliga begrepp så som; uppåt, neråt, över, under, mellan, tung, sjunker samt antal 

och färger med mera. Under transkriberingen blev jag medveten om ett tillfälle där det hade 

varit ett bra utgångsläge att introducera begreppet densitet på ett tydligare sätt, men jag såg 

inte det för stunden. Jag tänker här på den sekvensen när Maja beskriver för oss att riskakan 

flyter för att den innehåller mycket luft. Tillfället var gyllene att beskriva hur föremål i 

motsatt riktning även kan vara täta och på så sätt närmat sig begreppet densitet (citatet kan 

ses i kategorin kognitivt erfarande). 

.  

Samspelets erfarande 

Under laboration 1 försökte jag vara extra tydlig med vad det var som barnen skulle titta 

efter, under olika skeenden vid experimentets utförande. Att få guidning i var fokus skall 

läggas spelar en stor roll menar Högström, Ottander och Benckert (2009), Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007, ss. 53-54) och Skolverket (2010, ss. 6-7) för barnens 

utveckling av observationsförmågan. De är därför mycket noga med att poängtera vikten av 

kontinuerlig övning inom den naturvetenskapliga forskningen. Förmågan att fokusera på ett 

skeende skiljde sig till viss del mellan barnen. Under laboration 1 var jag mycket medveten 

om en stark guidning från min sida eftersom jag ville synliggöra den vetenskapliga 

processen för barnen. Detta fick till följd att dialogen mellan deltagande observatör/barn var 

betydligt mer frekvent än dialogen mellan barn/barn. Flera forskare visar på samma sätt hur 

bilden över interaktionen är konstruerad, det vill säga hur fördelningen av talutrymmet ser ut 

inom skolan och förskolan (Thulin 2006, ss. 118; Högström et al. 2009). 

 

Säljö (2000, ss. 119) redogör för Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen, 

där barnen genom handledning från vuxna eller kamrater kan komma vidare i sitt lärande. 
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De barn som i studien hade svårigheter med pipetten kunde efter instruktioner och hjälp från 

mig samt kamrater senare arbeta vidare på egen hand. Fia frågar sin kamrat Sara hur hon 

gjorde med pipetten. Sara visar både genom handling samt kommunikativ förmåga hur 

förfaringssättet kan se ut. Erik får vid ett tillfälle lite bekymmer då sirapen skall hällas upp, 

båda kamraterna uppmärksammar detta och hjälper snabbt till att hålla i decilitermåttet som 

vill försvinna iväg. Barnens ageranden i dessa situationer gör mig så varm i hjärtat. Denna 

hjälpsamhet kan jag med glädje urskilja under flera tillfällen vid processens gång. Barnen 

visar sig också ta hjälp av varandra när en hypotes skall ställas. Vid osäkerhet väljer de att 

uttrycka sig likvärdigt med det som någon kamrat gjort stunden innan. Fia får frågan vad 

hon tror att spiken hamnar. Hon gissar att den sjunker ner i mitten. När Maja får samma 

fråga hänvisar hon till Fias svar. Sara hänvisar i sin tur till Fias och Majas svar när hon får 

frågan. De flesta barnen läser av varandra och kan genom dialog komma fram till bland 

annat turordning vid utforskandet. Hur samspelet och turtagandet fungerar ser lite olika ut. 

Några barn förstår när de avbryter och väntar då på sin tur, medan andra fortsätter tills de 

fått sagt sitt. Lika viktigt som att få föra fram sina tankar är att kunna lyssna på andra 

människor. Det är en konst och kräver övning som så mycket annat. Min upplevelse är att 

lyssnandet likväl som observationsförmågan stärks under studiens gång. Thulin (2006, ss. 

120-121) lyfter fram lekens betydelse där det deliberativa samtalet gör entré på ett naturligt 

sätt. Vid första laborationen guidar jag samtalet genom mina frågor och på så sätt får 

turtagandet i att lyssna och tala en ”rättvis” fördelning av utrymmet. Laboration 2 är mer fri 

där jag kan se hur intresset vid utforskandet går från den egna aktiviteten för att under 

förloppets gång sakta förflyttas mot kamraternas ageranden, reaktioner och reflektioner. 

Enligt min tolkning går samtalet från en monolog till en dialog för att sedan övergå i ett 

deliberativt samtal. Genom samtalet får barnen möjligheter att höra olika resonemang ur 

skilda perspektiv, vilket berikar och utvecklar oss som människor (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2006, ss. 89). 

 

Vid laboration 2 valde jag medvetet att ta ett steg tillbaka för att lättare kunna observera 

barnens aktioner, reaktioner och reflektioner vid utforskandet. Detta innebar inte att jag 

lämnade barnen helt åt sig själva, utan det fanns naturligtvis hela tiden ett uttalat syfte med 

aktiviteten (Thulin 2006; Högström et al. 2009). Det konstruktivistiska synsättet handlar just 

om att låta barnen få utrymme att pröva sina egna tankar (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godeé 2008, ss. 29-30). Min upplevelse av att inte gå in och kommentera så mycket 

under laboration 2 var lite frustrerande. Vid flera tillfällen fick jag bita mig i tungan så att 

barnen kunde få den tid som de behövde för att få utforska i lugn och ro. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) beskriver pedagogers svårigheter med att låta tystnaden få 

råda, vilken de menar kan vara kärnan till fruktbara reflektioner. 

    

Antropomorfistiskt erfarande 

Genom arbetet med handdockan Berta skapar jag som deltagande observatör ett lekfyllt 

utgångsläge för utforskandet. Samtidigt som en handdocka lockar barnens uppmärksamhet 

mot ett specifikt lärandeobjekt, hjälper den till att göra omvärlden lite enklare att förstå 

menar Helldén, Johnsson, Karlefors och Vikström (2010, ss. 17-18). Tillsammans med 

barnen går jag in i en låtsasvärld som ändå är, i högsta grad, på riktigt. För många barn kan 

det kännas mindre kravfyllt att tala till en sagofigur än till mig som pedagog. Berta är ett 

viktigt inslag för barnen, från det att vi läser sagan tills det att utforskandet är avslutat. För 

vissa barn är det en självklarhet att Berta skall få fortsätta att vara med i verksamheten även 

när min del av studien är avslutad. Thulin (2006, s. 99) påvisar att vi pedagoger i förskolan 

använder oss av antropomorfism, inte bara exempelvis genom handdockor, utan också i det 

vardagliga samtalet genom att vi besjälar döda ting. Detta är något som även framkommer 

under min transkribering av det inspelade materialet. Liv ser till sin stora glädje att hennes 

hypotes verifierats då äppelbiten och riskakan flyter bredvid varandra. Hennes svar till mig 
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på frågan; ”varför ville dom vara där uppe tillsammans då?” blir naturligtvis; ”därför dom är 

kompisar”. Redan i frågan har jag omedvetet givit riskakan och äpplet mänskliga egenskaper 

genom att tillskriva dem förmågan att vilja någonting. Min tolkning av Thulins farhågor när 

det gäller graden av antropomorfism i förskolan, grundar sig på den omedvetenhet som finns 

hos pedagogerna. Blir vi medvetna om vårt agerande kan vi också lättare knyta det till syftet 

med aktiviteten.   

 

Metaforiskt erfarande 

Fantasi och kreativitet är tydliga inslag i det laborativa arbetet. För att göra skeendet mer 

begripligt målar barnen upp en bild där associationer kopplas till tidigare erfarenheter. I min 

studie synliggörs detta förfarande till exempel då vatten hälls ner i den olja som redan finns i 

glasröret. När vätskorna blandas skiktar sig oljan i vattnet och ser då ut som bubblor. Sara 

upptäcker då till sin stora glädje att Maja har gjort öl. Ett annat exempel är då Tor lever sig 

in i häxans värld på ett lekfullt sätt och visar att han kan göra exakt som häxor gör (jfr. 

Pramling Samuelsson 2011, i tryck). Fia gör kopplingar mellan bubblorna som pyser på 

brickan och hur det låter när det regnar. Sättet att koppla metaforer till skeenden är inte så 

framträdande som jag på förhand hade föreställt mig att det skulle vara. Kanske skulle de 

blivit mer frekventa om barnen hade fått utforska naturvetenskapliga experiment vid fler 

tillfällen? 

 

Hypotesframställning 

Det som framgår i min studie är att det inte är lätt för barnen att på egen hand sätta ord på 

sina tankar och på så sätt ställa hypoteser kring olika fenomen i sin omvärld. Högström, 

Ottander och Benckert (2009) framhåller genom sin forskning pedagogens roll då det gäller 

att vägleda barnen inom den utforskande aktiviteten. För att komma igång och hålla lågan 

vid liv handlar det till stor del om att uppmuntra dem i sina egna tankestrategier. På så sätt 

stärks barnens självförtroende och inspirationen ökar. Under laboration 1 försökte jag som 

deltagande observatör att skapa förutsättningar som gjorde att barnen sedan kunde bli mer 

självständiga i sitt utforskande under laboration 2. Det handlade med andra ord om att skapa 

möjligheter för barnen att ställa hypoteser för att sedan genom aktion och iakttagelse kunna 

verifiera eller falsifiera sitt antagande. Paralleller kan här dras till Säljös (2000, ss. 119) 

beskrivning av Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen där handledning kan 

hjälpa barnen vidare i sin utveckling. Min avsikt var genom handledningen att bygga upp en 

form av scaffolding under inledningen av laboration 1 för att sedan successivt låta barnen 

äga processen mer och mer på egen hand. Naturligtvis var inte tanken att överlämna barnen 

helt åt sig själva utan i enlighet med Thulin (2006, s. 117) och Sjöberg (2010, ss. 516) följa 

syftet med aktiviteten där process och produkt fick gå hand i hand. I takt med studiens gång 

anser jag mig kunna skönja en större trygghet hos barnen då det gäller hypotesfram-

ställningen. Det är dock på sin plats att påpeka att studien är för liten för att visa på generella 

aspekter i förfarandet. Tryggheten får stå som en beskrivning av att de genom processen 

lättare hittar ord för de tankar som de har, samt rent praktiskt får en större tillit till sig själva 

i sitt eget utforskande. Genom gemensamma reflektioner i gruppen synliggörs flera olika sätt 

att tänka. Hur barnen berörs av kamraternas hypoteser varierar. Somliga väljer att stå fast 

vid sin hypotes medans andra väljer att ansluta sig till kamraternas (Dimenäs & Sträng 

Haraldsson 1996, s. 58). Studien visar också att det kan vara svårt för vissa barn att stå fast 

vid sin hypotes när de ser att det inte är den som verifieras under experimentets gång. Hur 

detta kan yttra sig visas i sekvensen då Erik upptäcker att hans hypotes falsifierats. Han 

väljer då att beskriva att han tänkte att ”byta om till den faktiskt”. Sara däremot väljer att 

skämta bort sitt antagande när hon ser att stearinet inte alls stannade där hon hade gissat. 

Detta gör hon genom att förklara för mig att ”jag lurade dig fröken” samtidigt som hon 

fnissar lite busigt. Eftersom barnen kan fokusera på ett eget material under laboration 2 kan 

jag också se och höra hur de i dialog med sig själva försöker ställa hypoteser. Flera barn 
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visar på sina tankar som till exempel Fia när hon funderar över färgernas förändring ”Kan 

jag få två rosa? Olle ser också en förändring av färgerna och undrar ”Kan det åka bort”? Han 

prövar och kan då i sin tur se vad som händer. Tor ställer en hypotes kring hur han skall få 

fram fler färger. Han visar på att ”Då får man ha lite sånt hära…hälla lite vatten…äh och 

hälla i detta och så hälla i lite mer vatten och det” (pekar på Fis-saften). Han funderar först 

hur han skall göra för att sedan pröva sina antaganden. Jag har under studiens gång upp-

märksammat att barnen verkligen tar sig tid och går in i utforskandet som jag på förhand inte 

hade kunnat föreställa mig. Den tid då tystnaden infann sig var nog värst för mig som 

deltagande observatör eftersom det då kändes som att inget hände och att jag då var tvungen 

att tillföra något. I efterhand kan jag förstå att denna tid av tystnad är viktig för barnens 

möjligheter att få hinna smälta intryck och på så sätt kunna reflektera i lugn och ro. En 

koppling kan därmed göras till Elfström med flera (2008, ss. 29-30) som lyfter fram det 

konstruktivistiska perspektivet, där vikten av barnens egna upptäckter ses som centrala för 

lärandet. 

           

Metoddiskussion 
Med facit i hand ser jag stora vinster med min genomförda pilotstudie. Många små praktiska 

detaljer blev synliga, vilket gav mig möjligheter att fortlöpande omarbeta och förbättra. Det 

kunde handla om enkla saker som att dra ner persiennerna för att få barnen mer kon-

centrerade, ha en duk på bordet så att slamret in i diktafonen inte blev så kraftigt, läsa sagan 

i ett enskilt rum så att inte laborationsmaterialet tog över all uppmärksamhet. Detta för att 

bara nämna några exempel. Eftersom värdet av ljudinspelningen var så stort för min studie 

kan jag se hur introduktionen av diktafonen i barngruppen varit en bidragande faktor till 

kvalitén på transkriberingarna. Vid introduktionen fick barnen chansen att bekanta sig med 

hur diktafonen fungerade, vilket i sin tur gjorde att den vid själva laborationstillfället lättare 

kunde kopplas bort. Den blev med andra ord inget störande moment för studien. Pilotstudien 

var framför allt ovärderlig i den bemärkelsen att jag som deltagande observatör fick tillfällen 

att uppleva mitt förhållningssätt och dess påverkan på barnens utforskande av de 

naturvetenskapliga experimenten. 

 

Det mest optimala för min studie hade naturligtvis varit om jag fått möjligheten att 

videofilma barnens utforskande vid de naturvetenskapliga experimenten. Nu fanns inte den 

möjligheten och därigenom har jag utfört min studie utifrån de förutsättningar som erbjöds. 

Svårigheten med att vara deltagande observatör är att registrera så mycket i skeendet som 

möjligt. Vid interaktionen med ett barn kan du inte se vad som pågår i en annan riktning. 

Som deltagande observatör måste du helt enkelt välja vilken situation du vill rikta fokus 

mot, vilket i sin tur då innebär att du väljer bort något annat. Det som kan göra bilden 

tydligare är dock det datamaterial som samlas in via en diktafon. Till min hjälp hade jag just 

diktafonen som resurs och den visade sig vara ovärderlig för min studie. Den medförde en 

större kvalité på det material som togs fram eftersom rösterna hjälpte mig att se situationerna 

genom ett vidare perspektiv. Även om det fanns svårigheter i min roll så överväger det 

positiva inslagen där jag tillsammans med barnen kunde föra berikande samtal på ett 

naturligt sätt (Dovemark 2007). I denna aktiva forskarroll kunde jag lättare inta barnens 

perspektiv, vilket Kullberg (2004) ser som högst väsentligt för att på sikt kunna nå barnens 

innersta tankar. För att nå ett så objektivt synsätt som möjligt krävs det att forskaren 

inhämtar kunskap kring området menar Dovemark (2007, s. 135) och Kullberg (2004, ss.70-

71). För min del inhämtade jag kunskap via litteratur, men tog även kontakt med Navet 

(Borås science center) eftersom jag ämnade arbeta utefter deras framtagna material kring 

draken Berta. Kontakten mynnade ut i ett studiebesök där jag fick vara med och observera 

hur de arbetade praktiskt med Berta-materialet tillsammans med barnen. Detta visade sig 



 46 

vara oerhört berikande för mig och gav stor inspiration till min egen studie. Det föll sig 

sedan naturligt att jag skulle göra studien på en, för mig, välbekant förskola eftersom jag 

redan hade goda kontakter där med både barn, personal och föräldrar. Dovemark (2007, s. 

136) belyser just vikten av goda relationer eftersom dessa har en väsentlig roll för möjlig-

heterna till värdefull datainsamling. God kontakt skapas också genom att forskaren bygger 

upp ett förtroende mellan sig själv och deltagarna. Detta görs bland annat genom att förhålla 

sig till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) som görs gällande. Barn, 

föräldrar samt pedagoger fick i god tid information kring studiens utformning. Detta samt 

mina tidigare kontakter med förskolan och ett lyhört förhållningssätt gentemot barnen under 

processens gång har tillsammans genererat en positiv inställning till studien. Tanken med 

min studie har inte varit att få fram en absolut sanning, men däremot visa på olika perspektiv 

hur förskolebarn kan agera, reagera och resonera vid utforskandet av naturvetenskapliga 

experiment. Genom en frekvent, personlig uppdatering kring studiens syfte har jag försökt 

skapa den giltighet som all forskning eftersträvar (Kullberg 2004, ss. 73-77). Den 

multimetod som etnografin står för via sättet att variera metoderna för datainsamlingen har 

jag följt, för att på så sätt öka tillförlitlighet (Kullberg 2004, s.75). 

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån egen erfarenhet väljer jag ofta att arbeta med områden som känns trygga. På så sätt 

är det lätt att hamna i ett skeende som bara går på rutin. Genom mitt examensarbete såg jag 

därför chansen att inhämta ny kunskap inom ett, för mig, relativt outforskat område 

nämligen naturvetenskapliga experiment specifikt inriktade på kemi. En förhoppning med 

min praxisnära studie, var att jag skulle utvecklas som pedagog i mötet tillsammans med 

barnen.  

 

Under processens gång har mitt förhållningssätt förändrats på så sätt att jag lärt mig att 

lyssna mer på barnen. Thulin (2006, ss. 118), Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) 

och Högström,  Ottander och Benckert (2009) visar alla på olika sätt, genom sin forskning, 

hur stora skillnader det är i talutrymmet mellan barn och vuxna. Det handlar bland annat om 

att vi pedagoger frågar och barnen svarar samt att vi inte ger barnen den tid som krävs för att 

de skall hinna förmedla sina innersta tankar. Jag är medveten om att förhållningssättet inte 

går att ändra på över en natt, men jag har nått en medvetenhet i det svåra med att ta ett steg 

tillbaka och därför kan det också ske en förändring över tid.  

 

Min tro på ett utforskande arbetssätt har stärkts genom min studie. Jag har nått en känsla av 

större trygghet i min roll där jag som pedagog växelverkar tillsammans med barnen. Med det 

refererar jag till Sjöberg (2010, s. 482; ss. 516) där han menar att processen är viktig, men 

att produktdelen i form av begrepp, modeller och teorier behövs för att tillsammans nå syftet 

med aktiviteten. Barnen äger sin lärandeprocess men vi vuxna i förskolan måste implemen-

tera nya begrepp kopplat till teorier så utvecklingen går framåt.  

Fortsatt forskning 
Eftersom forskningen kring förskolebarns lärande inom det naturvetenskapliga området är 

relativt liten anser jag att det finns stora områden att forska kring. Med min studie har jag 

bara skrapat lite på ytan av det som ryms inom barns utforskande vid utförandet av 

naturvetenskapliga experiment, specifikt inriktade på kemi. Min förhoppning är att ta vid där 

jag slutat och på så sätt kunna följa barnens aktioner, reaktioner och reflektioner vid 

utforskandet under en längre tidsperiod. Detta för att på sikt eventuellt kunna urskilja 

förändringar i deras sätt att agera och tänka individuellt men också i grupp. Vad händer om 

barnen ges möjligheter att arbeta forskningsbaserat under en längre tid? 
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Bilaga 1: Informationsbrev samt medgivandeblankett 
 

Hej! 

 

Jag heter Marie Nilsson och läser sista terminen på lärarutbildningen, med inriktning mot 

förskola/ förskoleklass, vid högskolan i Borås. Under denna termin ingår det obligatoriska 

examensarbetet som jag har glädjen att få utföra på er förskola. 

  

Det jag vill studera är hur barn resonerar, både enskilt och i grupp, vid utforskandet av 

naturvetenskapliga experiment. Till min hjälp kommer jag att använda mig av Navets (Borås 

Science Center) framtagna material som är särskilt anpassat för barn i åldrarna 4-8 år. Här 

får barnen följa draken Berta och hennes upptäckter i kemins spännande värld. Varje 

experiment introduceras på ett lustfyllt sätt genom en specifikt riktad saga, för att därefter 

utföras praktiskt tillsammans med mig som medforskande pedagog.  

 

För att jag skall kunna utföra min studie behöver jag observera och intervjua barnen, samt 

spela in deras röster vid utforskandet av experimenten. Hela studien kommer att utföras 

utefter de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram. Dessa innebär att 

deltagandet är frivilligt och bygger på att målsmän ger tillstånd till att barnen medverkar. 

Alla som ingår i studien är anonyma, vilket resulterar i att alla namn som används i studien 

är fingerade. Allt material som samlas in är konfidentiellt, vilket i sin tur innebär att det 

endast används i och för den aktuella studien. 

 

Var vänlig fyll i bifogad blankett. 

 

 

Kontakta gärna mig om ni har frågor kring studien! 

Mailadress: XXXXXXXXXX eller mobilnummer: XXXXXXXXXX 

 

 

Hälsningar  

Marie Nilsson                                                                                                                                                   
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete 

 

 

 

Barnets namn: ______________________________________________________________ 

 

Förskola: __________________________________________________________________ 

 

Avdelning:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

        Jag tillåter att du observerar och intervjuar mitt barn, samt spelar in hans/hennes röst. 

          

         

        Jag tillåter INTE att du observerar och intervjuar mitt barn, eller spelar in hans/hennes  

        röst. 

 

 

 

Målsmans underskrift: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Blanketten lämnas till barnets förskolepersonal snarast eller senast den 8/10 -2010 

 

Tack på förhand! 

Marie Nilsson 
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