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Abstract 

The purpose of this study was to observe in which way educator´s interactions 

with children stimulate the learning process, in this case of the study about 

friction. How does the interaction between preeschool teachers and children 

affect and stimulate their curiosity to learn? The study was conducted with a 

preschool teacher and 6 children between the ages 4-6 years. The preschool 

teacher planned an activity that involved separate ways to learn about friction 

and performed this with the children. The chosen method of the study was a 

qualitative non-participation observation and an open interview with the pre-

school teacher. The result shows that interaction play an important part in chil-

dren's learning processes, that by confirming and sharing knowledge with oth-

ers in a social context, it is also easier to ask questions and explore the phe-

nomenon of friction. The study shows that when an educator is active and pre-

sent, cooperation between children-children but also children-educator in-

creases, and it gives the children an increased understanding of the learning 

object 

 

Keywords: children, friction, interaction, learning process, preschool  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera vilken betydelse, interaktion och samspel 

mellan barn och pedagog har för lärandet i en fysikalisk kontext, som i studiens 

fall handlar om läran om friktion. Alltså, hur blir barnen bemötta i lärandesitu-

ationen och hur påverkar och stimulerar det deras nyfiken att lära. Studien ge-

nomfördes med en förskollärare och sex barn i åldrarna 4-6 år. Förskolläraren 

planerade en aktivitet som handlade om friktion och utförde denna tillsammans 

med barnen. Den valda metoden för studien är en kvalitativ icke deltagande 

observation, videoinspelning och en öppen intervju med förskolläraren. Resul-

tatet visar på att interaktion och samspel har betydelse för barns lärandepro-

cesser, att de genom bekräftelse och att dela kunskap med andra i ett socialt 

sammanhang också har lättare för att ställa frågor och utforska fenomenet frikt-

ion. Studien visar på att när en pedagog är aktiv och närvarande så ökar sam-

arbetet mellan barn-barn men också barn-pedagog och det ger barnen en ökad 

förståelse för lärandeobjeket. 

 

Nyckelord: Barn, friktion, förskola, interaktion, lärandeprocess, samspel.  
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1 INLEDNING 

I läroplanen för förskolan kan man läsa att uppdraget som förskollärare ska 

utgå från en pedagogik där omsorg, lärande och fostran genomsyrar verksam-

heten. Verksamheten ska också stimulera barn till lärande och utforskande, 

samtidigt som pedagogerna ska utmana barnen i olika lärprocesser (Skolver-

ket, 2016). 

  Jag vill genom min studie bidra till att barnen tidigt ska få en positiv syn 

på fysik, att redan i förskolan kunna vara bekant med de olika begreppen som 

finns när man pratar om fysik. Jonna Larssons (2016) avhandling När fysik blir 

lärområde i förskolan, har inspirerat mig till studien, och i studien har jag valt 

att fokusera på hur samspelet ser ut mellan barn och pedagoger i en fysikalisk 

kontext, kring begreppet friktion. Hur upplever och tänker barnen kring fysi-

kaliska fenomen och hur påverkar interaktionen barnens begreppsförståelse 

och undervisningstillfället? 

 Av egen erfarenhet så upplever jag att pedagogerna idag tycker att det är 

svårt att arbeta med fysikaliska fenomen, kopplat till att de är osäkra på sin 

egen kompetens inom detta område. I en rapport från skolinspektionen (2016) 

kan man läsa att om förskollärarna inte är medveten om de olika fysikaliska 

begreppen som finns och inte använder sig av dessa i målstyrda processer, mis-

sar barnen tillfällen att utvecklas och lära i linje med de strävansmål som är 

satta för förskolan.  När de olika arbetslag jag stött på under den verksamhets-

förlagda utbildningen har diskuterat naturvetenskap i relation till förskolan 

upplever jag att man fokuserat på biologiämnet. Pedagogerna och barnen tar 

sig ofta ut och studerar naturen och dess djurliv. 

 Att barn lär sig genom att leka, är något många föreläsare förespråkat under 

utbildningen till förskollärare. Det får mig att fundera kring vad som menas 

med lek. Genom jobberfarenhet och erfarenheten från den verksamhetsför-

lagda utbildningen har jag upplevt att det är genom samspelet som lärandet 

sker. Funderingarna kring att förena leken med lärandet i målstyrda processer 

och ta till vara på barnens egna erfarenheter och frågor, genom samspel, inspi-

rerar mig till att studera vidare inom detta område 

1.1 Bakgrund 
 

I en beskrivning av Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016), 

beskrivs förskolan historiskt som att det arbetats utifrån att skapa en helhet 

kring omvårdnad, fostran och lärande. Det är först de senaste årtionden som 

lärandeuppdraget har fått tagit mer plats, tillsammans med att förskolan fick 

sin egen läroplan 1998. Innan läroplanen kom 1998 beskriver Sheridan, Sand-

berg och Williams (2015) att under 1970-talet styrdes förskolan utifrån Piagets 

kognitiva- och psykodynamiska teorier. Uppfattningen om jaget, kommunikat-

ion och begreppsbildning var under den tidsperioden centrala i förskolans 

verksamhet. I början av 1980-talet skedde förändringar i samband med att So-

cialstyrelsen tog fram ett pedagogiskt program, områden som kultur, natur och 

samhälle skulle lyftas fram. Detta ställde krav på personalen och det 
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förväntades att personalen skulle ha kunskap inom dessa områden. Som nämnt 

ovan kom förskolans egen läroplan 1998 och det var nu man tar steget mot att 

det är förskolan som verksamhet som ska sträva efter hög kvalité, inte enskilda 

pedagoger eller barn. Det är alltså i verksamheten som utvärderingen kommer 

att ligga och strävansmålen som nu tas fram handlar om:  

• Normer och värden 

• Barns delaktighet och inflytande 

• Samverkan med familjer, skola, förskola och fritidshem. 

 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att man tydligt sett att under 00-

talet och framåt, har det pedagogiska uppdraget fått mer och större betydelse 

för samhället. Detta bör inte bromsas och regeringen menar att man ska fort-

sätta på denna väg, grunden är fortfarande helheten av omsorg, lärande och 

fostran, men att förskolan ska ge barnens utveckling och lärande mer stimulans 

än tidigare. Detta för att genom ett gott pedagogiskt arbete skapa goda förut-

sättningar inför den framtida skolgången, utifrån varje enskilt barns behov. Le-

kens roll i förskolan har alltid varit central, även fast den varit omtvistad och 

Skolverket (2016) beskriver att verksamheten ska främja leken och det lust-

fyllda lärandet och ta till vara på att stärka barnens intresse för att lära sig och 

utveckla sina färdigheter. Detta tog Utbildningsdepartementet (2010) fasta på 

när de ville utveckla verksamheten. Den 5 augusti 2010 tog regeringen beslutet 

om en reviderad läroplan och den 1 juli 2011 trädde den i kraft. 

 

1.2 Syfte 
 

Vilken betydelse har interaktionen och samspelet mellan barnet och pedagogen 

för utvecklingen av barnets lärande och undervisning kring naturvetenskapliga 

begrepp i förskolan? 

1.3 Frågeställningar 
 

➢ Vad är barnens tankar om friktion? 

➢ Vilken betydelse har samspelet mellan barnen och pedagogen för lä-

randet om friktion? 
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2 FORSKNING OCH LITTERATURÖVERSIKT 

2.1 Vad säger skollagen? 
 

Skollagen (2010:800) 8 kap menar att de barn som går i förskola ska få stöd 

och stimulans så att deras utveckling går framåt och att barnen utvecklas så 

långt som möjligt, efter varje individs behov. Verksamheten ska utformas så 

att barnens utveckling och lärande hela tiden utmanas och förskolans miljö ska 

vara god och anpassad. Skolverket (2016) beskriver att verksamheten ska an-

passas efter barnens behov och erfarenheter, det ska också ges mycket plats för 

barnens eget inflytande och åsikter. Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap ska hu-

vudmän och pedagogerna, tillsammans med barn och föräldrar ingå i en regel-

bunden dokumentation för att systematiskt kunna utveckla förskolans verk-

samhet och det ligger på förskolechefens ansvar att det blir utfört. Detta är 

viktigt för att varje verksamhet ska kunna sträva efter en hög kvalité. En för-

skola med hög kvalité är en förskola där man organiserar verksamheten så att 

varje individ ska få de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förstå-

else för sig själva och sin omvärld. Utforskande nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verk-

samhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska 

tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 

                                              (Skolverket, 2016, s. 9) 

 

2.2 Förskolans kvalité, förändring och didaktiska strate-

gier. 
 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) beskriver att förskolans 

kvalité mäts på olika områden: Samhällsdimension, Lärardimension, Barndi-

mension och Verksamhetsdimension. De olika dimensionerna är alltid bero-

ende av varandra för att uppnå en pedagogisk hög kvalité men också en för-

skola med hög kvalité. Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att pedago-

gernas roll och förskolans betydelse har blivit allt viktigare och den 5 augusti 

beslutade regeringen sig för att det måste till förändringar i förskolans läroplan. 

Detta skulle träda i kraft den 11 juli 2011. En av dessa förändringar handlade 

om lärandemålen inom naturvetenskap i förskolan, naturvetenskap represente-

rar de olika områdena biologi, fysik och kemi. I den nya reviderade läroplanen 

lägger man till strävansmål inom området naturvetenskap. Det tidigare målet 

såg ut såhär: 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förstå-

else för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för 

enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om 

växter och djur. 

(Lpfö 98. s. 9) 

 

I den reviderade läroplanen (2010) har det även lagts till enkla kemiska pro-

cesser och fysikaliska fenomen. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin för-

ståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom 

sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen. 

(Skolverket 2016. s.10) 

 

Elm (2008) beskriver i sin avhandling att naturvetenskap och teknik inte var 

kopplat på samma vis till förskolan som den var till skolan, vilket senare även 

framhålls av Larsson (2016). Thulin (2011) beskriver att historiskt sett i för-

skolan har man inte jobbat med ämnesinriktade processer, utan det har varit 

temaarbete som genomsyrat förskolans sätt att arbeta. Nu när det tillkommit 

ett uppdrag med ett tydligt innehåll är det också viktigt att lyfta de didaktiska 

frågorna som vad, hur, varför? 

Det har skett stora förändringar i hur människan lever sitt liv idag och det 

har i sin tur bidragit till en stor påverkan på miljö och natur. Genom att 

tillägna sig kunskap om naturvetenskap bidrar det till att det också ger kun-

skap om hur man utvecklas mot en positiv samhällsutveckling (Utbildnings-

departementet, 2010). Skolverket (2016) beskriver hur det ingår i förskollä-

rarnas uppdrag att pedagogerna ska verka för att barnen ska tillägna sig ett 

varsamt förhållningsätt till naturen och den miljö som de befinner sig i, detta 

lyfter också Utbildningsdepartementet (2010) när de beskriver att pedago-

gerna ska sträva efter att vara positiva förebilder och uppmuntra till nyfiken-

het att lära sig mer om hur man blir delaktig i de olika kretsloppen människan 

befinner sig i och hur man bidrar till en positiv utveckling. För att arbeta mot 

detta behöver pedagogerna ge barnen möjlighet till att experimentera, under-

söka, ställa frågor och leka till sig kunskap. 

Skolverket (2015) har tagit fram, i samband med en satsning på naturveten-

skap i förskolan några didaktiska strategier som verksamma pedagoger kan 

jobba med, tillsammans med barnen för att nå de strävansmål som finns i upp-

draget.  

- Att göra barn uppmärksamma på det som du vill att de 

ska urskilja och uppmärksamma, genom att sätta ord på 

det.  

- Att lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och 

göra andra barn uppmärksamma på att de kan bidra till 

varandras lärande. 
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 - Att utmana barnen utifrån deras egna erfarenheter, in-

tressen, behov och åsikter. 

  -Att hitta likheter och skillnader och ge barnen möjlighet 

att generalisera sina kunskaper till andra situationer.  

- Att möjliggöra systematiska undersökningar genom till-

fällen att ställa och testa sina egna hypoteser och även 

testa andras hypoteser.  

 - Att dokumentera urskiljande och utforskande processer 

tillsammans med barnen och se barns lek och lärande, 

samtal och samspel som viktiga delar i arbetet med detta.  

(Skolverket, 2015) 

 

Här blir det tydligt att de strategier som nämns ovan är direkt kopplade till det 

vi kan se ingå i uppdraget som förskollärare. Thulin (2011) beskriver de olika 

didaktiska utgångspunkterna: att ta utgångspunkt i det enskilda barnet, en hel-

hetssyn på barn och verksamhet och att bedriva ett ämnesinriktat och tematiskt 

arbete, som det centrala i pedagogiken i förskolan. De olika didaktiska strate-

gierna som Skolverket (2015) lyfter fram, stärks av Thulins (2011) beskrivning 

av att låta didaktiska utgångspunkter erbjuda goda förutsättningar för barns lä-

rande.  

2.3 Begynnande naturvetenskap och villkor för läran-

det. 
 

Larsson (2016) beskriver begreppet begynnande naturvetenskap som centralt, 

tillsammans med lärandeområdet naturvetenskap, författaren anser att begrep-

pet ger en ny syn på vilka som lär naturvetenskap. Det har varit mycket fokus 

på att naturvetenskap undervisats i skolans miljö och att det är där mycket utav 

forskningen kring naturvetenskap och barns lärprocesser inom området är 

gjord. Genom begreppet, begynnande naturvetenskap, så flyttas fokuset lite 

mer till undervisningen av yngre barn. Larsson (2016) menar att det är få fors-

kare som tar sig an fysikens olika fenomen och dess begrepp när det gäller de 

yngre barnen, men att hon genom sin forskning menar att upplevelsen är att 

genom rätt stöd och undervisning, av pedagoger så kan barnen utöka sin för-

ståelse redan i förskolan. Olika fysikaliska fenomen och begrepp kan handla 

om bland annat friktion, flyta/sjunka, krafter och energiomvandlingar.  

Jonsson och Pramling Samuelsson (2017) påstår att begreppet undervisning 

har kommit för att stanna i förskolans sammanhang och i ju med detta så be-

hövs också pedagogernas perspektiv på undervisning utvecklas. I Skollagen 

(2010:800) beskrivs undervisnings begreppet som målstyrda processer som 

syftar till utveckling och lärande.  En kompetent förskollärare är ett av villko-

ren för lärandet och kompetens är det centrala i undervisningssyfte menar She-

ridan, Sandberg och Williams (2015). De beskriver att man är kompetent när 

man är tillräckligt bra för att kunna påverka barnens lärande och stimulera de-

ras kognitiva emotionella och sociala processer. Att vara kompetent inkluderar 

kunskaper och färdigheter, men också olika förhållningsätt anpassade till de 
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sammanhang man befinner sig i. Jonsson och Pramling Samuelsson (2017) är 

samstämmig med Sheridan m.fl. (2015) och likställer förmågan att kunna un-

dervisa med förmågan att kunna lära ut något. För att koppla detta till förskolan 

och lärande inom naturvetenskap så är det viktigt att pedagogerna visar barnen 

på något, men också ta del av det barnen visar. Barn och pedagoger ägnar sig 

gemensamt åt undervisningen i förskolan, men med en intuition från pedago-

gerna, att sträva efter att barnen vill lära sig något. Larsson (2013) lyfter be-

greppet framväxande naturvetenskap, som myntades av John Siraj-Blatchford, 

som betydelsefullt när man ska stimulera barnens lärandeprocesser i förskolan, 

tillsammans med att hon beskriver vikten av pedagogernas kompetenser och 

färdigheter i naturvetenskap när man ska stimulera och utveckla barnens kom-

petenser. Pramling Samuelsson & Jonsson (2017) beskriver att delad kommu-

nikation ger ett innehåll för lärandeprocessen och undervisning med barnen i 

förskolan, vilket rimmar väl med Larsson (2013) tankar kring att utmana och 

stimulera barnen till att utvecklas. Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) 

beskriver att dela kommunikation kan betyda att man riktar sin uppmärksamhet 

mot samma fenomen och att man tillsammans språkliggör vad man uppmärk-

sammar. Lyckas man skapa delad kommunikation tillsammans med leken blir 

undervisningen social och kommunikativ, i en mer naturlig process för barnen 

som också gör lärandet roligare. Författarna lyfter också att för att kunna ut-

mana och stimulera barnens utveckling i lärandeprocessen krävs det att man 

som pedagog är intresserad av att närma sig barnens perspektiv och att det 

hänger ihop med att låta barnen vara delaktiga i hög grad. Detta kan innebära 

att pedagogerna behöver släppa på den styrande rollen och våga låta barnens 

uttrycksätt och strategier ta plats. 

Veteskapsrådet (2008) kopplar till Thulins (2006) avhandling när de skriver 

en rapportserie om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och 

fritidshem. De tar upp Thulins tankar om att pedagoger iscensätter lärandesi-

tuationer med inspiration från Educare-konceptet, som är ett begrepp som be-

skriver hur pedagogerna jobbar med omsorg och pedagogik som en helhet, för 

att få bästa möjliga förutsättningar för lärandeprocesser. Educare rimmar väl 

med vad Skolverket (2016) beskriver som förskollärarens uppdrag. 

 

 

 

2.4 Förskolans kontext och lekens betydelse för läran-

det. 
 

I förskolan är det många olika möten som pågår, och både barnen och peda-

gogerna måste tolka olika signaler, bemöta andra och bemötas i olika situat-

ioner mer eller mindre hela tiden under sin vistelsetid på förskolan, de olika 

signalerna och mötena ska sedan sättas i sammanhang. Annat som kan på-

verka barnen är material, det verbala språket och det icke verbala språket, 

menar Elm (2008). Detta lyfter också Larsson (2016) och hon menar att 

undervisning blir mer gynnsam när den sätts i sammanhang som kan vara 

kopplade till barnens lek, förskolans kontext, barnens erfarenheter och kreati-

vitet. Att få uppleva med kropp och sinne, ger barnen en ryggsäck av 
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erfarenheter som sedan genom sociala sammanhang och kommunikation kan 

ge förutsättningar för lärande i andra kontexter. 

Att låta barnen leka, både fritt och styrda av pedagogerna, men främst att ha 

tid, beskriver Larsson (2016) som viktigt i lärprocessen, hon menar att när pe-

dagogerna låter barnen få ha tid till sin lek och sitt utforskande av olika objekt, 

på olika vis, ensamma, i grupp eller tillsammans med pedagogerna, har man 

sett att deras förståelse för olika fenomen ökar. Hon lyfter också vad viktigt 

det kan vara med pedagogernas stöd i leken och utforskandet. Barnens lärande 

stöds genom att pedagogerna låter de utforma egna frågor och att de låter bar-

nen bilda en specialistgrupp som tillsammans besitter massa kunskap. Larsson 

(2013) beskriver att det inte är ovanligt att leken och utforskandet bara ses som 

en lek, att pedagogerna ofta missar tillfällen till lärande, när de inte ser vad 

som egentligen sker. Larsson beskriver också att det är viktigt att ta hänsyn till, 

att när man studerar hur barn leker och utforskar, att barnen är med i många 

sammanhang parallellt, de ska förhålla sig till förskolan som verksamhet, vilka 

barn som är där idag och om det är de vanliga pedagogerna eller någon vikarie. 

Förskolans kontext är alltid i rörelse och detta påverkar barnens lärandeproces-

ser och pedagogernas möjlighet till att stimulera och utmana barnens lärande i 

riktning mot de strävansmål som är satta. Jonsson och Pramling Samuelsson 

(2017) förklarar att leken i förskolan kombinerat med lärandet i en kommuni-

kativ aktivitet oftast är gynnsam för lärandeprocessen. Får man lek och lärande 

att verka tillsammans i ett samspel mellan barn - pedagog men också barn - 

barn så uppstår det både kroppslig och verbal kommunikation, som är viktigt 

för lärandeprocessen. I en kommunikativ lärandeprocess blir undervisnings be-

greppet väldigt centralt, att dela uppmärksamhet med någon annan och få nå-

gon annan att vilja dela uppmärksamhet.  

Jonsson och Pramling Samuelsson (2017) beskriver att lek och lärande van-

ligtvis ses som skilda från varandra, men leken är nödvändig för lärandet. 

Undervisningen behöver inte alls bidra till att det blir mindre lektid, utan med 

hjälp av pedagogernas kompetens så kan leken få nya förutsättningar och fan-

tasin kan ta nya vägar, lek och lärande, tillsammans i ett samspel blir enligt 

författarna ovan undervisning. 

 

 

 

2.5 Naturvetenskap i förskolan 
 

Thulin (2006) betonar att många barn sätter sina erfarenheter i sammanhang 

med hjälp av antropomorfistiska uttrycksätt, att barnen pratar om ting som 

om de har mänskliga egenskaper, när de utforskar naturvetenskapliga ämnen i 

förskolan. Detta styrks av Elms (2008) avhandling, där hon sett att barnen an-

vänder sig av förklaringar som ligger dem nära i erfarenhet, ofta kopplat till 

förmänskligandet av olika ting. Pedagogerna bemöter oftast barnen med att 

använda rätt begrepp, men i studien framkommer det också att om pedago-

gerna är osäkra använder de också förklaringar som de antar är mer begrip-

liga för barnen. Helldén, Hagström, Jonsson, Karlefors & Vikström (2015) 

lyfter också detta tillvägagångssätt när barnen ska förstå sig på 
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naturvetenskapliga ämnen, barnen och/eller pedagogerna använder inte då ett 

naturvetenskapligt språk när de sätter olika fenomen i sammanhang. Barnens 

strategi är att förstå fenomenet djupare genom deras erfarenheter och pedago-

gernas strategi blir att nå barnen genom det lekfulla men också stimulera bar-

nens empatiska förmågor. Genom detta blir lärprocessen mer lekfull beskri-

ver Thulin (2006), hon benämner detta som barnens medium mellan sig 

själva, pedagogen, leken och lärandet om naturvetenskap, dock menar hon att 

det inte alltid är ett gynnsamt sätt att lära naturvetenskap på, då pedagogerna 

inte stimulerar begreppsförståelsen, det finns då en risk för att barnen tappar 

det naturvetenskapliga språket. Helldén m.fl. (2015) beskriver också vikten 

av att lära barnen det naturvetenskapliga språket, men de menar att det blir 

viktigare när barnen blivit lite större, i tidig förskoleålder så anser de att det 

går utmärkt att använda denna strategi för att kunna utveckla barnens uttryck-

sätt. Larsson (2013) lyfter att pedagogernas roll och förhållningsätt till bar-

nens utforskande är ett avgörande moment i lärandeprocesserna kring natur-

vetenskapliga fenomen. Att det förs en dialog mellan barn och pedagoger och 

att barnet får låna kunskap av pedagogen i en undervisande situation samt att 

barnen får uppleva variationer i utforskandet av olika naturvetenskapliga fe-

nomen beskriver Pramling och Pramling Samuelsson (2001) som betydelse-

fullt för att få barnen medvetna om sin egen inlärningsprocess. Dock så be-

skriver Elm (2008) att pedagogerna ofta går vidare i undervisningen när de 

upplever att barnen har gett det svar de önskar i lärandeprocessen och hon 

menar att detta kan få negativa konsekvenser i relation till att låta barnen få 

utveckla tankar och kunskaper om naturvetenskapliga fenomen. Pedagogerna 

sätter alltså stopp för samspelet och vidare lärande genom att inte svara eller 

bekräfta barnen när de gett ett svar. 

2.6 Friktion i förskolan 
 

Sundberg m.fl. (2016) tar upp att det kan vara svårt att få till arbetet med na-

turvetenskap i förskolan, då ofta utmaningen blir att hålla kvar ett pågående 

fokus samtidigt som en barngrupps nya funderingar ska få styra aktiviteten. 

Författarna menar att genom att vara mer uppmärksam på tillfällen som opla-

nerat dyker upp och öppnar dörrar till naturvetenskapligt undersökande så blir 

det lättare att få till arbetet med naturvetenskap och hålla fokus. Larsson (2013) 

har sett i sin studie, där fokuset legat på fenomenet friktion, att barns möjlig-

heter till lärande är kopplat till hur pedagogerna tolkar barnens agerande. Pe-

dagogerna kan ibland misstolka visst agerande från barnen som att de bara le-

ker och Larsson beskriver en sådan situation där ett av barnen undersöker hur 

en tomatskivas yta kunde förflytta sig på bordets yta. Pedagogerna uppfattade 

detta som att barnet lekte med maten, när det istället skulle kunna vara ett 

ögonblick att fånga för att lyfta fenomenet friktion och dess egenskaper. 

Att våga stanna upp, men också stanna kvar, att det ofta är vägen till svaret 

som är det viktiga i lärandet när det gäller naturvetenskap blir tydligt i Larssons 

beskrivning. I en studie av Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) ser de att 

många av förskollärarna som finns i verksamheten är duktiga på att uppmärk-

samma dessa tillfällen som skapas, och att det är barnens frågor och beskriv-

ningar som är det centrala i utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Klaar 
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& Öhman (2012) har skrivit en artikel om barns lärande om naturvetenskapliga 

fenomen och framförallt kopplat till friktion då de har studerat några barn när 

de snabbt glidit nedför en isig backe. Klaar & Öhman (2012) är också sam-

stämmiga med Larsson (2013,2016), Jonsson och Pramling Samuelsson (2017) 

och Sheridan m.fl. (2015) att lek och upplevelser kan generera mycket kunskap 

hos barnen trots att denna kunskap inte alltid framställs verbalt. Det är inte 

vanligt att barn beskriver det de upplever som friktion, lutande plan eller i 

andra naturvetenskapliga termer, men det som Klaar & Öhman (2012) sett, är, 

att de tydligt kunnat se hos barnen ett lärande och en förståelse för friktion 

kopplat till hur de tagit sig upp och ner för den isiga backen. De beskriver hur 

ett barn har börjat tagit sig uppför backen, på ett utav de isigare ställena, och 

ju länge upp barnet kommer ju mer böjer barnet på benen för att kunna fortsätta 

sin väg uppåt, en förståelse för gravitation visas här. De har också sett att ett 

annat barn väljer att ta sig uppåt på en torrare del av backen, vilket visar för-

ståelse för låg/hög friktion. När de senare ska ta sig neråt så väljer barnet, som 

ska nerför den torrare delen, som består av mer sand och lera, att hjälpa sig 

själv nerför, genom att tillföra mer kraft genom att trycka sin hand i backen, 

vilket visar på en förståelse för att man kan motverka hög friktion genom att 

tillföra mer kraft. Klaar & Öhman (2012) vill lyfta det som många förskollärare 

har sett i praktiken, att små barn lär sig och utvecklas inom naturvetenskapliga 

ämnen i möten med naturen, omgivningen och olika fysikaliska fenomen i so-

ciala sammanhang. 
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3 TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

För att kunna beskriva teorier, och speciellt teorier som handlar om att se på 

barn och kunskap i olika sociala sammanhang så är Piagets syn på kunskap och 

hur man erövrar kunskap användbart. Nilholm (2016) beskriver att kommuni-

kation är en slags överföring av information och kunskap, något som intresse-

rade Piaget, då han var intresserad av hur människor får kunskap, och började 

med att undersöka hur barn tar till sig kunskap. Piaget fokuserade på barnens 

handlingar kopplat till deras mognad. Detta beskriver också Säljö (2000) då 

han lyfter att Piaget la fokus på barnens tankar, han ville åt barnens föreställ-

ningar i deras egna världar. Piagets teorier om lärande och utveckling går inte 

att överskatta, menar Säljö (2000).  Sträng (2013) lyfter i sin avhandling att det 

var Piagets teoribildningar som dominerade forskning som handlar om barns 

lärande i naturvetenskap från 1980-talet, dock har teori om kunskap kopplat 

till olika stadier i barnens utveckling har med åren gradvist påverkat oss mindre 

i vårt sätt att se på lärande. Istället så har Vygotskijs synsätt på det sociokultu-

rella perspektivet tagit sig allt mer plats. Vygotskij lyfter det sociala samspelets 

betydelse för barns utveckling (Nilholm, 2016). Vygotskij har studerat hur 

barn förstår vetenskapliga begrepp och han beskriver något som han kallar för 

pseudobegrepp, där han menar att begrepp kopplat till naturvetenskap formas 

hos barnet i olika steg. Barnen behöver först få en känsla för begreppen genom 

att höra eller uppleva dem, för att sedan kunna få en relation till dem. Efter 

detta så skapar sig barnen en bild av begreppet med hjälp av sin egen relation 

till det tillsammans med den beskrivning begreppet har av samhället. 

(Vygotskij, 2001). Vygotskij ställer sig frågande till kopplingarna mellan ve-

tenskapliga och vardagliga begrepp och han menar att barnens vardagsbegrepp 

utvecklas tillsammans med det som de upplever och kommer i kontakt med, 

och en medvetenhet utvecklas med hjälp av den vuxnes erfarenheter och för-

klaringar. Begrepp kopplat till naturvetenskap kräver en del kunskap för att 

kunna skapa relationer och sammanhang kring dem. Larsson (2016) beskriver 

att naturvetenskapliga begrepp inte är något som används ofta i det vardagliga 

språket utan de är teoretiskt kopplade till fenomen, men genom att man jobbar 

med barnen och ger sammanhang till begrepp och begreppsuppfattningen så 

utvecklar man också barnens förmåga till tänkande, förmåga att se relationer 

kopplat till fenomen och kunna göra förenklingar som är begripliga. Säljö 

(2000) beskriver kunskaper och färdigheter som ett resultat av att vara delaktig 

i ett samhälle och genom interaktion och samspel med andra kunna utvecklas. 

De kommunikativa och samspelande processerna blir av stor betydelse i läran-

det, genom att höra, se och uppleva så underlätta det också möjligheten att 

kunna föreställa sig världen på olika sätt. 

Jag tror att det sociokulturella perspektivet är viktigt för min studie för jag 

tror på att sociala sammanhang och kommunikation skapar goda förutsätt-

ningar för lärandet. Att när man besitter kunskap eller vinner ny kunskap och 

gör den till sig egen och genom att dela en intersubjektivitet med andra, så har 

man också goda förutsättningar att förmedla detta till andra. Att man utvecklas 
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tillsammans i strävan efter att nå sin proximala utveckling zon, tillsammans 

med pedagoger och andra barn.  
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4 METOD 

4.1 Metodval 
 

I min studie är syftet att studera samspelets betydelse för lärandet hos barnen. 

För att kunna studera samspelet behövde jag vara på plats, befinna mig i den 

miljö där samspelet sker, alltså på förskolan, därav beslutet att utföra en obser-

vation. Studien skulle också gynnas av information om hur pedagogerna arbe-

tar, hur barngruppen ser ut och vad pedagogerna på förskolan ansåg som vill-

kor för lärande, i och med det valde jag att också använda mig av en öppen 

intervju som metodval för att kunna komplettera observationen. Christoffersen 

och Johannesen (2015) beskriver att en kvalitativ intervju kan vara en möjlig-

het att fylla ut det som inte har kunnat observerats, men är viktigt att ha med 

sig inför observationen, vilket rimmar väl med metodvalen som valts i min 

studie. Observationens karaktär var icke-deltagande (Bryman, 2008), men jag 

var ändå synlig för barnen hela tiden. Observation beskrivs som en bra metod 

om man vill ha direkt information om fältet, kontexten och/eller samspelet och 

interaktionen, när samspelet ska observeras mellan pedagogerna och barnen så 

behövs det först ta hänsyn till de fem centrala begreppen som är bundna till 

metoden (Christoffersen och Johannessen 2015). 

Observatören, som är forskaren som utför observationen och i min studie 

är det jag som är observatören. Observation, att observera i forskningssyfte är 

att vara specifik och systematisk när man väljer att observera. Observationen 

ska också ge ett data eller dokumentationsresultat. I min studie observerades 

samspelets betydelse under en lärarstyrd aktivitet, det var förskolläraren som 

hade planerat och utförde aktiviteten, men tillsammans med barnen. Resultaten 

av studien skulle gynnas av att fokusera på vissa kategorier som blev skapade 

innan observationstillfället, kategorierna valdes utifrån att de passade bra för 

att svara på studiens frågeställningar. Fältet, det är det som är fokuset/fenome-

net som man vill observera, och i min studie är det samspelet mellan pedagog 

och barn som observeras. Kontext/miljö, det är här som observationen genom-

förs. Min observation utfördes på förskolan, i ett rum tillsammans med 6 barn 

och förskolläraren. Analysenheten, dessa enheter är det som observeras. En-

heterna kan vara: individerna, handlingarna, åsikterna eller händelser. De ana-

lysenheter som analyserades är barnen och förskollärarens handlingar under 

aktivitetens gång, hur de samspelar med varandra, verbalt och icke verbalt och 

hur förskolläraren tolkar och känner av barnens intuitioner och vad det leder 

till. 

 

4.2 Urval och förskolans kontext 
 

Gruppen som observerades var en mindre grupp där det var barn av olika kön 

i åldrarna mellan 4 - 6 år. Studiens resultat gynnas, enligt mig, av att aktiviteten 

utförs med en förskollärare som jobbat i förskolan ett tag, alltså inte någon som 

är nyexaminerad, för att jag var intresserad av att fråga om denne upplevt att 

man jobbat annorlunda kring fysik innan det tillkom i läroplanen. 
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På förskolan studien genomfördes fanns tre olika avdelningar. Personalen på 

avdelningarna jobbade tillsammans från öppning fram till 7.30 på morgonen 

och efter 16 till stängning på eftermiddagen. Förskolan låg i ett mindre sam-

hälle i Mellan-Sverige och det var stor mångfald hos barnen, ekonomiskt, so-

cialt och kulturellt. Lokalerna var inte optimala ansåg förskolläraren, men de 

har anpassat mycket efter barngruppen, och ändrar mycket med hjälp av att 

göra rum i rummen, beroende på hur barngruppen förändras. De försöker alltid 

att ha barnens intresse som utgångspunkt till de olika teman och aktiviteter som 

utförs på förskolan. Pedagogerna som fanns på avdelningen hade specifika om-

råden som de jobbar med under olika lång tid, beroende på barnens intresse. 

Just nu var områdena drama, skapande och naturvetenskap.  

4.3 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver observation som förenad med en hel del 

etiska överväganden och när man träder in i förskolan som student, så är det 

viktigt att man resonerar kring de olika etiska aspekterna som detta medför. 

Löfdahl (2014) lyfter att när man som student kommer att studera i förskolans 

kontext och befinna sig bland många barn måste vårdnadshavarna ha godkänt 

detta, för att materialet sedan ska kunna användas i studien. Vårdnadshavarnas 

godkännande fick jag genom att skicka ett samtyckesbrev till förskolan, peda-

gogerna delade ut breven till vårdnadshavarna och sedan samlades de in och 

gavs till mig när jag kom till förskolan. För att studien ska kunna få ett använd-

bart resultat så är informationen till vårdnadshavarna väldigt viktig att få fram, 

den ska vara tydlig så att vårdnadshavarna vet vad som kommer ske, och vad 

det är som de skriver under på. Bryman (2008) beskriver det som informat-

ionskravet och det berör alla som kommer ingå i studien, författaren betonar 

att de grundläggande etiska frågorna handlar om frivillighet, integritet, konfi-

dentialitet och anonymitet, vilket också stärks i Vetenskapsrådet (2011). Löf-

dahl (2014) beskriver att det datamaterial som samlas in behöver sparas, detta 

gjordes på en dator som bara jag hade tillgång till och som inte var kopplat till 

något moln. Datamaterialet bestod av olika uppgifter om förskolan, barnen och 

pedagogerna och det var viktigt att hantera dessa uppgifter enligt konfidentia-

litetskravet, vilket kunde garanteras då ingen annan kunde ta del av uppgif-

terna. För att kunna använda det insamlade datamaterialet så behövdes det 

också ta hänsyn till nyttjande kravet (Bryman 2008), även detta garanteras då 

jag bara använder datamaterialet till studiens syfte, och när arbetet blir godkänt 

av examinator kommer datamaterialet förstöras. 

Under studiens gång har jag behövt ställa min egen etik i relation till forsk-

ningsetiska frågor och Löfdahl (2014) menar att det är i zonen mellan forsk-

ningsetik och studentens etik som svåra dilemman kan uppstå. Författaren lyf-

ter att etiska frågor alltid måste belysas och granskas, då varje situation behövs 

räknas som speciell utifrån vilka som deltar. Under studiens gång uppstod det 

ett etiskt dilemma, under aktivitetens utförande (se under rubrik 5.4) då förs-

kollärarens beskrivning av begreppet friktion under aktiviteten blev förvir-

rande. Beskrivningen kopplades till begreppet felaktigt och detta kan upplevas 

som begreppsförvirrande för barnen. Den felaktiga beskrivningen och dess be-

tydelse för min studie har diskuterats och jag anser att det är viktigt att lyfta att 
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begreppet beskrivs fel då det kan påverka hur barnen upplever fenomenet frikt-

ion, men jag anser att detta inte påverkat mitt resultat så pass mycket att det 

blir ett problem. Att det uppstår sådana situationer kan ha många olika faktorer, 

det kan handla om tidsbrist, att man börjar tappa barnens fokus och behöver 

driva aktiviteten snabbare framåt eller att förskolläraren själv upplever feno-

menet som svårt. I studiens fall tror jag denna situation uppstod då förskollä-

raren upplevde att barnen tappade fokus. 

 

4.4 Genomförandet 
 

Det var först svårt att få tag på en förskola där de ansåg att de arbetade med 

fysikaliska fenomen, men med hjälp av mina studiekamrater från universitetet 

och deras erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, där de varit 

i förskolor som arbetar med fysikaliska fenomen så fick jag tillslut några alter-

nativ på förskolor att kontakta. Kontakten med den valda förskolan gjordes via 

telefon där vi pratade om syftet med min studie och hur observationen skulle 

genomföras och de berättade vad som skulle fungera för dem. Vi pratade också 

om hur vi skulle nå ut till vårdnadshavarna så snabbt som möjligt och kom 

fram till att jag skulle maila samtyckesbrevet (bilaga 1) till förskolläraren och 

hon skulle dela ut och samla in så att allt var klart tills jag kom. Vårdnadsha-

varna var snabba på att svara på samtyckesbrevet och förskolläraren valde se-

dan ut några av de barn som fått samtycke att vara med.  

Dagen innan jag besökte förskolan så förberedde jag med att tänka igenom 

olika kategorier som jag var intresserad av, kopplat till samspel och provade 

att genomföra en videoinspelning för att kunna avgöra om bild och ljudupp-

tagning var av acceptabel kvalité. När jag kom till förskolan på morgonen så 

hade barnen avslutat sin frukost och var på väg till olika aktiviteter. Jag blev 

genom förskolläraren presenterad för de andra pedagogerna på avdelningen 

och efter det satte jag mig med förskolläraren lite avskilt och genomförde den 

öppna intervjun, där jag förberett några frågor som jag tog upp, och sedan fort-

satte ett samtal oss i mellan tills vi båda kände att vi var klara. Förskolläraren 

samlade de barn som skulle vara med på aktiviteten, barngruppen bestod av 6 

barn i åldrarna 4 – 6 år. Jag placerade mig på golvet i ett av hörnen och förs-

kolläraren förklarade för barnen vad som skulle ske och vad min roll var i ak-

tiviteten. Barnen köpte konceptet med en gång och de verkade väldigt sugna 

på att börja med sin aktivitet och förskolläraren började sin planerade aktivitet. 

Aktiviteten filmades och samtidigt fördes anteckningar på intressanta iaktta-

gelser.   

4.5 Analysmetod 
 

Efter att datamaterialet var insamlat så började processen att analysera materi-

alet. Processen började med att gå igenom videoinspelningarna och anteck-

ningarna och transkriberar detta för hand. Mycket tid åtgår till att läsa igenom 

transkriberingen samtidigt som jämförelse sker med inspelningarna och an-

teckningarna från observationstillfället. Fejes & Thornberg (2016) beskriver 
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olika steg man kan ta för att hantera datamaterialet mer generellt. De steg som 

passade min analys var: Koncentrering, där jag valt att koncentrera mig på det 

datamaterial jag anser varit mest betydelsefull för min studie. Kategorisering, 

där jag kategoriserat datamaterialet vilket visar sig i analys/resultat delen, där 

en tabell på kategorierna finns, tillsammans med resultat från observationen.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Jag valde att skapa kategorier innan jag observerade. Kategorier som skulle 

vara till hjälp för att besvara mina frågeställningar. Kategorierna tar upp be-

nämning av begrepp av förskolläraren och av barnen. De tar även upp frekven-

sen av samspel och bekräftelse från förskollärarens sida. Frekvensen i katego-

rierna sätter jag sedan i relation till resultatet av min analys. 

 

Tabell 1: 

 

Beskrivs feno-

menet med rätt 

begrepp av peda-

gogen 

Beskrivs feno-

menet med rätt 

begrepp av bar-

nen 

Upprepar och be-

kräftar pedago-

gen barnet när de 

visar på förstå-

else 

Ställer pedago-

gen följdfrågor 

så barnen kan ut-

veckla sina tan-

kar 

14 ggr 3 ggr 10 ggr 1 ggr 

 

5.1 Öppen intervju med Sara 
 

Förskolläraren som jag träffade heter Sara, hon berättade under den öppna in-

tervjun att de ständigt har ett pågående samarbete mellan avdelningarna även 

fast man oftast tar sig till sin avdelning och bedriver egen verksamhet med sina 

barn. Naturvetenskap är något som de ofta arbetar med då pedagogerna upplevt 

att barnen har ett stort intresse för de olika ämnena som finns inom naturveten-

skap. Barnen var inte låsta till någon uppdelad grupp inom sin avdelning, utan 

det är deras lust och intresse som styr vilken aktivitet som de ska delta i. Akti-

viteterna är bestämda i förväg och barnen får utifrån det välja. Sara berättade 

om hur de aldrig delade in dem åldershomogent, utan att varje aktivitets utfor-

mande valdes utifrån vart barnen befann sig i utvecklingen och mognad. De 

försökte anpassa efter varje individs behov, så gott de kunde och just nu job-

bade naturveteskapsgruppen med friktion.  Jag frågade Sara hur de brukar ar-

beta för att nå de olika strävansmålen som finns i förskolans läroplan och Sara 

beskriver hur de brukar arbeta utifrån filosofin att barnen lär sig tillsammans 

och av varandra. Sara förtydligar att det är viktigt för pedagogerna att man 

jobbar som medforskare med barnen, detta gör de för att pedagogerna kan vara 

med att utmana, stimulera och göra olika processer tydliga. Hon förklarar att 

hon, tillsammans med sina kollegor tror på att man lär bäst i sociala samman-

hang där man arbetar med hela kroppen som verktyg. Just för att alla individer 

lär olika och tar till sig kunskap på olika vis. De arbetar länge med samma 

ämne, fast på många sätt, de repeterar mycket och återkopplar ofta till det de 

gjort tidigare. Detta för att de tror att barnen lättare ska ta till sig kunskapen då. 

Just friktion har de arbetat med ett tag och de har varit ute mycket och använt 

pulkabacken som finns på gården. Barnen har fått prova att åka nerför på olika 

vis och olika underlag. Sara beskriver att detta gjordes nästan varje gång bar-

nen var ute på gården och lekte, med och utan styrning från pedagogerna. Sara 

betonar också att hon tror på att det ska vara en fördel att låta barnen få prova 



Sniglar har mycket friktion fröken!                                                                            Sofia Strømnes 

17 

 

och undersöka ett fenomen på många olika vis. Detta är något som också Lar-

sson (2016) och Pramling och Pramling Samuelsson (2001) beskriver ovan i 

kunskapsöversikten. 

5.2 Tiggy Testar 
 

Sara börjar aktiviteten med att ta upp sin lärplatta och de tittar på Tiggy testar: 

Prylracet (2012). Tiggy testar är en serie från UR skola där man på ett lekfullt 

sätt tar upp olika fenomen och experimenterar.  Detta var en film som de hade 

sett tidigare och den handlar om fenomenet friktion. Precis som Sara beskrivit 

i samtalet vi hade innan aktiviteten så tror pedagogerna på att upprepning sti-

mulerar lärandet, därför valde hon att de skulle se på filmen igen. Tiggy är en 

tiger som tillsammans med sin kompis Beppe experimenterar inom olika na-

turvetenskapliga områden och just i denna filmen undersöker Tiggy fenomenet 

friktion. Tiggy och Beppe bygger ett lutande plan av en bräda och sedan an-

vänder de olika föremål som ska köra race mot varandra. Under tiden pratar 

Tiggy och Beppe om varför vissa föremål är snabbare än andra och de lyfter 

och beskriver begreppet friktion ofta under experimentet. Tiggy och Beppe 

lyfter begreppet friktion tillsammans med om saker åker snabbt eller långsamt 

nerför brädan. Åker de långsamt så beskrivs det som mycket friktion, att det är 

något som hakar fast sig mot något annat. När det är lite friktion beskriver 

Beppe och Tiggy detta som att det inte vill haka fast sig mot något annat. 

Sara pausar filmen när Tiggy ska testa om isbiten eller klossen vinner racet och 

frågar om de minns vad som vann. 

 

Maja – Jag tror att isbiten vinner. 

Gustav – Jag med, den är halkig 

Stina – Jag tror klossen. 

Sara tittar på Maja & Gustav. – Ni tror isbiten, vi får se. 

 

Efter att Maja, Gustav och Stina svarat Sara, så är det bara Maja och Gustav, 

Sara uppmärksammar. Stina har en annan förutsägelse, som Sara inte vill be-

kräfta, antagligen för att denna förutsägelse ger ett felaktigt svar. Sara skulle 

kunna fånga detta tillfälle till att ta upp olika förutsägelser och även låta Stina 

motivera varför hon tror på klossen.  

 

Filmen fortsätter och det visar sig att isbiten vinner. 

Sara vänder sig mot hela barngruppen. – Det blev isbiten, varför då? 

Gustav – För den är halkig och glider bra. 

Sara nickar mot Gustav och bekräftar med att säga – Precis, den har lite frikt-

ion. 

Kalle – då åker den fort 

 

När Gustav och Maja gissar på isbiten så tolkar jag det som att de utgår från 

erfarenheten från pulkabacken, de vet att det går fort när det är halkigt och det 

har förmodligen varit is på olika ställen i pulkabacken, där de upplevt med 

kroppen att det varit halkigt. Kalle visar också på förståelse av att friktion på-

verkar hastighet, på samma vis som Gustav och Maja. Att förståelsen för 
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friktion är kopplat till erfarenhet menar också Larsson (2016), att undervisning 

blir mer gynnsam när den sätts i relation till barnens lek, erfarenheter och kre-

ativitet. Att få uppleva med kropp och sinne, ger barnen en bank av erfaren-

heter 

Molly och Minna är ganska passiva verbalt under filmvisningen då de andra 

barnen, som också är äldre driver på aktiviteten framåt i ganska snabb takt, 

tillsammans med Sara, genom att kommunicera med varandra. Samtidigt så är 

det tydligt att Molly och Minna är delaktiga i aktiviteten då de med deras 

kroppsspråk och blickar visar på att de hänger med i den interaktion som sker. 

I det här momentet inspireras och lär barnen av varandra tillsammans med Sara 

och tar in den kunskap som kompisarna delar med sig av. Larsson (2013) lyfter 

Vygotskijs teori om den proximla utvecklingszonen, att barnen inspireras och 

lär av varandra, genom att studera varandra och kommunicera. 

 

5.3 Göra eget prylrace. 
 

Förskolläraren frågar barnen om de ska göra ett eget prylrace och ber de hämta 

material att testa. Maja, Gustav, Stina och Minna springer iväg och hämtar 

material. Sara ber då Kalle och Molly om hjälp med att bygga banan. Molly 

pekar på en bräda som finns i rummet och sedan mot fönsterbrädan. De hjälps 

åt att bygga ett lutande plan, som de sett att de använt i filmen. När de andra 

barnen kommer tillbaka så är det dags att släppa deras valda material på det 

lutande planet. 

Sara frågar Stina och Maja vad de har för material.  

 

Stina – Jag har en tung sten 

Maja – Jag valde klossen för den har mindre friktion 

Sara – Berätta för de andra vad du menar med det? 

Maja – Den sitter inte fast så mycket utan den går snabbare. För den som har 

mest friktion går långsamt. 

Sara bekräftar Maja genom att titta på Maja och le och sen svarar hon – Det 

har du rätt i, mest friktion går saktare, det blir mer motstånd, och minst friktion 

går snabbt. 

 

Samtidigt som Maja beskriver klossen så känner hon på den och stryker på 

klossens undersida. Det är också den sidan som hon lägger mot plankan. Maja 

visar här en förståelse för att det är två materials ytor som kommer mötas och 

att detta i sin tur kommer skapa friktion, som är avgörande för hur mycket 

motstånd som bildas. Ett viktigt ögonblick i denna situation är när förskollära-

ren ber Maja beskriva för de andra vad hon menar med mindre friktion, förs-

kolläraren stärker då Maja i att hon har kunskap om något och bjuder in de 

andra barnen till att ta del av den kunskapen.  Detta är något som Larsson 

(2016) beskriver ovan i kunskapsöversikten. Hon lyfter det sociala samspelet 

som fördelaktigt, att man låter barnen bli ett kunskapskollektiv tillsammans, 

vilket i sin tur ger positiva effekter i lärandeprocessen. Även Hansson m.fl. 

(2014) beskriver i kunskapsöversikten att viktiga ögonblick i lärandeprocessen 

är när förskolläraren uppmärksammar barnens egna förklaringar av fenomen 
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och ger dem plats att få förklara detta. Efter att de utfört racet så avslutar förs-

kolläraren aktiviteten och påbörjar en annan, där barnen ska få känna på hur 

det är att vara friktion.  

5.4 Att förstå friktion med kroppen. 
 

Sara ställer barnen mot en vägg och uppgiften är att de ska ta sig till den andra 

väggen, men de har olika friktion. Barnen var mycket fokuserade och lyssnade 

noga på instruktioner från Sara. Barnen får gå en och en. Sara har med aktivi-

teten avsikt att förstärka barnens upplevelse att friktion är förknippat med mot-

stånd av motrörelse. Sara vill att de gestaltar att gå långsamt mot en vägg och 

att det beror på mycket friktion, något som bromsar dem. När hon sedan vill 

att de ska gestalta att gå snabbt så beskriver hon det som att de inte har något 

motstånd, alltså att det går snabbt. Dock kan detta bli problematiskt för att det 

går inte alltid att applicera detta tankesätt kopplat till friktion. Saras avsikt är 

att barnen ska få uppleva med hela kroppen och så som det beskrivs av Thulin 

(2006), Elm (2008) och Hellden m.fl. (2015) ovan i kunskapsöversikten så är 

det inte ovanligt att man sätter olika ting och fenomen i relation till barnens 

erfarenheter och att man till och med kan sätta mänskliga egenskaper på olika 

ting och fenomen. Detta tolkar jag att Sara eftersträvar i aktiviteten som barnen 

ska utföra, då hon vet att barnen har erfarit både att vara långsam och snabb 

kopplat till materials ytor mot varandra. 

 

Sara – Har ni mycket friktion så går det långsamt mot väggen, det ska kännas 

som det bromsar upp er. Testa hur det är att vara långsam. 

 

Några barn testar detta och sedan backar de tillbaka. 

 

Molly springer och då säger Maja – fröken, Molly har lite friktion nu, vi skulle 

ju ha mycket.  

 

Ännu en gång visar Maja på sin uppfattning för friktion och använder sin upp-

fattning om begreppet kopplat till sammanhanget. I detta fall så svarar inte Sara 

Maja utan går vidare i aktiviteten. Maja som under hela aktiviteten varit 

mycket aktiv blir då tyst. Jag märker också att Maja inte alls är lika drivande i 

aktiviteten som hon varit när hon blivit bekräftad tidigare. Hon tar en passiv 

roll under resten av aktivitetens gång och här blir det tydligt att det inte sker 

något samspel mellan Sara och Maja. Jag funderar då på om detta påverkar det 

vidare lärandet.      

Maja visar på att hon har kunskap om friktion och hur detta fenomen kan 

påverka och spela roll i olika sammanhang, Maja visar sig också ha en god 

förmåga att lyssna på instruktioner och kanske är det därför hon pekar ut när 

Molly inte gör det. Det kanske är just Majas förmåga att visa på och förklara 

hur hon tänker och vilka idéer hon har som hjälper de andra barnen vidare i 

sina lärprocesser, att det viktiga samspelet sker mellan barn-pedagog men 

också mellan barn-barn. 

 

Sara – Har ni lite friktion så går det snabbt, prova! 
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Här blir betydelsen av Saras formulering viktig. Saras uttalande kan kopplas 

till att allt som har lite friktion går snabbt, något som jag tagit upp under rubri-

ken: Etiska dilemman, ovan. En felaktig beskrivning av ett begrepp kan bli 

förvirrande för barnen, friktion är en väsentlig del för att kunna uppnå en has-

tighet framåt i många fall, vilket också behöver beskrivas för barnen. 

Efter aktiviteten så ska barnen gå ut och jag följer med dem ut i hallen. De 

ska sätta på sig regnkläder för det har regnat ute. En annan pedagog frågar den 

stora barngruppen som befinner sig i hallen vad de brukar kunna se för djur ute 

på gården när det har regnat. Då svarar ett barn som inte varit med på aktivite-

ten att det brukar komma fram sniglar. Då säger Maja högt i hallen till alla 

 

 – Sniglar har mycket friktion fröken. 

 

Maja har i detta läge tagit med sig sin uppfattning om friktion och satt det i ett 

annat sammanhang, som stämmer överens med hur de fått erfara och uppleva 

friktion under de olika lärande tillfällena de haft tillsammans med pedago-

gerna. Det är oklart om Maja drar denna slutsats om att sniglars friktion är 

kopplat till om hon menar att de är långsamma eller om de är slemmig. Här ges 

ett tillfälle till att bekräfta Maja och be henne att förklara ytterligare vad hon 

menar. Genom att låta barnen förklara utförligare och diskutera olika förutsä-

gelser så får man också mycket material för dokumentation, vilket i sin tur 

leder till att man kan planera verksamheten vidare, och framåt i undervisnings-

syftet. 

 

 

5.5 Ur den vuxnes perspektiv 
 

I den aktivitet som Sara hade planerat tillsammans med barnen så var hennes 

avsikt att de skulle få möta fenomenet friktion på olika vis, genom att först se 

och lyssna på hur Tiggy beskriver friktion, sedan få resonera och testa på själva 

med eget valt material. Här lämnades mycket utrymme för barnen att själva 

resonera och diskutera tillsammans med varandra och Sara om hur vad och 

varför vissa föremål är snabbare ner för plankan och varför andra föremål är 

långsammare. Att barnen också skapat en förståelse för lutningens betydelse i 

detta steget är tydligt, de vet att plankan måste luta nedåt för att föremålen ska 

kunna förflytta sig i racet. Sara tar en mer passiv roll här och låter barnen få 

styra lite i aktiviteten.  

Det blir tydligt att barnen gärna använder ord som långsam eller snabb, 

kopplat till om föremålen har mycket eller lite friktion. Det är något som dis-

kuteras med Sara när aktiviteten är slut och hon kopplar det till när de jobbat 

med friktion i pulkabacken tidigare under året, där de upplevt att de åkt lång-

samt eller snabbt ner för backen beroende på vad de åkt på. De har alltså redan 

en uppfattning om friktionens betydelse och hur det påverkar olika moment 

när de kliver in i aktiviteten. I den nya aktiviteten sätts deras tidigare upplevel-

ser i nytt sammanhang, som Larsson (2016) beskriver i sin avhandling, att 

undervisning blir mer gynnsam när den sätts i relation till barnens lek, 
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erfarenheter och kreativitet. Barnen formar alltså egna begrepp och uppfatt-

ningar kopplat till friktion. Detta är också tydligt i min tabell, då man ser att 

barnen bara använder rätt begrepp, friktion, tre gånger under aktivitetens gång.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen så kommer studiens resultat att diskuteras utifrån olika 

underrubriker. Resultatet kommer också jämföras med den tidigare forskning 

jag tagit upp ovan. 

Syftet med studie var att undersöka vilken betydelse som interaktion och 

samspel, mellan barnet och pedagogen, har för utvecklingen av barnets lärande 

om friktion. Studien har genomförts utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

6.1.1 Barnens tankar om friktion. 

Utifrån studiens resultat så blir det synligt att barnens tankar om friktion är 

kopplat till deras tidigare erfarenheter, där de åkt nedför en backe med olika 

underlag, så som is, snö och gräs. De har upplevt att något går fort eller lång-

samt kopplat till begreppen mycket och lite friktion. Detta har barnen också 

fått uppleva genom att se filmen om Tiggy och Beppe, där de pratar om friktion 

kopplat till prylracet.  

Maja visar på kunskap om att friktion har med motstånd att göra. Hon sti-

muleras av samspelet med förskolläraren och detta syns i ett senare skede då 

hon beskriver att det som inte sitter fast så mycket har lite friktion, och vid ett 

senare tillfälle, när de befinner sig i hallen så beskriver Maja att en snigel har 

mycket friktion. I detta fall är det lätt att anta att Maja uppfattar att en snigel 

har mycket friktion då den sitter fast mot sitt underlag. Maja beskriver en va-

riation av fenomenet, som hon sedan kopplar till andra sammanhang. Maja vi-

sar på att hon har fått en förståelse för ett fysikaliskt fenomen, som kan sättas 

i andra sammanhang. Även Kalle och Gustav visar förståelse för att friktion är 

kopplat till något som kan glida snabbt och är halkigt, som beskrivs i prylracet 

ovan. Hur Maja, Kalle och Gustav erövrat denna kunskap rimmar väl med de 

strävansmål och arbetssätt som beskrivs av Skolverket (2016) och som Utbild-

ningsdepartementet (2010) beskriver som viktigt, att barnen ska få möjlighet 

till att utforska och experimentera själva. Det är tydligt att barnens lärande och 

tankar om friktion är mycket hämtat från tidigare erfarenheter, vilket stärks av 

både Larsson (2016) och Elm (2008), som beskriver att just erfarenheter är 

gynnsamt för lärandet. 

Även om inte Molly och Minna är så aktiva verbalt i aktiviteterna som ut-

förs så gör studiens resultat det tydligt att de ändå blir motiverade och nyfikna 

att stanna kvar i aktiviteten, och med blickar och kroppsspråk så delar de en 

intersubjektivitet med de andra. Klaar och Öhman (2012) påvisar i sin artikel 

att barn också kan visa på en begreppsförståelse genom att uppleva det kropps-

ligt och genom att dela upplevelsen med andra. Molly och Minna delar upp-

märksamheten med de andra barnen och samspelar kroppsligt. Alltså blir be-

greppet friktion och barnens begreppsförståelse intressant ur fler perspektiv, 

det verbala och det icke verbala. Sara tillsammans med de mer verbala barnen 

stimulerar Molly och Minnas kognitiva och sociala processer, vilket är förut-

sättningar för att också kunna utvecklas i sitt lärande. Detta stärks av Jonsson 
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& Pramling Samuelsson (2017) och Sherida m.fl. (2015), där de beskriver de-

lad kommunikation och samspel som viktiga för lärandeprocessen. 

6.1.2 Pedagogens stöttning av lärandet. 

Sara planerar en aktivitet med syftet att barnen ska få uppleva begreppet frikt-

ion, både verbalt och kroppsligt. Sara har ett syfte med aktiviteten och den är 

tänkt som en del i undervisningen av begreppet friktion. Just att undervisa i 

förskolan styrks av Skollagen (2010:800) och av Jonsson och Pramling Samu-

elsson (2017) som menar att undervisning har kommit för att stanna i försko-

lans sammanhang. Genom att dela in aktiviteten i olika delar, där friktion upp-

levs på olika vis, och med de barn som visat intresse för att arbeta naturveten-

skapligt så arbetar hon på det vis som Veteskapsrådet (2008) och Thulin (2006) 

beskriver som Educare-konceptet, hon iscensätter en aktivitet där hon kan 

kombinera omsorg, lek och undervisning, för att ge de bästa förutsättningarna 

för lärandeprocessen. Även möjligheten till verbal och icke verbal kommuni-

kation öppnar Sara upp för i denna aktivitet, som rimmar bra med det som 

Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) beskriver som ett gott innehåll till 

undervisningen. Det är också tydligt i ett senare skede av aktiviteten att Sara 

upplever att hon fått de svar hon velat ha, då jag upplever att hon inte bemöter 

och samspelar med barnen på samma vis, utan vill gå vidare, vilket stämmer 

överens med vad Elm (2008) också sett i sin studie, att pedagogerna satt ett 

stopp för samspelet, när de känner sig nöjda med svaren. 

När Sara iscensätter prylracet med det lutande planet och olika föremål som 

ska tävla ner för brädan så är hon korrekt i sitt sätt att benämna begreppet frikt-

ion. Dock så blir detta lite förvirrat i aktiviteten där de skulle få känna på att 

vara friktion, när de skulle ha mycket eller lite friktion själva. Här uppstår en 

begreppsförvirring, och detta kan ha sin utgångspunkt i att Sara själv inte är 

helt säker på begreppet, något som också Elm (2008) sett i sin studie, att peda-

goger ofta väljer att bemöta barnen nära deras egna erfarenheter, som i detta 

fallet handlade om att vara snabba eller långsamma, för att beskriva begrepp 

de själva är osäkra på. Det är ändå viktigt att tolkningen av begreppet friktion 

inte förvirrar barnen, vilket är något som också Thulin (2006) och Helldén m.fl. 

(2015) beskriver. 

Aktiviteten som Sara iscensatt motsvarar de strävansmål som finns (Skol-

verket, 2016), där det beskrivs hur förskolan ska sträva efter att varje barn ut-

vecklar sin förståelse för naturvetenskap, och de strategier som Skolverket 

(2015) tagit fram, att bland annat utmana barnen utifrån deras egna erfaren-

heter och intressen och att hitta likheter och skillnader och generalisera sina 

kunskaper i liknande situationer, för att på ett didaktiskt sätt arbeta för att också 

uppnå strävansmålen som är satta för förskolan.  

 

 

6.1.3 Metoddiskussion 

I mitt val av metod så valde jag att observera, i observationen använde jag mig 

av videoinspelning, och papper och penna, så jag kunde dokumentera samtidigt 

som jag lät kameran rulla. Jag känner att det var ett bra metodval för min studie 
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då jag har kunnat gå tillbaka och titta på inspelningarna fler gånger under tran-

skriberings processen, samtidigt som jag jämförde det med vad jag dokumen-

terat på pappret. Det var positivt att kunna fokusera på olika delar av materialet 

vid olika tillfällen, att ena dagen kunna fokusera på kroppsspråket och andra 

dagen på det verbala språket, att få syn på hur barnen agerade samtidigt som 

de valde material eller utförde vissa moment, det underlättade för min resultat-

analys. Hade jag inte använt mig av videoinspelning så hade det varit svårt att 

besvara mina frågeställningar med bara det materialet jag fått när jag skrivit. 

Jag hade haft svårt att studera samspelet och den delade uppmärksamheten som 

skedde under observationstillfället, det hade också varit svårt att hinna med att 

få med sig allt som sker genom att bara anteckna. Jag valde också att använda 

mig av en öppen intervju med förskolläraren innan jag utförde observationen, 

vilket hjälpte mig i att få en förståelse för vad det var jag gick in i för samman-

hang. Jag kände att det var skönt att ha haft denna intervju med förskolläraren, 

men det kan också ha påverkat mig genom att jag redan fått en bild av vad som 

förväntades att ske, och att detta sedan kunde påverka hur jag såg på resultatet.  

 

6.2 Validitet och reliabilitet 
 

Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) beskriver validiteten som ett sätt att se hur 

väl studien motsvarar med det som var studiens syfte och frågeställning. Vali-

diteten på en studie blir alltså hög om den verkligen svarar på frågan. Man 

brukar kunna mäta detta genom att pröva validiteten med hjälp av två olika 

mätningar, kriterievaliditet och begreppsvaliditet. Man kan beskriva validitet 

enkelt genom att säga att den beskriver vad som mäts. Reliabilitet är något som 

skildrar hur någonting mäts. Hur väl data har undersökts och analyserats och 

vilka metoder som använts. En studie kan ha hög reliabilitet men sakna hög 

validitet, men aldrig beskrivas tvärtom. För att få en hög validitet i min studie 

så har jag använt mig av inspelat material och observation, där det tydligt fram-

går att det är barnens och förskollärarens tankar och perspektiv som blir data-

material till studien, och inte min uppfattning. Jag anser att validiteten på min 

studie kan betraktas som hög, då jag anser att resultatet besvarar mina fråge-

ställningar. Det som jag ville undersöka har blivit undersökt. Dock är ju detta 

resultat enbart kopplat till den förskola jag befann mig på och de barn som 

befann sig i aktiviteten. Eftersom jag bara var på en förskola och bara hade ett 

observationstillfälle så kan man anta att reliabiliteten inte är så hög. Dock så 

har jag genom videoinspelning fått ett verkligt datamaterial. Det som filmades 

är ju det som skett. Så med det perspektivet så kan man anta att man kan se på 

reliabiliteten som hög. 

 

6.3 Vad hade kunnat gjorts annorlunda? 
 

När jag funderar på hur jag skulle gjort studien annorlunda så är de tankarna 

mycket kopplat till tiden som vi hade på oss. Jag hade önskat att det fanns mer 

tid. Jag hade fortfarande valt att använda mig av videoobservation, tillsammans 
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med öppen intervju. Att dokumentera med papper och penna under tiden jag 

observerade har också varit till hjälp. Jag skulle ha försökt att planerat in en 

eller två till observationer om jag skulle göra om studien. Det hade också varit 

intressant att besöka olika förskolor för att kunna få ett större datamaterial att 

analysera.  

  

6.4 Vidare forskning 
 

Mitt intresse ligger i samspelet som uppstår i lärandesituationerna, mellan bar-

nen och mellan barn och pedagog. Det hade varit intressant att studera vidare 

på hur samspelet påverkar undervisningen i naturvetenskapliga ämnen hos de 

minsta barnen. Att försöka studera det icke verbala samspelet mer ingående 

och hur de minsta barnen på förskolan sedan visar på sin förståelse för de olika 

naturvetenskapliga begreppen. Det hade varit intressant att se om pedagogerna 

jobbar mer med fria aktiviteter med de mindre barnen och försöker som Hans-

son, Löfgren och Pendrill (2014) beskriver att många förskollärare är duktiga 

på, att fånga tillfällen som ges. Eller blir det lätt att man ser det som att barnen 

leker bara, när de förmodligen ägnar sig åt att utforska något? Att det upplevs 

att de små barnen bara utför en lek istället för utforskande med vissa föremål 

är något som Larsson (2013) sett i sin studie. 
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7 BILAGOR 

7.1 Samtyckesbrev/blankett 
 

Hej! 

Mitt namn är Sofia Strömnes. Jag läser till förskollärare på Karlstad Universi-

tet. Är nu inne på termin 6 av 7 och ska påbörja skrivandet av mitt examensar-

bete.  

Jag har valt att skriva om samspelets betydelse i en fysikalisk kontext, alltså, 

hur påverkas barnens lärande och undervisningen av samspelet mellan peda-

gog och barn.  

Jag kommer att besöka era barns förskola under vecka 17 och ska observera 

ett undervisningstillfälle. För att genomföra undersökningen med så hög vali-

ditet som möjligt kommer jag behöva observera, filma och spela in ljud under 

undervisningstillfället. Men för att detta ska bli möjligt behöver jag er vård-

nadshavares samtycke till att era barn medverkar i detta.  

Jag kommer ta hänsyn till de grundläggande etiska principerna när det gäller 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Deltagandet är frivilligt 

och man kan hoppa av när man vill under processen.  

Uppgifter om alla deltagande kommer vara anonyma. Jag kommer aldrig 

skriva ut förskolans namn, namn på barnen eller något annat som kan leda till 

förskolans verksamhet. Min insamlade data kommer bara hanteras av mig och 

min handledare inte finnas tillgänglig för någon annan. Allt insamlat data-

material kommer raderas direkt efter att arbetet blivit klart. 

Eftersom jag ska genomföra observationen under vecka 17 så vore det bra om 

ni kan lämna in era underskrifter till er förskola senast fredag vecka 16. 

 

Tack på förhand. 

Om det uppstår några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig! 

Sofia Strömnes                                                                       Bild på mig 

073-xxxxxxx 

Sofiaseth88@hotmail.com                                                             

 

 

Vårdnadshavarnas medgivande 

 

 

             Ja, mitt barn får medverka/vara delaktig i undersökningen. 

 

            Nej, mitt barn får ej medverka/vara delaktig i undersökning. 

 

 

 

Barnets namn: 

 

……………………………………………….. 

 

mailto:Sofiaseth88@hotmail.com
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Vårdnadshavarnas underskrift:                                                  Datum:                                            

………………………………                                                   …………………… 

 

…………………………………                                       ……………………. 

 

  

 


