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Abstract 

This is a qualitative study and it investigates and visualizes how the younger children and the 

older children receive and learn about sounds through their different senses. My theoretical 

point of this study is the socio-cultural perspective, and through qualitative analysis of video 

was the empiricism collected. The observations took place in a department with four younger 

children (1-3 years) and a department with six older children (4-5 years). The activity was 

planned with material and the participating children, however the observation was 

unstructured. The material consisted of for example home-made maracas, paper box, 

sheetcan, plastic bowl and a spoon. The children approached this material with both 

enthusiasm and caution. Some children immediately discovered sounds with their bodies 

while some of the other children studied their friends before they also discovered the material. 

The younger children interacted with the material and educator while the older children 

interacted with each other and the material. A clear conclusion to the observations is that all 

of the children use their different senses to approach the phenomenon of sound. In all 

observations, the children discovered sounds primarily through their hearing, as well as 

experiencing the material with their hands. 
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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie och den undersöker och synliggör hur de yngre barnen och de 

äldre barnen lär sig om ljud genom sina olika sinnen. Min teoretiska utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet och genom videoobservation samlades empiri in. Observationerna 

ägde rum på en avdelning med fyra yngre barn (1-3 år) och en avdelning med sex äldre barn 

(4-5 år). Aktiviteten var planerad med vilka barn som skulle medverka samt att material hade 

plockats fram. Materialet bestod av bland annat hemmagjorda maracas, papperslåda, plåtburk, 

plastbunke och en sked. Barnen närmade sig detta material med både iver och försiktighet. 

Några barn upptäckte ögonblickligen ljud med sina kroppar medan andra barn var mer 

avvaktande och studerade sin eller sina kamrater i deras upptäckande för att sedan själva 

närma sig materialet. De yngre barnen samspelade i stort sätt bara med material och pedagog 

medan de äldre barnen samspelade med varandra och materialet. En tydlig slutsats efter 

observationerna är att alla de medverkande barnen använder sina olika sinnen för att närma 

sig fenomenet ljud. I alla observationer upptäckte barnen ljud i första hand genom sitt 

hörselsinne samt att de upplevde materialet med sina händer.  

Nyckelord 

Barn, förskolan, fysik i förskolan, ljud, observation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Först och främst vill jag tacka alla medverkande barn och pedagoger på den aktuella förskolan 

och deras föräldrar som gav sitt godkännande att deras barn fick delta i min studie. Dessutom 

vill jag tacka min handledare Jan Andersson för vägledning och synpunkter under tiden 

arbetet har pågått. Jag vill också jag tacka min man och mina tre barn för deras stöd och 

tålamod. Avslutningsvis vill jag rikta ett enormt stort tack till min morfar Kjell som har gett 

mig goda råd och synpunkter och stöttat mig genom hela skrivprocessen. / Jessica   
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Inledning 

Ämnet som behandlats i denna uppsats handlar om att undersöka hur barn i olika åldrar på 

förskolan använder sina sinnen för att närma sig ett material och hur de upptäcker ljud. 

Dessutom vill jag jämföra de yngre barnens och de äldre barnens lärande på förskolan kring 

ljud. Förhoppningsvis kan den kunskapen jag erfar genom denna studie hjälpa mig att planera 

aktiviteter i min kommande profession kring fysik och ljud. Jag vill också utöka min 

förståelse för skillnaden mellan de yngre och de äldre barnens lärprocesser och skillnaden i 

hur de använder sina sinnen.  

Då vi i termin fyra på förskollärarprogrammet fick fördjupa oss i naturkunskap väcktes 

intresset för fysik. Vi läste om olika fysiska fenomen som friktion, ljud, gravitation, 

tyngdkraft och statisk elektricitet. Under denna termin gick jag runt och såg fysik i allt runt 

omkring mig. Ny kunskap gjorde att fysik synliggjordes i min vardag och i förskolans vardag. 

Ett av förskolans strävansmål är att förskollärare ansvarar för att barnen ska stimuleras i 

intresset för naturvetenskap (Skolverket 2016). I enlighet med detta strävansmål blir det ännu 

viktigare för mig att utöka mina kunskaper inom naturvetenskap. Under termin fyra växte 

intresset för ljud och i samband med min fjärde VFU uppmärksammade jag ett syskon på 

knappt sex månader till ett barn på förskolan. Det yngre syskonet upptäckte ljud med en 

plastflaska genom att slå och banka. Detta fascinerade mig och därifrån utvecklades tanken att 

studera fenomenet ljud vidare.  

I början av mitt arbete i förskolan gav det mig mest att arbeta med de äldre barnen. De har det 

verbala språket och kommunicerar med ord och diskuterar och ger mig utmanande frågor. Då 

insåg jag inte hur fascinerande det kan vara att arbeta med de yngre barnen. VFU två gav mig 

insikten att de yngre barnen kan ge mig andra sorters utmaningar och inspiration. 

Avdelningen på min VFU två hade en tillåtande barnsyn där de såg alla barn som kompetenta. 

Pedagogerna stimulerade barnens nyfikenhet genom att ha en tillåtande miljö, där de var 

avvaktande men närvarande och de lät barnen upptäcka och utforska förskolans miljö för 

barnens egna lärande. De yngre barnen kommunicerar genom att använda kroppsspråket. De 

yngre barnens sätt att erhålla kunskap är fascinerande och inte lika självklart som för hos de 

äldre. Numera anser jag att de yngre barnen är lika fascinerande som de äldre barnen. Dock är 

båda åldersgrupperna spännande och därför intresserar jag mig för att jämföra de yngre och de 

äldre barnens erhållande av kunskap gällande ljud.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Styrdokument 

2010 reviderades förskolans läroplan med riktlinjer angående mål inom de naturvetenskapliga 

ämnena kemi, fysik och biologi (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Ett strävansmål ur förskolans läroplan (Skolverket, 2016) understryker att förskolan bör ge det 

enskilda barnet möjligheter att utveckla och öka sin förståelse för olika fysikaliska fenomen. 

Dessutom ska det enskilda barnet ges möjligheter att utveckla sin förmåga att utforska, 

urskilja, ställa frågor och dokumentera kring naturvetenskap (Skolverket, 2016).  

 

Det ofödda barnet och hur ljud uppstår 

Vist (2006) upplyser att örat utvecklas i den sjätte graviditetsveckan och att det ofödda barnet 

skapar kroppsliga upplevelser flera månader innan födseln. Barnet hör redan i femte 

graviditetsmånaden och från den åttonde månaden i magen registrerar barnen alla ljudintryck. 

Det nyfödda barnet skapar således erfarenheter från tiden i magen och att barnen skapar insikt 

över omvärlden genom hörseln (Vist, 2006). Denna redogörelse är relevant i min studie för att 

förstå varför ljud omedelbart engagerar barnen. Gode (2008) förklarar att ljud uppstår när 

materia hamnar i svängning, exempelvis vid verbal kommunikation. Svängningarna fångas in 

av ytterörat när svängningarna ändrar läge i materian. Svängningarna leds in i innerörat och 

når sedan hörselbenen. När svängningarna sedan når hjärnan uppstår ljud (Gode, 2008).  

 

Verbal kommunikation 

Larsson (2016) lyfter fram vilka möjligheter som framträder för barns lärande när fysik blir 

lärområde i förskolan. Enligt Larsson (2016) finns det en skillnad i lärande beroende på om 

pedagogerna använder vardagliga ord eller om pedagogerna använder vetenskapliga begrepp. 

Larsson (2016) menar att det är av stor vikt att barnen får höra vetenskapliga begrepp inom 

olika områden mer än de vardagliga begreppen. Barnen får då en ökad förståelse för sin 

omvärld med ett mer vetenskapligt språk (Larsson, 2016). Avhandlingens teoretiska 

utgångspunkt är det kulturhistoriska perspektivet, där centrala aspekter är språk, 

kommunikation och att lärande sker i sociala samspel. Barnen anses i detta perspektiv vara 

kompetenta, sociala, aktiva och deltagande.  Både barn och pedagoger anses vara en del i ett 

sammanhang inom förskolan. Larsson menar att förståelsen av de begrepp som tillhör de olika 

fysikaliska fenomen är en utmaning både för barns lärande och lärarnas förmedling av 

kunskap. Enligt tidigare forskning (Thulin & Redfors, 2017) är det vanligast att se 

naturvetenskap som biologi och detta resulterar i att det blir en större utmaning för lärare att 

synliggöra kemi och fysik som ett naturvetenskapligt ämne (Thulin & Redfors, 2017). 

 

Enligt forskning synliggörs betydelsen av att främja barns tankar och utmana deras förståelse 

med stimulerande innehåll. Dock betonar Larsson (2016) att barns kunskap kring 

naturvetenskap inte ska tas för givet trots att de visar nyfikenhet. Genom att arbeta kring 

utforskande arbetssätt och öka användandet av vetenskapliga begrepp genererar det enligt 

Larsson (2016) ökad förståelse kring naturvetenskap. Det krävs således att pedagogen som 

undervisar själv har påvisat kunskap kring de vetenskapliga begreppen. Syftet med Larssons 

(2016) studie var att synliggöra hur barnen förbättrar sin kunskap genom förskollärarnas 
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kompetens. Larsson (2006) studerade barns lärande av många fenomen där ljud var ett av dem 

och under observationerna används materialet samtidigt som barnens tidigare intresse och 

erfarenheter synliggörs. Att synliggöra vardagliga föremål på annorlunda vis ökar 

förutsättningarna för att upptäcka ny kunskap. Larsson (2006) beskriver att barnen i hennes 

observationer använde torra makaroner på en trumma, vilket resulterade i ett lärande kring 

röster, tryckförändringar och vibrationer. I aktiviteterna där ljud utforskas användes således 

samtalet som redskap för att interagera och koppla till både gemensamma och individuella 

erfarenheter och till barnens tidigare erfarenheter. Larsson (2016) betonar att det är av stor 

vikt att barnen ofta får höra vetenskapliga begrepp inom olika områden än de vardagliga 

begreppen. Detta är förskollärarens ansvar och detta språk resulterar i att barnen får en ökad 

förståelse kring sin omvärld (Larsson, 2016).  

 

Att kommunicera med kroppen 

Då Larsson (2016) belyser vikten av det verbala språket belyser Klaar och Öhman (2012) 

vikten av de yngre barnens upptäckter med kroppen. Klaar och Öhman (2012) betonar att det 

finns lite kunskap kring de yngre barnen och naturkunskap. Det blir således viktigt att 

analysera fysiska interaktioner mellan barnen och olika fenomen kring naturvetenskap. Detta 

sätt att analysera förklaras genom Practical Epistomology Analysis (PEA). PEA har 

utvecklats utifrån Dewey`s pragmatiska filosofi. PEA används för att analysera barns 

meningsskapande. I Klaar och Öhmans (2012) artikel används principerna kring PEA som 

därmed också kan användas i analyser kring kroppsliga upptäckter utan verbala inslag. Klaar 

och Öhman (2012) framhåller en pojkes upptäckter angående friktion med sin kropp och hur 

pojken ändrade sitt agerande för att komma upp på den hala kullen, allt detta utan att kunna 

utrycka sig verbalt. Robert som pojken heter ska gå uppför en kulle för att åka ner med en 

pulka. När han nästan är uppe på kullens topp glider han bakåt, då böjer han sina knän och 

sätter ner en hand på marken och tar långsamt små steg med sina böjda ben. Slutsatsen Klaar 

och Öhman (2012) drar är att Robert upptäcker att isiga backar är hala men de går att besegra 

genom att gå långsamt med böjda knän. Sedan upptäcker Robert de bruna fläckarna där isen 

smält bort och inser att det går lättare att komma upp om han använder dessa bruna fläckar 

(Klaar & Öhman, 2012).   

 

Rossholt följer samma spår som Klaar och Öhman (2012). Rossholt (2012) får förståelse 

kring hur barn skapar relationer genom sina kroppar när de möter olika material. Rossholt 

belyser den poststrukturella teorin och uppmärksammar relationen mellan barnens och 

pedagogernas kroppar. Rossholt (2012) fokuserade på de yngsta barnen och hur de synliggör 

sin kunskap genom olika energier, tempo och lägen. Genom detta såg Rossholt (2012) rörelser 

som en fysisk process som innefattar olika tempon och energier. Dessutom såg Rossholt 

(2012) hur barnen rörde sig i olika tempon och hastigheter, samt hur barnen rörde sig mellan 

sittande, liggande och att kropparna ständigt hade kontakt med olika materiella ting och att de 

ideligen utövade olika tempon i sina rörelser och i sina aktiviteter. Det var snarare rörelserna i 

situationerna, utan tonvikt på språket, som blev intressanta för Rossholt (2012). Liknande 

synsätt uttrycks av Vist (2006), som menar att våra upplevelser sker genom kroppen. Kroppen 

är förutsättningen för våra upplevelser och innan kroppen är deltagande existerar inte musik 

och känslor. ”Ljud och musik relaterar till sinnliga och fysiska såväl som det emotionella och 

det intellektuella”(Vist, 2006, s 91). Ljudens musikaliska innehåll skapar samspel och en 

känsla av empati, samstämdhet och bekräftelse. De allra första kunskaperna vi gör som 
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människor är relaterade till ljud och kroppen och det nyfödda barnet föds således med auditiv 

insikt. Det handlar om tidigare erfarenheter, dessa erfarenheter har skapats när barnet omgavs 

av ljud som ofödd (Vist, 2006).  

Material som betydelsefulla aktörer 

Westberg Bernemyr (2015) utför ett projekt där ljud utforskas på en förskola med yngre barn 

mellan 1-2 år (Westberg Bernemyr, 2015). Westberg Bernemyrs (2015) frågeställning hur 

barn intra-agerar med ljud och andra material är relevant i min studie där även mina 

frågeställningar berör detta. Westberg Bernemyr (2015) synliggör Hultmans (2011) 

avhandling där Hultman (2011) utgår från ett Aktörs- nätverksteoretiskt perspektiv och 

upptäcker att vardagliga material är betydelsefulla aktörer i förskolans alla nätverk. Enligt 

Westberg Bernemyr (2015) resulterar det i ny kunskap genom att arbeta över gränserna 

mellan verksamheten och naturvetenskap. Den nya kunskapen består av hur ljudvibrationer, 

ljudstyrka, frekvens och akustik intra-agerar med barnens tankar, känslor och kroppar samt 

med de pedagogiska miljöerna barnen möter i förskolan. Studien synliggör hur barnen med 

hjälp av sina kroppar intra-agerar med miljö, diskurser och material och hur de samspelar med 

både de ljuden hörselsinnet uppfattar och det barnens kroppar upplever.  

 

”Det går att förstå hur ljud deltar aktivt i barns lek, inte bara som bakgrund eller 

tillbehör i leken, utan hur ljud faktiskt på många sätt styr hur leken utvecklar sig och 

vad som sker. Med hjälp av teori från fysiken och biologin (ljudvibrationer, 

frekvens, ljudstyrka och akustik) och agentisk realism (intra-aktion, materiellt-

diskursivt och performativitet/performativa agenter) och genom att nästan gå ned på 

cellnivå, visar analyskapitlet att ljud rör sig med olika hastighet, samhandlar med 

olika diskurser och andra ting och förflyttar luftpartiklar. Ljud samhandlar med 

barnens blickar och styr inte bara hur de möter varandras blickar utan också hur och 

när blickar vänds mot lock och andra material samt andra ljud” (Westberg, 

Bernemyr, sid 109, 2015) 

 

Vidare diskuterar Westberg Bernemyr (2015) att det är av stor betydelse hur de olika 

materialen är uppbyggda och kombinerade. Alla egenskaper och ämnesuppsättning har stor 

betydelse för de ljud som uppkommer och reagerar av fingrarnas känselceller, örats 

hörselceller och även hjärnans hörselcenter. Det har även betydelse hur de olika tingen är 

sammansatta. Varje karaktärsdrag och minsta ämnesuppsättning har betydelse för vilka ljud 

som kan uppkomma och hur de nyttjas av örats hörselceller, hjärnans hörselcenter och 

fingrarnas känselceller. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där Säljö (2011) betonar att människan 

både är en kulturell och en biologisk varelse. Vidare menar Säljö (2011) att språket är en 

central aspekt i det sociokulturella perspektivet. Säljö (2011) förklarar att människan skapar 

både fysiska och psykiska redskap som hjälpmedel och stöd i det dagliga livet för att förstå 

omvärlden. Säljö (2011) förklarar vidare att Vygotskij benämner de fysiska redskapen som 

artefakter vilket är föremål som människan skapat. De psykologiska artefakterna beskrev 

Vygotskij som exempelvis alfabetet och språket. Språket resulterar i kommunikation både 

inom och mellan människor (Säljö (2011).  
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”Genom interaktion med andra bygger således individen upp sociala erfarenheter 

som medieras genom språket. När individen sedan själv använder dessa kunskaper 

och färdigheter i olika aktiviteter och i kommunikation med andra, exponeras nya 

grupper för dessa medierande redskap. På så sätt kan de också bli delaktiga i dem ” 

(Säljö, 2011, s 164).  

 

Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är den närmaste utvecklingszonen. 

Vygotskij menar att den närmsta utvecklingszonen är när människan på egen hand behärskar 

olika kunskaper samtidigt som människan med stöd av andra kan genomföra mer än de 

behärskar på egen hand. De nya kunskaperna lär sig barnen tack vare stöttning, vilket inom 

det sociokulturella perspektivet benämns som Scaffolding (Säljö, 2011). En annan aspekt i det 

sociokulturella perspektivet som Säljö (2011) belyser är att människor utvecklar lärande 

genom samspel i sociala sammanhang. Det är processen som är huvudsaken i det 

sociokulturella perspektivet och inte resultatet (Säljö, 2011). Elfström, Nilsson, Sterner, 

Wehner- Godeè (2014) menar att Vygotskij ansåg att människan alltid lär oavsett situation i 

olika kulturella sammanhang samt i andra samspel som genom interaktion resulterar i 

kunskap. Språket är centralt i det sociokulturella perspektivet ”Människan ser världen genom 

sitt andra språk”( Elfström, Nilsson, mfl 2014, s 31).  
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Syfte  

Syftet är att synliggöra hur de yngre och de äldre barnen erhåller och lär sig om ljud genom 

sina olika sinnen samt att studera barns förståelse och handlingar i relation till fenomenet ljud. 

Detta sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv genom att synliggöra språkets och artefakters 

roll i lärandet på förskolan. 

 

Frågeställningar 
För att kunna fördjupa mig och besvara syftet formulerades följande frågeställningar.  

 Hur använder barnen sina sinnen för att utveckla sina kunskaper kring ljud?  

 Hur samspelar barnen kring lärande runt ljud? 

 

Metod 

Datainsamling  

Metoden som användes var fältobservation och studien ägde rum på en kommunal förskola på 

en mindre ort i södra Sverige. Det skedde i ett rum där ett antal föremål ställts fram för att 

sedan observera hur barnen använder sina sinnen för att upptäcka ljud med dessa föremål. I 

samråd med handledaren skedde observationerna via videoobservationer. Fördelen med 

videoobservationer menar Emilsson (2014) är att genom filmen fångas detaljer och händelser 

som är svåra att upptäcka annars. Något som framstår som intressant i samband med 

inspelningen kan bli en tillgång genom att upprepande gånger se sekvensen (Emilsson, 2014).  

 

I boken förskollärarens metod och vetenskapsteori beskriver Franzen (2014) att det finns 

olika typer av observationer. Antingen använder man sig av en deltagande eller 

ickedeltagande observation. I den ickedeltagande observationen står forskaren vid sidan om 

och observerar och blir då således ickedeltagande (Franzen, 2014). Bengtsson & Hägglund 

(2014) betonar dock att vid en observation behöver vi vara nära både människor och 

verksamheten. Genom detta påverkar forskaren miljön och atmosfären bara genom att närvara 

(Bengtsson & Hägglund, 2014). Franzèn (2014) nämner också att en observation kan vara 

strukturerad eller ostrukturerad. Det behövs definierade kategorier för att studien ska vara 

strukturerad. Alltså där forskaren kan bocka av kategorierna vid observationstillfället. I en 

ostrukturerad observation antecknas allt som händer som har relevans för studien (Franzèn, 

2014).  

 

Eftersom min studie gick ut på att observera barnens upptäckter av ljud i en planerad aktivitet 

var jag ickedeltagande. En annan pedagog fanns med för att vägleda och stötta barnen vid 

behov. Min roll var att vara närvarande men passiv och observationen var ostrukturerad då allt 

med relevans antecknades och transkriberades.  

 

Urval  

I en kvalitativ undersökning är det vanligt att personen som genomför studien använder sig av 

målstyrda eller målinriktade urval. Detta innebär enligt Bryman (2002) att välja exempelvis 

individer och avdelningar med hänsyn till studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2002).  
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Första steget inför observationen var att kontakta förskolechefen som gav sitt godkännande att 

genomföra undersökningen på en av hennes förskolor. Efter förskolechefens godkännande 

kontaktades en pedagog på de yngre barnens avdelning som fungerade som kontaktperson. 

Kontaktpersonen förmedlade förfrågan och information till en av hennes kollegor på en av de 

äldre barnens avdelning. Valet av förskola gjordes efter tidigare erfarenheter från vikariat och 

VFU. Den valda förskolan ansågs vara mest lämplig, utifrån storlek, arbetssätt och pedagoger. 

Respektive pedagog valde ut vilka barn de ansåg skulle passa att deltaga i denna 

undersökning. Detta gjordes av anledningen att vi tillsammans ansåg att pedagogerna visste 

bäst vilka barn som kunde ta sig an en ny uppgift och vilka barn som fungerar bra 

tillsammans. Dessutom vet pedagogerna vilka vårdnadshavare som antagligen skulle 

godkänna sitt barns medverkan. En förfrågan ställdes till sex barn på respektive avdelning för 

att vara säker på att få minst fyra barn på var och en av förskolans två avdelningar att 

godkänna medverkan på undersökningen. Fyra barn på de yngre barnens avdelning och sex 

barn från de äldre barnens avdelning fick godkännande av vårdnadshavare att medverka.   

Genomförande 

Det bestämdes en dag för ett första möte och ett tillfälle att diskutera undersökningen och 

urvalet av barn inför undersökningen. Vid detta första möte förbereddes ett informationsbrev 

och samtyckesblanketten som skrevs och delades ut (se bilaga).  

 

Vårdnadshavare på de yngre barnens avdelning gav direkt sitt godkännande. Dessa barn 

skulle närvara onsdag och torsdag veckan efter. Därför beslutade vi att en observation skulle 

genomföras på onsdagen. Dagarna innan förbereddes det tilltänkta materialet inför 

undersökningen. Materialet bestod av två målade toarullar med ris i, en kvadratisk plastburk, 

en papperslåda, en sked, en plåtburk, en tom toarulle, en mindre blockflöjt. Två petflaskor 

tillsattes också för att komplettera det andra materialet. En petflaska häften fylld med 

couscous i och en petflaska med linser i som täckte enbart botten. Båda flaskorna täcktes med 

papper så innehållet förblev hemligt för barnen. Syftet med att bara ta med ett exemplar av 

varje material var för att se hur de samspelade genom att dela med sig av materialet. 

Dessutom ville jag se hur upptäckandet utvecklade när det krävdes att de undersökte ett annat 

material då det materialet som lockade mest eventuellt var upptaget.  

 

Syftet med aktiviteten var att den planerades av mig och att varken barn eller pedagog visste 

vilka material de skulle mötas av. Pedagogerna visste att aktiviteten handlade om ljud 

däremot visst inte barnen det. Barnen visste endast att en aktivitet skulle genomföras men 

inget mer än så. Min förhoppning med materialet var att de skulle upptäcka och skapa ljud 

och att pedagogen inte skulle styra aktiviteten. Observationerna planerades att vara 

ostrukturerade, utan någon checklista att bocka av. Avsikten var att vara närvarande men 

passiv och observationerna skulle ske via videoinspelning. Enligt Franzèn (2014) antecknas 

allt i en ostrukturerad observation, i bearbetning av materialet antecknades med noggrannhet 

allt från videofilmerna. De noggranna anteckningarna bestod av hur barnen använde sig av 

blickar, gester, kroppsspråk och verbal kommunikation. Hur barnen förflyttade kroppar och 

material, samt allt som hade betydelse för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

På onsdagen gjordes en observation med två treåringar och en pedagog och efter tolv minuter 

visade ena barnet att han inte ville medverka längre och då avslutades aktiviteten. Löfdahl 
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(2014) betonar att deltagarna i undersökningen när som helst får avbryta eftersom att 

undersökningen är frivillig.  

 

Inför torsdagen tillfördes ett glas, en sked gjord av plast och en matkniv till materialet. På 

torsdagen fortsatte observationerna, denna dag skulle tre grupper observeras i olika åldrar. 

Min avsikt från början var att observera två barn i taget, men då sex barn fick godkännande 

från sina vårdnadshavare på de äldre barnens avdelning valde jag att observera dessa barn i 

två separata grupper med tre barn i varje grupp. De två tvååringarna som skulle observeras 

fick inleda undersökningens andra dag. Syftet med detta var att de yngre barnen ofta blir trötta 

ju längre tid på förmiddagen som går. Under denna observation var barnen aktiva i över tjugo 

minuter och observationen fick avbrytas för att hinna med flera observationer. Även den 

tredje observationen med tre femåringar fick avbrytas efter tjugo minuter. Den fjärde 

observationen var med tre barn, två fyraåringar och en femåring och även denna observation 

fick avbrytas eftersom att det var tid för förskolan att inta sin lunch.  

 

Bearbetning och analys 

I en kvalitativ analys är utmaningen att urskilja det betydelsefulla som har relevans i syftet till 

studien ur en stor mängd insamlad data. Det viktiga blir att skilja det alldagliga från det 

betydelsefulla som genererar i ett mönster.  Det är en process där datamaterialet arrangeras 

och undersöks med syftet att generera ett resultat. Detta sker genom exempelvis 

intervjutranskriptioner, anteckningar, inspelningar samt annat material. En av tre inriktningar 

inom kvalitativ analys menar Fejes & Thornberg (2015) är att beskriva sociala situationer, hur 

interaktionerna ser ut och hur de samtalar? Insamlandet av data sker via video- eller 

ljudinspelningar.  

 

Vid kvalitativ forskning är ord det centrala istället för siffror som det är vid kvantitativ 

forskning (Bryman, 2002).  

 

Transkriberingen utfördes genom att hela tiden observera materialet med hänsyn till mina 

frågeställningar kring att upptäcka ljud. Empirin samlades in via videoinspelningar. Fejes & 

Thornberg (2015) betonar att i en kvalitativ forskning har forskaren en central roll och det 

krävs bland annat kreativitet, utbildning, självdisciplin och intellekt. Det är bland annat detta 

som avgör kvalitet på resultaten (Fejes & Thornberg, 2015). Vid analyserandet av kvalitativ 

data krävs det att det tydligt framgår vilken teori som materialet transkriberas i förhållande till 

(Fejes & Thornberg, 2015).  Denna studie är analyserad utefter det sociokulturella 

perspektivet.  

 

Fältobservationerna utfördes bland fyra barn i grupper om två på en förskolas yngre 

avdelning. På de äldre barnens avdelning observerades tre barn i två grupper, alltså 

observerades tio barn totalt. Efter varje observationsdag bearbetades materialet omedelbart 

vid hemkomst för att kunna anteckna alla intryck. Transkriberingen började och pedagogen 

benämns i transkriberingen som P och varje barn fick fingerat namn. Åldern nämns i stycket 

innan transkripten då åldern i detta sammanhang är relevant eftersom att en jämförelse mellan 

de yngre och de äldre barnen ska genomföras. När barnen pratar med högre röst och låter 

bestämda och säkra på sin åsikt stavas deras ord med versaler, för att läsaren ska 

uppmärksammas på att något extra ordinärt sker. När barnen pausar eller stannar upp anges 

sekunderna inom parantes, exempelvis (3). Tholander & Cekaite (2014) betonar att det vid 
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transkribering är viktigt att vara noggrann, att anteckna detaljer, även det som kan tyckas vara 

utan betydelse (Tholander & Cekaite (2014).  

 

Transkribering skedde i ett anteckningsblock och materialet bearbetades i sin helhet genom att 

händelserna i filmerna transkriberades i detalj. Då videofilmerna spelades upp via datorn 

antecknades allt noggrant i ett anteckningsblock. De sekvenser som intresserade mig mer än 

andra markerades med en rosa överstrykningspenna, detta för att enkelt kunna gå tillbaka och 

sammanställa det som kändes relevant i studien. Aktiviteten under observationstillfället 

fascinerade och engagerade barnen länge, längre än vad förväntningarna var från början. 

Detta gjorde att videomaterialet blev stort och tidskrävande. Sammanlagt efter fyra 

observationer hade över sjuttiofem minuter material filmats och materialet hade transkriberats 

till över sextio sekvenser. Anledningen till att observation fyra sorterades bort var att många 

sekvenser i observation fyra var snarlika med de andra i de andra tre observationerna. Därför 

förblev fokus på de tre första observationerna, vilket innebär att det är sammanlagt sju barn 

och tre olika pedagoger som medverkar. Efter det gedigna arbetet skrevs de sekvenser med 

relevans till undersökningen i ett Word-dokument. Med relevans menas att synliggöra de 

sekvenser som kan ge mig informationen för att svara på syfte och frågeställningar.  

 

Etiska överväganden 

Oavsett vilken metod som används finns det etiska normer och regelverk att följa innan 

studien kunde börja (Vetenskapsrådet, 2011). Förskolechefen informerades via en mailkontakt 

angående den tänkta undersökningen. Förskolechefen godkände undersökningen direkt och 

bad mig kontakta någon förskollärare på den valda förskolan. Efter förskollärarens 

godkännande lämnades samtyckekrav ut till tilltänkta barn och deras vårdnadshavare.  

Då det är både barn och vuxna som ska observeras behövdes ett samtyckeskrav från 

vårdnadshavarna då barnen är under 15 år. Enligt god forskningsetik behöver alla inblandade 

ge sitt samtycke till att delta. Detta gäller därför både pedagoger och barn samt 

vårdnadshavarna till barnen (Löfdahl, 2014).  

Inför varje observation redogjordes uppgiften kortfattat för de medverkande barnen vad som 

skulle göras och varför det fanns en kamera i rummet. Även om det finns svårigheter att 

förklara syftet för ett barn i förskolan och vad det innebär att bli observerade behöver de alltid 

bli informerade. Deltagarna behöver veta att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

oavsett att de från början har gett sitt samtycke till att delta. Det är viktigt att vara 

uppmärksam på barnens olika signaler (Löfdahl, 2014).  Jag behöver vara lyhörd på om 

barnen verkar vilja avbryta och inte vill bli observerade mer.  

Enligt konfidentialitetskravet är det av stor vikt hur materialet förvaras. Materialet får inte 

heller användas i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Mitt material har förvarats på ett 

USB-minne för att ingen obehörig ska ta del av videomaterialet. När materialet har använts 

för att svara på mina frågeställningar kommer materialet att förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Deltagarnas identitet har ersatts med fingerat namn i transkripten. Allt detta 

informerades deltagarna, pedagogerna och vårdnadshavarna om i informationsbrevet. Efter 

godkännande av examinatorn raderas allt material.  
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Analys och resultat 
 

Här nedan beskrivs elva sekvenser från tre olika observationer med sju olika barn. Dessa 

sekvenser har valts ut för att de ansågs förklara frågeställningarna tydligast. Först presenteras 

en liten bakgrund till varje sekvens. Sedan redovisas transkripten från den valda sekvensen. 

Till slut redogörs en kort analys vad som hände i sekvensen. Åldern nämns i stycket innan 

transkripten. När barnen pratar med högre röst och låter bestämd skrivs deras ord med 

versaler. När barnen pausar eller stannar upp anges sekunderna inom parantes, exempelvis 

(3). 

Resultatet redovisar jag här nedan.  

 

Observation 1 

Sekvens 1 

Barnen har fått veta att det finns en överraskning i ett rum och att det ska få undersöka vad det 

är. Barnen Elva två år och sju månader och Valter två år och tio månader samt pedagogen 

kommer in i rummet. Genom en glasdörr möts barnen och pedagogen av ett städat rum med 

en turkos filt över några föremål. Dörren hinner knappt öppnas innan Elva rusar fram till 

filten och sliter bort den, hon betonar direkt att det är instrument hon ser. Materialet bestod av 

två målade toarullar med ris i, en kvadratisk plastburk, en papperslåda, en sked, en plåtburk, 

en tom långsmal pappersrulle och en mindre blockflöjt. Det finns även en petflaska häften 

fylld med couscous i och en petflaska med linser i som täcker enbart botten. Båda flaskorna 

täcks med papper så innehållet förblir hemligt för barnen,  

 

 
Bild 1: Elva berättar självsäkert att hon håller i en flöjt 

 
Elva, plockar upp flöjten och berättar att denna kan man blåsa i, håller flöjten i 

vänster hand och plockar samtidigt fram en röd målad, maracas, skakar den, lägger 

ner den, tar upp en långsmal pappersrulle och snuddar den med läpparna och lägger 

sedan ner den igen och lyfter upp flöjten med båda händerna,  

Elva- Det här är en flöjt, det låter konstig.  
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Elva för flöjten vänd upp och ner med flöjthuvudet vänd bak och fram, blåser en 

gång, ser fundersam ut,  

 Elva- Den låter sönder?  

P- Låter det som den är sönder? 

Elva- Hmmmm,  

 Mumlar Elva tyst och håller flöjten, känner på den röda maracasen, skakar den två 

gånger, lägger ner den, plockar upp den långsmala pappersrullen och håller den 

vågrätt och får läpparna mot rullen, blåser två gånger, lägger ner den, 

Elva- NEJ  

Skakar på huvudet och håller fortfarande flöjten med vänster hand.  

 

 

Som vi ser i bild 1 berättar Elva att något låter sönder i flöjten. Under den tolv minuter långa 

observationen poängterar Elva flertalet gånger att både flöjten och skeden låter konstigt. Hon 

vänder på skeden och slår med skeden vänd uppåt, och sedan med skeden vänd åt andra 

hållet, men konstaterar att det fortfarande låter konstigt. Hon använder hela kroppsspråk för 

att förstärka upplevelsen att något låter konstigt, hon rynkar näsan och pannan, och drar upp 

axlarna mot öronen. Vad det är som låter konstigt är svårt att veta. Antingen har Elva aldrig 

trummat en sked mot en plåtburk och att det är det hon benämner som konstigt. Det okända 

och det ovana Elva upplever benämner hon som konstigt. Dock visste Elva precis att det var 

en flöjt hon höll i, ändå uttrycker hon att den lät konstigt.  

 

Sekvens 2 

Elva har utforskat flöjten i en minut och plockar upp en tom toarulle med höger hand för att 

försöka göra ljud utan att lyckats. Hon lägger bort flöjten en stund för att utforska något annat 

Flöjten lägger Elva ner till vänster om sina knän och lägger då båda händerna på 

plåtburken, tar upp den, skakar på den närmare ansiktet, ställer ner de samtidigt som 

hon frågar. 

                       Elva- Vad är det där i? 

Hon håller burken samtidigt som hon blickar ut mot glasdörren. 

P- Låter den någonting? 

Elva pekar med sitt högra pekfinger, träffar plåtburken med nageln två gånger,  

sedan slår hon med höger hand och när hon slår med vänster hand, stannar hon. 

Elva- Det låter trumma, 

trummar med höger pekfinger, rynkar pannan, slutar spela, sträcker på överkroppen, 

tittar på P. 

Elva- Låter konstigt, 

Sätter ihop händerna på sitt knä, försöker öppna den samtidigt. 

Elva- Öppna den? 

P- Försök? 
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Elva sätter fingret vid locket och försöker öppna. 

Elva- Kan inte 

Lyfter upp den med båda händerna och sträcker den mot P. 

P- Är det något där i som låter? 

Elva vänder på plåtlådan, tittar upp, bekymrat och rynkar hela ansiktet  

samtidigt som hon slår på plåtburken med vänster finger, tittar på fingret med 

huvudet nedböjd säger. 

Elva- Låter 

Lägger fingret på plåtburken och tittar upp. 

Elva tar upp burken och för den ner mot golvet igen, vänder på burken. 

Elva- Låter som ett instrument 

Ställer ner burken (låter när burken nuddar golvet) när ljudet uppkommer från när 

burken möter golvet tittar hon snett mot burken. 

 

 

 
Bild 2: Elva upptäcker plåtburken 

Elva använder olika sinnen för att upptäcka ljud under mina observationer. Det blir extra 

tydligt då Elva släpper flöjten och känner med händerna samtidigt som hon för burken intill 

örat, för att då undersöka lådan med sin hörsel. Elva ställer ner den när hon själv inte uppfattar 

något ljud. Då fortsätter Elva att känna på plåtlådan och rör utan avsikt plåtburken med 

nageln. Då stannar Elva upp och konstaterar att något låter. Som vi kan se på bild 2 upptäcker 

Elva plåtburken. Genom att stanna upp med hela kroppen och sänka sin blick över plåtburken 

reflekterar Elva över ljudet som skapats. Elva uttrycker sin förståelse verbalt av ljud genom 

att säga orden trumma och instrument. När Elva nämner ordet flöjt till flöjten blir det 

uppenbart att hon mött ett sådant material förut.  
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Sekvens 3 

Som vi ser på bild 3 har Elva har plockat upp en sked med vänster hand och tittar på skeden 

med rynkad panna, sedan vänder hon blicken mot pedagogen.  
 

Elva sträcker sig mot P och håller upp skeden och säger: 

Elva- Det här är en sked, jag hittade den. 

Elva sträcker skeden närmare P och P tar skeden och Elva släpper den och sätter sig 

på knä.  

P- Du kan ta skeden och göra ljud med den. 

Elva tar skeden och slår den med den kupade sidan mot bunken, slår två gånger, slår 

sedan mot plåtburken en gång till, byter hand, lägger skeden i höger hand och 

vänder på den. 

Elva- hmmmm (2) 

Tar upp flöjten med vänster hand, håller flöjten mot plastbunken denna gång 

Elva- Det är lite konstigt.  

Vänder sig mot mig, slår skeden mot golvet istället. 

P- Tycker du det ska låta på ett annat sätt? 

Elva- JA 

Samtidigt som hon säger detta lägger hon ner både flöjten och skeden mellan 

plastburken och plåtburken.  

 

 
Bild 3: Elva upptäcker ljud med skeden 

 

Elva poängterar att flera saker låter konstiga och att de är sönder. Hon förtydligar orden att 

något är sönder och låter konstigt med sitt kroppsspråk. Elva rynkar näsan vid något tillfälle 

och rynkar hela ansiktet vid ett annat tillfälle samt att hon drar upp axlarna till öronen. Elva 

visar med hela kroppen att detta hon upplever är nya erfarenheter och känns ovant i 

framförallt i örat och hörseln.  
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Sekvens 4 

Valter har studerat Elvas upptäckter i två minuter, han har hela tiden suttit på båda knäna och 

tittat på Elva. Plötsligt sätter han upp ett ben och stödjer sig med armbågen mot sitt knä hela 

tiden med blicken mot Elva. Han växlar mellan att titta intensivt på Elva och pedagogen, när 

Elva vill ge Valter flöjten backar han och visar tydligt att han inte vill. Som vi ser på bild 4 

börjar Valter upptäcka ljud.  

 

 
Bild 4: Valter upptäcker ljud 

 
Valter står på knä och tittar på sakerna intill P, i nästa ögonblick sätter sig Valter ner 

närmare P. Valter reser sig upp och går fram till allt material och greppar en gul 

maracas med höger hand och en röd maracas med vänster hand. Han backar bakåt 

mot P och vänder sig till P och skakar dem intill P:s öra innan Valter lägger de båda 

P:s  i knä.  

 

Det är tydligare med blickar mot pedagogen från de yngre barnen, känslan är att de vill få 

bekräftelse att de kan och får fortsätta och att deras tankegångar är rätt. I både ögonen och i 

kroppsspråket syns osäkerhet på vad uppgiften går ut på. Två av de yngre barnen i 

observation två håller sig intill pedagogen stora delar av den tiden som uppgiften pågår. 

Samspelet under mina observationer hos de yngre barnen handlar mer om samspel mellan 

barn och pedagogen och genom barn och material än samspel med varandra. Det framkommer 

tydligt i flera av episoderna jag analyserat. Valter vänder sig flera gånger till pedagogen för 

att låta pedagogen först blåsa i exempelvis toarullen eller göra ljud med materialet i 

pedagogens öra innan Valter provade med sin egen kropp.  

 

Observation 2 

Sekvens 1  

Milly två år och fyra månader och Luna två år och två månader kommer in och håller en 

pedagog i handen. Jag sitter redan i rummet och säger att de får komma och sätta sig. De vet 
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att något ska hända, en överraskning ligger under filten. Både Milly och Luna är avvaktande, 

Luna håller sig hela tiden nära pedagogen och sätter sig i hennes knä. Milly tar några steg 

närmare filten men backar dock snabbt tillbaka till pedagogen. Efter en minut frågar 

pedagogen om de tillsammans ska ta bort filten och undersöka vad som finns under. Då lyfter 

Milly på filten, men när hälften av materialet är framme stannar hon upp, tittar och håller 

filten stilla i fem sekunder. När pedagogen frågar om hon ser något känner hon med sina 

fingrar på plåtburken men backar plötsligt. När pedagogen säger att man får röra så nickar 

Milly och närmar sig materialet. Medan Milly utforskat materialet har Luna suttit och 

observerat och avvaktat. Luna har hela tiden suttit i pedagogens knä och lutat sitt huvud mot 

pedagogens ena axel.  

 

 
Bild 5: Materialet som barnen i observation 2 möttes av 

 

Luna har suttit i P:s knä i över fem minuter men sträcker sig nu mot plåtburken och 

plockar upp den från golvet. Plötsligt ångrar hon sig och ställer ner plåtburken igen. 

Hon sätter sig i P:s knä och lutar sig mot P (3). Luna sträcker på vänster ben för att 

röra plåtburken med foten. 

 

Bland de yngre barnen upptäcker jag större försiktighet kring att närma sig materialet. Vilket 

syns tydligt på bild 6 då Luna söker trygghet i pedagogens famn denna. Ett barn, Luna, 

väntade i fem minuter under observation två, och satt i pedagogens knä och observerade sin 

kamrat. Luna följde sin kamrat med blicken i omgångar, ena stunden hade Luna blicken mot 

Milly och andra stunden flyttade hon blicken tillbaka till tryggheten i pedagogens knä. När 

Luna efter fem minuter sträcker sig mot materialet men ångrar sig av någon anledning 

använder hon ändå sin kropp för att upptäcka materialet mer på avstånd. Detta gör hon genom 

att känna på burken med sin fot. De yngre barnen i observationerna ett och tre höll sig nära 

pedagogen och utövade mer försiktighet kring att närma sig materialet. Detta syntes tydligt 

hos några av barnen då de satt stilla och uppmärksammade sina kamrater med blickar.  
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Bild 6: Trygghet i pedagogens famn 

Sekvens 2 

Jag har precis flyttat materialet närmare både Milly och Luna då de inte verkar våga lämna 

pedagogens trygga plats. Då sträcker sig Milly och tar glaset, efter att pedagogen konstaterat 

att det är ett glas ställer hon ner glaset och hittar flöjten, pedagogen frågar Milly vad det är 

hon håller i handen. Milly säger med självsäker röst att det är en skruvmejsel. 
 

Luna sträcker sig efter glaset och skeden 

Milly- NEJ 

Och försöker ta tillbaka både glaset och skeden. 

P- Luna får också vara med, Milly har ju kniven och skruvmejseln.  

Luna sitter koncentrerat och tittar på skeden, för den till glaset, skeden är upp och 

ner. Hon låter handen med skeden hänga på hennes högra sida och tittar på glaset 

stannar upp i rörelsen och tittar på mig (2) tittar ner, tittar upp, rör glaset fram 

och tillbaka, tittar ner igen (15).  

 

De flesta samspel som sker emellan de yngre barnen och sin kamrat är genom att de visar 

tydligt att de inte ville dela med sig.  I denna sekvens markerade Milly påtagligt att hon ville 

skydda sina saker och det gjorde hon med ett tydligt nej och hon försökte sträcka sig för att ta 

tillbaka glaset. Av någon anledning ansåg Milly att allt material var hennes och ville inte att 

Luna skulle röra något.  

 

Sekvens 3 

Luna har under flera minuter suttit med glaset och skeden och insett att det uppkommer ljud 

när hon stoppar ner skeden i glaset. För att upptäcka detta stoppar hon skeden i glaset och tar 

bort den, stoppar tillbaka skeden och tar sedan bort den igen. Denna procedur fortsätter hon 

med i över en minut. När Luna tappar skeden på golvet är Milly snabb att ta den och Luna tar 

då upp matkniven för att upptäcka med den istället. Milly visar att hon vill upptäcka det Luna 

upptäckt med skeden.  
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Luna tar kniven, tappar den på golvet, tar upp den och håller glaset upp och ner och 

för kniven inuti glaset fram och tillbaka. Samtidigt slår Milly på plastbunken med 

skeden och då plötsligt böjer Luna sig fram och slår med kniven mot plåtburken tre 

gånger och lutar sig sedan tillbaka i pedagogens famn. Milly slår på plastburken och 

plåtburken strax efter slår även Luna på först plåtburken och sedan plastburken 

sedan slår Milly och sedan slår Luna, detta turas de om med i trettio sekunder. 

 

 
Bild 7: Luna och Milly samspelar 

Det som sker på bild 7 är den enda sekvensen som ett direkt samspel sker mellan två kamrater 

utan mellanhand av pedagogen. Här turas Milly och Luna om att slå på materialet. Luna slår 

med kniven på plåtburken och Milly slår med skeden på plastburken. Detta sker i trettio 

sekunder innan Luna och Milly slår samtidigt på plåtburken och ler. Sedan lägger Luna ner 

kniven och sträcker sig mot skeden i Millys hand. Tidigare har Milly tagit skeden av Luna och 

nu visar Luna att hon vill ha den tillbaka. Pedagogen frågar Luna om skeden är mer 

spännande för att den låter på något annat sätt än kniven? 

 

Sekvens 4 

Milly upptäckte flöjten tidigt under observationen, dock benämnde hon den som en 

skruvmejsel och försökte skruva upp en plastkork med flöjten. Hela tiden har hon haft flöjten 

riktad med munstycket man blåser i nedåt.  Efter elva minuter in i observationen försöker 

pedagogen stötta Milly i att upptäcka flöjtens egentliga användningsområde. Pedagogen ger 

Milly flöjten.  

 

P- Du tror inte man kan blåsa i den? 

Milly som tidigare gett flöjten till pedagogen får den tillbaka genom att 

pedagogen sträcker fram den till Milly. 

Milly håller flöjten med munstycket man blåser i uppåt. Milly försöker blåsa, 

skrattar (2), skrattar (2). 

P- Vilket ljud? 

Milly fnissar och säger:  

- JAAA 
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P-Prova igen? 

Milly blåser och fnissar till, blåser igen men hårdare denna gång och fnissar till 

Luna tittar med stora ögon på Milly.  

Med stöttning av pedagogen upptäcker Milly hur en flöjt fungerar genom att räcka Milly 

flöten åt det hållet flöjten går att blåsa i. Pedagogen ställer en ledande fråga till Milly som 

bekräftar för Milly att det ska gå att blåsa i flöjten. Detta gör att Milly tar mod till sig att 

prova, hon blåser i flöjten, när ljudet når hennes öron utbrister hon i ett leende och med ett 

följande skratt. Samtidigt bekräftar pedagogen hennes upptäckt med ett påstående angående 

vilket ljud hon gjorde. Milly upprepar att blåsa i flöjten flera gånger och vänder sig leende 

mot pedagogen för bekräftelse. Genom pedagogens stöttning upptäcker Milly ett annat av 

flöjtens användningsområden.  

 

Observation 3 

Sekvens 1 

Barnen kommer in och ser bordet med den turkosa filten. De får veta att vi ska undersöka 

något som ligger under filten. Nike, fem år och åtta månader, Anna, fem år och sju månader 

och Carl, fem år och nio månader kom in i rummet och satte sig direkt på varsin stol och 

började känna försiktigt på filten utan några tecken på att vilja dra bort filten.  

 

 
Bild 8: Barnen i observation 3 upptäcker med kroppen 

Som vi ser på bild 8 upptäcker barnen med kroppen. De kände, klämde och trevade med sina 

fingrar ovanpå filten och när Nike känner det första materialet och trummar på det börjar alla 

tre barnen känna vidare på resterande material genom att försiktigt slå på filten för att se vad 

och om något hände. De äldre barnen använde således sin kropp genom sin känsel i fingrarna 

innan de fick se vad som fanns under filten.  

 
Nike känner på filten med höger hand och fingrar på burken som ligger under den 

turkosa filten (2), hon tittar på Anna och trummar hårdare på burken som fortfarande 

ligger under filten. Nike fortsätter att treva med fingrarna längre fram och känner 

något nytt och klämmer flera gånger och utbrister: 
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Nike- Rulle  

Flyttar händerna över hela filten, kommer tillbaka till plastburken (som hon bara 

känner) igen och konstaterar: 

Nike- LÅDA 

Flyttar fingrarna längre upp.  

Nike- Rulle och låda 

Klämmer på rullen. 

Nike- RULLE  

Känner på lådan 

Nike- LÅDA 

Carl- De e lock (2)  

Tar ner handen, säger lock här med ljusare och ivrig röst, känner igen, han  

säger återigen lock, lock här och ler med både munnen och ögonen. 

P- Hur låter det när ni bankar på det? 

Nike bankar på lådan med vänster hand två gånger, knackar två gånger, stannar upp 

med hela kroppen när N hör C banka på något som lät mer än hennes (4) 

Carl sträcker fram handen mot plåtburken (hör något), rör igen (2) tittar på Nike. 

P- Lyssna borta vid Carl 

Nike tittar bort mot Carl, lyssnar, sträcker på sig och gapar med munnen 

förvånat, reser sig upp och sträcker sig över bordet och känner på sakerna under 

filten. 

P- Kolla vad som är under filten  

(då har det gått över två minuter och de har redan upptäckt ljud utan att se vad som 

är under filten). 

 

Innan de upptäcker ljudet tar det endast två sekunder innan de satt och kände på de olika 

materialen som fortfarande låg under filten. Överraskningen att det som fanns under filten 

låter fascinerade barnen så mycket att tankarna vad som befann sig under filten inte blev 

centralt. Carl använder sin röst för att visa sin förvåning, han benämner sin gissning av vilket 

material som döljer sig under filten, vilket även Nike gör. Anna sitter och betraktar sina 

kamrater och känner med sina fingrar och hör ljudet utan att benämna det verbalt.   

 

Sekvens 2 

Barnen kände på materialet i över två minuter utan att lyfta på filten. I denna 

sekvens har barnen tillsammans precis dragit undan filten och upptäckt allt 

material som nu ligger framme på bordet.  

 
Carl- Öhhhh  

Låter Carl och lägger handen på plåtburken, han tittar på Nike som slår på korken 

till flaskan. Carl tar upp en flöjt och stoppar den i munnen, blåser lätt och försiktigt 

och rör fingrarna fram och tillbaka (2) och blåser igen, spelar fem sekunder (1). 
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Carl- VI GÖR MUSIK  

Ropar C, spelar hårdare och rör kroppen i hastiga rörelser samtidigt (15), Anna vill 

ha flöjten, Carl slutar spela och pekar på glaset. 

Carl- Du kan spela med glaset. 

Och fortsätter röra kroppen och spela på flöjten och ler. Nike tar plastlådan. 

Nike- Jag spelar trumma. 

 

Det intressanta i den föregående sekvensen är att Carl ögonblickligen förknippar musik med 

att göra ljud genom att banka och slå. Det är också tydligt att dessa tre är samspelta i sociala 

sammanhang. Detta märks tydligt när Carl uttrycker att han vill göra musik. När något av de 

tre barnen föreslår något hakar de andra på direkt. Även om de äldre barnen har det verbala 

språket så är det många blickar mellan barnen, de studerar varandra hur de närmar sig 

materialet. Carls invit om att spela musik godkänns ögonblickligen av Nike då hon tar 

plastbunken och två pappersrullar och börjar spela. Anna kollar över bordet efter något att 

spela på men tittar bara på Carl och flöjten. Att de samspelar blir tydligt i denna sekvens. Att 

de känner varandra väl blir tydligt, när de försöker turas om att använda instrument och 

försöker ge förslag vad den andra kan göra.  

 

Sekvens 3 

Mot slutet av den tjugofem minuter långa observationen sitter Carl stilla och ser ut 

att fundera. På bild 9 ser vi att Carl utforskar en mugg med munnen. Han har tagit 

en mugg och sitter och andas i den och försöker hålla kvar muggen med munnen.  

 

 
Bild 9: Carl utforskar muggen med munnen. 

 
Carl gör ljud med munnen i muggen. Det låter likt ett pruttljud, han andas in och ut i  

muggen och ögonen blinkar och kroppen rycker till (det syns att C:s kropp reagerar 

på ljudet). C försöker hålla kvar muggen med munnen men tappar den.  

Carl- Nej 
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plockar upp den igen och försöker hålla kvar muggen igen, den ramlar ner mot 

bordet och rullar ner på golvet. 

Nike- Vi gör tyst musik. 

Carl- hmmm (1)  

Försöker hålla andan i muggen men muggen ramlar och han plockar upp toarullen 

och sätter ihop läpparna. Något låter svagt det fortsätter låta i rullen. Han andas 

mjukt i rullen men inget hörbart ljud uppkommer. Sedan gör han tydliga pruttljud 

med munnen men fortfarande svagt.  

 

Carl uppmärksammar hennes önskan genom att göra svaga ljud i toarullen. Nike, fortsätter 

spela tyst och accepterar Carls sätt att göra tyst musik, det var alltså lite lägre musik hon 

menade med tyst musik. Nike log och fortsätta spela vilket tyder på att hon nöjde sig med 

Carls tysta musik.  

 

Sammanfattning av resultat?  

Hur använder barnen sina sinnen för att utveckla sina kunskaper kring 

ljud?  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att oavsett ålder upptäcker barnen i mina 

observationer ljud med kropparna. Barnen använder olika sinnen i sina upptäckter dock är 

hörselsinnet det centrala för att erfara ljud. Detta betonar Vist (2006) genom att påstå att alla 

upplevelser sker genom kroppen. Kroppen är deltagande och utan kroppen existerar inte 

känslor och musik. Även Rossholt (2012) fokuserade på vad kropparna presterade. I 

observationen 3 sekvens 1 använde de äldre barnen inte ett enda ord den första minuten som 

observationen pågick. De använde istället främst hörseln samt känseln i sina fingrar för att 

undersöka materialet. Även i observation 3 sekvens 3 utforskar Carl med sina kropp. Carl 

utforskar en plastmugg med munnen och försöker göra ljud i muggen.   

Vidare ser jag att de yngre barnen har gemensamt att de närmar sig materialet med större 

försiktighet. De yngre barnen i observationerna 1 och 3 höll sig nära pedagogen och utövade 

mer försiktighet kring att närma sig materialet. Detta syntes tydligt hos några av barnen då de 

satt stilla nära pedagogen och uppmärksammade sina kamrater med blickar. Ett exempel på 

hur Milly närmade sig ljud sker i observation 2 sekvens 4. Milly upptäckte tidigt flöjten under 

observationen, dock benämnde hon den som en skruvmejsel och använde den för att försöka 

skruva upp en plastkork. Detta kan förklaras genom att de yngre barnen har mindre 

erfarenheter än de äldre barnen och att detta tillfälle var första mötet med en flöjt. Efter elva 

minuter in i observationen försöker pedagogen stötta Milly i att upptäcka flöjtens egentliga 

användningsområde.  

 

Hur samspelar barnen kring lärande runt ljud? 

Avslutningsvis ser jag en tydlig skillnad angående samspelet mellan de äldre och de yngre 

barnen. Pedagogen betyder inte lika mycket för de äldre barnen. Det blir uppenbart att Carl, 

Anna och Nike är vana att samspela i sociala sammanhang. Att samspela i sociala 

sammanhang betonar Säljö (2011) är en central aspekt i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2011) betonar att lärandet i det sociokulturella perspektivet utvecklas genom samspel i olika 
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sociala sammanhang (Säljö, 2011). Detta att lärande sker i sampel lyfter även Larsson(2016) 

samt att både barn och pedagoger i förskolan samverkar i ett socialt sammanhang (Larsson, 

2016). Jag konstaterar att hos de yngre barnen handlar samspelet under mina observationer 

snarare om samspel mellan barn och pedagog och material än något samspel mellan barnen. 

De flesta samspelen mellan de yngre barnen framkom när något av barnen inte ville dela med 

sig. Dock upptäcker jag ett tydligt exempel på när de yngre barnen samspelar med varandra.  

Detta sker observation 2 sekvens 3, där Luna och Milly turas om att slå på plåtburken och 

plastburken, vilket resulterar i att de spelar tillsammans.  

 

Det blir tydligt bland de yngre barnen att pedagogen spelar en betydande roll under hela 

observationen. I flera av sekvenserna jag analyserat blir det extra detta tydligt, exempelvis i 

observation 1, sekvens 4. När Valter försöker att producera ljud genom toarullen vänder sig 

Valter mot pedagogen för att få respons. Valter laborerar med olika material mot pedagogens 

öra innan han har samlat mod själv att våga prova med sina egna sinnen. Responsen från 

pedagogen verkar viktig för Valter.  

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att synliggöra hur de yngre och de äldre barnen erfar och lär sig om ljud 

genom sina olika sinnen. Ostrukturerade videoobservationer uppfyllde mina mål med studien. 

Skulle studien göras om skulle jag gärna observera de allra yngsta på förskolan. Vidare skulle 

jag ha begränsat antalet observationer till två tillfällen eller åtminstone avslutat tidigare, då 

mitt insamlade material blev övermäktigt för någon som transkriberade för första gången. 

Samtidigt gav detta mig ett rikt material att hämta sekvenser för att kunna besvara min 

frågeställning.   

Då det från början var tänkt att ta alla grupper två och två ändrades det av logistiska skäl. 

Vilken utgång det hade på studien går inte att mäta men min upplevelse är att det blev rörigt 

med fler än två dessutom hade jag innan förberett kameran så två barn skulle synas bäst. När 

de äldre barnen kom in i rummet visade de tydligt att min tänkta placering inte godkändes, 

detta resulterade i att jag hade svårigheter att fokusera lika bra på alla tre med kameran. Om 

jag ska göra någon mer studie är önskan att få göra videoobservationer återigen. Franzèn 

(2014) avråder dock från att använda videofilmer, då hon anser att man bör avstå att filma 

barnen av etiska själ och att videofilmning kräver erfarenhet och att detta inte är något man 

hinner erhålla under den korta perioden studien pågår (Franzèn, 2014). För att minska 

eventuellt obehag förklarade jag för samtliga barn att jag skulle filma denna aktivitet och att 

det fanns en pedagog vid deras sida och att jag satt vid sidan om och om något barn visade 

obehag hade vi avbrutit direkt. Jag anser dock att mitt resultat inte hade blivit lika trovärdigt 

utan videomaterialet. Redan vid observationstillfället uppmärksammades intressanta 

sekvenser, exempelvis i inledningen av aktiviteten när de äldre barnen fick se materialet och 

direkt börjar upptäcka med kroppen. Ett annat tydligt ögonblick är när Elva rusar in och 

rycker bort filten för att direkt upptäcka ljud med alla sina sinnen. Några sekvenser blev 

tydligare genom transkribering och några ögonblick med kroppsspråk hade helt uteblivit utan 

videomaterialet, exempelvis när Nike tydligt gapar av förvåning när Carl gör ett nytt ljud. 

Detta moment noterade jag först vid transkriberingen och att jag upptäckte detta bidrog till ett 
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större djup och mer förståelse kring barnens samspel. Många detaljer hade förbisetts och 

validiteten hade minskat och att bara anteckna observationen hade gjort det svårare.  

 

Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att man har tillräckligt med material för att 

kunna dra slutsatser av studien. Det krävs att arbetet är strukturerat och att man genom 

materialet kan svara på syftet (Roos, 2014). Mina fyra observationer resulterade i över 75 

minuters material, vilket var mer än tillräckligt för att kunna besvara syftet.  

 

Validitet innebär att använda en metod som lämpar sig bäst för frågeställningen, viktigt att 

tänka på hur frågorna ställs och vilka ord som lämpar sig mest för att besvara syftet.  

Observationen som utförs bör endast handla om studiens syfte och frågeställningar (Roos, 

2014). Videodata ger direkt information om situationen som är tänkt att undersökas, det 

stärker validiteten. Därför kan studiens anses ha hög validitet. Videofilmerna gav mycket 

material och det blev i mitt fall viktigt att vid transkriberingen fokusera på mina 

frågeställningar. Dessa frågeställningar har hela tiden varit närvarande. Brister i 

datainsamlingen påverkar resultatet och genererar i att syftet med studien inte uppfylls 

(Thornberg, Fejes, 2015).  

 

 

Resultatdiskussion  

Att använda sinnen för att upptäcka ljud 

I min studie upptäckte jag likheter kring hur barnen använder sina sinnen och hur de oavsett 

ålder upptäcker med kropparna. Det framkommer av observation 1, sekvens 1 att barnen 

använder sina sinnen då. Elva plockar upp en röd målad maracas, skakar den, lägger ner den 

och tar istället upp en långsmal toarulle och snuddar den med läpparna. I likhet med mina 

iakttagelser fokuserade Rossholt (2012) på barnens kroppsliga upplevelser. Även Vist (2006) 

påstår att alla upplevelser sker genom kroppen. Kroppen är förutsättningen för våra 

upplevelser och innan kroppen är deltagande existerar inte känslor och musik. ”Ljud och 

musik relaterar till sinnliga och fysiska såväl som det emotionella och det intellektuella”(Vist, 

2006, s 91).  

Enligt Säljö (2011) ansåg Vygotskij att barnen lär genom scaffolding, vilket betyder stöttning 

(Säljö, 2011). Detta noterar jag under observation 2, sekvens 1. Luna väntade i över fyra 

minuter innan hon fysiskt vidrör något material på eget initiativ. Hon observerade sin kamrat 

med blicken medan hon satt i pedagogens knä. När hon efter fyra minuter närmat sig 

materialet passerade det ytterligare fyra minuter innan hon valde att ensam sätta sig på golvet. 

Efter detta var det Luna snarare än Milly som var mest aktiv och Luna upptäckte samtliga 

material för sig själv i mer än tio minuter. Det syntes tydligt att de yngre barnen sökte 

stöttning från pedagogen i form av blickar för att upptäcka ljud. Detta skedde i exempelvis 

observation 1 sekvens 4, då Valter söker stöttning av pedagogen när han vänder sig till 

pedagogen och ber henne göra ljud i toarullen innan Valter själv provar att blåsa i toarullen 

för att upptäcka ljud. Valter skakar dessutom en maracas i pedagogens öra innan han skakar 

en maracas i sitt eget öra. Hos de äldre barnen skilde sig detta markant från de yngre barnen. 

Bland de äldre barnen upplevde jag snarare att barnen sökte stöttning av sina kamrater med 

blickar och frågor än att de sökte stöttning och respons från pedagogen. De äldre barnen sökte 
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främst stöttning av varandra i samspelet snarare än gentemot pedagogen som de yngre barnen 

främst gjorde. Dock försökte pedagogen som medverkade med de äldre barnen att stötta 

barnen genom frågor som kunde utveckla barnens lärande kring ljud. Detta gjorde pedagogen 

genom att uppmärksamma när Carls ljud särskilde sig i observation 3 sekvens 1, samt att 

pedagogen uppmuntrade barnen att lyfta på filten för att betrakta det som fanns under filten.   

Gemensamt bland de yngre barnen är att de närmar sig materialet med försiktighet. En 

fundering som uppkommer är hur mycket filten som täcker materialet påverkar barnens 

försiktighet. Har de tidigare upplevt något som relaterar till upplevelsen i studien och frågan 

är om filten är skrämmande för de yngre barnen. De yngre barnen i observationerna 1 och 3 

höll sig nära pedagogen och utövade mer försiktighet kring att närma sig materialet än de 

äldre barnen gjorde. Detta syntes tydligt hos några av barnen då de satt stilla nära pedagogen 

och uppmärksammade sina kamrater med blickar. Detta går att förklara med Vygotskij utryck 

scaffolding (Säljö, 2011). Elva visar verbalt sin förståelse av ljud genom att säga orden 

trumma och instrument. Larsson betonade vikten av språket och den verbala 

kommunikationen (Larsson, 2016). Dock upplever jag att Luna som endast använder ord för 

pedagogen visar förståelse kring ljud likt Elva gör. Detta visar Luna med sin kropp. 

Läroplanen (Skolverket 2016) hänvisar till att barnen ska få möjligheter att upptäcka sin 

omvärld på nya sätt (Skolverket, 2016).  

 

Under den tolv minuter långa observation 1 poängterar Elva att flera saker låter sönder och att 

de låter konstigt. Orden förtydligar hon med att rynka näsan i ett ögonblick medan hon rynkar 

hela ansiktet vid ett annat ögonblick, hon drar också upp axlarna mot öronen. När Elva 

nämner ordet flöjt blir det uppenbart att hon mött ett sådant material förut. Dock verkar det 

som att hennes tidigare erfarenhet av hur ljudet av en flöjt ska låta skiljer sig från sin 

upplevelse under studien. Detta betonar hon genom att förklara att flöjten låter konstigt och 

sönder. Dessa sekvenser visar tydligt att Elva har tidigare erfarenheter av en flöjt och att den 

tidigare upplevelsen låtit på ett annat sett. Det Elva upplever nu är nya erfarenheter och jag 

tolkar det som att Elva förväntar sig något annat ljud.  

 

Att närma sig fenomenet ljud  

Westberg Benermyr (2015) upptäcker att vardagliga material är av stor betydelse i att 

upptäcka ljud. Hon betonar att nya upptäckter och kunskaper skapas genom att arbeta 

gränsöverskridande mellan material och ämnen. Detta synliggörs i studien då allt materialet i 

studien är material som inte förknippas med ljud i första hand, dock är flöjten ett undantag. 

Det framstår tydligt hur både de äldre och de yngre barnen använder sig av kroppen för att 

utforska fenomenet ljud. Detta framträder tydligt i observation 3 sekvens 3 då Carl utforskar 

plastmuggen genom att hålla fast den med munnen. Samt i observation 1 sekvens 2 där Elva 

känner på plåtburken och ett ljud uppstår när hon plötsligt nuddar plåtburken med nageln. 

Klaar och Öhman (2012) betonar vikten av att analysera barns kroppsliga upptäckter utan 

verbala inslag mellan barnen och olika fenomen kring naturvetenskap (Klaar & Öhman, 

2012). Att närma sig fenomenet ljud med kroppen blir extra tydligt bland de fyra yngre 

barnen. Ett av barnen använder endast enstaka ord och visar istället vad hon upplever med 

ansiktsuttryck och kroppsspråk och hon skapar kunskap kring ljud med sin kropp. Exempelvis 

när hon får en fråga om hon vill vidröra ett material skakar hon på huvudet och backar med 

hela överkroppen samt att när hennes kamrat gör ett ljud ler hon och spärrar upp ögonen.   
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I förskolan är ett av strävansmålen att barnen ska utveckla sin lust, nyfikenhet och förmågan 

att lära och leka (Skolverket, 2016). Förhoppningar att dessa strävansmål skulle uppfyllas i 

min studie införlivades ögonblickligen då barnen med stor lust och nyfikenhet närmade sig 

materialet för att upptäcka ljud. Jag fascinerades av att barnen i samtliga observationer 

närmade sig materialet och att de ögonblickligen började upptäcka ljud. Detta är i enlighet 

med förskolans läroplan (Skolverket 2016) där det även betonas att förskolans strävan bör 

vara att ge varje enskilt barn möjligheter att utveckla och öka sin förståelse för olika 

fysikaliska fenomen. Därtill ska det enskilda barnet få öka sin förmåga att utforska, urskilja, 

ställa frågor kring naturvetenskap (Skolverket 2016).  

Innan observationen hade barnen endast fått veta att en aktivitet skulle ske och inget av 

barnen visste att det hade med ljud att göra. Trots detta är det ögonblickligen ljud de 

upptäcker efter endast några sekunder som i observation 3 sekvens 1. I likhet med denna 

studie fokuserade Rossholt (2012) på de yngsta barnen och vad de yngsta barnen presterade 

genom sina kroppar. Dock uppfattar jag även detta fenomen bland de äldre barnen, där de utan 

ett endaste ord använde sina kroppar och sinnen för att undersöka materialet. Hörseln är det 

centrala sinnet för att erfara ljud men barnen utforskade materialet genom att känna och 

klämma innan de ens hade tagit bort filten. Detta förklarar Vist (2006) genom att örat 

utvecklas i graviditetsvecka sex och att örat och hörseln är central redan hos det ofödda 

barnet. Redan i den femte graviditetsmånaden hör barnet i magen och från åttonde månaden 

registrerar det ofödda barnet ljud. Enligt Vist (2006) resulterar hörseln i insikt över omvärlden 

(Vist, 2006). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta härleda till att barnen har erfarenheter 

av liknande situationer och ljud sedan tidigare. Detta synliggörs i många av mina 

observationer. Ett exempel på detta är i observation 1, sekvens 2, när Elva släpper flöjten och 

känner med händerna samtidigt som hon för plåtburken intill örat för att då undersöka lådan 

med sin hörsel. 

 

Samspel 

Larsson (2016) betonar att det är i sociala samspel, kommunikation, språk och tänkande som 

barnen lär utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Larsson (2016) förklarar att både barn och 

pedagoger inom förskolan medverkar i ett socialt sammanhang (Larsson, 2016). Kring 

samspelet under observationerna konstaterar jag en tydlig skillnad mellan de äldre och de 

yngre barnen, för de äldre barnen spelar inte pedagogen lika stor roll som för de yngre barnen. 

Det blir uppenbart att Carl, Anna och Nike är vana att samspela i sociala sammanhang. När ett 

av de tre barnen föreslår något ger de andra respons omedelbart. Carls invit om att spela 

musik godkänns ögonblickligen av Nike genom att Nike tar plastbunken och två pappersrullar 

och börjar spela. Säljö (2011) betonar att det i det sociokulturella perspektivet utvecklas 

lärande genom samspel i sociala sammanhang (Säljö, 2011). När barnen samspelar utvecklas 

de tillsammans och utvecklar nya kunskaper och utväxlar idéer. Detta kopplar jag till den 

proximala utvecklingszonen som används inom det sociokulturella perspektivet. Att de känner 

varandra väl blir tydligt när de försöker turas om att använda instrument och försöker ge 

förslag vad den andra kan göra.  

 

När Nikes förslag om att göra tyst musik uppkom, uppstod frågor hos mig, hur ska de lösa 

detta? Vad menar hon? Kan man göra tyst musik? Dock märktes aldrig några frågetecken 

barnen emellan då Carl börjar göra svaga ljud i toarullen. Carls sätt att göra tyst musik 
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accepteras av Nike. Det var alltså lite lägre musik hon menade med tyst musik. Nike log och 

fortsatte spela vilket tyder på att hon nöjde sig med Carls tysta musik.  

Hos de yngre barnen ser jag tydligt att samspelet under mina observationer snarare handlar 

om samspel mellan barn och pedagog och genom barn och material än samspel mellan 

barnen. Det framkommer tydligt i flera av sekvenser jag analyserat som i observation 1 

sekvens 4. När Valter gör sina försök att producera ljud genom toarullen vänder sig Valter om 

flera gånger till pedagogen för att se om pedagogen kan blåsa i exempelvis toarullen eller göra 

ljud med andra material i pedagogens öra. Responsen från pedagogen verkar viktig för Valter 

innan han har samlat mod själv att våga prova med sina egna sinnen. Dock sker ett samspel 

plötsligt mellan två kamrater utan mellanhand av pedagogen. Det är i observation 2 sekvens 4, 

Milly och Luna turas om i tjugo sekunder om att slå på plastburken och plåtburken. Milly slår 

med skeden, Luna slår med kniven, Milly slår med skeden, Luna slår med kniven. Luna 

lägger plötsligt ner kniven och sträcker sig mot skeden i Millys hand. Här undrar jag om Luna 

upplevt att Millys sked låter mer än Lunas kniv och om det är därför hon väljer att släppa 

kniven för att istället få använda skeden?  Lunas upplevelse av skeden kan skilja sig från 

kniven hon hade i handen. Skeden behöver inte låta högre men någon skillnad upplever Luna. 

Detta är det enda tydliga samspel som skedde mellan de yngre barnen och där de upptäckte 

tillsammans. Desto fler samspel framkom när något av barnet inte ville dela med sig. Som i 

samma sekvens där det direkta samspelet sker, sker också ett samspel som utspelar sig genom 

att ta varandras material.  

Implikation 

Min studie resulterar i ökad kunskap för min profession angående kring hur barn upptäcker 

med kroppen och hur barnen samspelar. Under studien insåg jag att ljud engagerar och 

fascinerar både barn och pedagoger. Några ögonblick satt både jag och pedagogen och log av 

fascination och förvåning kring hur barnen interagerade med både material och varandra. 

Barnen använder hela sin kropp för att upptäcka ljud och ljud är något jag vill arbeta vidare 

med, både ostrukturerade aktiviteter och i mer planerade aktiviteter. Jag insåg att alla barnen 

upptäckter med kroppen och att det är något at tänka på i planeringar av framtida teman och 

aktiviteter. Det fokuseras ofta på hur de yngre barnen använder sina kroppar, men i min studie 

framkommer det tydligt att även de äldre barnen använder kroppen för att upptäcka nya 

företeelser. Mina visioner kring professionen är att jag vill utveckla arbetet kring ljud både 

utomhus och inomhus med den åldersgrupp jag arbetar med. Att införa material för att 

upptäcka ljud och använda sina sinnen är ett mål oavsett ålder jag arbetar med. Jag vill att 

barnen ska kunna upptäcka ljud på andra sätt än med musik och instrument.  

Förslag på framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att undersöka vilka material dras barnen till och varför? 

Något som blev tydligt i min studie var att vissa material blev extra populära bland barnen 

som blev observerade. Flöjten och den röda maracasen och även skeden verkade extra 

intressant för barnen. Frågan är vad dessa material utstrålar och varför lockade de mer än 

några av de andra?  

Det vore också givande att genomföra en observation med en aktiv pedagog och undersöka 

pedagogens roll i meningsskapande runt fenomenet ljud.  Ett annat förslag är att låta barnen 

exempelvis experimentera med ljud och undersöka hur ljud uppstår.  
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Att undersöka barns upptäckter av ljud i utomhusmiljö är ett annat intressant område och att 

utforska hur pedagogen tar till vara alla lärtillfällen kring fysik i utomhusmiljön.   
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Bilagor 

Informationsbrev  

Jag heter Jessica och studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Detta är min 6:e 

termin av 7 och i denna termin skriver vi vårt examensarbete. Jag har valt att göra min studie 

på förskolan era barn går på. Mitt ämne är fysik och jag har valt att undersöka ljud. Jag vill 

jämföra hur barnen upptäcker ljud på de yngre barnens avdelning samt de äldre barnens 

avdelning.  

Syftet är att synliggöra hur de yngre och de äldre barnen erhåller och lär sig om ljud genom 

deras olika sinnen? 

Hur använder barnen sina sinnen för att utveckla sina kunskaper kring ljud?  

Vilken skillnad är det på barnens användning av sina sinnen för att öka kunskapen kring ljud?   

Metoden jag kommer använda mig av är att jag kommer observera/filma barnen i en aktivitet 

med olika material som plockas fram på en av samlingsmattorna på respektive avdelning. 

Detta material ska locka barnen till att upptäcka ljud. Jag kommer använda mig av 

videoinspelningar som jag senare analyserar. Fokus ligger på hur barnen använder sina sinnen 

och sina kroppar för att upptäcka ljud.  

Viktigt att veta:  

 Jag har inför denna studie informerat förskolechefen kring det jag har tänkt 

undersöka.  

 Det filmade materialet kommer raderas när uppsatsen är godkänd av min 

examinator på Karlstad universitet. Materialet förvaras så att ingen utom jag har 

tillgång till materialet. Identiteten ska hållas hemlig och inte gå att spåra på något 

sätt. Alla personuppgifter, samt namn och plats är alltså hemliga i studien.  

 Allt material kommer endast användas till min uppsats och användas i min studie.  

Jag kommer vara ute i förskolan någon gång under vecka 48-49 och samla in material 

till min studie. Tanken är att komma ut någon dag innan studien för att hälsa på i 

förskolan. Här nedanför bifogas en samtyckesblankett som jag ber er att skriva under 

för att jag ska kunna genomföra studien i min utbildning. Om ni vårdnadshavare 

tackar ja till medverkan kommer jag även att ta hänsyn till hur era barn förhåller sig 

till min studie och deras medverkan.  Informationsblanketten sparar ni medan 

samtyckesblanketten måste lämnas åter till förskolan så snabbt det går för att jag ska 

kunna påbörja studien. Är ni intresserade av mer information får ni gärna kontakta mig 

eller min handledare vid Karlstads universitet   

 

Med vänliga hälsingar Jessica   

Jessica Norrgran 070*******, jnorrgran@gmail.com   
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Handledare: Jan Andersson Karlstads Universitet, jan.andersson@kau.se  

 

Samtyckesblankett   

Godkännande till att ditt/ert barn får medverka i min studie lämnas åter till förskolan senast 

den 27 november 2017. Samtliga vårdnadshavare måste skriva under för ett godkännande av 

ert barns medverkan i studien.   

  

  

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får delta i studien.   

  

  

  

  

Barnets namn:________________________________________________________  

  

  

  

  

  

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________  
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Vårdnadshavares underskrift:____________________________________________ 

 

 

Samtyckesblankett till personal  

  

  

Samtycke till att medverka i mitt självständiga arbete kring ljud. Lämnas åter innan den 27/11 

2017.  

  

  

  

  

  

  

  

Jag deltar i studien  

  

Underskrift:________________________________________________________________ 
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