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Abstract 

The purpose of the study is to determine how pre-school children between the 

ages of four and six perceive electricity. The study used observation as a 

method and a field study equipped with a video camera. A semi-structured in-

terview was also conducted to capture the pre-school teacher’s experiences and 

perceptions of the study. The observation took place on three different oc-

casions: a gathering, a lesson and a reading session. The material used was a 

fact-based children’s book with associated experimental material and tutorials. 

The result of the study showed that the children related their knowledge of 

what electricity is to their daily lives. They could distinguish whether things 

required electricity,and there was some knowledge that electricity has a source 

and of electricity's dangers. During the study, pre-school teachers raised both 

opportunities and challenges to design activities with electricity. The children 

showed great dedication and general knowledge of electricity and thought that 

the subject was interesting. There is a need for further education within physics 

and natural sciences for pre-school teachers. The goal for the pre-school te-

achers is to create a balance so that each and every child is offered meaningful 

education. 

Keyword: 

Electricity, physics in preschool, electric current, preschool children, teaching 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på vilka uppfattningar förskolebarn i åldern 4-

6 år har om elektricitet. Studien använde observation som metod, en fältstudie 

med videokamera som redskap. En semistrukturerad intervju utfördes också 

för att kunna fånga upp förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om stu-

dien. Observationen gjordes under tre olika tillfällen: en samling, en undervis-

ning och en lässtund. Materialet som användes var en faktasaga med tillhö-

rande experimentsats och handledning. Resultatet i studien visar att barnen re-

laterar sina kunskaper om vad elektricitet är genom att förhålla sina svar till 

deras vardag. De kan skilja på saker som kräver elektricitet eller inte, det finns 

viss kunskap i att elektricitet har ett ursprung och om elektricitetens fara. Under 

studien lyfter förskollärarna både möjligheter och utmaningar i att genomföra 

en aktivitet om elektricitet. Barnen visar ett stort engagemang och breda för-

kunskaper om elektricitet och tycker att ämnet är intressant. Det finns ett behov 

av ytterligare utbildning inom fysik och naturvetenskap för förskollärare. Att 

skapa balansen så att förskollärare kan ge alla barn och erbjuda varje barn en 

meningsfull undervisning för dem blir målet.      

Nyckelord:  

Elektricitet, fysik i förskolan, ström, förskolebarn, undervisning  
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Förord 

”Varför ser vi inte ljud men vi kan höra det?” 

”Oj, spelkontrollen blinkar! Nu måste jag ladda den”  

”Var kommer bajset från?” 

”Jag tror att vi får elen från blixten!” 

Min 6-åriga son kommer ofta till mig och ställer frågor och funderingar om 

hur saker och ting i hans omgivning fungerar. Saker som vi vuxna tar för givet 

är något som tydligen har väckt hans tankar. I mötet med förskolebarn, både 

under min verksamhetsförlagda utbildning och under arbete som timvikarie i 

förskolan har jag även fått liknande frågor. Barn har ett stor intresse om natur-

vetenskapliga fenomen i sin vardag. I andra sidan, har jag hunnit prata med 

flera verksamma förskollärare om naturvetenskap. De flesta menade att de var 

bekväma i ämnet biologi, fast inte inom fysik eller kemi. Påståendet stämmer 

med vad Thulin (2011) kom fram till i sin studie. Även när jag pratade med 

mina klasskamrater fick jag ett likadant intryck. Denna inställning stärker mina 

motiveringar att välja fysik som ämnet i mitt examensarbete.     

Under arbetets gång har jag fått ett enormt stöd från olika håll och nu vill jag 

ta chansen att tacka dem. Hjärtligt tack! 

 Perra och Jamie 

 Familjen i Indonesien 

 Jan Andersson 

 Therese och Karin 

 Anja, Delise och Micke 

 Unga utforskarna  

 LPGF06 - VT2018  
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1 INLEDNING  

Min sons funderingar och hypoteser som nämndes i förordet, tillsammans med 

kurser i naturvetenskap, teknik, bild och drama i termin 4, har återväckt mitt 

intresse för naturvetenskap. När sonen kommer med sina frågor får jag en in-

blick på vad som försiggår i förskolebarnens tankar. Han både inspirerar och 

utmanar mig, för att det händer emellanåt att jag inte har några raka svar, och 

då söker vi efter svaret tillsammans genom att ta hjälp av böcker eller internet. 

Det är fascinerande hur han använder en vardagshändelse som vi vuxna tar för 

givet till ett lärandetillfälle. Ofta pågår lärandet under en längre tid och fördju-

pas eller så kommer det ett nytt ämne som tar över.     

Enligt min erfarenhet har förskolans pedagoger uppmuntrat barnens fantasi 

väldigt ofta. Visst att det är gynnsamt att låta barnen använda sin fantasi för att 

kunna utveckla sitt kunnande, till exempel språket. Ändå bör förskollärare ba-

lansera det med att samtidigt belysa förklaringar som bygger på fakta och na-

turvetenskap då det är möjligt. Som vuxna behöver vi ha mer förtroende för 

barnens förmåga att lära sig om naturfenomen. De flesta barn har möjlighet att 

utnyttja olika kunskapskällor, även om de inte kan läsa än. Barnprogram är en 

av dem, programmet är tillgängligt när och var som helst så att barnen kan titta. 

Genom tittande skapar det kunskap hos barnen och de förstår mer än vad vuxna 

kan ana. Då gäller det att förskollärare inte bara utrustar sig med kunskaper 

inom naturvetenskap, utan också själva ha ett intresse för ämnet och viljan att 

arbeta med det, för att sedan kunna bemöta barnens nyfikenhet.   

Under termin 4-kursens gång blev jag medveten om hur förskollärare kunde 

arbeta, undervisa och utforska naturvetenskap tillsammans med barnen i för-

skolan. Att kunna fånga barnens intresse för naturvetenskapsfenomen i varda-

gen och utveckla den vidare till ett lärandetillfälle, kommer att bli en spän-

nande utmaning i mitt framtida yrke. 

1.1 Styrdokument  

Innan förskolan fick sin första läroplan 1998, hade förskolan historiskt sett ar-

betat med naturen och djur inom naturvetenskap (Thulin, 2015). När Barnstu-

geutredningen gjordes på 1970-talet hade förskolan inte ämnet fokus mot ett 

visst innehåll, utan att hur man kunde arbeta med den naturvetenskapliga be-

greppsbildningen som betydelsefullt för barnen (SOU 1972:26). Däremot lyfte 

utredningen fram värdet av att barn fick träna ett naturvetenskapligt arbetssätt, 

till exempel genom att observera, kommunicera, klassificera, mäta och testa. 

1987 fick naturvetenskap sin definition i begreppet natur och en given plats i 

verksamheten när Socialstyrelsen gav ut Pedagogisk program för förskolan 

(Thulin, 2015). Förskolan skulle betona människans beroende av naturen, ut-

veckla ett etiskt förhållningssätt och bidra till att barn kände ansvar för naturen. 

Barnen skulle också få erfarenheter och grundläggande kunskaper om männi-

skan, livsloppet, förhållandet till andra arter och naturen samt naturens krafter.  
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När läroplanen i förskolan implementerades 1998, handlade det naturveten-

skapliga perspektivet till största delen om natur och miljö, samt barnens för-

ståelse om sin delaktighet i naturens kretslopp (Utbildningsdepartementet, 

1998). Då blev naturvetenskap i läroplanen avgränsat mot natur, biologi och 

ekologi. Inte förrän genom den reviderade läroplanen 2010 utvecklades natur-

vetenskap som målområde till att också omfatta enkla kemiska processer, fy-

sikaliska fenomen och dessutom poängteras ett naturvetenskapligt arbetssätt 

(Skolverket, 2016). I år har läroplanen varit gällande i 20 år, sedan dess har 

Skolverket (2008) och Skolinspektionen (2016) utfört flera utvärderingar. Re-

sultaten tyder på att förskolan behöver satsa mer på kompetensutveckling hos 

personalen inom naturvetenskap, förtydliga förskollärarens ansvar och konkre-

tisera hur undervisningen kan ske, utifrån läroplanens riktlinjer.   

1.2 Bakgrund 

Fysikaliska fenomen hittar jag i vardagen och då anser jag att det också gäller 

för barnen i förskolan. Ljud, ljus, energi, elektricitet, magnetism, friktion, den-

sitet, tyngdkraft är flera exempel. Enligt Skolverket (2016) har förskolan ett 

strävansmål att varje barn ska utveckla sin förståelse och sitt kunnande om 

naturvetenskap, bland annat om fysikaliska fenomen. Det är förskollärares an-

svar så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap.       

Förskollärare behöver inte vara fysikexperter för att kunna leva upp till vad 

som står i läroplanen (Larsson, 2016). Det kräver likväl kunskap om fenome-

nen som är i fokus och olika strategier för att stimulera barns lärande. Larsson 

betonar också miljöns roll där barnen och förskollärare kan utforska innehållet 

med goda möjligheter till lek. Jag tycker att förskollärare behöver planera sitt 

arbete, så de inte bara utför något slumpartat experiment med barnen, utan att 

det finns ett tydligt syfte med undervisningen, för att vidare kunna samtala och 

reflektera tillsammans över fenomenet.  

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) uttrycker en oro med att 

lärarna i förskolan ofta väljer bort naturvetenskapliga ämnen och viftar bort 

barnens undran samt teorier på grund av att förskollärarna har dåliga kunskaper 

i ämnet. Barn har mycket erfarenheter och kunskaper när de kommer till för-

skolan, de kan också ha fantasier som visar sig vara vetenskapligt riktiga. Då 

blir det en viktig del i det pedagogiska förhållningssättet att lyssna aktivt på 

barnens teorier och frågor. Förskolläraren ska försöka sätta sig in i hur barnet 

tänker om och funderar kring de naturvetenskapliga fenomenen.  

Detta leder fram till mitt val av fokus i studien, det blir mitt intresse att under-

söka barnens tankar och förståelse om ett fysikaliskt fenomen genom en pla-

nerad aktivitet i förskolans undervisning. Valet blir elektricitet, ett fysikaliskt 

fenomen där jag tycker att barnen kan relatera och erfara i sin konkreta vardag. 

Var än barnen befinner sig, har de elektricitet runtomkring, till exempel lam-

por, vitvaror och hushållsprodukter, dator, surfplattor och leksaker. 
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1.3 Elektriska fenomen 

Ladda iPaden, tända lampan, lyssna på musik, slå på datorn – det är saker vi 

kan göra genom att vi har tillgång till el. Elektricitet kan bland annat ge värme, 

ljus, ljud och rörelse. Vad är el? Allt som finns består av atomer och i atomerna 

finns elektroner som är elektriskt laddade, elektricitet skapas när elektroner 

förflyttar sig mellan atomerna (Persson, 2004). Det första fenomen vi brukar 

börja med när man arbetar med elektricitet inom skolan är statisk elektricitet, 

en snabb urladdning som bildas när saker gnids mot varandra, till exempel när 

ballongen gnuggas mot håret.  

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka uppfattningar förskolebarn i 

åldern 4-6 år har om elektricitet.  

1.5 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande fråge-

ställningar valts: 

 Vilken uppfattning har de äldre barnen i förskolan om begreppet 

elektricitet? 

 Vilka möjligheter och utmaningar ser förskollärare i att genomföra en 

aktivitet med elektricitet som tema?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Barn och naturvetenskap 

Barn har en förmåga att ställa frågor som utgör en viktig aspekt inom naturve-

tenskap och det synliggör barns förståelse och intresse (Thulin, 2010). Thulins 

studie visar att när barnen får möjlighet, ställer de frågor om det aktuella inne-

hållet. Det finns en vilja hos barnen att veta mer och lösa olika problem både 

enskilt och tillsammans. De frågor som kommer fram brukar anknyta till deras 

egna erfarenheter och upplevelser med utgångspunkt i en aktuell situation. Bar-

nen behöver få utrymme och tid för att kunna studera, pröva och samtala för 

att kunna utveckla sin grundläggande naturvetenskaplig förmåga. 

Vad händer med de naturvetenskapliga frågor som barnen ställer i förskolan? 

Verksamheten ska utgå från barnens intressen och barnen ska ha möjlighet att 

fördjupa sig i en fråga för att kunna söka svar och lösningar enligt Skolverket 

(2016). Det finns en stor bredd på innehållet i frågor som förskollärarna upp-

märksammar visar Hansson, Löfgren och Pendrill i sin studie (2014), ett po-

tentiellt innehåll mot vad som står i läroplanen om naturvetenskap som strä-

vansmål. Förskollärare kan lägga märke till sådana frågor och situationer i för-

skolans vardag, samtidigt innebär det att de ställer sig inför en stor utmaning 

när de försöker bygga naturvetenskapliga lärandesituationer utifrån det. Förs-

kollärarna behöver skapa en balans mellan att följa barnen i deras initiativ och 

planerade aktiviteter för att utmana dem.  

2.2 Förskollärarens roll i en undervisning 

Gustavsson och Thulin (2017) genomförde en studie i syfte att undersöka hur 

förskollärare uppfattade undervisning med naturvetenskapligt innehåll i för-

skolan. Studien tog åtta månader och det var under en kompetensutvecklings-

insats. I början behandlade förskollärare innehållet synonymt med variation av 

metoder, förenklar de vetenskapliga begreppen till barnens nivå, förknippar 

naturvetenskap i stora delar med naturen och hållbar utveckling och visade en 

viss osäkerhet att vara ledare och undervisa i förskolan. Genom diskussioner, 

handledning, reflektioner och skrivna rapporter under kompetensutvecklings-

insatsen visar det på hur lärarna förändrade sitt sätt att uppfatta sin praktik. I 

de avslutande momenten hade samtliga förskollärare genomfört ett projekt 

med koppling till fysikaliska fenomen eller enkla kemiska processer med ett 

avgränsat lärandeobjekt, flera poängterade vikten att använda de riktiga be-

greppen och de kunde rikta barns uppmärksamhet mot lärandeobjekt samt att 

ha en dialog där barnens tidigare erfarenheter lyftes.     

Att eftersträva en god atmosfär i verksamheten är en viktig faktor för att skapa 

en framgångsrik arbetsplats, anser Johansson (2011). Tre olika så kallade pe-

dagogiska atmosfärer framträdde i hennes studie: samspelande, instabil och 

kontrollerande atmosfär. Med pedagogisk atmosfär menar hon ett gemensamt 

och återkommande drag av attityder, förhållningssätt och engagemang samt 
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närvaro i barns livsvärldar där samspelet skedde mellan barn och vuxna. Fak-

torerna som skilde sig mellan de tre atmosfärerna var i hur stor grad av enga-

gemang och strävan efter kontroll hos vuxna. Barnens erfarenheter hade en stor 

betydelse och vuxna fanns för att fånga upp intressen och idéer, utveckla och 

bekräfta i den samspelande atmosfären. Som motsats var det i den kontrolle-

rande atmosfären mycket vuxenstyrda aktiviteter, mycket tillsägelser för att 

skapa ordning och reda var den viktigaste. I den instabila atmosfären växlade 

vuxnas förhållningssätt till barnen mellan värme och närhet mot distanserade 

och tillrättavisande. Detta kunde hända för att vuxna i arbetslaget förhöll sig 

olika, enligt Johansson.  

2.3 Fysik i förskolan 

Att lyfta fram fysik som ett ämne som förskolebarnen möter i deras dagliga liv 

och att få barn att förstå fysikens grundläggande principer, lära sig genom att 

leva och införliva fysik i deras dagliga liv är vad Gur (2011) vill betona vikten 

av. Även om förskolebarn inte kan definiera fysik kan de göra upptäckter till 

exempel om materia och energi. Det är inte deras kunnande om fysikbegrepp 

eller principer som efterfrågas, men barnen behöver erbjudas möjligheter att 

agera på föremål och se hur de reagerar. Gur har nämnt flera metoder och en 

av dem är ett undervisningstillfälle. Genom undervisningen kan fysik bli ett 

förståeligt och roligt ämne för barnen. När barnen får chansen att använda var-

daglig händelse och enkla verktyg, så att de kan undersöka, uppleva, produ-

cera, testa hypoteser och ställa öppna frågor.   

En studie för att utveckla kunskap om vad som sker när de fysikaliska fenome-

nen som friktion, ljud samt flyta och sjunka blir innehåll i förskolan gjorde 

Larsson (2016). Avhandlingens fyra studier belyser interaktionen i förskolan 

kring de fysikaliska fenomenen och förskollärarens undervisning. Resultatet 

blir, att de abstrakta fenomenen konkretiseras av barnen och lärarna i interakt-

ion och att det finns olika karaktär på barns möten med fysikaliska fenomen. 

Olikheterna kan relateras till exempel på en personnivå när det gäller barns 

erfarenheter av fysik eller hur förskollärarna förhåller sig till barnen, och fysi-

kaliska fenomen som innehåll. Studien visar också att etablering av intersub-

jektivitet och utökande av barns initiala utforskningar är viktiga. Förskollä-

rarna tar ansvar för innehållet utan att begränsa barnens möjligheter att delta 

och påverka verksamheten. Det betyder att barn och förskollärare försöker på 

olika vägar i en stödjande och måttligt utmanande miljö. Därmed stöds barnens 

växande kunskap om vetenskap, då blir fysik ett lärområde i förskolan. 

2.4 Elektriska fenomen i förskolan 

Det finns få studier på fysikrelaterat innehåll med elektricitet som fokus i för-

skola. Hansson m.fl. (2014) har i sina studier tagit upp flera frågor som har 

med laddning, elektricitet och magnetism att göra, utan att utforska frågan vi-

dare. Det finns situationer där förskollärarna uppmärksammat barnens intresse 

för elektricitet, till exempel när de tänder och släcker lampor. Statisk elektrici-

tet kommer upp i diskussionen när barnen drar en ballong fram och tillbaka 

mot sitt hår.  
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Det är Glauert (2005, 2009) som gör studier av yngre barns uppfattningar och 

åsikter om elektricitet och elektriska kretsar. Studien tar plats i England, i 

första studien observerar och intervjuar hon barn i åldrarna 4 och 5 år under ett 

undervisningstillfälle medan i andra studien deltar barn i åldrarna 5 och 6 år. 

Elektricitet var ett av ämnena som barngruppen arbetade med och elektricitet 

erbjöd möjligheter till observation och utforskande arbetssättför barngruppen. 

De kunde undersöka hur elektriska kretsar fungerade, prova själva och ställa 

hypoteser om vad som kunde hända. Barnen kunde visa sina kunskaper och 

förståelser både genom att resonera och att göra i en aktivitet.  

Studierna (Glauert, 2005, 2009) gav möjlighet att utforska förhållandet mellan 

barns praktiska kompetenser: att ställa hypoteser och att resonera kring deras 

tankar. Resultatet visade att förhållandet mellan dessa förmågor inte var up-

penbar. Det visade sig att barn med liknande nivåer av praktisk kompetens 

gjorde olika hypoteser eller gav olika typer av förklaringar. Många barn var 

kompetenta att bygga en elektrisk krets, även om de inte identifierade eller 

formulerade de korrekta kopplingar som behövdes för att diskutera den. Bar-

nens befintliga kompetens och kunskap påverkade hur de valde att konstruera 

kretsarna i studien. Barnen tillämpade ofta en så kallad ”trial and error” metod 

när de stötte på obekanta fenomen, men i studien (Glauert, 2005, 2009) visade 

det sig att barn skiftade från att försöka för att lyckas tills att försöka att förstå 

fenomen. 

Medan Glauert (2005,2009) använde den elektriska kretsen som objekt i sina 

studier, tog Solomonidous och Kakanas (2000) studie fokus på elektrisk ström 

och elektriska apparater. De intervjuade 38 barn i åldrarna mellan 5,5 till 6,5 

år med hjälp av olika bilder på elektriska apparater. Resultatet visade att barnen 

inte hade svårt att identifiera och nämna de apparater som de var bekanta med. 

Fast, när det gällde elströmmen, hade de en rad olika uppfattningar. I Grekland 

där studien tog plats, har ordet ström tre olika betydelser på grekiska: elektri-

citet, vatten och luft. Detta tyckte Solomonidou och Kakana kunde skapa för-

virringar hos barnen. I studien fick de veta att barnen hade gemensamma upp-

fattningar när det gällde faror med el. De ansåg att detta berodde på att försko-

lebarnen inte hade fått någon formell undervisning inom naturvetenskap i för-

skola eller hemma. 

Vikten av att använda en interaktiv metod i undervisningen nämndes i Fleers 

studie (1994) i Australien. Det gjorde att barnen behöll de kunskaper som de 

hade lärt sig efter lektionen genomfördes. Hennes studie om barnens uppfatt-

ningar om elektricitet gjordes i fyra steg: vad barnens tidigare tankar om en 

ficklampa, vilka frågor som barnen önskade att undersöka om ficklampan, bar-

nens förståelse i slutet av 7 lektioner om ficklampan/elektricitet och barnens 

tankar 3 månader senare.  Studien visade sig att ett abstrakt ämne som elektri-

citet blev möjligt att undersöka för yngre barn, det var barn mellan 5 och 7 år 

som deltog. Det tydde på att pedagoger behövde se över sina förväntningar och 

läroplanens innehåll.     
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3 TEORI 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Människan som aktiv skapare av meningsfulla helheter är en konstruktivistisk 

syn på mänskligt tänkande och lärande, beskriver Elfström, m.fl. (2014). Män-

niskor är inte bara passivt registrerande av sinnesintryck som mottas från om-

världen. För den här studien betyder det att när barnet studerar och manipulerar 

omvärlden både fysiskt och begreppsligt konstruerar de samtidigt sin person-

liga bild av världen. Askland och Sataøen (2014) beskriver den konstruktivist-

iska synen på lärande, vilket innebär att förstå hur människor får insikt, tänker 

och lär, vilket är en aktiv process där människan själv skapar och konstruerar 

kunskap. Människor konstruerar denna kunskap i gemensamma aktiviteter och 

genom uppgifter de löser tillsammans. Teorin hävdar att en inte bara kan över-

föra kunskaper, för att konstruktivism handlar om hur den enskilda individen 

konstruerar egen kunskap. Då blir det förskollärarens roll att stödja barnet att 

själv få kunskap om sin egen verklighet utifrån de förutsättningarna de har med 

sig.  

Elfström, m.fl. (2014) påpekar en följd av konstruktivist syn kan vi se i läro-

planen (Skolverket, 2016), där det betonas att barn ska tillåtas vara aktiva. De 

ska få möjligheter att upptäcka saker på egen hand och arbeta laborativt. De 

ska ges utrymme för att utforska, undersöka och reflektera som styrs av deras 

egen nyfikenhet. Barn är inte tomma kärl, de har redan skaffat sina egna kun-

skaper och teorier. Då blir det förskollärarens utmaning att ta reda på hur varje 

barn tänker, till exempel om olika naturvetenskapliga fenomen, så att de kan 

lägga upp undervisningen utifrån barnens förförståelse. Barnens olika erfaren-

heter tas hänsyn till när förskollärare planerar och organiserar undervisningen. 

Å andra sidan har de fortfarande fokus på vad barnen ska komma fram till.   
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4 METOD 

4.1 Metodval 

I min studie ville jag designa en aktivitet för att ta reda på förskolebarns tankar 

om elektricitet. Under en aktivitet i deras egen miljö kunde barnen känna sig 

tryggare att uttrycka sina tankar, hypoteser och funderingar. Då blev det mest 

lämpligt att använda en observation som metod, en fältstudie med videokamera 

som redskap.  

Observationens karaktär blev icke- deltagande och ostrukturerad (Bryman, 

2011). Jag befann mig i situationen där observationer skedde men jag inte del-

tog. Det var förskollärare som genomförde aktiviteten medan jag har förberett 

materialet. Med ostrukturerad observation betydde det att, i observationen no-

terades allt relevant med undersökningens syfte genom anteckningar och tran-

skriptioner. Genom observationer där interaktionen i barngruppen skedde, 

kunde studiens frågeställningar få svar. 

För att kunna fånga upp förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om hur 

det var att genomföra en aktivitet med elektricitet som tema, valde jag att utföra 

en semistrukturerad intervju (Christoffersen & Johannessen, 2017) där jag 

ställde samma frågor till två förskollärare som deltog. Det var öppna frågor så 

att förskollärarna kunde formulera svaret med egna ord.   

4.2 Urval 

Valet om var studien ska genomföras kan påverka resultatet på ett eller annat 

sätt (Franzén, 2014). Efter noggrant övervägande kring fördelar och nackdelar 

med hänsyn till studiens syfte, valde jag att genomföra studien på en förskola 

där de vid undervisningstillfällen delade in barnen i åldersgrupper. I den här 

studien deltog en barngrupp på totalt 12 barn i åldern 4-6 år, samt två förskol-

lärare. Barnen är vana att bli filmade och fotograferade sen tidigare, då digital 

dokumentation vanligtvis också används av pedagogerna. Förskollärarna de-

lade upp barnen i två grupper och genomförde samma undervisningspass vid 

två olika tillfällen. Valet på de äldre barn i förskola berodde på att syftet med 

studien var att ta reda på vilka uppfattningar förskolebarn har om elektricitet. 

De äldre barnen har förmågan att uttrycka sig verbalt och under studien blir det 

möjligt att analysera deras förklaringar och resonemang om fenomenet.      

4.3 Etiska överväganden 

I en undersökning där människor är inblandade, är det essentiellt att vi är med-

vetna om de lagar och regler som finns. Enligt Vetenskapsrådet (2011) spelar 

etiska överväganden och riktlinjer en viktig roll för forskningens kvalitet, ge-

nomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas 

senare. Vi ska visa respekt för de personer som deltar där de inte får föras 

bakom ljuset, menar Johansson och Svedner (2010). Att vinna ett förtroende 

kan öka motivationen hos dem så att de deltar konstruktivt i undersökningen. 
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Ett examensarbete definieras inte på samma vis som forskning enligt Löfdahl 

(2014), dock nämns det att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 

ska värnas, det innebär att samma principer och regelverk måste följas. 

Ett samtal med förskolechefen för att informera om undersökningens syfte har 

ägts rum och hen har godkänt den. Vidare kontaktades förskollärarna och vi 

diskuterade detaljer för hur undersökningen skulle gå till väga. Det är både 

förskollärare och barnen som ska observeras, då behövs det också samtycke 

från dem (bilaga 1 & 2). För att undersökningen involverade barn under 15 år 

i förskolan, inskaffades det samtycke från vårdnadshavarna.  

Tillsammans med samtyckesbrevet fanns det information om undersökningens 

syfte, metodval, anonymitet och möjligheten att deltagaren när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Materialet i undersökningen förvaras oåtkomligt för 

obehöriga personer. Ingen fick ta del av informationen, konfidentialitet i 

undersökningen var garanterad. Materialet används enbart för detta examens-

arbete och efter ett godkännande av examinatorn ska materialet förstöras.  

När undersökningen handlar om yngre barn kanske det inte är så lätt för dem 

att förstå sina rättigheter vid deltagande. Det gäller att visa respekt och med-

vetenhet att de kan dra sig undan, för att även om vårdnadshavarna ger sam-

tycke, är det barnen som upplever situationen själva. Barnets integritet ska inte 

bli lidande oavsett vilken metod vi väljer (Christensen & James, 2008). 

4.4 Genomförande 

När studiens syfte var formulerat kontaktade jag förskollärarna för att be-

stämma vilket datum jag kunde komma för att genomföra mina observationer. 

Förutom att bestämma datum för observationen, hade vi också möte där vi för-

beredde och planerade själva undervisningen. Jag skulle stå bredvid i rummet 

där undervisningen skedde, för att filma och observerade med surfplattan utan 

att delta i aktiviteten. Det var förskollärarna som skulle leda och stötta barnen 

vid behov. Eftersom kommunen höll på med utbildningar under den veckan 

som vi skulle utföra studien, blev det lämpligt att ta tre korta stunder i 3 dagar. 

En vecka innan aktiviteten skulle genomföras delade förskollärarna ut inform-

ationsbrev och samtyckesblankett till vårdnadshavarna (bilaga 1).   

Medan jag gjorde litteratursökningen, hittade jag en barnbok, Amanda undrar 

över el (Hoas, 2015). Boken var en faktasaga och handlade om el, hur den 

produceras, distribueras och vad den används till, med boken kom det också 

en arbetshandledning och materialsats för pedagoger. Jag lämnade över både 

böcker och material till förskollärarna, så att de kunde förbereda sig. Förskol-

lärarna undrade om det var möjligt att involvera flera karaktärer som brukade 

komma till förskolan när de hade undervisningar. Studien skulle vara så natur-

lig så möjligt i förskolans miljö, så det tyckte jag var en passande strategi. Valet 

blev Häxan Greta, hon representerade en som inte vet bättre, och Bibbi, en 

docka från Babblarna som var en expert inom teknik och naturvetenskap. 

Häxan Greta spelades av Signe, en av förskollärarna som deltog i studien me-

dan Bibbi spelades av den andra förskolläraren, Tilda.  
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Dagen innan den första observationsdagen fick jag veta att förskolan hade fått 

samtycke från alla 12 barns vårdnadshavare. Då behövde jag och förskollä-

rarna göra ändringar på vilket sätt vi skulle genomföra studien. Under de 3 

dagarna blev det tre olika aktiviteter: en samling, en aktivitet och en lässtund. 

Barnen delades in i två grupper. 

Första dagen kom 9 barn och förskollärarna höll en samling för att introducera 

ämnet. Barnen blev informerade om anledningen till varför deras aktiviteter 

filmades. Syftet med studien lyftes fram och barnen kunde avsluta sitt delta-

gande om de kände så. Häxan Greta kom till samlingen för att hon behövde 

hjälp med sina läxor från skolan. Hon fick en fråga om vad el var för något 

med hjälp av att sortera 9 bilder av olika saker: spis, penna, tvättmaskin, kaf-

febryggare, luftballong, mobilen, spegel, lampa, strykjärn. Vissa av sakerna 

behövde el medan de andra inte behövde det. Efter att barngruppen hjälpte 

Greta, presenterade Bibbi sin vän Elliot, ett spöke som behövde statisk elekt-

ricitet för att kunna vakna. De använde en ballong och ett ritat hushållpaper.   

Den andra dagen blev det undervisning där barngruppen experimenterade och 

förskollärarna förmedlade kunskaper om elektricitet. Barnen delades i två 

grupper med 6 barn i varje grupp. Materialet som användes i undervisningen 

var en vev ficklampa, ett grenuttag, genomskinliga korta sladdar, krokodil-

klämmor, en LED lampa, en vit boll som leder ström, ett par batterier, en sked, 

en plastpipett, en träpinne, en sytråd och en metalltråd. Barnen fick ställa hy-

poteser och pröva sig fram för att kunna undersöka till exempel en sluten krets.      

Den tredje dagen kom det 9 barn, de hade en lässtund där Signe läste Amanda 

boken. Barngruppen kunde reflektera om vad de hade gjort och lärt sig under 

de senaste dagarna. Intervjun med Signe och Tilda tog också plats samma dag, 

där jag satt med en person i taget i personalrummet och vi kunde samtala utan 

störande moment.  

4.5 Bearbetning och analys 

Kvalitativa data som kommer från intervjuer eller observationer brukar resul-

tera i stora informationsmängder i ett omfattande och ostrukturerat textmaterial 

(Bryman, 2011). Materialet bygger på beskrivningar i form av fältanteck-

ningar, intervjuutskrifter eller transkriberingen från videoinspelningar. Att 

skapa en mening ur en massiv mängd data kan vara utmanande. Det handlar 

om att skilja mellan det betydelsefulla och triviala samt identifiera betydelse-

fulla mönster (Fejes & Thornberg, 2015).  

Efter 3 dagar observationer, fanns det fyra filmer med cirka 129 minuter totalt 

och 13 minuter ljudinspelningar från intervjun. Videofilmerna spelades upp 

via surfplattan många gånger innan transkriberingen gjordes. Det var en fördel 

att använda metoden och likadant med ljudinspelningarna, att det fanns möj-

lighet att titta på inspelningarna om och om igen. Transkriberingar gjordes di-

rekt till ett Word-dokument. De sekvenser som var intressanta för studien mar-

kerades och sparades. I transkriberingen fingerades alla namn på personerna 

som deltog i studien.  
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Varje kvalitativ studie är unik, så är också fallet med det analytiska arbetssättet 

enligt Fejes och Thornberg (2015). Vidare förklarar de att möjligtvis finns det 

inte absoluta regler, förutom att forskaren ska använda sitt intellekt för att re-

presentera data och kommunicera vad data visar utifrån syftet med studien. De 

valda sekvenserna från datainsamlingen i min studie presenteras i nästa kapitel 

i kronologisk ordning.   

  



”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt”  Liza Jakobsson 

12 

 

5 ANALYS OCH RESULTAT 

Signe och Tilda var förskollärare som deltog i studien. Signe tog sin roll som 

Häxan Greta första dagen, medan Tilda förutom att vara sig själv, spelade 

också Bibbi.  

5.1 Samling med Häxan Greta 

Häxan Greta kom för att hon behövde hjälp med sina läxor. Hon fick en fråga 

om vad el var för något. 

Greta: Jag skulle svara på frågan vad el är? 

Melvin: Det är ju något som man kan titta på TV, padda och så. Utan el kan 

man inte leva. Eh, eller inte hade ström! 

Greta: Ström? 

My: Då kan man inte tända lampor 

Melvin: Då kan man inte värma maskarna (Häxan äter maskar).  

Greta: Vadå? Är el eld?  

Bella: Nejjj! 

Selma: Typ som den här, som lyser här (peka på lamporna på taket). Där el! 

Melvin: Och så är det el i sladdar och grejer 

Barnen relaterade sina svar om vad el var genom att koppla den till deras var-

dag, till exempel att titta på TV, tända lampor och värma mat. Melvin påpekade 

att det fanns el inom sladdar. För att kunna förstärka deras förklaringar visade 

de runt vad som fanns i rummet så att Häxan Greta kunde förstå. När Greta 

upplevde en förvirring mellan el och eld, rättade barnen henne genast. 

Samtalet fortsatte med Gretas undran om var elen kom ifrån. 

Greta: Var kommer det ifrån då? 

(Något barn): De bygger det 

Selma: Det kommer ifrån ett verk där borta, ifrån någonting 

Greta: En värk? Aj i knät! Jag har värk!  

Selma: Nej! Det är från en fabrik 

Greta: Fabrik? 

Malin: Jag tror det 

Greta: Vem som gör elen? 

Melvin: Det vet vi ju inte 

Selma visar här att hon besitter kunskaper om källan där elen produceras. Hon 

jämför ett verk med en fabrik, för att poängtera sin mening. Men mer än det, 
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visste hon inte. Sedan försökte Greta bekräfta om barnen förstod skillnaden 

mellan ordet verk och värk.  

Greta frågade barnen också vad som kunde hända om elen försvinner.  

Selma: Ibland då blir det strömavbrott. Mamma brukar komma ut och fixa 

det.  

My: Man kan ha ficklampor när det är strömavbrott också 

Greta: Hur kan ficklamporna lysa då? Det funkar inte om det finns strömav-

brott 

Melvin: Ju, de har batteri! Och i den, har de ström, man byter strömmen 

Barnen svarade på frågorna baserat på sina erfarenheter. Selma berättade om 

en händelse som hon förknippade med strömavbrott. Begreppet strömavbrott 

var inte något nytt ord för barngruppen. My föreslog att man kunde använda 

ficklampor när det hände. Vidare förklarade Melvin att ficklampor hade batte-

rier så att de kunde fungera även om det blev ett strömavbrott. Han menade att 

batteriet också hade elektricitet, att man bytte strömmen via vanliga sladdar 

med batteriet.   

Barnen hjälpte Häxan att sortera bilderna (se bild 1) i två kategorier: spis, tvätt-

maskin, kaffebryggare, mobilen, lampa, strykjärn som behöver el och penna, 

spegel, luftballong som inte behöver el. De kunde skilja på vilka apparater som 

krävde elektricitet och vilka som inte använde elektricitet, det kunde alla bar-

nen. Vissa saker fanns i barnens vardag och de hade sett hur sakerna fungerar. 

Det var en kort diskussion om luftballongen för att alla inte visste exakt hur 

den fungerade.     

 

Bild 1. Elliot och bild-kort 

När de var färdiga, kom Bibbi och presenterade sin vän Elliot (se bild 1). Elliot 

sov i sin ask och för att kunna väcka honom behövdes en speciell el som kallas 

för statisk elektricitet. Tilda gnuggade ballongen på alla barns huvuden medan 

Bibbi förklarade fakta om elektroner och att de har laddat ballongen med sta-

tisk elektricitet. De lyckades att väcka Elliot. Tildas sätt att gå runt till alla 

barns huvuden var ett bra sätt att inkludera barnen i aktiviteten. Det förstärkte 
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också betydelsen av laddningen, att det behövdes en mängd av elektroner och 

att det tog tid.     

Samlingens samtal fortsatte med ett annat ämne om el när Malin försökte att 

berätta något. 

Malin: Jag har tre eluttag hos mig 

Eva: Det kan komma ström i dem. Man kan fastna med sin hand. 

Greta: Hörde ni vad hon sa? Vad kunde hända med strömmen? 

Eva: Om man petar in med en pinne så kan det komma i handen 

Bibbi: Om man får så mycket el i kroppen kan man dö. Men svag svag el kan 

gå genom oss. På människor och häxan finns det jätte-mycket vatten i krop-

pen. Vet ni vad vatten gör? 

Barnen: Nejj 

Bibbi: Vatten leder ström. Så faktiskt kan vi leda ström 

Det såg ut att barnen har fått veta om faran med elektricitet. Det var någon 

kunskap som nästan alla barnen hade hört tidigare, förmodligen från hemmet, 

att föräldrarna varnat dem för att elektricitet kan vara farligt. Bibbi förklarade 

skillnaden i vilken strömstyrka elen kunde ha och vad som kunde leda ström. 

Det var en viktig poäng att inte skrämma barnen, för att det faktiskt fanns vissa 

strömstyrkor som människor kunde stå ut med. Nästa dag skulle de utföra en 

aktivitet med den vita bollen som leder ström, så det var förståeligt att Bibbi 

informerade dem.   

Bibbi berättade att de skulle kunna testa en annan dag om hur människor kunde 

leda ström. Då reagerade Greta på det. 

Greta: Jag tror inte att jag vågar den här med strömmingen som går genom 

kroppen. Jag äter inte fisk så  

Bibbi: Nu är det så att strömming inte är samma sak som ström. Strömming 

är ju en fisk, det har du rätt i. 

My: Ström kan vara också, lite strömmar i älvar eller så 

Eva: Det finns fiskar som heter strömfiskar 

Bibbi: Strömmingar 

Melvin: Det finns vissa fiskar också. Jag vet inte vad den heter, jag tror det är 

ål eller så. 

Bibbi: Precis, en elektrisk ål. Är det den du menar? 

Melvin: Aaa.. 

Här framkommer det på nytt att barnen har kunskaper om ett begrepp som kan 

ha olika betydelse och kopplingar. Ordet ström i detta fall, när Greta förväxlade 

den med fisken, strömming. My förtydligade en användning till av ordet ström, 

där beskrev hon att det fanns strömmar i älvar (vatten). När Melvin skulle be-

rätta om hans vetande att det fanns ett djur som hade el i dem, bekräftade Tilda 

med att ge svaret.   



”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt”  Liza Jakobsson 

15 

 

5.2 Elektricitetsundervisning och lässtunden 

Den andra dagen delade förskollärarna barngruppen i 2 grupper med 6 barn i 

varje. Båda grupper skulle utföra likadana aktiviteter under undervisningstill-

fällena. Resultatet presenteras i tre delar: Grupp 1, Grupp 2 och lässtunden från 

den tredje dagen.  

5.2.1 Grupp 1 

Bibbi sammanfattade vad det var som hände igår tillsammans med barnen och 

hen tog med sig en låda (se bild 2) med fler saker som hen ville använda till-

sammans med barnen. En av dem var ett grenuttag.  

 

Bild 2. Bibbis låda 

Melvin: Men Bibbi vi kan inte koppla in sladden i oss då dör vi 

Bibbi: Exakt! Jag tog bara den för att jag ville visa er något annat. (Hen tog 

upp en sak från lådan) Vet ni vad det är för något? 

Malin, My, Bella: Lampa 

Melvin: En ficklampa 

Bibbi: Vad behöver ficklampan? 

Melvin: Batteri! 

Bibbi: Tror ni att det finns batteri i den? 

Malin, Natha, Bella: Jaa 

My: Den behöver ström 

Melvin: Nej, det gör det inte i den.  

Bibbi: Hur vet du det? 

Melvin: Jag vet det. För att man vevar den istället. 

Bibbi: Det var en bra tanke. Grejen är att det faktiskt finns ett litet batteri i 

den. Det här är som ett litet elverk. När man vevar då laddas batteriet upp med 
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hjälp av magneten. Elverk är något som producerar och gör el. Det finns olika 

saker som kan göra el. Det här kallas för rörelseenergi (vevar ficklampan). 

Nu var det inte någon vanlig ficklampa som Bibbi tog med sig, därför skapade 

det en aning osäkerhet hos barnen. Ändå visste de att ficklampan behövde en 

energikälla för att fungera, något sorts batteri. En ficklampa med vev var det 

och Melvin kände igen hur den fungerade. Bibbi förklarade rörelseenergibe-

greppet genom att visa hur vevandet orsakade en lysande lampa. Hen förkla-

rade också om begreppet elverk.   

Bibbi förklarade vidare hur strömmen gick runt och runt. Nu kunde barnen se 

hur strömmen gick runt med hjälp av Tilda. Tilda hämtade ett par genomskin-

liga kablar och försökte koppla ihop de med en liten LED-lampa.  

Tilda: Vet ni vad det här är? (Visa ett knappscellbatteri) 

Melvin: Magnet 

Tilda: Ja det ser ut som magnet 

Natha: Jag vet! Det är ett litet batteri 

Tilda: Om jag sätter på batteriet här, kommer lampan lysa? (Hon sätter på en 

kabel) Nej. Det lyser inte. Det måste gå runt så det blir en krets. 

Barnen: Jaa! 

Det var Tildas sätt att undersöka om barnen visste vad den sorts batteri var som 

hon hade. Istället för att bara berätta, ställde hon ut en fråga. När Melvin sva-

rade att det var en magnet, bekräftade hon hans förvirring för att det faktiskt 

såg ut som en magnet som brukade finnas till exempel i en kylskåpmagnet. 

Hon frågade också barngruppen om hennes försök att koppla batteriet var rätt, 

de undersökte tillsammans.    

 

Bild 3. Lampkretsen bestod av genomskinliga kablar, en LED-lampa, krokodilklämmor och ett 

knappscellbatteri. Lampan lyser inte för att kretsen inte är sluten. 
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Men lampan lyste inte. De prövade att vända batteriet. Sätt på lampan. Då bör-

jade Tilda undra vad de har gjort för fel. Malin släckte lampan i rummet så att 

det syntes tydligt när den lilla lampan skulle lysa. Det lyste inget.  

My: Det kanske inte laddas 

Signe: Kanske batteriet är tömt (provade att ändra kablarna) Varför tror ni 

att det inte funkar? 

Malin: För att det är slut på batteri 

Tilda: Ska jag hämta ett annat då? 

Barnen: Jaaa 

Mys hypotes var att på något sätt var det laddningen som inte skedde. Förskol-

lärarna involverade barnen när de höll på att lösa problemet. De tog tillvara på 

deras hypoteser och gjorde ett försök baserat på barnens förslag, även om Tilda 

visste att batteriet var nytt och öppnades i morse.   

Tilda har inte lyckats att koppla än, hon tog mindre antal kablar och lampan 

lyste inte. Signe gjorde ett eget försök med att koppla allting från början. Då 

lyste lampan! 

Bibbi: Bra! Nu har ni gjort en krets! Skulle ni våga leda ström och göra en 

krets? 

Signe: Nej nej nej… det är livsfarligt! 

Bibbi: Det är så här som vi pratade igår. Det finns stark ström som är livsfar-

ligt och vi ska absolut inte ha den i kroppen. Så finns det svag svag ström och 

det är den strömmen som jag tänkte att vi ska pröva nu.  

Signe: Menar du att vi ska göra en krets? 

Bibbi: Absolut! Av oss själva. Ni har ju så mycket vatten i er som vi pratade 

om igår, vilket leder ström. Finns det vatten i mig tror ni? 

Melvin: Jag vet vad du har i dig, Bibbi. 

Här kunde vi se att en aktivitet inte alltid gick som man planerade. Dock de-

monstrerade Signe en vilja att lyckas med experimentet. Det var också ett sätt 

att visa barnen att de måste koppla alla delar i rätt ordning, annars blev det 

ingen ström som kretsade runt för att lampan skulle kunna lysa.   

Tilda berättade att de skulle göra nästa experiment. Hon hade med sig en vit 

boll. Barnen stod upp i en ring och höll varandras händer. Natha ville inte hålla 

hand.  

Melvin: Kom Natha! Annars kommer det inte funka. 

Tilda: Det finns avbrott på sladden. Då funkar det ju inte. Du skapade ett strö-

mavbrott här. Får se om vi kan laga strömavbrottet. 

(Signe spelade en elektriker som lagade Natha och kopplade rätt. Nu ville 

Natha hålla handen).  

Tilda: Den här bollen (se bild 4), och om det är så att vi leder ström och det 

inte finns strömavbrott då kommer det hända något med bollen. 
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Melvin kopplade händelsen med det tidigare försöket när de kopplade kablarna 

med lampan och batteriet. Han förstod att det behövdes en sluten krets för att 

experimentet skulle fungera. Tilda jämförde det med ett strömavbrott, att 

Natha skapade det när hon inte ville hålla handen med andra. En annan sak 

som kom fram här var Signes sätt att försöka övertala Natha så att hon ville 

vara med. Ett lekfullt sätt utan att visa maktkamp mellan barn och vuxna.  

När alla höll handen kom det ett ljud och bollen lyste (se bild 4). Varje barn 

fick chansen att hålla bollen och pröva. De hade olika material emellan som 

Bibbi (tyg), en pipett (i plast), en sked, en träpinne, en sytråd, en metalltråd, 

för att kunna testa om det funkar eller inte. Barnen fick ställa hypoteser vilka 

material som leder ström. När barnen fick chansen att pröva sig fram och an-

vända sina kroppar blev det mer intressant för dem att göra. Det gjorde lärandet 

meningsfullt.  

 

Bild 4. Den vita bollen 

Tilda visade dem genomskinliga kablar, då syntes det vad som fanns inuti.  

Tilda: Om man tittar här i, vad finns det inuti? 

Malin: Ström 

Tilda: Nej, det finns ingen ström, inga batterier.  

Signe: Vad är det för material innanför plasten? Ser ni det? 

Tilda: Tror ni att det är tyg? 

Barnen: Nää 

Tilda: Är det någon som kan gissa? 

Melvin: Det är metall! 

Bibbi: Det är faktiskt metall, du är så smart 

Melvin: Jag har sett det på en film på Youtube 

Signe och Tilda uppmuntrade barnen att fundera och tänka om och om igen, 

att bjuda in barnen i varje steg av aktiviteten. Det kunde också vara ett bra sätt 

för att kunna få en insikt om hur mycket barnen har förstått om ämnet. När 

barnen inte hade någon gissning, presenterades de alternativ som kunde leda 
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till svaret. Melvin nämnde att han har sett vad som fanns inuti kabeln på 

Youtube. Det använde han som referens för en sorts källa av kunskap som han 

hade.   

Tilda och Signe upprepade vad batterier kunde göra och rörelseenergin för 

ficklampan. 

Signe: Har ni sett någonting när ni var ute som var jättestort och högt som 

snurra? Som ser ut nästan som en helikopter. (Barnen: Nää..) När man åker 

mot Karlstad brukar man se vindkraftverk. Har ni sett det? 

Barnen: Jaaa! 

Tilda: Vad tror ni den gör? 

Natha: Den snurrar 

Tilda: Varför snurrar de? För att se fint ut? 

Natha: Nej, de skapar el.  

Signe: Ja. Istället för att vi snurrar på dem, så snurrar vinden på dem, och då 

laddas batteriet som på ficklampan. 

Signe omformulerade sin fråga när barnen inte kunde förstå vad hon menade. 

Hon jämförde vevandet på ficklampan med det snurrande bladet på vindkraft-

verk, så att barnen kunde se kopplingen till rörelseenergi. Natha visste att vind-

kraftverket skapade el, men mer än det kunde hon inte förklara.   

5.2.2 Grupp 2 

Bibbi hälsade barngruppen och visade en ficklampa. Hen vevade lampan och 

den började lysa. 

Bibbi: Ja, den har en slags batteri. Det är inte ett vanligt batteri. För att med 

vanliga batterier, behöver man inte veva så att det lyser starkare, eller hur? 

Det här är en liten magnet, när jag vevar så blir det som ett litet elverk här 

inne. Pratade du inte Selma, om ett verk igår? 

Selma: Jo 

Bibbi: Du har superkoll! Det här är ett litet elverk. Den här kallas för rörel-

seenergi. Du Signe, du pratade om att du har en sådan på din cykel, vevar du 

så här när du cyklar? 

Signe: Nej, jag stoppar inte in någon sladd på kvällen, min lampa funkar ändå  

Bibbi: Rör du på dig när du cyklar? 

Signe: Ja 

Jonas: Så här gör man med bena (visa hur man trampar) 

Bibbi: Just det, det är också rörelseenergi. 

Bibbi bekräftade vad Selma hade sagt en annan dag om elverk och gav ytterli-

gare förklaringar. Hen jämförde vevandet på ficklampan med trampandet på 

Signes cykellampa, att båda lampor lyste på grund av rörelseenergi. Jonas 
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styrkte sin förståelse om rörelseenergi genom att visa med kroppen, han tram-

pade i luften. Tilda använde vardagshändelser för att kunna förklara betydelsen 

av begrepp rörelseenergi.   

Nu skulle de göra experimentet med kablar och lampan. Tilda berättade att 

under tidigare tillfällen lyckades hon inte för att hon inte hade koll på vad som 

var plus eller minus. Fast till slut lyckades Signe att koppla den. Tilda visade 

delarna: kablar, batteriet, lampan och gavs en ny chans att koppla dem. Signe 

hjälpte till, medan Tilda visade ett AA-batteri där det fanns symboler för plus- 

och minus-tecken. Då lyste lampan! (se bild 5). De försökte att byta batteriet 

till AA-typen, men lampan lyste inte då. Tilda ställde sin hypotes om att batte-

riet kunde vara urladdat. 

 

Bild 5. Lampan lyser när alla delarna kopplar i rätt ordning, det blir en sluten krets. Det flödar 

ström igenom och är inte bruten någonstans. 

Signe: Tar elen slut i våra vägguttag? 

Selma: Nej 

Tilda: Finns det alltid el där? 

Selma: Inte alltid. Ibland blir det strömavbrott 

Signe: Varför blir det så tror du? 

Selma: Inte vet jag. 

Här uttryckte Selma möjligheten med att elen inte alltid finns. Begreppet strö-

mavbrott återkom, men hon kunde inte komma på varför det kunde hända. Det 

var inte första gången barnen hade ’det rätta svaret’ utan att kunna ge några 

förklaringar om orsaken bakom det.  

När det var dags att experimentera med den vita bollen, ställde Signe en fråga 

till barnen. 

Signe: Hur gjorde vi förut så att lampan lyste? 
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Selma: Vi gör så här, titta här, man tar av den (kopplar bort batteri i kretsen) 

Då slutar det 

Tilda: Ett batteri behöver man 

Signe: Om vi tar loss andra då? 

Selma: Det kommer inte funka heller 

Signe: Varför? 

Selma: För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt 

Signe: Just det! Om vi ska leda ström hur ska vi göra då? För att det ska sitta 

ihop? 

Selma: Jo… om någon tar min hand, och du tar Evas hand och alla tar kom-

pisarnas hand. Tilda och Signe också.  

Tilda: Om alla håller i varandras händer och du Kai rör bollen med ditt finger 

(Bollen låter). Vad händer? 

Selma: Det blinkar! 

Tilda: Det blinkar och låter, nu gör vi en krets. Eller hur? 

Här lyckades Selma knäcka koden! Hon såg ett samband mellan en sluten krets 

på kablarna med hur barngruppen kunde leda ström. Hon kände sig säker på 

vad hon har förstått och visade alla hur man kunde göra med den vita bollen. 

Signe och Tilda gav henne utrymme att leda de andra barnen.    

Bibbi tog fram olika saker från lådan och benämnde materialet tillsammans 

med barnen och ställde en hypotes om sakerna kunde leda ström eller inte. Det 

fanns några som tyckte JA och andra NEJ, de testade. Det var en sked (metall), 

en pipett (plast), en penna (trä) och Bibbi (tyg). De kom överens i slutet att 

metall och vatten leder ström. Alla barn fick testa bollen.  

Tilda: Var det någon som kände när strömmen gick igenom hela kroppen så 

här? 

Kelly, Zoe, Selma: Nej 

Tilda: Inte jag heller, jag kände ingenting. Om det var en stark ström då kände 

vi. 

Signe: Har någon hälsat på hästar eller får och råkat komma emot staketet? 

Zoe: Det har jag! 

Signe: Hur kändes det? 

Zoe: Ont 

Signe: Aa.. för det är ju lite ström. Det är starkare än bollen, för att hästarna 

inte ska rymma, så det gör lite ont. Men det är inte farligt.  

Signe försökte påpeka att barnen skulle kunna ha kontakt med elektricitet mer 

än de trodde. Genom att hitta ett exempel i deras vardag insåg barnen det. När 

Tilda fick bekräftelse från barnen att de inte kände strömmen som gick igenom 

hela kroppen, kunde hon också visa att det fanns ett sätt att undersöka elektri-

citet utan att sätta sig själv i fara. Tvärtom, det kunde vara kul att undersöka 

och experimentera.    
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5.2.3 Lässtunden 

Signe återberättade vad som hände med Häxan Greta när hon behövde hjälp 

från barnen häromdagen. Häxan fick en läxa från sin skola om elektricitet. Idag 

fick hon ett paket med aluminiumfolie som omslag. 

Signe: Jag blir lite nervös för att det är metall. Hur var det med metall? Och 

ström 

Selma: Men det vet du 

Signe: Den leder ström, vad? 

Det var en bok, Amanda undrar över el, och innan de började läsa skulle de 

tända sagoljus och strö magiska pulver för att komma in till sagovärlden.  

My: Försiktigt att du tar dig el! 

Signe: Tror du att det finns el i boken? 

My: Det kan vara el 

Signe: Det finns ingen sladd, inget batteri, som jag ser 

My: Kanske det är något magiskt som inte syns. Var försiktig nu! 

Boken (se bild 6) förbryllade barnen. Elektricitet kunde fortfarande vara ett 

abstrakt fenomen. Något som de inte kunde få grepp om riktigt än, även när 

Signe försökte övertyga My att hon inte sett några sladdar eller batterier, insi-

sterade hon att Signe skulle vara försiktig. Det kunde också vara för att läs-

ningen började med magiska pulver som de använde i början. Sagovärlden och 

faktainslag blev klurigt att få isär för dem. När Signe ställde en fråga, svarade 

Selma att Signe visste svaret redan. Selma vägrade att svara. 

 

Bild 6. Boken Amanda undrar över el 

Signe började läsa boken och det blev strömavbrott hos Amanda.  Boken be-

kräftade vad strömavbrott var. Pappan i boken kollade om det var säkringen 

som hade gått, men det var inte.  

Signe: Vad är säkringen för något? Har någon hört ordet förut? 

Selma: Det har jag! Men jag vill inte berätta. Kan du läsa vidare istället? 

Signe: Kanske någon annan vill berätta vad säkringen är? 
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My: Det betyder att man måste vara försiktig med lamporna och elen så 

Signe: Har någon hört talas om propp förut? 

Selma: Ja, det är samma som det andra ordet. 

Här blev Selma nästan irriterad på Signes frågor. Hon ville gärna att Signe 

skulle läsa vidare utan att fråga om något. Även om Selma inte ville svara på 

frågan, visade hon att hon förstod att säkringen och propp var samma sak.  

Faktainslaget i boken berättade om hur elen produceras via vattenkraftverk, 

kraftvärmeverk, vindkraftverk, solceller och kärnkraftverk samt visade vad 

kraftledningar och stora strömavbrott var. 

Signe: Hur gjorde man med matlagning innan det fanns el?  

Selma: Man kan elda och grilla på den. Hemma hos mig har vi en gammal 

spis där man kan elda och sätta på så att man kan laga mat på den. 

Signe: Så gjorde man förr i tiden. Har någon använt trangiakök någon gång?  

Selma: Ja det har jag 

Signe: Vill du berätta vad det är för något? 

Selma: Nej 

Än en gång fortsatte Selmas vägran att svara på en bekräftelsefråga. Det var 

oklart vad orsaken var och det blev svårt att bedöma om hon egentligen visste 

men inte ville berätta, eller om hon inte har förstått ämnet i frågan.   

5.3 Förskollärarnas uppfattningar att designa en aktivitet 

om elektricitet 

”Jag tyckte att det var svårt i skolan också. Att man inte får så mycket ämnes-

kunskaper inom fysik.”(Signe) 

”För det också så här att skilja på vad är det som är fysik, kemi, teknik och 

hur de ofta går in i varandra. Man pratar kanske mycket om fysik utan att veta 

att det är fysik, många gånger.”(Signe) 

Förskollärarna blev väldigt imponerade av barnen att de kunde mer om elekt-

ricitet än de hade tänkt. Barnen visade engagemang under de 3 dagarna, ämnet 

var intressant. Det kändes roligt och kul att jobba med ett ämne som de inte 

hade jobbat mycket med innan. Enligt förskollärarnas svar, kom det fram ett 

par orsaker bakom det. Först och främst tyckte båda att fysik var ett svårt ämne. 

De hade inte riktigt positiva minnen från fysiklektionerna under sin skoltid, det 

var ett svårt ämne som gjorde att de inte var bekväma i det. De uttryckte behov 

av en utbildning eller kurser inom naturvetenskap generellt, så att de kunde 

fräscha upp sina kunskaper och få nya idéer, för att kunna förklara för barnen. 

Fysikaliska fenomen har fått plats i läroplanen som ett strävandemål (Skolver-

ket, 2016), då tyckte de att ämnet fysik skulle få mer utrymme i förskollärar-

utbildningen. 

 

 



”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt”  Liza Jakobsson 

24 

 

”Vi har väl inte arbetat så mycket med fysik. Jag kan erkänna.”(Tilda) 

”Jag kan känna att det är någonting som vi inte har prioriterat så mycket innan. 

Vi har aldrig haft det som ett prioriterat mål.”(Tilda) 

Fysik har aldrig varit ett prioriterat mål inom kommunen, var den andra orsa-

ken. Språk och matematik har blivit fokus i förskolan. Men efter den här stu-

dien insåg förskollärarna att det var mycket språk och matematik i den också. 

Barnen lärde sig nya begrepp och kunde utöka sitt ordförråd till exempel 

elektroner, vindkraftverk och elverk. De kunde lära sig från varandra, för att 

vissa barn hade bredare ordförråd än de andra. Utbildningen som förskollä-

rarna fick från kommunen brukade handla om det prioriterade målet, men för-

skollärarna kunde föreslå vilken utbildning de själv ville ta.     

”Men nu tror jag att man ändå får mer intresse för det. Jag kan tänka mig att 

jobba mer med det. Det är kul fast svårt.”(Tilda) 

”Det här eftersom man inte är så kunnig om det. Det blir svårt att få in det 

naturligt i undervisningen området som spontant. Det här kräver mer plane-

ring kan jag tänka mig.”(Signe) 

Att utmana sig själv och inte vara rädd att testa, var en viktig utgångspunkt. 

Om det inte blev som förskolläraren hade planerat då lärde de tillsammans med 

barnen, att bli barnens medforskare. Å andra sidan tyckte de att det var kanske 

svårt att ha undervisning inom fysik i en spontan situation. Fysik ämnet krävde 

mer planering, då kunde de förbereda sig och läsa på innan. Detta för att de 

kunde erbjuda ett meningsfullt lärande för barnen. Planering betydde att det 

handlade om tid, tid var en bristvara för de mesta. Därför blev förskollärarna 

tacksamma att jag hade förberett färdiga material och böcker. Det hjälpte dem 

mycket i genomförandet av studien.  

En av förskollärarna reflekterade över om studiens genomförande. Hon tyckte 

att det var många gånger förskollärarna ville ge barnen så mycket. Men ibland 

handlade det om att vi behövde tänka om hur vi skulle utforma undervisningen, 

för att barn var väldigt olika i sin utveckling. Det kunde hända att vissa barn 

fick större utrymme medan de andra inte riktigt hade hängt med. Då borde 

undervisningen utföras i olika nivåer och mindre grupper.  

”Nu kan vi det här! Jag tror att det är väldigt viktigt att göra.”(Signe) 

”Typ sådana här saker som jag vill göra och lägga fokus på olika. Det finns ju 

andra fysikaliska fenomen i barnens vardag som man kan jobba med 

också.”(Tilda) 

Undervisningen om elektricitet i studien hade byggt upp förskollärarnas själv-

förtroende om ämnet fysik. I fortsättningen kunde de tänka sig att arbeta mer 

och fokusera på de andra fysikaliska fenomenen i barnens vardag. De tyckte 

att det var viktigt att barnen fick erfarenheter av att det inte var så svårt eller 

skrämmande med fysik och naturvetenskap i generellt. De hade ett par idéer 

hur de kunde bygga lärandet vidare från elektricitet som tema: hållbar utveckl-

ing, solenergi, deras återvinningsprojekt och värdegrunden, till exempel en dis-

kussion om hur de i andra delar av världen upplever elektricitet, för att här i 

Sverige kanske man tog det för givet.        
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5.4 Sammanfattning av resultat 

Studien visade att barnen relaterade sina kunskaper om vad elektricitet är till 

sin vardag. De relaterade elektricitet till exempelvis TV, mobiler, surfplattor, 

lampor och hushållsapparater. Sakerna som hade sladdar, kablar eller knappar 

kunde vara en ledtråd när de sorterade sakerna som krävde elektricitet eller 

inte. Det fanns en viss kunskap att elektricitet hade ett ursprung eller en källa, 

men vad och hur elen produceras visste de inte, de hade hört till exempel att 

vindkraftverket gjorde el. Att det finns elektricitet eller ström i batterier var 

också något som barnen uttryckte.  

Faran med elektricitet var något som barnen hade fått reda på. Detta fick de 

förmodligen veta från hemmet där deras föräldrar varnade för vad de inte skulle 

göra med elektricitet. En annan kunskap från hemmet var begreppet strömav-

brott, alla förstod att det innebar att ingen kunde få ström. Fast vad som kunde 

orsaka ett strömavbrott eller hur det kunde hända hade de ingen kunskap om.      

Förskollärarna i studien har tagit upp flera utmaningar som de upplev för att 

designa en aktivitet om elektricitet. Deras tidigare erfarenhet av ämnet fysik 

visade en viss tendens till att vara svårt och skrämmande. De tyckte att det 

finns behov av ytterligare utbildning inom fysik och naturvetenskap och under-

visningen om elektricitet krävde tid för planering och förberedelse. Barngrup-

pen har olika förkunskaper om elektricitet, då gäller det att sträva för att skapa 

balansen, så att förskollärarna kunna ge alla barn och erbjuda varje enskilt barn 

en undervisning som är meningsfull för dem.  

Å andra sidan visade studien också möjligheter för förskollärarna för att de-

signa en aktivitet om elektricitet. Barnen visade ett stort engagemang och breda 

förkunskaper om elektricitet under aktiviteterna och de tyckte att ämnet var 

intressant. Förskollärarna insåg att med stöd från böcker och material under-

lättades genomförandet av aktiviteterna. Temat elektricitet hade potential till 

att kunna kopplas samman med andra lärandemål i läroplanen förutom fysik, 

till exempel språk, matematik, värdegrunder och hållbar utveckling. Sist men 

inte minst hade förskollärarna en positiv syn på att utmana sig själva och inte 

vara rädda att testa, att bli barnens medforskare.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Barnens förkunskaper  

Barnens svar i studien visar att de besitter vissa förkunskaper om elektricitet, 

även om det inte är helt i vetenskaplig betydelse. Genom aktiviteterna som 

utfördes synliggjordes barnens erfarenheter och upplevelser i deras moti-

veringar. Thulin (2010) hävdar att barnen använder sina erfarenheter och upp-

levelser som en utgångspunkt i den aktuella situationen. När Selma beskriver 

strömavbrott hos henne, när Natha påstår att vindkraftverket skapar el, Melvin 

berättar om elektriska ålar eller när Zoe råkat komma emot staketet i en häst-

gård så hon fick en elstöt, är några exempel från den här studien.   

Att det finns olika egenskaper hos barns möten med ämnet har Thulin (2010) 

och Larsson (2016) nämnt i sina studier. Under min studie är det inte alla som 

är aktiva eller visar intresse för elektricitet. I hela observationen är det 3 barn 

som jag inte har hört kommentar, svar eller frågor från. Det kan vara att de är 

tysta i vanliga fall, ointresserade av ämnet eller har mindre förkunskaper om 

elektricitet så att de väljer att bli passiva. Genom frågor eller respons som bar-

net ställer kan det enskilda barnets förståelse synliggöras, enligt Thulin (2010). 

Då behöver kanske aktiviteten utföras i mindre grupper, så förskollärarna kan 

ta reda på varje barns kunnande i ämnet, för att vidare kan planera hur under-

visningen kan utveckla enskilda barnen kunskaper om ämnet. 

Studien visade ett liknande resultat som Solomonidous och Kakanas (2000) 

studie, att barnen vet vad de elektriska apparaterna heter och deras funktion. I 

min studie används bilder, inte bara bilder på elektriska apparater, utan också 

på olika saker som inte behöver elektricitet. Barngruppen upplever inga svå-

righeter att skilja på sakerna som krävde elektricitet och inte. Det andra lik-

nande resultatet är om elektriska faror. Barnen vet precis om de farligheter som 

orsakas av el, till exempel att man kan förlora sitt liv om man sätter fingrarna 

i vägguttaget. Då blir det viktigt att presentera fakta om olika strömstyrkor som 

finns så att de inte blir skrämda av ämnet för att kunna undersöka det vidare.   

Barnens begreppsförståelse kan skapa förvirringar för att förstå ett fenomen 

enligt Solomonidou och Kakana (2000). I den här studien är det tvärtom, bar-

nen har kunskaper om att ett begrepp kan ha olika betydelse och kopplingar. 

Ordet som el – eld, ström (elektricitet) – ström (flytande vattendrag) och verk 

– värk, har kommit fram och barnen kan ge motiveringar för skillnaden mellan 

dem.  

Ett annat intressant inslag är när Melvin refererar till sin kunskap om att elekt-

riska kabelns material är metall till Youtube. Han har sett i klippet att man 

använder metall för att tillverka elektriska kablar. Här kan vi se att barnen har 

tillgång till olika kunskapskällor även om de inte kan läsa. När jag diskuterar 

med förskollärarna i slutet av observationerna, får jag veta lite mer om barnens 
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bakgrund. De som är väldigt aktiva under aktiviteterna har föräldrar som job-

bar som elektriker, en naturvetenskapslärare och en snickare. Familjebakgrun-

den kan bidra till barnens nivå på kunskap om elektricitet, tror jag. Det kan 

vara att de samtalar om elektricitet mer grundligt än hos andra. Det är inte 

omöjligt heller om barnet självt har intresse i elektricitet.   

6.1.2 Ökad förståelse hos barnen  

Att barnen får möta naturvetenskap tidigt så att det bidrar till positiva attityder 

till naturvetenskap samt lägger grunden för en god begreppsförståelse är vad 

Skolverket (2016) vill uppnå, vilket även Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) 

lyfter fram i sin studie. Det visar sig i min studie att elektricitet som många 

betraktar som ett abstrakt ämnet är möjligt att undersöka för förskolebarn, i 

likhet med i Fleers (1994) studie. Det är förskollärarnas ansvar att identifiera 

frågor och situationer i förskolans vardag som har naturvetenskapligt innehåll 

(Hansson, Löfgren & Pendrill, 2014), så att de kan fånga upp både intressen 

och idéer för att kunna utveckla till ett meningsfullt lärande (Johansson, 2011).  

Gur (2011) presenterade olika vetenskapligt tankeprocesser i sin studie, en av 

dem är jämförande. Han menar att barnen börjar jämföra och kontrastera där 

de kan identifiera likheter och skillnader i samband med när deras observat-

ionsfärdigheter utvecklas. "Hur är dessa lika?", "Hur är dessa olika?", "Vad är 

likheter och skillnader mellan dessa två objekt". Barn bör först uppmanas att 

beskriva objektens egenskaper, jämföra dem och slutligen diskutera hur och 

varför de anser att föremålen är lika eller olika. Förskollärarna i min studie har 

använt metoden när de jämför mellan vevandet på ficklampan och snurrandet 

vid vindkraftverk samt vevandet och trampandet för att få en cykellampa att 

lysa. Genom att presentera jämförelser kan barnen förstå vad rörelseenergi in-

nebär.  

När barnen har upplevt jämförandemetoden, kan de tillämpa den själva. Det 

kan vi se när Melvin säger till Natha att experimentet inte fungerar om hon 

vägrar hålla handen. Han jämför en sluten krets med att alla barn måste hålla 

handen så att de kan leda ström. Det är likadant med hur Selma knäcker koden 

till samma experiment. Hon har sett att alla kablar behöver kopplas med 

varandra, annars tänds inte lampan. Då kommer hon på att hålla handen har 

samma betydelse som att använda kopplingar mellan kablarna. Den här pro-

cessen av kunskapskapande är vad Askland och Sataøen (2014) menar om kon-

struktivist syn på lärande, i studien har barnen konstruerat sina kunskaper i 

gemensamma aktiviteter som de upplever tillsammans, med stöd från förskol-

lärarna. 

Genom studien har barnen lärt sig fakta om elektricitet: vad elektricitet är, hur 

den produceras, distribueras och används, vad som leder eller inte leder ström 

och statisk elektricitet. De har även insett att de har haft kontakt med elektrici-

tet mer än de trodde. Förskollärarna påpekar det med att hitta exempel i deras 

vardag. Under aktiviteterna har förskollärarna tillåtit barnen att utföra experi-

mentet med sina kroppar och gett barnen chans att ställa hypoteser. Detta är ett 

viktigt steg för att barnen ska kunna utveckla sin grundläggande naturveten-

skaplig förmåga, anser Thulin (2010), när de få utrymme för att studera, pröva 



”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt”  Liza Jakobsson 

28 

 

och samtala. De riktiga begreppen, såsom elektron, används av förskollärarna, 

vilken Gustavsson och Thulin (2017) poängterar vikten av i sin studie.  

6.1.3 Undervisningens design  

Förskollärarna tycker att aktivitetens utformning i studien är ett bra underlag 

till vidare undervisning. Det finns tre steg: en introduktion, ett innehåll med 

undervisning och en avslutande reflektion. Även om förskollärare inte behöver 

vara en fysikexpert (Larsson, 2016), krävs det kunskaper om fenomenen som 

är i fokus. Det är vad förskollärarna i studien lyfter fram om planering och 

förberedelse både om ämnet och material som behövs. Angående material kan 

det vara svårt i början, då kan förskollärare använda färdigt material, liknande 

det i studien. Det är ett slags stöd för att komma igång med ett ämne som de 

kanske inte har jobbat mycket med innan. Med ökad erfarenhet stärks självför-

troendet och förskollärarna kan lättare improvisera och utveckla aktiviteten.  

Min studie är inte lika omfattande som Gustavssons och Thulins (2017), men 

i båda studier förändras på något sätt förskollärarnas syn på naturvetenskaps 

undervisning. De ser att barnen visar intresse och besitter breda förkunskaper 

om elektricitet samt att det finns potential för att förena det med andra strä-

vansmål såsom språk och matematik. Det är fortfarande en stor utmaning att 

bygga naturvetenskapliga lärandesituationer som Hansson, Löfgren och Pend-

rill påstår (2014). Dock blir fysik som ämne inte längre lika skrämmande.   

I studien har förskollärarna tagit tillvara på barnens förslag och hypoteser, ger 

alla barn chans att pröva, undersöker tillsammans med barnen och bekräftar att 

barnens erfarenheter har en stor betydelse. Dessa utgör vad Fleer (1994) menar 

med en interaktiv metod och vad Elfström, m.fl. (2014) påstår, en följd av kon-

struktivist syn, att barn ska tillåtas vara aktiva. De ska få möjligheter att upp-

täcka saker på egen hand och arbeta laborativt.  I undervisning är det också 

viktigt att barnen får visa sina kunskaper genom att resonera och göra något 

(Glauert, 2009), för att genom det kommer fysik bli ett förståeligt och roligt 

ämne för dem (Gur, 2011). 

Elfström, m.fl. (2014) lyfter fram produktiva frågor, som förskollärare kan an-

vända. Frågor som kan leda eller inspirera till produktiv verksamhet, till exem-

pel frågor som får barn att räkna och mäta, ökar barns uppmärksamhet och får 

dem att observera, gör att barn börjar jämföra och upptäcka skillnader, leder 

till utforskande och frågor där läraren formulerar ett problem. När förskollä-

rarna får reda på barnens olika förkunskapsnivåer, till exempel under ämnets 

introduktion, kan de planera aktiviteterna i olika nivåer där alla barn kan delta 

beroende på sina egna förmågor. Produktiva frågor kan användas också för att 

kunna bekräfta barnens förståelse. I den här studien visar förskollärarnas ge-

nomtänkta arbetssätt med att locka in barnen i aktiviteterna och hjälpa dem att 

sätta ord på sina erfarenheter från tidigare och i aktiviteterna. Till exempel, 

Signe är aktivt tog upp problematiska ord som ström och verk och hur Tilda 

föreslår de möjliga alternativen när barnen fastnar och bjuder in barnen i varje 

steg av aktiviteten. 
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6.1.4 Lärandets atmosfär 

Förskollärarna i studien visar en inblick i vad Johansson (2011) menar med en 

samspelande pedagogisk atmosfär. De inkluderar barnen i aktiviteten och när 

de jobbar med problemlösning, genom att de tillåter barnen att ställa hypoteser 

och chansen att prova sig fram. De ger barnen bekräftelser och skrämmer inte 

barnen utan uppmuntra barnen till att fundera och tänka. När aktiviteten inte 

går som förskollärarna har planerat, använder de sig av ett lekfullt förhållnings-

sätt, så att det inte blir en maktkamp mellan barn och vuxna. Det är förskollä-

rarnas ansvar att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande (Skol-

verket, 2016). När de ger sitt stöd till barnens växande kunskap, i detta fall, 

fysik, då blir fysik ett lärområde i förskolan (Larsson, 2016). Förskollärarnas 

expertis om ämnet är inte det viktigaste, utan hur de skapar den pedagogiska 

atmosfären i verksamheten är det som räknas mer.       

6.2 Metoddiskussion 

Genom att använda observation som metodval, kunde studiens forskningsfrå-

gor besvaras. Tack vare videoinspelningarna kunde jag utföra transkriberingen 

på ett smidigare sätt. Materialet spelades om och om igen tills jag kunde få 

tillräckligt med material för att kunna analysera dem vidare. Det var första 

gången för mig att göra transkriberingen av material i väldigt stor mängd, upp 

till 129 minuter. Jag anser att studien hade tillräckligt med material för att 

kunna besvara syftet. Metoden passade bra när det gällde att få fram barnens 

uppfattningar i ett undervisningstillfälle. Materialet som producerades under 

observationen gav informationen om fenomenet som var tänkt att undersökas.   

Under datainsamlingsprocessen insåg jag att jag kanske borde använt ett stativ 

för att ställa surfplattan på, då hade det blivit möjligt att anteckna bredvid. Fast 

i vissa situationer ville jag ändra kamerans position för att fånga specifika mo-

ment bättre. Därför blev stativet inte aktuellt. Ibland var det svårt att höra vilket 

barn som sa vad, när deras ryggar var vända mot kameran. I varje observation 

använde jag både surfplattan för att filma och en diktafon för ljudinspelning. 

Diktafonen underlättade, speciellt i den tredje dagen på lässtunden, eftersom 

då kunde jag inte filma klart observationen, då surfplattan hade slut på ut-

rymme. Jag stod fortfarande i rummet för att inte störa stämningen.           

Förutom att jag skulle ha bättre koll på surfplattans lagringsutrymme, fanns det 

ett par förbättringar för nästa studie. När det finns möjlighet är det bra att testa 

att filma i det rummet där observationen tar plats, så att man har en insikt var 

man ska stå, hur man kan röra sig i utrymmet och hur många personer som får 

plats där. Jag vill också göra observation med mindre grupper och kortare tid. 

Medan tidsspannet mellan varje aktiviteter vill jag gärna ha det i längre inter-

vall, för att ge barnen möjligheten att bearbeta upplevelsen. 

Angående intervjun, upplevdes inga svårigheter. Frågorna skapades för att 

kunna fånga förskollärarnas upplevelser och uppfattningar om möjligheter och 

utmaningar i att genomföra en aktivitet med elektricitet. Vi hade en bra tid-

punkt att utföra den, där förskollärarna gav raka svar.  
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6.3 Rekommendationer 

Min förhoppning är att utifrån resultaten av min studie, kunna bidra till att vi-

dareutveckla lämpliga aktiviteter inom fysik i förskolan. Efter studiens genom-

föranden kan jag presentera flera rekommendationer för verksamheten:  

 Först och främst ska förskollärarna våga att testa 

 Förskollärare kan använda färdigt material för att kunna väcka intresse 

och bygga självförtroende  

 Tar tiden som behovs för att planera, förberedda och utföra 

 Vuxna ska ha mer förtroende för barnens förmågor inom naturve-

tenkapsområdet 

För vidare forskning vill jag gärna: 

 Att aktiviteterna inom elektricitet, designas i olika svårigheter/nivåer 

 Att låta barnen själva utföra ”experiment”, där de kan resonera och 

pröva sig fram  

 Att vidareutveckla ämnet elektricitet, till exempel mot hållbar utveckl-

ing 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Liza Jakobsson heter jag och går näst sista terminen på förskollärarutbild-

ningen vid Karlstad Universitet. I denna termin skriver vi vårt examensarbete 

och jag ska göra min studie under v. 17-18 på förskolan där era barn går. Uti-

från ämnet fysik blir syftet med min studie är att ta reda på vilka uppfattningar 

förskolebarn i åldern mellan 4-6 år har om elektricitet. Metoden jag kommer 

använda mig av är att jag observerar och filmar barnen i en aktivitet och under 

en lässtund där förskollärare i avdelningen håller undervisningen. Min för-

hoppning är att vi utifrån resultaten av min studie kan vidareutveckla lämpliga 

aktiviteter inom fysik området i förskolan. 

Jag har kontaktat förskolechefen inför denna studie och har samtalat med för-

skollärare i avdelningen. Barnen kommer att vara anonyma och istället kom-

mer fiktiva namn att användas. Varken förskolans eller barnens namn kommer 

finnas med i min rapport. Materialet som samlas in kommer att förvaras oåt-

komligt för utomstående personer och ingen kommer att kunna ta del av 

materialet förutom mig själv och min handledare. Materialet kommer enbart 

att användas för mitt examensarbete och efter godkännande av examinatorn 

ska materialet förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta ert barns 

deltagande under studiens gång. Jag kommer att ta hänsyn till hur era barn 

förhåller sig till min studie och deras medverkan. De har även rätt att välja för 

avsluta även om ni redan har gett samtycke. Godkännande till att ditt/ert barn 

får medverka i min studie lämnas åter till förskolan senast den 25 april 2018. 

Samtliga vårdnadshavare måste skriva under för ett godkännande av ert barns 

medverkan i studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

  

Liza Jakobsson  

Tel.nr: 07********  

e-post: lizajakoxxx@xxxxxx.xx.se 

mailto:lizajakoxxx@xxxxxx.xx.se
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Handledare: 

Jan Andersson, Karlstad Universitet 

Telefon: 054-*** ** ** 

e-post: jan.andersson@xxx.se 

 

Samtyckesblankett 

Jag godkänna att mitt barn deltar i undersökningen  

Barnets namn _________________________  

 

  

Vårdnadshavare 1             

 

_____________________  

Vårdnadshavare 2  

 

_____________________  

  

Ort/Datum: 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett till förskollärare 

 

   

Samtycke till att medverka i studien angående vilka uppfattningar förskolebarn 

i åldern mellan 4-6 år har om elektricitet under v. 17-18 på förskolan.  

   

   

   

   

 

 

   

   

   

Jag deltar i studien   

 

 

   

 

Underskrift: 

_____________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till förskollärare 

 Vad innebär ämnet fysik i förskolan för dig? 

 Hur brukar ni arbeta med fysik i barngruppen? 

 Hur upplever ni genomförandet under den här studien? 

 På vilket sätt vill ni arbeta med fysik i fortsättningen?  


