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Abstract 

The purpose of the study is to examine how the children in preschool discuss their knowledge 

in the subjects physics and technology, and whether they use physical and technical 

phenomena when they try to solve a construction problem. The study was conducted at a 

preschool in an industrial community in Sweden, where fourteen children aged 3 to 6 

participated. Method of the study was a small-scale qualitative ethnographic study where the 

material has been collected by making field notes and recording children's discussions. The 

literature part of the study presents previous research as well as what the previous research 

showed about the subject. A socio-cultural perspective is used as the base for the study. The 

results of the study show that children's knowledge and experiences of physical and 

technological phenomena emerges through discussions. The study's conclusion is that 

children have knowledge and experience about the physical and technological phenomena that 

they use to understand their world and to find solutions to similar problems. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur barnen i förskolan diskuterar sina kunskaper i ämnena 

fysik och teknik, samt om de använder fysikaliska och tekniska fenomen när de försöker att 

lösa ett konstruktionsproblem. Studien är utförd på en förskola i ett brukssamhälle i Sverige 

där fjorton barn i ålder 3 till 6 år deltog. Metoden i studien är en småskalig kvalitativ 

etnografisk studie där materialet har samlats in genom att göra fältanteckningar och att spela 

in barnens diskussioner. Litteraturdelen i studien presenterar tidigare forskning samt vad den 

tidigare forskningen visat. En sociokulturell teoretisk utgångspunkt används till grund för 

studien. Studiens resultat visar att barnens kunskaper och erfarenheter om fysikaliska och 

tekniska fenomen kommer fram genom diskussioner. Studiens slutsats är att barnen har 

kunskaper och erfarenheter om fysiska och tekniska fenomen, som de använder för att förstå 

sin omvärld och för att hitta lösningar på liknande problem.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Skolverkets riktlinjer (2010) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Förskolan ska 

även sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen samt sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen ska även ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att utskilja, utforska, dokumentera, reflektera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap.  

Under mina verksamhetsförlagda studier på en förskola kunde jag notera att vid aktiviteter 

som innehåller de naturvetenskapliga ämnena, som biologi fysik och kemi, samt även i ämnet 

teknik tycks det vara så att barnens tankar och kunskaper inte ligger i fokus. Det som tycks 

vara i fokus är istället att barnen ska upptäcka vad som händer men utan att fördjupa 

undervisningen genom att även förklara och visa varför ett fenomen blir på ett visst sätt. Detta 

skulle kunna leda till att flera utforskningar till ett fortsatt lärande inte genomförs. Detta skulle 

kunna bero på att tiden inte räcker till, då pedagogerna även har andra uppgifter som också 

måste genomföras. Detta skulle i förlängningen kunna leda till att en del mål i läroplanen 

(Skolverket, 2010) om fysik och teknik inte uppfylls.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka fysiska och tekniska fenomen barn i ålder 4-6 år 

använder när de ska lösa ett konstruktionsproblem i förskolan, och hur de använder de verktyg 

som finns tillgängliga. Studiens syfte är även att studera vilken relation barnen har till 

pedagogen.  

1.2.1 Frågeställning 

Använder sig barnen av några verbala tekniska och fysikaliska fenomen? 

Hur använder barnen de tillgängliga verktygen när de bearbetar materialet? 

Hur är relationen mellan barn och pedagogerna?  
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1.3 Konstruktionens genomförande 

För att kunna studera om barnen använder sig av några verbala fysiska och tekniska fenomen 

kommer de i grupper att diskutera kring ett konstruktionsproblem, och då utföra ett 

experiment, äggfallet (www.experimentskafferiet.se, 2016-02-19. Detta experiment går ut på 

att barnen tillsammans i grupper ska bygga ett skydd till ett rått ägg. Fokuset kommer att vara 

att se vilka ord som används i diskussionen för att kunna komma fram till en lösning och om 

de använder sig av några fysiska och tekniska fenomen när de arbetar med experimentet. Det 

skyddade ägget ska sedan släppas från en höjd, och barnen som har deltagit kommer vara med 

och se om konstruktionen är stabil och genomtänkt nog att ägget inte går sönder.  

Vid genomförandet av experimentet kommer barnen att vara indelade i mindre grupper om 3-

4 barn i varje, detta för att jag ska kunna följa diskussionen bättre. Det kommer att vara en 

pedagog som håller i experimentet och denne bistår barnen med material och vid behov ställer 

frågor som ska få barnen att komma igång med diskussionen. Detta är dels för att se om 

materialet och pedagogen spelar en roll i diskussionen och dels för att kunna studera 

relationen mellan pedagogen och barnen. Alla grupper kommer att ha samma typ av material 

att utgå ifrån, kopieringspapper, kartong, plastpåsar, tejp och lim.  

Vid hälften av grupperna kommer pedagogen att vara mindre aktiv och låta barnen få 

diskutera fritt, och vid de andra grupperna så kommer pedagogen att vara mer aktiv och föra 

diskussionen. Det är för att se hur pedagogernas medverkan påverkar relationen i grupperna 

och hur barnen kommer fram till sin lösning.  

2. Forsknings och litteraturgenomgång  

I detta avsnitt behandlas en del av den litteratur och forskning som finns tillgänglig. Avsnittet 

presenterar även vad litteraturen och forskningen säger om barns förhållande till fysik och 

teknik i förskolan. 

2.1 Fysik i läroplanen 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. Förskolan ska också sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att 

utskilja, utforska, dokumentera, reflektera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

(Skolverket, 2010). 

http://www.experimentskafferiet.se/
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2.2 Teknik i läroplanen 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen 

och utforska hur enkel teknik fungerar. Förskolan ska också efter att barnen utvecklar sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

(Skolverket, 2010). 

2.3 Fysik och teknik i förskolan 

Fysiken i förskolan finns i det som barnen gör när de leker och uppmärksammas genom att 

pedagogerna kan se och påvisa det. Pedagogerna kan sedan sitta och diskutera det med 

barnen, för att få ut ett lärande i barnens lek, till exempel åka rutschkana eller gunga, handlar 

ur en fysikalisk synvinkel om krafter och olika energilägen. Det kan också vara när barnen 

sitter vid matbordet och kastar leksaker på golvet. Detta handlar om tyngdlagen (Gustafsson, 

2014). 

Teknik i förskolan kan till exempel vara att barnen bygger kojor till sig själva eller till dockor. 

Det kan också vara att använda en pall för att kunna nå upp till en hylla för att få den leksak 

de vill ha. Om en pedagog diskuterar med barnen och lyssnar på deras tankar och teorier kan 

det bli ett lärande, som ger dem den erfarenhet de behöver till att vilja fortsätta och få hjälp till 

att söka ny information om hur man ska lösa olika typer av problem (Rickardsson, 2016).  

Teknik i förskolan kan också vara hur barnen använder olika tekniska verktyg till att utföra 

olika aktiviteter, till exempel att klippa med saxar, rita/skriva med pennor för att pyssla, och 

äta med bestick vid maten. Den teknik de använder visar hur deras finmotoriska är utvecklad. 

En treåring, har kanske inte kommit så långt i sin finmotoriska utveckling, kämpar oftast med 

att använda tekniska verktyg, medan en femåring, som har kommit längre i sin utveckling, har 

oftast inga problem att använda det (Johnsson, Johansson & Rikardsson, 2007).  

2.4 Pedagogernas roll i arbetet med fysik och teknik 

Pedagogerna i förskolan ska arbeta med fysik och teknik på ett sätt så att barnen blir 

uppmuntrade till att utforska vidare och diskutera sina upplevelser med varandra. Barnen lär 

sig då att sätta ord på det de gör och kunna lyssna på vad de andra har för idéer som kan leda 

till nya undersökningar. Pedagogernas roll i detta arbete är att vara en bra lyssnare som ska 

fånga upp barnens diskussioner, och ge dem tid till att undersöka sina teorier (Ljungberg, 
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2010). I undersökandet är det viktigt att barnen får möjlighet att ställa frågor till pedagogerna 

om det de vill veta (Thulin, 2011).  

Vid aktiviteter som innehåller naturvetenskap använder sig pedagogerna av 

antropomorfistiska uttryck, som innebär att de besjälar icke-mänskliga ting. Ett exempel av 

det är om man är i skogen så kan en pedagog säga att barnen inte ska slå med pinnar på ett 

träd för att det gör ont, precis som det gör ont när barnen slår sig med pinnarna. Man använder 

dessa uttryck för att fånga barnens uppmärksamhet, att skapa ett engagemang i aktiviteten 

(Olsson & Virtanen, 2013).  

2.5 Barns förhållande till fysik och teknik.  

Barnen utgör en stor del av naturvetenskapens och teknikens värld, genom att de utforskar, 

undersöker och experimenterar för att förstå hur omvärlden fungerar. De gör det på samma 

sätt som forskarna gör genom att de samlar, ordnar, sorterar och uttrycker sitt lärande i lek 

och gestaltning. Deras utforskande sker i en naturvetenskaplig metod, som innebär att de 

undersöker något på förskolan som sker i en viss ordning eller olika steg, och leder till nya 

utforskningar (Högberg, 2014; Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2012).  

Som det ser ut idag på förskolan så sker mycket av barnens utforskande som en naturlig del av 

den dagliga verksamheten, genom att de utforskar i leken, vid matbordet, ute på gården eller 

på skötbordet. Barnens utforskande handlar om att se, lyssna, observera, kommunicera, ställa 

frågor om och reflektera kring det som finns i den omgivande miljön (Högberg, 2014). Vid 

undersökandet konstruerar de begrepp om hur det fungerar, utifrån det tolkar de och förstår 

sin verklighet genom olika teorier och föreställningar. Genom att pröva sina teorier utvecklar 

de sitt språk och nervsystemet mognar. Det leder till att de får en förståelse för hur omvärlden 

är (Askland & Sataöen, 2003).  

2.6 Barnens tankar och kommunikation kring fysik och teknik 

I tidigare forskning har det framkommit att barnen pratar om fysik genom att använda 

vardagliga begrepp och kunskaper. Det kan till exempel vara om de skulle tappa en sten på sin 

fot, så skulle de säga hur ont det gjorde. Då behöver de inte känna till begreppet gravitation 

för att kunna förstå hur stenen föll på foten (Nilsson, 2011).  

I tidigare forskning har det framkommit att barnen tror att ämnet teknik handlar om olika 

tekniska verktyg som man använder i vardagen. Det kan vara läsplattor och datorer. De tror 
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också att man använder teknik för att göra vardagssysslor. Det kan till exempel vara att 

använda golvmoppen till att skura golvet eller att leka häst med (Lindebäck & Tammilahti, 

2005).  

När barnen upptäcker något när de utforskar det som finns i naturen, så använder de 

begreppen ”Titta här” ”Kolla” och ”kom”, för att påkalla de andras uppmärksamhet. Det visar 

att i utforskandet är samspelet och samlärandet som är i centrum, då de ta egna initiativ till ta 

det som upptäckts till att föra det vidare till nya utforskningar, och få göra det tillsammans 

med andra barn och vuxna (Esse & Knutsson, 2011). 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt behandlas den teoretiska utgångspunkten i studien. Avsnittet presenterar genom 

olika teoretiska referensramar kan tolka barnens förmåga att beskriva fysiska och tekniska 

fenomen. 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet som handlar om att man ser och 

tolkar omvärlden genom gemensamma utforskningar. Perspektivet är en del av 

socialpsykologin där man tittar närmare på individen i gruppen, hur den interagerar med andra 

människor. Fokuset ligger på att förklara tankar, känslor och beteenden i de sociala relationer 

som individen utsätts för (Aroseus, 2013). Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev 

Vygotskijs tankar om att lärandet existerar inte bara hos individen utan också mellan 

individer. När människan lär sig om sin omvärld tillsammans med andra så tar de hjälp av den 

omgivande miljön, genom att använda det som finns där och gemensamma erfarenheter kan 

de bygga vidare på det för att skapa nya erfarenheter (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2012).  

Teorin i det sociokulturella perspektivet är att människors tänkande eller kunskaper kan 

förstås eller undersökas genom de språk och kulturella resurser som människor använder, som 

påverkar och driver lärprocesserna framåt (Jakobsson, 2012). Genom att använda sig av 

Vygotskijs lära i förskolan låter man både barn och vuxna få arbeta och diskutera 

tillsammans. Det kan leda till att man som pedagog ger svar på frågor som barnen kan 

använda till nya kunskaper om hur de ska upptäcka sin omvärld (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2012). I ämnena fysik och teknik menar Vygotskij att barnen lär sig begrepp 
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genom att de får dela med sig utav sitt vardagstänkande med en annan persons erfarenheter, 

föreställningar och uppfattningar, och då kunna öka sitt begreppsförråd (Nilsson, 2011).  

3.2 Proximala utvecklingszonen 

En del av det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen. Vygotskij 

beskriver denna utvecklingszon som ett avstånd mellan vad ett barn kan lära sig ensam och 

utan stöd, med vad ett barn kan lära sig tillsammans med andra och med en vuxens 

vägledning. Barn erövrar sina kunskaper då den utför olika handlingar beroende på vilken 

miljö och vilka kulturella artefakter som finns i omgivningen (Karle & Zevenhoven, 2011).  

3.3 Piagets kognitiva teorier 

Att barnen vill förstå sin omvärld är en del av Piagets kognitiva utvecklingsfaser. Då 

utvecklar barnen en förmåga att kunna föreställa sig omvärlden genom olika symboler 

(Kroksmark, 2011). Kunskaperna som de har ervörvrat använder de till att lära sig ett 

vetenskapligt språk, som gör att de utvecklar en förståelse om olika begrepp. Genom att 

utforska sin omgivning lär sig barnen att ställa hypoteser, analysera och utveckla teorier 

(Esach, 2005). 

3.4 Rollteori 

Rollteorin är en sociopsykologisk teori som växte fram på 1930-talet och lanserades av 

George Mead, Jacob L. Moreno och Ralph Linton. I rollteorin styrs av människans beteende i 

sociala sammanhang av olika roll, som bestäms av individens uppfattningar och förväntningar 

av egna och andras roller. Rollteorin delas in i fyra begrepp: position, förväntningar, beteende 

och roll. Begreppet position avser ställningen individen har i sociala sammanhang. 

Förväntningar är de normer som individen förväntas att följa. Beteendet handlar om vilket 

individen gör, säger och tänker. Roller är det som är i både position och förväntningar 

(www.ne.se, 2017-06-02). 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att bäst kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ undersökning 

valts som lägger mer fokus på orden i handlingen än på kvantifiering vid insamling och analys 

http://www.ne.se/
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av data (Bryman, 2011). Kvalitativ metod syftar till att få kunskap om människors subjektiva 

upplevelser och forskaren försöker utifrån individernas berättelser förstå deras egen 

upplevelsevärld. För att kunna ta reda på hur barnens upplevelsevärld när de diskuterar 

lösningen på experimentet med varandra, kommer jag att göra ett etnografiskt undersökande 

med fältanteckningar och en ljud inspelning. I ett etnografiskt undersökande fokuserar man 

bland annat på hur gruppens beteende ser ut, och lyssnar på vad som sägs mellan individerna i 

gruppen.  

För att samla in det material man behöver så brukar man föra fältanteckningar om det som 

sker. Det gör att man lätt kan observera och anteckna det som händer i en situation. Har man 

då en tydlig frågeställning att utgå från så kan man direkt se det man vill ta reda på. 

Anteckningarna ska vara så tydliga att man inte kan ifrågasätta vad man menade eller vad som 

hände. Det här är en metod som många av dagens forskare använder, utöver att skriva ner det 

som sker brukar de ha med sig en bandspelare att kunna spela in sina intryck med (Bryman, 

2011). 

Det insamlade materialet kommer sedan att analyseras mot teoretiska referensramar. I 

analysen av barnens gemensamma arbete användes ett sociokulturellt perspektiv som grundar 

sig på Vygotskijs teori.  

4.2 Urval 

Studien bygger på ett icke sannolikhetsurval i form av ett kriterieurval. Enligt Holme och 

Solvang (1997) är ett icke sannolikhetsurval ett urval som inte är slumpmässigt. Kriterieurval 

baseras på att de personer som ingår i urvalet medvetet väljs ut av forskaren och ska inneha 

för forskaren förutbestämda egenskaper (Holme och Solvang 1997). Då syftet riktar sig till en 

målgrupp som förväntas ha vissa gemensamma egenskaper var kriterieurval en lämplig 

urvalsmetod. De egenskaper som urvalet skulle ha var att de skulle vara barn i åldrarna 4-6 år 

och de skulle vara inskrivna på en förskola.  

Ett informationsbrev och en samtyckesblankett (bilaga, 1 och 2) skickades till en förskola 

samt till vårdnadshavarna till de barn som var inskrivna på förskolan. Informationsbrevet 

beskrev syftet med studien är samt att barnens samtal kommer att spelas in och transkriberas. 

Information om frivillighet samt anonymitet framkom av det följebrev som skickades hem till 

barnens vårdnadshavare. De barn som erbjöds att delta är med i förskolans naturgrupp, som 

består av de äldsta barnen på förskolans avdelningar.  Det var inte så många av dem som 
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medgav sitt deltagande, och för att få några fler barn att delta så skickades en förfrågan till de 

äldsta barnen som inte är med i naturgruppen. Totalt förfrågades ett 20-tal barn att delta i 

ålder 4-6 år, och detta genererade 14 respondenter totalt.   

4.3 Utförandet av experimentet  

Studien gjordes på förskolan i ett av målarrummen, detta för att inte bli störda av andra barn 

eller personal. Barnen som deltog i undersökningen blev indelande i grupper om tre eller fyra 

barn i varje grupp. Varje grupp hade en pedagog som presenterade hur barnen skulle göra 

experimentet. Instruktionen var att barnen fick ett ägg som de skulle bygga ett skydd till. De 

fick använda det material som var framplockat till dem, kopieringspapper, kartong, plastpåsar, 

garn, lim och tejp. Hur barnen kom fram till en lösning fick pedagogen inte medverka i, utan 

de fick ta ett steg tillbaka och lyssna på vad som barnen kom fram till. Pedagogen fick också 

instruktionen att vara mer/mindre aktiv i sitt deltagande i experimentet. Om barnen inte kom 

igång med en diskussion så skulle pedagogen hjälpa till med ledande frågor för att få dem att 

börja prata.  

Studien genomfördes under v. 17 2016, och varje grupp hade ca 30 min på sig att bygga 

skyddet. Det var en lagom tid för att kunna diskutera och konstruera skyddet. Grupperna höll 

tid tiden bra, och det var en grupp som blev tillsagd att tiden var slut. Den gruppen satt och 

diskuterade så mycket att de tappade uppfattningen om hur länge de höll på. Anledningen till 

att det fanns en tidsram var för att alla grupper skulle ges samma möjlighet att utföra 

experimentet. Under tiden som barnen byggde sitt skydd så spelade jag in deras diskussion på 

en diktafon.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet vid kvalitativa undersökningar ger en tillförlitlig information om 

olika skeenden i undersökningen. Den blir konkret i val av tid och rum samt i ordningen 

mellan personerna som deltar. Den som observerar får en större blick över de sociala episoder 

som sker i undersökningen (Bryman, 2011).  

Den etnografiska undersökningen utfördes med hjälp av fältanteckningar och 

ljudinspelningar. Detta förde med sig att med ljudinspelningarna och fältanteckningarna 

framkom det att barnens diskussioner var rätt lika varandra, oavsett hur aktiv pedagogen var. 

Reliabiliteten i studien är lite försvagad då forskare inte har tillräckligt med erfarenhet av att 
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använda denna typ av metod i studier. Genom att läsa och lyssna på fältanteckningarna och 

ljudinspelningarna säkerställdes barnens diskussioner i experimentet, vilket ökar studiens 

reliabilitet. Det lästes och lyssnades på flera gånger för att kunna få all information som var 

viktig i studiens syfte.  

Emilsson (2004), menar att en forskare använder ”glasögon” när denne gör studier. Beroende 

på vad forskaren vill veta i studien används då de glasögonen som belyser de perspektiv och 

den utgångspunkt som den utgår från. Hon menar att det är möjligt att byta mellan olika 

glasögon då man kan se studiens information på olika sätt. Om hennes antagande är rätt så 

kan en studies reliabilitet aldrig uppnås helt.  

I denna studie är det inte möjligt att dra generella stutsatser i den utsträckningen att resultaten 

kan översättas till alla förskolebarn inom målgruppen eftersom att studien genomfördes med 

en försliten grupp, med bara fjorton av tjugo barn på tre avdelningar på en förskola var 

deltagare i studien.  

4.5 Etiska hänsynstaganden 

När man ska göra en studie är det några etiska överväganden som man ska hålla sig till inom 

ramen för forskningsetik.  Forskningsetiken rör vilka etiska krav som finns på den som gör 

undersökningen och vilka krav det finns på undersökningen inriktning och genomförande. En 

stor del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som deltar i undersökingen ska bli 

behandlade (Vetenskapsrådet, 2011).  

4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska vara mer eller mindre detaljerad i att informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagande om deras uppgift i studien, studiens syfte och 

genomförande, vilka villkor som gäller vid deras deltagande. Det ska framgå att det är 

frivilligt att delta i studien och att de har rätt att avbryta sin medverkan, samt om man kommer 

att vara anonym eller inte. I förhandsinformationen ska det ingå forskarens namn och 

institutanknytning för att underlätta kontakt med ansvarig forskare. Det är viktigt att 

eventuella risker för obehag informeras. Det är viktigt att deltagandet är frivilligt och de 

insamlade uppgifterna inte kommer att användas till något annat syfte än forskning, samt att 

det ska framgå var studien kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011).  
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Innan studien inleddes informerades förskolechefen och förskollärarna på vald förskola, för 

att han/hon ska kunna godkänna att studien genomföras inom hans/hennes område. På 

förskolan fick förskollärarna informationen via ett informationsbrev (bilaga 1) så att de visste 

vad som skulle göras på deras avdelning. Vårdnadshavarna fick också informationen via ett 

informationsbrev (bilaga 1) så att de visste vad barnen skulle få göra på förskolan. I 

informationsbrevet presenterades forskaren sig, var den studerar och att den skulle göra ett 

examensarbete på förskolan. I informationsbrevet framgick det att syftet med studien är att ta 

reda på hur barnen i grupper diskuterar och resonerar kring ämnena fysik och teknik, och hur 

de använder sina kunskaper och erfarenheter i diskussionen för att kunna lösa ett 

konstruktionsproblem, som skulle genomföras under v 17. Det framgick att det var frivilligt 

att delta och de kunde avbryta sitt deltagande, och att de var anonyma i studien.  

I informationsbrevet framgick det vad det var för konstruktionsproblem det skulle göra och att 

deras diskussion skulle spelas in för att kunna användas till att veta vad som diskuterades, och 

inte blev antecknat i fältanteckningarna, för att sedan förstöras efter att studien är avslutad. 

Det framgick att resultatet skulle framställas i en rapport som sedan kommer att publiceras i 

DIVA-portal.  

4.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att ett deltagande i olika typer av undersökningar ska vara frivilliga. 

Då ett barn som går på förskolan är under femton år måste barnets vårdnadshavare skriva 

under en samtyckesblankett där denne samtycker till att barnet deltar. Barnen ska själva få 

samtycka om de vill vara med eller inte (Bryman, 2011).  

Då barnen som deltog i studien var under femton år, fick deras vårdnadshavare fylla i en 

samtyckesblankett (bilaga 2) och medge barnens deltagande. De barn som fick delta av sina 

vårdnadshavare fick innan experimentet startades avgöra om de själva ville delta i studien 

eller inte.  

4.5.3 Konfidentialiteteskravet 

Konfidentialiteteskravet är ett krav där deltagarnas anonymitet behandlas (Bryman, 2011). Att 

vara anonym försutsättet att forskaren inte kopplar samman ett visst svar med en viss identitet. 

Det kan också uppnås genom att man samlar in material utan att ha antecknat bestämda 

identiteter. Att ha konfidentialitet innebär att det är ett skydd mot att obehöriga personer ska 
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kunna ta del av de data som undersökningen bygger på (Vetenskapsrådet, 2011). Det ska inte 

kunna gå att ta reda på vart i landet studien utförts eller vilka som har varit med i studien 

(Bryman, 2011).  

I denna studie var både barn pedagog och förskola anonymt, för att det inte ska kunna gå att ta 

reda på var studien var eller vilka som var med. I och med att den insamlade data är 

konfidentiellt så kan inte någon obehörig person kunna ta del av det.  

4.5.4 Nyttjandekravet 

I nyttjandekravet ska det framgå att de data som kommer in i undersökningen ska bara få 

användas till det arbete som jag ska genomföra. Det ska även framgå att efter arbetet slutförts 

ska allt material förstöras så väl att det inte går att använda det till något annat (Bryman, 

2011).  

De data som ligger till grund för studien kommer bara användas enbart till denna studie. Efter 

att arbetet har slutförts så kommer allt material att förstöras, så att det inte kan användas till 

någon annan studie, som de inte har samtyckt till.  

4.5.5 Att göra experiment med barn 

När experiment med barn på förskolan ska utföras är det viktigt att tänka på att det inte får 

påverka dem varken fysiskt eller psykiskt. Exempel på psykisk påverkan kan vara att göra 

experiment som handlar om att läsa en otäck bok för barnen, för att se om de blir rädda eller 

inte (Löfdahl, 2014).  

I denna studie fick barnen genomföra ett experiment där de byggde skydd åt ett rått ägg. 

Syftet med ett sådant experiment var att ta reda på hur barnen diskuterar sina kunskaper och 

erfarenheter som de har i ämnena fysik och teknik, och som ledde fram till en lösning på 

experimentet. Ett sådant experiment påverkade inte barnen varken fysiskt eller psykiskt, då 

fokuset var att ta reda på hur de förde diskussionen. 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet i undersökningen, och utgå från 

undersökningens syfte att ta reda på vilka fysiska och tekniska fenomen i de ord som barnen 

använder för att lösa ett konstruktionsproblem och hur de använder de tekniska verktyg som 
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finns samt hur relationen med pedagogen var. Varje del i syftet kommer att kategoriseras i tre 

rubriker och avslutas med en analys. 

5.1 Tekniska och fysikaliska fenomen.  

Ett barn i grupp ett sitter med ägget i händerna och känner efter hur ägget är format, för att 

kunna komma med idéer till hur de skulle lösa uppgiften.  

Barn: ”Ägget är kallt.” 

Pedagog: ”Det är för att det har legat i kylskåpet.” 

Barn: ”Nu är det inte kallt längre.”  

Barnet upptäckte att ägget var kallt efter har varit kylt av kylskåpet för att sedan med sin 

kroppsvärme har värmt upp det. Barnet delar med sig av sina upplevelser om värme och kyla.  

 

Grupp ett diskutetar hur släppningen av äggskyddet kommer att gå till. 

Barn 1: ”Det kommer att bli svårt med ett riktigt ägg.” 

Pedagog: ”Det är ett riktigt ägg i.” 

Barn 1: ”Jag undrar om det spricker.” 

Pedagog: ”Det kommer vi att ta reda på, när vi ska släppa det.”  

Barn 1: ”Vi ska släppa ägget, inte kasta det.” 

Barn 2: ”Nä, för då går det sönder om man kastar det. Så det är bäst om man ska släpper det.” 

Pedagog: ”Det är bäst att man släpper det, för annars så kommer det ut ägg.”  

Barnen diskuterar sina erfarenheter om hur föremål faller till marken, kan gå sönder eller inte. 

De kommer fram till att om man kastar något är det en större risk att det går sönder än om 

man släpper det. De diskuterar sina erfarenheter om det fysiska fenomenet gravitation. 

 

Grupp två diskuterar om vilket material som de ska använda. 
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Barn 1: ”Vi kanske ska börja bygga med papper.” 

Barn 2: ”Det är nog bäst.”  

Barn 3: ”Papper kan väl vara på sidan av ägget.” 

Barn 2: ”Jag tror att vi ska ha två papper.” 

Barn 1: ”Jag tror att plast håller.” 

Barn 3: ”Den håller bättre.” (Pekar på kartongen.) 

De kommer fram till att pappret kan omsluta ägget bättre än vad kartongen kan. Att ta två 

lager papper i stället för ett, visar på att de har en viss förståelse på vilka egenskaper 

materialet har.  

 

Grupp två kommer på ett förslag på en lösning. 

Barn 1: ”Om man lägger kartong på kartong så kommer man att skydda bättre.” 

Barn 2: ”Kartong på kartong är nog bäst.” 

Barn 1: ”Först kartong sen papper sen plast, ska man göra.” 

Barn 2: ”Så att det inte går sönder.” 

Barn 1: ”Det kommer inte gå sönder. Allt skydd är som järn. För att järn är jättestarkt.” 

Barnen diskuterade sina erfarenheter om vilket material som är bäst att använda. De kom fram 

till att det kommer att skydda bättre om man bygger i flera lager, i stället för att ha ett lager av 

ett visst material.  

 

Grupp 3 stöter på ett problem.   

Barn: ”Skyddet vart litet. ”(Vänder på skyddet för att se hur de ska lösa problemet.) 

Pedagog: ”Vart det litet? Hur ska ni göra så att det passar?” 

Barn: ”Oj då!” (Ägget trillar ur skyddet.) 
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Pedagog: ”Det vart det kras. Hoppsan!” 

Barn: ”Sånt kan hända.” 

Även om de har en teori om hur de kan bygga, är det lätt att missa några detaljer. Då kan det 

bli som i det här fallet att ägget faller ur skyddet och går sönder. Det löste sig med att de fick 

ett nytt ägg till sitt skydd. De fick på nära håll se varför de skulle bygga skyddet, och uppleva 

det fysiska fenomenet gravitationen.  

5.2 Användning av tillgängliga verktyg vid bearbetning av materialet 

Barnen hade inga problem att klippa i kopieringspappret eller i kartongen, då det var av ett 

fast material. När de klippte i det så var det inga problem att få den storlek på bitarna som de 

ville ha. Men plastpåsen var ett svårt material att klippa i, då den var av ett mjukare material. 

När barnen försökte klippa i den så fastnade saxen i påsen i stället för att bli små bitar, och för 

att få bitar fick de mer eller mindre dra sönder påsen. Grupp fyra kom på att istället för att 

klippa sönder påsen så blåste de upp den och gjorde en airbag av den.  

Barnen märkte att tejpen var ett bättre material att fästa ihop de andra materialen med, än att 

använda limmet. Det märkte de då tejpen inte behöver någon torktid som limmet behöver och 

att man ser på en gång att man har tagit tillräckligt mycket för att materialen ska kunna fästa i 

varandra. De märkte också att limmet inte hade samma egenskaper som tejpen har som gör att 

det fastnar på det som de ville fästa.  

Att få den storlek på tejpbitarna som behövdes var inte det lättast för barnen, då de fick i 

undersökningen en annan tejphållare än den som vanligtvis används i verksamheten. Den som 

är i verksamheten är stor och har en tyngd i sig som gör att barnen lätt kan få den storlek på 

tejpbitarna de behöver. I undersökningen fick de en tejphållare som var liten och lätt. Det 

gjorde det svårare att få rätt storlek på tejpbitarna och de hade inte riktigt rätt teknik att få loss 

bitarna från tejprullen. De provade att klippa loss bitarna från rullen men det gick inte heller 

så bra då tejpen hela tiden rullade upp på tejprullen. Det slutade med att pedagogen fick hjälpa 

dem att få den storlek som behövdes.  

5.3 Relationen mellan barn och pedagoger  

Barnen och pedagogen hade en god relation med varandra, genom att de fick bra och tydliga 

instruktioner på hur experimentet går till. Efter att ha blivit instruerade så fick barnen frågan 
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om de har förstått vad de skulle göra. Om det var så att de inte förstod så förklarade 

pedagogen experimentet på nytt, och den gången med andra ord. Det som hjälpte barnen att 

förstå experimentet var att pedagogen använde sig av antropomorfistiska uttryck. Pedagogen 

sa att ägget är som huvudet och skyddet ska bli som en hjälm, och det ska skydda huvudet på 

samma sätt som hjälmen skyddar oss när vi cyklar. Under experimentets gång så bekräftade 

pedagogen vad barnen sa, och frågade ur de tänkte. Man kunde se att det var ett samspel dem 

emellan. 

I grupp ett och två hjälpte pedagogen barnen att komma igång med sina diskussioner genom 

att denne ställde öppna icke ledande frågor. Till exempel hur tänker ni, vad man kan göra. När 

barnen började prata tog pedagogen ett steg tillbaka och lät barnen föra diskussionen. Barnen 

ville få bekräftelse på att de tänker rätt, men pedagogen svarade bara ”prova” på barnens 

teorier. De var inte beredda på att få ett sådant svar och blev ställda och visste inte hur de 

skulle gå vidare. Då var det ett eller två barn i grupperna som tog initiativet till att föra 

diskussionen och på så sätt började de diskutera sig fram till en lösning.  

I grupp tre och fyra fick pedagogen ha en mer aktiv roll för att få barnen att diskutera med 

varandra, genom att ställa mer stängda ledande frågor. Det kan till exempel vara vad vi kan 

göra med kartongen, kan vi fästa med lim eller tejp. Att det blev så var att barnen hade svårare 

att komma igång med sina diskussioner, och pedagogen fick föra den mer än vad som var 

tänkt. Grupperna hade inte många teorier om hur de skulle göra, och pedagogens ledande 

frågor blev nästan ett facit på hur man kan lösa experimentet. I grupp tre var det ett barn som 

tog på sig rollen som arbetsledare och gjorde nästan allt byggande av skyddet, så pedagogen 

fick då säga till barnet att ta ett steg tillbaka och låta de andra barnen få vara delaktiga. 

5.4 Släppningen av ägget 

Efter att alla grupperna hade byggt sina skydd till sina ägg, samlades vi ute på gården för att 

se om deras konstruktioner fungerade. Det är för att kunna se om barnens uppfattningar om 

materialens egenskaper skyddade ägget mot gravitationen. Barnen fick då frågan om hur de 

trodde att det skulle gå, så svarade de att de trodde att alla skydden skulle hålla. De trodde att 

det skydd de hade byggt var det bästa skyddet.  

För att alla skulle ha samma förutsättningar till ett lyckat resultat så fick samma person stå på 

en bänk och släppa skydden. Innan den släppte skyddet fick barnen berätta igen om vad de 

trodde att resultatet skulle bli. Några av barnen trodde att inget av skydden skulle hålla och 
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några av dem trodde att det bara var det skydd som de själva hade byggt var säkert nog för 

ägget. Var det något ägg som inte höll sa de att det var dåligt byggt, om det höll så var det 

byggt på ett bra sätt. ”Den var bäst” Citat från barnen.   

Barnen trodde att det var den som släppte skydden som skakade om den så mycket så att 

äggen gick sönder.  Men i själva verket så vände den på skydden bara för att visa om det rann 

ut någon äggvita eller inte. Det visade sig att det var två gruppers ägg som höll efter fallet och 

de andra två grupperna fick äggröra.  

6 Analys 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka verbala fysiska och tekniska fenomen 

barnen använder för att lösa ett konstruktionsproblem och hur de använder de tekniska 

verktyg som finns samt hur relationen med pedagogen var. 

Studien utgick från det sociokulturella perspektivet eftersom att det fokuserar på hur individen 

lär sig nya saker om omvärlden tillsammans med andra människor, genom att använda 

gemensamma kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa nya. Då barnen i studien fick 

diskutera så kunde deras kunskaper och erfarenheter leda fram till en lösning på experimentet.  

Att studien utgick från det sociokulturella perspektivet berodde på att forskaren fokuserade på 

hur barnen tillsammans kunde använda sina kunskaper och erfarenheter till att lösa 

experimentet. Genom att det perspektivet handlar om att individen lär sig om världen 

tillsammans med andra människor, så märkte forskaren att den här teorin var den som skulle 

användas. Hade studien till exempel handlat om vad ett barn kan om ämnena fysik och teknik, 

och hur de hade löst experimentet individuellt, så hade Piagets teorier varit mer lämpad än 

Vygotskiljs, då de perspektiven fokuserar på hur individen lär sig om omvärlden på egen hand 

och inte i samklang med andra.  

Den utförda kvalitativa studien i form av ett etnografiskt undersökande har visat att barnen på 

förskolan har vissa kunskaper och erfarenheter inom ämnena fysik och teknik. Då de 

använder sina erfarenheter om sin omvärld för att kunna förstå hur saker och ting hänger ihop, 

och med det förstå hur fysiska och tekniska fenomen påverkar varandra och omvärlden. Ur ett 

vardagtänkande med vardagsbegrepp kan barnen på ett lättare sätt få ut sina tankar och idéer 

på hur man gör lösa experimentet (Nilsson, 2011).  
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Undersökningen visade att barnen har en viss förståelse för fysiska och tekniska fenomen då 

de kom fram till att ägget kunde gå sönder om de inte hade byggt ett tillräckligt starkt skydd. 

De visste av egna erfarenheter hur de kunde använda de olika materialen som fanns 

tillgängligt, och listade ut om det var bättre att tejpa eller limma. Barnen kom fram till att det 

var bättre att bygga i flera lager, och att använda olika typer av material gav ett bättre skydd.  

I de grupperna som pedagogen inte hade en så aktiv roll var barnen mer intresserade av att 

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur de skulle göra. De diskussionerna 

visade tydligt att verbala fysiska och tekniska fenomen användes. De grupper där pedagogen 

hade en mer aktiv roll var det mer diskussion mellan barnen och pedagogen om att ägget 

behöver skyddet för att de inte ska gå sönder, på samma sätt som huvudet kan gå sönder om 

man inte har en cykelhjälm på sig. Att de diskuterade på det sättet gjorde att barnen kunde 

utgå från sig själva och relatera till hur dessa kunskaper kan hjälpa dem att förstå sin omvärld.  

För att jämföra hur grupperna diskuterade så var det inte någon större skillnad med vilka ord 

de använde för att förklara olika fysiska och tekniska fenomen. I likhet med Esses och 

Knutssons undersökning (2011) visade även denna studie att barnen är intresserade att vilja 

diskutera sina erfarenheter med de andra barnen och de vuxna om hur de skulle bygga sitt 

skydd. Samläran och samspelet gjorde att deras gemensamma kunskaper och erfarenheter 

formade deras arbetsprocess som ledde fram till en lösning på experimentet.  

Det blev synligt i studien att några av barnen inte tog för sig på samma sätt som de andra 

barnen, då de satt tysta och inte kom med några förslag om hur de tänkte kring att lösa 

experimentet. Det var några av de andra barnen uppmärksammande detta och frågade hur de 

tänkte eller tycke, och fick då som svar att de tystare barnen inte hade något att tillägga.  

När experimentet startades var det enligt rollteorin en förväntan på att det var något eller 

några barn som skulle ta för sig mer, och leda gruppen mot en lösning. I de grupper som 

pedagogen inte hade en aktiv roll så tog det en stund innan det var ett barn som började prata 

om en teori, som de andra sedan hakade på och vidareutveckla med andra teorier om hur de 

skulle bygga. De hade en mer jämlik fördelning av vilken roll de hade i gruppen. Medan i de 

grupperna där pedagogen hade en mer aktiv roll var det ett barn som blev tog rollen som 

arbetsledare, och förde hur de skulle bygga skyddet. Pedagogen fick då styra de barnen med 

att säga åt dem att låta de andra i grupperna få bygga något eller låta dem få komma med ett 

förslag om hur de skulle kunna komma vidare.  
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Det som inte framkom i studien var varför de valde det ena materialet framför det andra. 

Under experimentets gång så verkade det som att de valde att använda sig av kartongen för att 

det var ett tjockare material än pappret. De grupperna som klarade av att bygga ett skydd som 

skyddade hade byggt så att de olika materialen kunde absorbera de olika fysiska fenomenen. 

De hade gjort så att det var delar av skyddet som hängde runt det skyddande lager kring ägget, 

eller att de gjorde en airbag som dämpade fallet, så det visade på att de hade vissa kunskaper 

om hur de skulle göra.  

Att rollfördelningen i grupperna blev så kan bero på att barnen befinner i olika stadier i den 

mentala utvecklingen. Ser man det utifrån Piagets kognitiva teorier så har barnen i olika 

skeenden kunnat föreställa sig sin omvärld genom olika symboler. De barn som tog för sig 

mer har kommit längre fram och kan se hur saker och ting hänger ihop, mer än vad de andra 

gör. I och med det kan de ta med sig sina erfarenheter och kunskaper som de har lärt sig om 

sin omvärld, och använder det till att kunna föreställa sig hur de ska bygga skyddet.  

Om man ser det utifrån Vygotskiljs socialpsykologiska teorier (s 10) så är inte kunskaperna 

hos individen som är i fokus, utan att man fokuserar mer på hur samspelet och samläran är 

mellan individerna. I undersökningen fick de barn som tog för sig mer dela med sig av sina 

kunskaper till de andra, så i samlära och samspel kunna få de andra barnen att förstå hur de 

tänkte och vad de skulle göra. Ett exempel på bra samspel var i de grupper där pedagogen inte 

hade en så aktiv roll så var några barn som uppmärksammade att det var några barn som inte 

var lika delaktiga i processen och fick då frågan om vad de tyckte och tänkte.  

Genom att de använder ett vardagstänkande blir det lättare att få andra personer i sin 

omgivning att förstå hur man menar. För att vardagstänkandet ska bli begripligt så använder 

man sig av vardagliga begrepp som Nilsson (2011)skriver om. Då behöver man inte känna till 

vad alla begreppen innebär, utan att man kan uppleva dem i sin vardag och på så sätt veta vad 

det är.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Med hjälp av fältanteckningar och ljud inspelningar gav det en inblick i hur barnen diskuterar 

hur processen kommer att gå till (Bryman, 2011). Genom att göra ett etnografiskt 

undersökande var en bra metod för att kunna följa hur barnen använder sig av fysiska och 
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tekniska fenomen i sina ord och hur de i samspel med varandra använder dem i sin diskussion. 

Man kunde också höra i diskussionen hur de valde materialen, för att få det bästa skyddet och 

hur relationen vara mellan barnen och pedagogen.  

Att spela in diskussionen gav en möjlighet att lyfta fram det som barnen sa, som annars skulle 

riskera att gå förlorat.  Inspelningarna gjorde det möjligt att följa diskussionerna utan att bli 

distraherad av något annat som hände under tiden. Om istället filmkamera använts skulle även 

gruppdynamiken kunnat studeras och det hade varit lättare att minnas vem som sagt vad. Med 

ljudinspelningarna får man till skillnad från filminspelning minnas vem av barnen som säger 

vad i inspelningen. Genom att skriva fältanteckningar fick man snabbt situationerna 

nedskrivet, men missade hur dialogerna i situationen var, eller så skrev man ner dialogerna 

men missade hur situationerna var.  

Det framkom i inspelningarna att det var barn som tog för sig mer än andra, vilket kan bero på 

hur långt de har kommit i sin mentala utveckling, men också hur fördelningen av grupperna 

blev. Barnen i grupperna blev fördelade efter hur snabbt deras vårdnadshavare hade lämnat in 

samtyckesblanketterna. För att få en jämn fördelning av barnen hade jag i samråd med 

pedagogen tagit reda på hur de klarar av att följa instruktioner och om de är mentalt redo att 

kunna delta i ett sådant experiment. Fördelningen i grupperna var troligtvis en av 

anledningarna till att det blev svårare att komma igång med diskussionen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Undersökningen visade att barnen har vissa kunskaper och erfarenheter i ämnena fysik och 

teknik som att det inte alltid har kommit fram i aktiviteter i verksamheten. Det märktes då 

barnen inte var vana att sitta och diskutera sina erfarenheter och kunskaper som innehåller 

fysiska och tekniska fenomen, och hur de skulle använda de tillgängliga verktygen och 

materialet för att få det bästa skyddet. Om de kom på en idé som ville de att pedagogen skulle 

bekräfta att tanken var rätt eller fel. Pedagogen sa att de skulle prova om det fungerade, vilket 

de gjorde och kunde se hur de skulle lösa uppgiften.  

Genom att göra inspelningar om hur barnen diskuterade så framkom det att det var barn som 

tog för sig mer än andra, vilket kan bero på hur långt de har kommit i sin mentala utveckling, 

men också hur fördelningen av grupperna blev. Barnen i grupperna blev fördelade efter hur 

snabbt deras vårdnadshavare hade lämnat in samtyckesblanketterna. För att få en jämn 

fördelning av barnen hade jag i samråd med pedagogen tagit reda på hur de klarar av att följa 
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instruktioner och om de är mentalt redo att kunna delta i ett sådant experiment. Det kan ha 

varit fördelningen i grupperna som var en av anledningarna som gjorde att det blev svårare för 

barnen att komma igång med diskussionen.  

Om fler barn hade deltagit i studien hade det varit fler grupper som kunnat bygga skydd åt 

ägget, vilket lett till en större inblick i hur barnen använder sig av Vygotskijs teorier om 

samspel och samläran (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2012; Nilsson, 2011) då 

de diskuterar sina kunskaper och erfarenheter med varandra. Det hade gett fler grupper, fler 

iakttagelser och samspelssituationer som sedan kunnat användas i analysen av resultatet. Med 

en större mängd barn att studera kanske resultatet blivit annorlunda. Det hade kanske blivit 

tydligt hur och varför barnen valde att använda de tillgängliga verktygen och materialen.  

En annan reflektion är att om barnen fått göra fler experiment både i samma och i andra 

grupper hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Detta hade även gjort att de kunnat lära 

sig mer av varandra för att få en större förståelse för hur omvärlden fungerar. Med en sådan 

erfarenhet så kanske de får en djupare diskussion som innehåller fysiska och tekniska 

fenomen. Barnen hade också fått mer erfarenhet om att kunna samarbeta tillsammans mot ett 

mål, och i samlära med varandra så kommer de att få en större kunskap som de kan ta med sig 

i fortsatta studier.  

Denna studie visade att barnen gjorde som Askland och Sataöen (2003) skrev om att de i 

experimentet försökte ta sina gemensamma kunskaper och erfarenheter till att skapa teorier 

och föreställningar om hur de skulle lösa uppgiften. Det gjorde de genom att de bland annat 

lyssnade på varandra, ställde frågor och reflekterade om hur de skulle göra. Erfarenheterna 

och kunskaperna som de utgick från kommer från tidigare aktiviteter som de har deltagit i 

eller det som de själva har upptäck i sitt undersökande i den dagliga verksamheten (Högberg, 

2014).  

6.3 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att barnen på förskolan har vissa kunskaper och erfarenheter 

inom ämnena fysik och teknik, som de använder för att kunna förstå hur saker och ting hänger 

ihop. Genom dessa kunskaper och erfarenheter förstår de hur fysiska och tekniska fenomen 

påverkar varandra och omvärlden. 

Barnen är intresserade av att vilja utforska sin dagliga verksamhet och ta med sig dessa 

kunskaper och erfarenheter till att kunna genomföra olika typer av experiment som innehåller 
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ämnena fysik och teknik. Att låta barnen få diskutera sina tankar och kunskaper skulle kunna 

väcka deras nyfikenhet och intresse av att vilja studera och lära sig mer om naturvetenskap 

och teknik när de börjar i skolan. Att de får använda sig av de tidigare kunskaperna och 

erfarenheterna som de har fått om ämnena skulle kunna leda till nya utforskningar.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Eftersom de naturvetenskapliga ämnena och teknik är en naturlig del av förskolans 

verksamhet, vore det intressant att ta reda på hur man kan få de naturvetenskapliga ämnena 

och teknik att få ett större utrymme i de schemalagda aktiviteterna.  

Skulle verksamheten och barnens utveckling påverkas av att ha gruppaktivitet som handlar 

om naturveteskap och teknik?  

Hur skulle barnens diskussion vara om de tillsammans konstruera till exempel en bro? 

Hur skulle barnen förklara fysikaliska fenomen, vid fysiska aktiviteter. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev samt samtyckesblankett 

Jag heter Dorotea Bjuhr och jag studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. Denna 

termin kommer jag att göra mitt examensarbete.  

I mitt examensarbete kommer jag att undersöka hur barnen diskuterar och resonera kring 

ämnena teknik och fysik. Jag önskar genom detta bra att få komma till er på förskolan XXX 

under V. 17, och göra ett experiment med barnen. Barnen som deltar ska tillsammans i 

grupper få diskutera olika tekniska och fysikaliska fenomen. Diskussionen kommer att leda 

fram till en lösning som barnen ska använda till att bygga en farkost till ett rått ägg. Barnens 

deltagande i experimentet kommer att ta ca 30 min. 

Genomförandet av experimentet kommer att ske genom att jag observerar hur barnen 

diskuterar och kommer att anteckna det som de säger. Jag kommer även att spela in 

diskussionen på en diktafon, för att kunna ha som hjälp att komma ihåg vad som sades i 

diskussionen ifall jag inte hinner med att anteckna. Jag kommer att ha med en pedagog som 

ska hålla i experimentet. Utefter hur många som medger sitt deltagande kommer jag att välja 

vilka som kommer att få göra själva undersökningen. Jag kommer att sammanställa resultatet 

i en rapport som sedan kommer att publiceras i DIVA-portal.  

Innan jag kommer att göra experimentet med barnen så kommer jag att fråga dem om de vill 

delta och att det är okej att jag är med. Allt deltagande kommer att vara anonymt d.v.s. inga 

namn kommer att antecknas eller figureras i mitt examensarbete. Ingen ska kunna ta reda på 

vilka det är som har deltagit eller vart jag har gjort min undersökning. Anteckningarna 

kommer att förvaras på ett ställe som ingen kommer åt dem, och efter att arbetet är klart 

kommer samtliga anteckningar att förstöras. Att delta i undersökningen är frivilligt för både 

barn och pedagog, och man kan avbryta sitt deltagande när man vill.  

Avslutningsvis vill jag med detta bra be er vårdnadshavare om ert samtycke om att ert barn 

får delta i undersökningen under V.17. Med detta brev medföljer en blankett om samtycke 

som jag önskar att ni fyller i. Blanketten lämnas till personalen på avdelning XXX senast 

21/4. Om ni har några frågor gällande denna undersökning så kan ni kontakta mig på min 

email adress.  

Med vänlig hälsning 

Dorotea Bjuhr 
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Bilaga 2 

Blankett om samtycke 

Barnets namn: ___________________________ 

 

Jag medger härmed mitt samtycke till att mitt barn får delta i undersökningen 

 

 

Ja                 Nej  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ____________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift: ____________________________________ 

Ort och datum: ___________________________________ 

 

Om ni medger ert samtycke och sedan ändrar er innan, under och efter undersökningen är 

genomförda är ni välkomna att är ni att höra av er till mig så kommer jag att inte ta med 

barnet i undersökningen.  

 

Blanketten lämnas till personalen på avdelning XXX senast XXX! 

 

 

 


