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Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge of children´s explo-

ration and conversing during an experiment consisting of mixing and separa-

ting. The study was conducted on the basis of an inductive and qualitative ap-

proach where semi-structured interviews were used as a method. A socio-cul-

tural perspective was used as it is the children´s exploration and conversing 

about a scientific content that is in focus. The collected data was analyzed with 

inspiration from a phenomenographic analysis model. 

The result shows that the children asked questions and made descriptions re-

garding the content of the experiment, but there were also questions that were 

not about the scientific content of the activity. The children compared the dif-

ferent processes mixing and separating with more everyday events and their 

conceptual use increased during the course of the experiment and this after they 

had been introduced to them. 

The conclusions show that the active role of the interviewer was crucial for the 

visibility of the scientific content of the activity. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om barns utforskande och sam-

talande under ett experiment bestående av att blanda och separera. Studien ge-

nomfördes utifrån en induktiv och kvalitativ ansats där semistrukturerade in-

tervjuer användes som metod. Ett sociokulturellt perspektiv användes då det är 

barnens utforskande och samtalande kring ett naturvetenskapligt innehåll som 

är i fokus. Det insamlade datamaterialet analyserades med inspiration från en 

fenomenografisk analysmodell.  

Resultatet visar att barnen ställde frågor och gjorde beskrivningar gällande 

innehållet i experimentet men det förekom även frågor som inte handlade om 

det naturvetenskapliga innehållet i aktiviteten. Barnen jämförde de olika pro-

cesserna blanda och separera med mer vardagsnära händelser och deras be-

greppsanvändning ökade under experimentets gång och detta efter att de hade 

introducerats för dem.  

Slutsatserna visar att den aktiva rollen som intervjuare var helt avgörande för 

synliggörandet av det naturvetenskapliga innehållet i aktiviteten.  

 

Nyckelord: beskrivningar, blanda, frågor, separera, utforskande 
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1 INLEDNING  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturve-

tenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt 

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,” (Skolverket, 2016, s. 9–

10). Skolverket skriver också att barnens erfarenheter, intressen och kunskaps-

sökande ska vara utgångspunkt för verksamheten samt att barn erövrar kun-

skap genom lek, utforskande, samtalande och reflekterande. 

Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) lyfter att det inom kemin 

är intressant att undersöka vad som händer med olika ämnen när de blandas. 

Barn blandar gärna och ofta saker med varandra men när det i förskolan blan-

das hamnar ofta fokuset på det sociala samspelet eller på till exempel leken 

med mat. Pedagogerna frågar då ofta om de får smaka istället för att fokusera 

på fenomenet blanda. Om pedagogerna istället är inställda på kemiska proces-

ser och fenomenet blanda kanske de istället frågar barnen vad som händer om 

de vispar istället för att kommentera att det luktar gott. Genom att undersöka 

fenomenet blanda kan barnen få möjligheter att undersöka vad som händer med 

ämnen eller olika material när de blandas med varandra samt om de kan få 

tillbaka de olika ämnena eller materialen till samma konsistens eller utseende 

som de var från början  

Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) skriver att de frågor barn 

ställer är ofta ett tecken på att ett meningsskapande sker och att de behöver 

sortera erfarenheter. Frågorna kan i sin tur hjälpa pedagoger i hur de kan gå 

vidare i arbetet med naturvetenskap. Thulin (2011) lyfter språkets betydelse i 

mötet med naturvetenskapen där kommunikationen mellan barnen och läraren 

har en betydande roll. Lärarens lyhördhet och tillvaratagande på barnens upp-

fattningar är av betydelse för vidare arbete med barnens intressen som utgångs-

punkt där meningsfulla sammanhang är avgörande för att barnen ska kunna 

tillgodogöra sig det naturvetenskapliga innehållet. 

Då syftet med studien är att bidra med kunskaper om barns utforskande och 

samtalande under ett experiment bestående av att blanda och separera är det 

intressant at undersöka vilka frågor barnen ställer, vilka beskrivningar de gör 

av innehållet och om barnen själva använder sig av begreppen blanda och se-

parera. Är rollen som intervjuare avgörande för barnens tillgodogörande av det 

naturvetenskapliga innehållet?  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om barns utforskande och sam-

talande under ett experiment bestående av att blanda och separera.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka frågor ställer barnen vid utforskandet av att blanda och separera? 

• Vilka beskrivningar gör barnen vid utforskandet av att blanda och se-

parera? 

• På vilket sätt och i vilken utsträckning jämför och använder barnen 

själva begreppen blanda och separera? 
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2 BAKGRUND MED LITTERATUR OCH 

TIDIGARE FORSKNING 

Styrdokument 

Skolverket (2016) skriver att förskolan ska erbjuda barnen ett naturvetenskap-

ligt innehåll där kemiska processer och fysikaliska fenomen ska vara en del av 

det naturvetenskapliga innehållet. Skolverket skriver också att barnens tankar 

och idéer ska tillvaratas, detta för att kunna skapa en mångfald i lärandet. Skol-

verket skriver även att utgångspunkten ska vara barnens egna erfarenheter och 

intressen men att de också ska utmanas samt att varje barn ska ges möjligheter 

att utveckla sin förmåga i att utforska, ställa frågor och samtala om naturveten-

skap.  

Naturvetenskap i förskolan 

Thulin (2011) lyfter i sin studie att barns introduktion i naturvetenskap kan ses 

som ett sätt att erbjuda dem olika redskap att förstå omvärlden med. Att erbjuda 

barnen ett naturvetenskapligt innehåll i förskolan kan vara ett sätt för barnen 

att utveckla ett intresse i ämnet och en lust att lära.  

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter naturvetenskapens roll i förskolan där 

ett naturvetenskapligt arbetssätt skapar utrymme för barnens frågor, iaktta-

gande och utforskande vilket i sin tur leder till kunskap om omvärlden och 

förmåga att kunna ta välgrundade beslut. Utbildningsdepartementet skriver 

också att barnen ska få möjligheter att upptäcka, utforska och samtala om pro-

cesser och fenomen inom kemi och fysik. Barnen ska även få möjligheter att 

ställa frågor och experimentera samt få ta del av undersökningar som består av 

olika fenomen.  

Barns frågor 

Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) lyfter att barnen måste 

få känna att de har möjlighet att ställa frågor och att de tas på allvar. Frågorna 

barnen ställer är en bra utgångspunkt vid arbetet med naturvetenskap. Frågorna 

hjälper också pedagogerna i hur de kan gå vidare med barnens meningsskap-

ande och en förutsättning för detta är att barnen känner att deras frågor är väl-

komna. Att ta barnens frågor på allvar signalerar att frågorna är värdefulla och 

detta medför att barnen vågar ställa frågor när det är något de inte förstår.  

Larsson (2016) lyfter i sin studie emergent science vilket är naturvetenskap för 

yngre barn där observerande, tolkande, kommunicerande och där möjligheter 

att ställa frågor är centralt. Den vuxnas roll inom detta arbetssätt innebär att 
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inta ett förhållningssätt där det naturvetenskapliga innehållet utgår från barnens 

erfarenheter och intressen och Larsson lyfter utifrån detta att lärande i natur-

vetenskap är möjligt i förskolans samtliga aktiviteter och situationer. Utfors-

kande, samspel och kommunikation kring naturvetenskap är alla en del av be-

greppet emergent science, begynnande naturvetenskap. Även Sundberg, 

Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) beskriver emergent science som ett 

arbetssätt som är anpassat till de yngsta barnens naturvetenskapliga utfors-

kande där barnens egna frågor och undersökande är utgångspunkt. 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) beskriver hur ett arbetssätt 

där barnen äger frågan kan gå till. Att frångå den egna planeringen och istället 

utgå från barnens frågor och intressen bidrar till att barnen redan från början 

får en ökad känsla av meningsfullhet. Genom att utgå från barnens intressen 

kan helt nya synsätt och upptäckter träda fram då barn ofta är intresserade av 

andra saker än vad vuxna är. Att sedan ställa produktiva frågor till barnen, frå-

gor som leder till handling skapar förutsättningar för ett fortsatt utforskande 

och lärande. 

Thulin (2010) lyfter i sin studie att de flesta frågor barnen ställer handlar om 

det lärandeobjekt barnen riktar sin uppmärksamhet emot och det som är ak-

tuellt just för tillfället. Thulin kategoriserar olika typer av frågor, till exempel 

veta-inriktade frågor och förståelseinriktade frågor. De veta-inriktade frågorna 

hjälper barnen att förstå olika begrepp och benämningar och de förståelsein-

riktade frågorna synliggör uppmärksamhetsriktningar och samband. De frågor 

som är baserade på barnens egna erfarenheter och kopplade till aktuella situa-

tioner kan berika innehållet och föra det framåt. Thulin beskriver också i sin 

studie att barn ofta är intresserade och villiga att delta i de situationer och 

tillfällen som erbjuds. Frågorna visar att barnen vill ta del av innehållet och att 

de vill dela sina upplevelser med andra. Studien visar också att ju längre tiden 

går desto fler frågor ställer barnen då de behöver tid att bearbeta innehållet. 

Naturvetenskap är något som kan väcka intresse bland barn i förskolan och där 

innehållet är utgångspunkt för meningsskapande och undersökande bland 

barnen. Frågorna synliggör vad det enskilda barnet riktar sin uppmärksamhet 

emot. Barnets kunskapsutveckling inom naturvetenskap är beroende av vilket 

bemötade de får av lärarna, om deras frågor uppmärksammas och utmanas 

vidare. Frågorna barnen ställer kan ses som ett sätt att försöka förstå det natur-

vetenskapliga innehållet och genom att barn får möjlighet att ställa frågor ge-

nom hypoteser och olika problemlösingar skapar detta möjligheter att skapa 

sig en förståelse för naturvetenskap. Genom att läraren uppmärksammar 

barnens frågor bildar dessa en utgångspunkt för vidare arbete då en viktig del 

inom naturvetenskapen är att ställa frågor vilket är ännu en anledning att till-

varata barnens frågor och funderingar.   
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Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) lyfter att oavsett vilket 

lärande det handlar om eller hur det går till är dialogen viktig för lärandet och 

där frågandet i det sociala samspelet är centralt. Forskning visar att barn många 

gånger ställer frågor som har med naturvetenskap att göra vilket i sin tur skapar 

förutsättningar att arbeta med naturvetenskap med barnens frågor som utgångs-

punkt. 

Lärarens roll 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) lyfter lärarens roll och be-

skriver att något som lärare kan använda sig av för att kunna gå vidare i barnens 

undersökande och utforskande är produktiva frågor, frågor som leder till hand-

ling. Det kan till exempel vara frågor som ökar barns uppmärksamhet eller 

frågor som gör att barn börjar upptäcka och jämföra skillnader. När barn upp-

täcker något spännande följer ofta noggranna observationer och de gör ofta 

jämförelser med sig själva. 

Caiman & Lundegård (2015) lyfter pedagogernas betydelse för innehållets ut-

veckling. Även fast pedagogernas yttranden i studien var få var de viktiga för 

barnen. I samband med barnens utforskande ställdes produktiva frågor och på 

detta sätt skapades möjligheter för verkligt lyssnande. Kunskapsinnehållet 

växte fram utifrån barnens intressen och förväntningar. Caiman & Lundegård 

beskriver även det didaktiska lyssnandet där den vuxne behöver ha en känslig-

het för barnens olika uttryck. Barnen och pedagogerna i studien var involve-

rade i en process som inte hade ett bestämt mål eller tillvägagångssätt där pe-

dagogernas tillåtande och varsamma förhållningssätt gjorde det möjligt för bar-

nen att skapa mening och förståelse för biologisk mångfald och ekologi. Peda-

gogernas uppmärksamma lyssnade var helt avgörande i detta sammanhang. 

Elm Fristorp (2012) visar i sin studie att när lärarna uppmärksammar barnen 

på de innehållsliga objektens företeelser och specifka egenskaper ses en kun-

skapsutveckling hos barnen. Barnen börjar använda olika begrepp, förän-

dringar noteras av barnen och de lär sig att hantera olika redskap. Barn nyska-

par och omskapar representationer av de naturvetenskapliga innehållsliga ob-

jekten som lärarna representerar oavsett om barnens erfarenheter tas tillvara 

eller inte. Dessa nyskapade representationer kan också innebära att barnen 

visar annan kunskap än den som lärarna förväntar sig. Ytterligare en studie 

som visar betydelsen av lärarens riktande av barnens uppmärksamhet är Thulin 

(2006) som visar i sin studie att när det fanns utrymme för barnen att upptäcka 

och utforska fanns också en aktiv lärare. Barnen var inte utelämnade att själva 

utforska utan läraren fanns hela tiden tillhands och stöttar när det behövs. 

Läraren utmanar barnen och riktar deras uppmärksamhet. Thulin beskriver att 

lärarna i studien ställer öppna frågor till barnen. Syftet med detta är att barnen 
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ska få fundera och tänka steget längre utifrån det som är i fokus just för tillfäl-

let. Barnen tillåts att fundera och spekulera och det är inte att komma med de 

rätta svaren som är det viktigaste. Thulin lyfter också att det krävs att lärare 

har kunskaper i det ämne som ska undersökas, detta för att kunna upp-

märksamma och ta tillvara på de lärtillfällen som uppstår. Det väsentliga för 

barnen är att de får möjlighet att använda naturvetenskapliga begrepp i 

meningsfulla sammanhang. 

Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) visar i sin studie att förskollärare behöver 

ha fokuset inriktat på naturvetenskap för att kunna identifiera olika situationer 

och frågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Det är omöjligt att lyfta och 

uppmärksamma alla situationer och frågor och därför måste ett val göras för 

att kunna erbjuda barnen meningsfulla erfarenheter inom ämnet. 

Begreppsanvändning 

Rundgren (2012) lyfter i sin studie att genom att jämföra nya vetenskapliga 

begrepp med för den lärande redan kända begrepp och erfarenheter är det enda 

sättet för att kunna skapa mening. Användningen av metaforer hjälper till att 

koppla det okända till något som för den lärande är mer bekant och de spontana 

begrepp barn använder utgör en viktig utgångspunkt vid utvecklandet av vet-

enskapliga begrepp. Barns användande av metaforer är en del i tillägnelsen av 

ny kunskap, det är en del av processen där något okänt kopplas till redan kända 

begrepp och erfarenheter. Rundgren visar i sin studie att elevernas naturveten-

skapliga förståelse kan uttryckas med hjälp av ett ickevetenskapligt språk. 

Detta kan liknas med vad Nilsson (2012) visar i sin studie, att barn inte behöver 

känna till eller kunna förklara gravitation som begrepp för att kunna beskriva 

vad som händer när något tappas till marken. 

Sjöström (2012) lyfter att barn ofta har vardagsföreställningar kring fenomen 

inom naturvetenskapen och att om experiment används rätt är de den mest 

betydelsefulla arbetsformen för att barnen ska kunna skapa sig en förståelse för 

kemiska processer. 

Areljung (2017) visar i sin studie att pedagoger oftast uppmärksammar det 

naturvetenskapliga förhållningssättet till vår omvärld och sättet att arbeta hellre 

än den del av naturvetenskapen som handlar om förklaringsmodeller och olika 

begrepp. Enligt Areljung kan detta vara ett sätt att undvika exponeringen av 

den egna bristande ämneskuskapen.  
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3 TEORI 

Sociokulturellt perspektiv 

Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet då bar-

nen fick möjligheter att utforska tillsammans med hjälp av olika medierande 

redskap. Utforskandet gjordes tillsammans med en vägledande och stöttande 

vuxen där utforskandet och samtalandet var centralt. 

Jacobsson (2012) beskriver att det sociokulturella perspektivet har sin utgång-

spunkt i att människor lär och utvecklas tillsammans i alla sociala sammanhang 

där människors kunskaper och tänkande kan undersökas och förstås genom att 

handlingar och språk analyseras i relation till de kulturella och sociala resurser 

som används av människorna. Jacobsson lyfter ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet, mediering vilket kan förklaras som samverkan 

mellan mänskliga handlingar och de artefakter människan använder sig av för 

att göra omvärlden hanterbar. 

Säljö (2018) skriver om Lev Seménovic Vygotskij, som ses som grundare av 

det sociokulturella perspektivet. Vygotskij lade stor vikt vid språket och dess 

betydande roll för lärande och utveckling, språket blir en nyckelroll i den so-

ciokulturella utvecklingen. Barn börjar direkt från födseln att kommunicera 

med omgivningen och påverkar och påverkas av den. Vygotskij lyfter betydel-

sen av de artefakter, alltså de redskap människan använder sig av för att göra 

omvärlden hanterbar. En hammare kan till exempel ses som en förlängning av 

kroppen och en anteckning kan ses som ett stöd för minnet. Det sociokulturella 

perspektivet lägger stor vikt vid interaktion med andra människor vilket i sin 

tur bidrar till ny kunskap, utveckling och lärande. “Zone of proximal develop-

ment” är Vygotskijs mest kända begrepp vilket kännetecknas av det avstånd 

från det människan klarar av på egen hand och det människan klarar av med 

stöd av andra.  
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4 METOD 

4.1 Urval  

De semistrukturerade intervjuerna tillsammans med experimentet med ett pla-

nerat innehåll utfördes på en och samma förskola. Förskolechefen gav sitt god-

kännande och sedan kontaktades personalen på den aktuella förskolan för att 

informeras om informationsbrev (Bilaga 2) och samtyckesblanketter (Bilaga 

3). De urvalsstrategier som användes i studien är inspirerade från Christoffer-

sen & Johannessen (2015) och kan generaliseras till bekvämlighetsurval, det 

vill säga att val av deltagare till studien valdes ut ur bekvämlighetssynpunkt 

med tanke på att examensarbetet pågår under en begränsad period och homo-

gent urval, det vill säga att barnen tillhör samma förskola vilket kan bidra till 

givande gruppsamtal då individer från samma tillhörighet ofta upplever att de 

har liknade tankar och idéer. Informationsbrev och samtyckesblanketter dela-

des ut till vårdnadshavare med barn i åldern 4–6 år då studiens syfte är att bidra 

med kunskaper om barns utforskande och samtalande under ett experiment be-

stående av att blanda och separera. Totalt deltog 12 barn i undersökningen vil-

ket resulterade i 6 intervjuer. Efter dessa 6 intervjuer hade en mättnad nåtts och 

utifrån studiens syfte hade nu tillräckligt med datamaterial samlats in. Kvale & 

Brinkmann (2014) lyfter att antal personer som behöver intervjuas beror på 

syftet med undersökningen och intervjuerna bör fortsätta tills en mättnad nås, 

alltså att ytterligare intervjuer inte tillför något mer. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Christoffersen & Johannessen (2015) beskriver kvalitativ intervju som datain-

samlingsmetod. Detta är en metod som ger möjligheter att få detaljerade och 

utförliga beskrivningar. Samtal mellan människor är viktigt för att de ska 

kunna skapa sig en förståelse för varandra, svara på frågor samt beskriva vad 

de menar och hur de tänker. Det är frågornas svar som utgör den kvalitativa 

intervjuns data. Människors uppfattningar tydliggörs bäst när de själva får vara 

med och påverka innehållet i intervjun. Frågorna i en kvalitativ intervju är 

öppna, det finns inga svarsalternativ utan informanten ger egna svar. En semi-

strukturerad intervju utgår från en övergripande intervjuguide vilken blir inter-

vjuns utgångspunkt. Att ha en intervjuguide är en fördel då samtliga informan-

ter får samma frågor att utgå från och det i sin tur gör analysarbetet enklare. 

Dokumentation och transkribering av intervjuer är nödvändigt för att kunna 

göra en analys.  
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Kvale & Brinkmann (2014) lyfter att det råder en maktasymmetri i en intervju-

situation, där den som intervjuar anses ha en högre maktposition. Kvale och 

Brinkmann beskriver också hur den som intervjuar ibland kan försöka minska 

maktasymmetrin i en intervju genom att samarbeta med den som intervjuas. 

Den som intervjuar och den som intervjuas blir då på sätt och vis jämbördiga.  

Christoffersen & Johannessen (2015) beskriver hur den rådande situationen 

mellan informanten och forskaren vid ostrukturerade intervjuer kan påverka 

den information som informanten väljer att dela med sig av. Forskaren kan 

påverka den information som informanten berättar och detta är något som 

måste uppmärksammas och inte förbises. Christoffersen & Johannessen skri-

ver också att vid delvis strukturerade intervjuer som utgår från en intervjuguide 

som endast fungerar som ett stöd, måste den som intervjuar vara snabb med att 

formulera meningsfulla följdfrågor och ställa frågor som har betydelse för 

undersökningen. En annan viktig aspekt att tänka på är att frågorna ska vara 

korta och enkla att förstå samt att frågorna ska ställas en i taget.  

4.3 Genomförande 

En provintervju genomfördes och transkriberades innan datainsamlingen bör-

jade. Detta ledde till att intervjuguiden ändrades något. De barn som hade fått 

samtycke från sina vårdnadshavare att delta i studien delades in två och två för 

att tillsammans med mig genomföra ett experiment som bestod av att blanda 

och separera. Experimentet som hade ett planerat innehåll och tillvägagångs-

sätt användes för att synliggöra barnens utforskande och samtalande kring ett 

naturvetenskapligt innehåll som bestod av att blanda och separera. Vilka frågor 

ställer barnen vid utforskandet av att blanda och separera? Vilka beskrivningar 

gör barnen vid utforskandet av att blanda och separera? På vilket sätt och i 

vilken utsträckning jämför och använder barnen själva begreppen blanda och 

separera? Barnen fick tillgång till: Behållare att blanda i, en visp, en sked, vat-

ten, saftkoncentrat, salt, socker, makaroner, pärlor, sand, stenar, durkslag, sil 

och kaffefilter. Under experimentet intervjuades barnen med hjälp av en kva-

litativ semistrukturerad intervju. Ljud spelades in med hjälp av en telefon satt 

i flygplansläge och det inspelade materialet sparades sedan på ett USB-minne 

som förvarades otillgängligt för obehöriga.  

En intervjuguide användes som ett stöd och för att samtliga barn skulle få ta 

del av liknande innehåll och liknande frågor (Bilaga 1). Intervjuguiden bestod 

av: Uppvärmning, där informerades barnen om ljudinspelning, konfidentiali-

tet och frivillighet. Ljudinspelningen startades sedan efter att barnen gett sitt 

samtycke till att delta. Introduktion, där introducerades barnen för materialet 

som skulle ingå i experimentet och sedan ställdes frågor till barnen. Frågorna 
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var formulerade så att de skulle uppmuntra till handling. Vad är det vi ser fram-

för oss? Vad tror ni att vi ska göra med det här? Vad tror ni kommer hända? 

Och varför tror ni att det blev så? Detta är några av de frågor som ställdes till 

barnen. Nedtrappning, där började experimentet med den tillhörande inter-

vjun att avslutas och barnen frågades om de hade några funderingar. Sista 

punkten i intervjuguiden var Avslutning, där frågades barnen hur det kändes 

och de tackades för sin medverkan. Ljudinspelningen stängdes sedan av. 

Intervjuguiden användes som ett stöd vid formulerandet av de olika frågorna 

och för att samtliga barn skulle få liknande innehåll och liknande frågor. 

Beroende på situation och händelseförlopp ställdes ytterligare frågor till barnen 

för att uppmuntra och stödja dem i deras utforskande och samtalande. Produk-

tiva frågor användes för att synliggöra det naturvetenskapliga innehållet i ak-

tiviteten.  

4.4 Databearbetning 

Samtliga ljudinspelningar lyssnades på flera gånger och transkriberades under 

tiden. Allt som hade spelats in skrevs ner, även längre pauser antecknades då 

Tholander & Cekaite (2015) lyfter att det är viktigt att analysera samtliga de-

taljer i det insamlade materialet då det annars kan missuppfattas. Beroende på 

syfte kan inspelat material transkriberas olika noggrannt men oftast är en så 

noggrann transkribering som möjligt att föredra.  

Vid analysen av det insamlade datamaterialet valdes en induktiv metod. Fejes 

& Thornberg (2015) beskriver att vid en induktiv ansats dras generella slut-

satser utifrån flera enskilda fall genom erfarenheter och observationer. Inget är 

bestämt i förväg utan vad det är som synliggörs är det som fångas upp av 

forskaren. Viktigt att tänka på är att det i framtida undersökningar kan 

förekomma undantag i motsats till det som observerats tidigare.  

Analysen är inspirerad av en fenomenografisk analysmodell som Dahlgren & 

Johansson (2015) beskriver där proceduren börjar med genomläsning av det 

transkriberade materialet och avslutas med granskning av samtliga kategorier 

för att se om de är exklusiva. Först lästes det transkriberade materialet igenom 

flera gånger samtidigt som anteckningar gjordes. I nästa steg startade analysen. 

Här markerades de mest betydelsefulla uttalandena med olika färger utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. I steg 3 jämfördes de markerade delarna 

med varandra, detta för att hitta likheter och skillnader. Steg 4 bestod av att 

gruppera likheterna och skillnaderna för att de skulle kunna relateras till varan-

dra. Nästa steg var att artikulera kategorierna där likheterna stod i fokus. Här 

fattades beslut om vart gränser skulle dras. I det näst sista steget namngavs 
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kategorierna vilket representerade det mest betydelsefulla i det insamlade ma-

terialet. I det sista steget granskades samtliga kategorier för att se om de var 

exklusiva, uttömmande.  

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

En viktig aspekt inom all forskning är tillförlitligheten. Reliabilitet handlar om 

hur exakt och noggrann det insamlade datamaterialet är. Hur det har samlats in 

och bearbetats och vilken data som har använts. Validitet handlar om hur väl 

det insamlade datamaterialet representerar det undersökta fenomenet, hur rele-

vant det är och vilken giltighet det har (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Studien har genomförts av en person, som i sin tur har genomfört samtliga 

intervjuer på en och samma förskola och samma intervjuguide har använts vid 

samtliga tillfällen. En noggrannhet har vidtagits för att kunna dra slutsatser av 

det insamlade materialet och intervjuerna fortsatte tills en mättnad hade nåtts. 

Allt detta för att få en så hög tillförlitlighet, reliabilitet som möjligt. Då syftet 

handlade om att synliggöra barns utforskande och samtalande valdes kvalitativ 

semistrukturerad intervju ut som metod då den ansågs vara mest lämpad utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, detta medför att validiteten stärks. 

Thornberg & Fejes (2015) beskriver generalisering och användbarhet i kvali-

tativ forskning vilket handlar om studiens resultat och i vilken utsträckning 

detta kan generaliseras till situationer och personer som inte ingick i den aktu-

ella studien. Frågor som är viktiga att ställa är: hur? när? var? och för vilka 

grupper eller personer är resultatet användningsbart?  

Det är möjligt att anta att resultatet i studien är överförbart till andra liknande 

undersökningar men exakt samma resultat är inte möjligt att få då alla händel-

ser och situationer påverkas av de personer som är en del av den och om studien 

hade utförts tillsammans med andra barn skulle resultatet kunnat ha sett an-

norlunda ut. Resultatet kan alltså anses ha en låg överförbarhet.  

4.6 Etiska överväganden 

Studien har utgått från de forskningsetiska principer och regler som beskrivs i 

Vetenskapsrådets God forskningssed från 2017. Vetenskapsrådet (2017) be-

skriver det särskilda ansvar forskaren har gentemot de som deltar i en studie 

och de som påverkas av den. Individer som deltar i en undersökning ska skyd-

das genom integritet och tystnadsplikt. De lagar och regler som gäller vid be-

handlandet av personuppgifter är också viktigt att känna till, allt som kan kny-

tas till en fysisk person räknas som personuppgifter. 
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Innan undersökningen startade lämnades en anmälan om behandling av per-

sonuppgifter in och informationsbrev och samtyckesblanketter utformades 

med stöd av GDPR för studenter. Förskolechefen kontaktades via mejl. I mej-

let förklarades syftet med undersökningen och tillvägagångssättet. När försko-

lechefen gett sitt samtycke kontaktades förskolan. Informationsbrev och sam-

tyckesblanketter delades ut till vårdnadshavare på den aktuella förskolan.  

Löfdahl (2014) lyfter att ett examensarbete inom lärarutbildningen inte räknas 

som forskning men att de regler och principer som gäller för till exempel pro-

fessorer på ett universitet även ska följas av studenter som skriver ett examens-

arbete. Löfdahl lyfter informationskrav och samtyckeskrav. Informationskrav 

handlar om att ge information om sin undersökning samt att de personer som 

deltar ger sitt samtycke till att delta och att de känner till att de när som helst 

kan välja att avbryta sitt deltagande i undersökningen. Nyttjandekravet är en 

viktig aspekt att känna till vid en undersökning vilket betyder att det insamlade 

datamaterialet endast får användas i undersökningen och detta leder till att allt 

datamaterial ska raderas när undersökningen har avslutats. När studien presen-

teras är det viktigt att tänka på att anonymisera personer och platser så att de 

inte går att känna igen. Detta kallas för konfidentialitet. Att involvera barn i en 

undersökning ställer särskilda krav på den som undersöker, oavsett om det är 

en forskare eller en student. Om det gäller barn under 15 år ska barnets samtliga 

vårdnadshavare ge sitt samtycke. Viktigt att tänka på är att även om barnets 

vårdnadshavare har gett sitt samtycke till att barnet deltar i undersökningen är 

det alltid barnet som avgör om hen vill delta eller inte. Det är också viktigt att 

vara uppmärksam på barnets signaler då barn inte alltid säger ja eller nej utan 

kan signalera på andra sätt om de vill delta i undersökningen eller inte. 

De barn som fick samtycke från sina vårdnadshavare att delta i undersökningen 

informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst fick 

avbryta sitt deltagande. De informerades om att ljud spelades in under tiden 

och de frågades om de tyckte att det kändes okej. De informerades också om 

att det inspelade materialet endast skulle användas till min undersökning. När 

barnen gett sitt samtycke till att delta startade ljudinspelningen och undersök-

ningen. Barnens signaler uppmärksammades under hela processen för att sä-

kerställa att de verkligen ville delta. Samtliga personuppgifter har anonymise-

rats.   
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5 RESULTAT 

Resultatet har tydliggjorts genom användningen av kategorier utifrån under-

sökningens frågeställningar. Barnen intervjuades två och två under tiden de 

genomförde ett experiment som hade ett planerat innehåll.  

Vilka frågor ställer barnen vid utforskandet av att blanda och separera? 

Laga mat 

Flera av barnen associerade experimentet med matlagning och frågade om vi 

skulle laga mat. Ett av barnen frågade: Ska vi göra en smörgås? Några av de 

barn som ställde frågor om matlagning ställde frågan nästan omedelbart då de 

kom in i rummet medan andra ställde frågan under tiden som experimentet 

introducerades för dem. Frågor som handlade om att laga mat förekom sedan 

under hela experimentet.  

Smaka 

Några barn frågade om de fick smaka på de ingredienser som ingick i experi-

mentet: Det ser ut att vara kletigt, får jag dricka lite saft? Några av barnen 

inväntade svar från mig medan andra smakade innan jag hunnit ge dem ett svar. 

De barn som inväntade svar från mig och fick till svar från mig att: Nej smaka 

inte ställde följdfrågor som handlade om att de frågade varför de inte fick 

smaka och de undrade om de fick ont i magen av att smaka.  

Förändringar 

De förändringar som skedde vid blandning och vid separering var något som 

intresserade några barn och de ställde frågor kring de olika processerna som 

skedde. Vissa barn ställde mer detaljerade frågor än andra och några barn hit-

tade på egna formuleringar: 

Jag: Då ska vi se då vad ni tror att vi ska göra, vad har vi här? 

Barn 1: Makaroner  

Barn 2: Makaroner, hehe 

Barn 1: Ska vi göra monstermakaronmonster? 

Tillåtelse 

Nästan alla barn ställde frågor som handlade om att få tillåtelse till olika delar 

i experimentet. Det var frågor som handlade om vad de fick och vad de inte 

fick göra. Det var även frågor som handlade om att dela med sig av ingredien-

serna och redskapen till varandra. Samtliga barn kom överens när det gällde 
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turtagning och de frågade varandra om de var något de behövde som den andra 

använde just för tillfället: 

Jag: Kan du blanda i den kanske? 

Barn 1: Socker tack 

Barn 2: Jag skulle med ha socker nu 

Barn 1: Okej jag tar salt så länge 

Jag: Ska du ha salt? 

Barn 1: Kan jag få salt? 

Barn 2: Jag fick, tack 

Allmänt 

Allmänna frågor förekom hos några av barnen som inte var direkt riktade till 

de processer som skedde under experimentet. Vissa frågor handlade om prak-

tiska delar i experimentet medan andra frågor var riktade direkt till mig som 

person:  

Barn 2: Har du barn? 

Jag: Ja jag har barn 

Barn 1: Hur många?  

Jag: Två 

Barn 1: Vad heter de? 

Vilka beskrivningar gör barnen vid utforskandet av att blanda och sepa-

rera? 

Laga mat 

Det förekom inte bara frågor om matlagning, utan flera av barnen föreställde 

och gjorde beskrivningar av att de lagade mat under experimentets gång. Detta 

skedde främst när barnen blandade olika ämnen med hjälp av de olika red-

skapen som fanns tillgängliga. Ett exempel: Vi lagar mat med pärlor i. 

Redskap 

De barn som inte kunde namnet på de redskap som användes försökte förklara 

deras användningsområden genom att beskriva vad de egentligen används till. 

Nästan alla barn visste redskapens egentliga användningsområden men endast 

några få barn kunde säga namnen på dem. Exempel på beskrivningar av ett 

durkslag och en tesil: En kastrull som man ska ha spaghetti i och en sån som 

man har i en tekopp. 



Barns utforskande och samtalande kring ett naturvetenskapligt innehåll Caroline Bergerud 

15 

 

Händelseförlopp 

Nästan alla barn beskrev vad som hände under tiden de blandade och separe-

rade. De beskrev högt för varandra, för mig och för sig själva vilka ingredienser 

och vilka redskap de använde. De beskrev vad de tänkte göra i nästa steg och 

vad som hände när de blandade och separerade: 

Jag: Vad tror du kommer stanna kvar då? 

Barn 1: Jag vet inte riktigt, pärlorna 

Jag: Mm 

Barn 1: Makaronerna fast inte saltet 

Jag: Varför tror du att det blev så? 

Barn 1: För att de är för stora och de går inte igenom hålet 

På vilket sätt och i vilken utsträckning jämför och använder barnen själva 

begreppen blanda och separera? 

Jämförelser 

Under tiden som barnen blandade och separerade jämförde barnen de olika 

processerna blanda och separera med till för barnen mer vardagsnära händelser 

och de hittade även på egna namn, både när de blandade och när de separerade. 

Trixar var en av jämförelserna ett barn gjorde när det blandades och ett annat 

barn uttryckte: Ja så klart vi ska ju göra en liten stoppatillbakamixtration, när 

en separering skulle genomföras. 

Begreppsanvändning 

Endast några få barn använde begreppet blanda innan jag introducerade det för 

dem. Inget av barnen använde begreppet separera innan jag använde det. Efter 

att jag nämnt blanda för barnen var det flera barn som sedan använde det själva 

fortsättningsvis under experimentet. Endast ett av barnen använde sig av be-

greppet separera fortsättningsvis. Ett exempel som visar att begreppsanvänd-

ningen ökade efter att jag hade introducerat begreppet blanda: 

Jag: Blandar ska vi göra 

Barn 2: Blandar 

J: Vi ska blanda allt det här, eller ni får ta och göra precis vad ni vill. Om ni 

vill blanda två saker eller om ni vill får ni blanda alltihop 

Barn 1: Jag vill blanda alltihop 

Barn 2: Och jag vill jag med 
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J: Vi får se, är det något mer du vill blanda? Vill du blanda en sak till? 

Barn 2: Jag ska blanda 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om barns utforskande och sam-

talande under ett experiment bestående av att blanda och separera. Resultatet 

visar att samtliga barn var intresserade av innehållet och de var villiga att delta 

i aktiviteten. Detta kan liknas med det Thulin (2010) visar i sin studie att barn 

nästan alltid är intresserade att ta del av de tillfällen och situationer som 

erbjuds.  

Resultatet visar att barnen ställde frågor som handlade om att de liknade ex-

perimentet med att laga mat, dessa frågor förekom under hela experimentet. 

Barnen frågade också om de fick smaka på de olika ingredienserna som fanns 

tillgängliga och när jag bad dem att inte smaka frågade de ofta varför. De 

ställde frågor som handlade om de förändringar som skedde med de ämnen och 

material som blandades och separerades och de ställde frågor som handlade 

om att de skulle få tillåtelse till olika delar under experimentet. Även allmänna 

frågor som bland annat var riktade direkt till mig som person ställdes av 

barnen. Detta samlade resultat kan liknas med det som Thulin (2010) visar i 

sin studie, att de frågor barnen ställer till största del handlar om det som barnen 

riktar uppmärksamheten mot och det som är aktuellt för barnet just för tillfället. 

Frågorna kan anses vara ett bevis för att barnen är intresserade av det innehåll 

som erbjuds och att de vill dela sina upplevelser tillsammans med andra. 

Frågorna barnen ställde var av olika karaktär. De ställde bland annat frågor 

som handlade om att förstå de olika begreppen som användes och de ställde 

frågor för att kunna skapa sig en förståelse för innehållet under experimentet. 

Detta i likhet med det som Thulin (2010) lyfter i sin studie, att barn ställer 

frågor av olika karaktär för att kunna ta till sig och förstå det innehåll som 

erbjuds och som de får ta del av. 

Resultatet visar också att de beskrivningar barnen gjorde när de blandade och 

separerade handlade om att de liknade de olika processerna med att laga mat, 

speciellt då de blandade då matlagning är något barnen är mer bekanta med 

sedan innan jämfört med de blandningar som genomfördes under experimen-

tet. Detta kan liknas med vad Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 

(2014) beskriver, att när barn gör en upptäckt av något som de finner intressant 

gör de ofta nogranna observationer och de gör ofta jämförelser med sig själva 

och sina egna erfarenheter. 
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Barnen beskrev även redskapen som användes till att blanda och separera med 

egna ord utifrån deras egentliga användningsområden. Även detta kan liknas 

med det som Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) lyfter att barn 

ofta gör jämförelser med sina egna tidigare erfarenheter. De beskrev även de 

olika händelseförloppen som skedde under experimentet, både för sig själva 

och för oss andra som deltog i experimentet. 

På vilket sätt och i vilken utsträckning barnen själva jämförde och använde 

begreppen blanda och separera visade sig genom att barnen gjorde jämförelser 

av de olika processerna blanda och separera med för barnen mer vardagsnära 

händelser och de hittade även på egna namn, både när de blandade och när de 

separerade. Även detta kan liknas med det som Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée (2014) beskriver, att de situationer och händelser barn är en del 

av jämför de ofta med sig själva och med sina egna tidigare erfarenheter. Detta 

kan också liknas med vad Rundgren (2012) visar i sin studie, att det enda sättet 

att kunna skapa mening kring nya vetenskapliga begrepp är att jämföra dem 

med redan kända begrepp och erfarenheter. Rundgren visar också i sin studie 

att elevernas förståelse för naturvetenskap kan uttryckas med ett språk som inte 

är vetenskapligt. Detta i sin tur kan liknas med det som Nilsson (2012) lyfter i 

sin studie att barn inte behöver kunna förklara begreppet gravitation för att 

kunna beskriva vad det är som händer om något tappas till marken.  

Barnens begreppsanvändning ökade efter att begreppen blanda och separera 

hade introducerats för dem. Blanda var det som fortsättningsvis användes mest 

av barnen. Begreppet separera användes endast av ett barn fortsättingsvis. 

Detta i likhet med vad Elm Fristorp (2012) visar i sin studie, att en kunskaps-

utveckling ses hos barnen när lärarna uppmärksammar dem på de innehållsliga 

objektens företeelser och de specifika egenskaperna. Barnens begreppsanvänd-

ning ökade efter lärarnas uppmärksammande och de började notera olika för-

ändringar.  
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om barns utforskande och sam-

talande under ett experiment bestående av att blanda och separera. Då det var 

barnens utforskande och samtalande som skulle undersökas valdes barn i ål-

dern 4-6 år då det ansågs att barn i denna ålder skulle kunna bidra till ett data-

material som skulle kunna analyseras i relation till studiens syfte och fråge-

ställningar. Då det var barns utforskande och samtalande kring ett naturveten-

skapligt innehåll som skulle undersökas valdes kvalitativ semistrukturerad in-

tervju som metod tillsammans med ett experiment som hade ett planerat inne-

håll. En provintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades, detta för 

att säkerställa att intervjuguiden uppfyllde sin funktion på ett för studien me-

ningsfullt sätt. Detta ledde till att intervjuguiden ändrades något. Att den kon-

taktade förskolechefen var positiv till undersökningen och gav sitt samtycke 

och att samtyckesblanketter kunde samlas in relativt snabbt underlättade data-

insamlingen.  

En så hög reliabilitet som möjligt har försökt att nås genom att en och samma 

person har genomfört undersökningen och datainsamlingen fortsatte tills en 

mättnad hade nåtts, detta med stor noggrannhet. Validiteten har stärkts genom 

att lämplig metod utifrån studiens syfte valdes ut. Generaliserbarheten i stu-

dien, användbarheten och i vilken utsträckning studiens resultat kan generali-

seras till andra liknande undersökningar kan anses vara låg då undersökningen 

tillsammans med andra barn på en annan förskola skulle kunna ge helt andra 

resultat då antalet barn som deltog i denna undersökning kan anses vara ett lågt 

antal för att resultatet skulle kunna anses vara representativt. För ett mer gene-

raliserbart resultat bör antalet intervjuer vara fler. 

Det visade sig vara helt avgörande att i rollen som intervjuare vara aktiv och 

stöttande och produktiva frågor var av stor betydelse för synliggörandet av det 

naturvetenskapliga innehållet. Detta kan liknas med vad Elfström, Nilsson, 

Sterner & Wehner-Godée (2014) lyfter, att användandet av produktiva frågor 

kan vara ett sätt för att kunna gå vidare med barnens utforskande och undersö-

kande då dessa frågor ofta leder till handling. Exempel på produktiva frågor 

kan vara: frågor som gör att barnens uppmärksamhet ökar och frågor som gör 

att barnen upptäcker och börjar jämföra skillnader. Även Caiman & Lundegård 

lyfter i sin studie användandet av produktiva frågor och att det med hjälp av 

dessa frågor skapades möjligheter för ett verkligt lyssnande. 

Barnen intervjuades två och två under tiden de genomförde ett experiment med 

ett planerat innehåll. Detta ledde till att båda barnen fick utrymme att ställa 

frågor, göra beskrivningar och använda samt beskriva olika begrepp som 
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kunde uppmärksammas av mig som intervjuare och de uppmärksammade även 

varandras undersökande. Om fler barn åt gången hade intervjuats hade det fun-

nits möjligheter till fler interaktioner både mellan barnen, samt mellan barnen 

och mig men detta i sin tur hade kunnat hämma det enskilda barnets undersö-

kande och möjligheter till uppmärksammande och det hade varit svårare att 

analysera vad de enskilda barnen uttryckte vid transkriberingen. Att intervju-

guiden bestod av produktiva frågor påverkade händelseförlopp och resultat. 

Min aktiva roll hjälpte barnen att fokusera på det naturvetenskapliga innehållet 

i aktiviteten och på processerna blanda och separera. Om en mer passiv roll 

hade intagits hade barnens egna utforskade helt fått bestämma riktningen och 

ett helt annat resultat hade kunnat visats. Detta kan jämföras med det arbetssätt 

som Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) beskriver, att när det 

är barnen som äger frågan kan helt nya upptäckter och synsätt träda fram och 

att detta i sin tur kan leda till att barnens känsla av meningsfullhet ökar redan 

från början. Detta arbetssätt hade dock kunnat lett till att det naturvetenskapliga 

innehållet hade uteslutits helt. 

Det valda experimentet som bestod av att blanda och separera fungerade som 

tänkt utifrån syfte och frågeställningar. Barnen var intresserade av det plane-

rade innehållet och de var villiga att delta. Detta kan ses i relation till det som 

Thulin (2006) lyfter, att barn måste få möjlighet att använda naturvetenskap-

liga begrepp i för barnen meningsfulla sammanhang. Med hjälp av det plane-

rade innehållet i experimentet tillsammans med intervjuguiden kunde det na-

turvetenskapliga innehållet synliggöras och uppmärksammas av barnen. Om 

andra ämnen och redskap hade använts finns det möjligheter att barnen hade 

fokuserat ännu mer på processerna blanda och separera istället för att fokusera 

på ämnenas egenskaper som till exempel smak. Men andra ämnen och redskap 

hade också kunnat ge effekten av att barnen inte intresserade sig alls på samma 

sätt. En annan aspekt av detta kan vara att barnen anser att de förväntas göra 

det som de blir ombedda att göra då experimentet kan likna andra situationer 

som barnen är vana vid, att de gör det som den vuxna ber dem att göra. Detta 

kan liknas vid det som Kvale & Brinkmann (2014) lyfter att de som blir inter-

vjuade mer eller mindre medvetet uttrycker det som de tror att den som inter-

vjuar vill höra.  

Inför undersökningen hade det noga tänkts och valts ut ett innehåll med ett 

tydligt fokus på naturvetenskap för att skapa möjligheter för barnen att ställa 

frågor, göra beskrivningar samt använda relevanta begrepp utifrån ett natur-

vetenskapligt innehåll. Barnens uppmärksamhet riktades mot det naturveten-

skapliga innehållet och tillsammans med barnen användes naturvetenskapliga 

begrepp i meningsfulla sammanhang.  
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Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv då det var barnens 

utforskande och samtalande kring ett naturvetenskapligt innehåll som var i fo-

kus där rollen som aktiv och vägledande vuxen var avgörande för att barnen 

skulle få möjlighet att tillgodogöra sig det naturvetenskapliga innehållet. Ana-

lysmodellen som var inspirerad från Dahlgren & Johansson (2015) var ett stöd 

vid de olika delarna under analysen och den hjälpte till att gruppera likheter 

och skillnader för att sedan det insamlade datamaterialet skulle kunna katego-

riseras.  

6.3 Slutsatser 

Slutsatserna av studien är att barnen ställde frågor och gjorde beskrivningar 

under ett experiment bestående av att blanda och separera. Frågorna och be-

skrivningarna rörde innehållet men även frågor som inte handlade om det na-

turvetenskapliga innehållet förekom också. Det visade sig också att barnen 

jämförde processerna blanda och separera med mer vardagsnära händelser och 

barnens begreppsanvändning ökade ju längre tiden gick. Det visade sig också 

att den aktiva rollen som intervjuare helt var avgörande för synliggörandet av 

det naturvetenskapliga innehållet.  

Förslag på vidare forskning är att en liknande studie skulle kunna genomföras 

tillsammans med fler barn där ett likande experiment med ett planerat naturve-

tenskapligt innehåll genomförs upprepade gånger tillsammans med barnen, 

detta för att se om frågorna och beskrivningarna utvecklas men även för att se 

om barnens begreppsanvändning ökar ytterligare. Även andra metoder och till-

vägagångssätt skulle vara intressanta att använda, detta för att se om mer till-

förlitliga resultat skulle kunna visas. 

Det som tas med in i framtiden är att studiens resultat kan vara användbart vid 

utvecklandet av den naturvetenskaplig undervisningen i förskolan då resultatet 

visar att barnen är intresserade och ställer frågor samt gör beskrivningar under 

ett experiment med ett planerat naturvetenskapligt innehåll. Resultatet visar 

också att lärarens roll är avgörande för synliggörandet och barnens tillgodogö-

rande av det naturvetenskapliga innehållet.  

 

 

 

 



Barns utforskande och samtalande kring ett naturvetenskapligt innehåll Caroline Bergerud 

22 

 

REFERENSER 

Areljung, S. (2017). Utanför experimentlådan: Kunskapsproduktion, tid och materia i för-

skolans naturvetenskapsundervisning (Doktorsavhandling, Umeå universitet). 

Caiman, C. (2015). Naturvetenskap i tillblivelse: Barns meningsskapande kring biologisk 

mångfald och en hållbar framtid (Doktorsavhandling, Institutionen för matematik-

ämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet). 

Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Dahlgren, L. O., & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I A. Fejes., & R. Thornberg 

(Red.), handbok i kvalitativ ANALYS (s. 162–175). Stockholm: Liber AB. 

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godeé, C. (2014). Barn och naturveten-

skap-upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 

Elm Fristorp, A. (2012). Design för lärande-barns meningsskapande i naturveten-

skap. (Doktorsavhandling, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms 

universitet). 

Hansson, L., Löfgren, L., & Pendrill, A. M. (2014). Att utgå från frågor och situationer i 

förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? Nordic Stu-

dies in Science Education, 10(1), 77–89. 

Jacobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som 

begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, 3–

4, 152–170.  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Student-

litteratur AB. 

Larsson, J. (2016). När fysik blir lärområde i förskolan. (Doktorsavhandling, Göteborgs 

universitet). 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed-regelverk och etiska förhållningssätt. I A. Löf-

dahl., M. Hjalmarsson., & K. Franzén (Red.), Förskollärarens metod och veten-

skapsteori (s. 32–43). Stockholm: Liber AB.  

Nilsson, P. (2012). Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experi-

ment. Nordic Studies in Science Education, 1(1), 58–69. 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn-att göra en minietnografisk studie. I A. Löfdahl., 

M. Hjalmarsson., & K. Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori 

(s. 46–57). Stockholm: Liber AB.  

Rundgren, C. J. (2012). Att börja tala biokemiska-Betydelsen av metaforer och hjälpord 

för meningsskapande kring proteiner. Nordic Studies in Science Education, 2(3), 

30–42. 



Barns utforskande och samtalande kring ett naturvetenskapligt innehåll Caroline Bergerud 

23 

 

Sjöström, J. (2012). Barn och kemi: vad säger den kemididaktiska forskningen? Malmö: 

Malmö högskola. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Sundberg, B., Areljung, S., Due, K., Ottander, C., & Tellgren, B. (2016). Förskolans na-

turvetenskap i praktiken. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Tholander, M., & Cekaite, A. (2014). Konversationsanalys. I A. Fejes., & R. Thornberg 

(Red.), handbok i kvalitativ ANALYS (s. 194–217). Stockholm: Liber AB.  

Thornberg, R., & Fejes, A. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I 

A. Fejes., & R. Thornberg (Red.), handbok i kvalitativ ANALYS (s. 256–278). 

Stockholm: Liber AB.  

Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i 

förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. (Doktorsavhandling, Växjö 

universitet). 

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Tidsskrift 

for Nordisk barnehageforskning, 3(1). 

Thulin, S. (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskap-

liga innehåll i förskolan. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i för-

skolans läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barns utforskande och samtalande kring ett naturvetenskapligt innehåll Caroline Bergerud 

24 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Uppvärmning 

-Information: Ljudupptagning, konfidentialitet och frivillighet 

-Starta ljudinspelning 

Introduktion 

Behållare att blanda i, en visp och en sked. Vatten, saft, salt, socker, makaroner, 

pärlor, sand och stenar. Durkslag, sil och kaffefilter. 

-Frågor: 

• Vad är det vi ser? 

-Få barnen att benämna: visp, sked, vatten, saft, salt, socker, 

makaroner, pärlor, sand, stenar, durkslag, sil och kaffefilter. Om de 

inte benämns, hjälp dem.   

-Vad är det/vad består det av? 

• Vad tror ni att vi ska göra med det här? Led dem in på rätt spår 

(blanda).   

-Hur gör vi, vilka redskap ska vi använda?  

-Varför, vad tror ni kommer hända? 

-Hur ser det ut? 

• Tror ni att vi kan få tillbaka X och X som det såg ut från början i varsin 

behållare? Led in dem på rätt spår (separera) 

-Varför/varför inte? 

-Hur gör vi, vilka redskap ska vi använda? 

-Vad var det som hände, hur ser det ut? 

-Varför tror ni att det blev så?  
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Nedtrappning 

-Några funderingar? 

Avslutning 

-Fråga hur det kändes, tacka för medverkan och stäng av ljudinspelning 
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Bilaga 2 

 Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Bergerud och jag läser förskollärarprogrammet vid 

Karlstads universitet. Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete 

inom temaområdet Kemi i förskolan. 

Information om studien: Syftet med studien är att bidra med kunskaper om 

barns frågor och beskrivningar under ett experiment med varor från skafferiet.  

Genomförande: Undersökningen kommer att ske med en mindre grupp barn 

som är närvarande den dagen jag kommer att utföra min undersökning. Även 

om ni ger ert samtycke till att ert barn får delta i undersökningen är det inte 

säkert att ert barn kommer att delta. Jag kommer att leda en aktivitet som består 

av ett experiment där jag och barnen kommer att undersöka tillsammans. Jag 

kommer under tiden ställa frågor till barnen och använda mig av ljudinspeln-

ing. Jag kommer att fråga barnen om de vill delta eller inte innan un-

dersökningen börjar och barnen får när som helst under tiden avbryta om de 

inte längre vill delta i undersökningen. Inga namn på varken barn eller förskola 

kommer att nämnas i arbetet och det insamlade materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för någon utomstående. Efter att arbetet är avslutat kommer allt 

material att raderas.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant 

sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och bety-

get har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan 

förstöras. 
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Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är xxxxxxxxxx 

Blanketten återlämnas till personalen på förskolan senast 2/5 då exa-

mensarbetet pågår under en begränsad period och har ni frågor kan ni kontakta 

mig:  

 

Caroline Bergerud, xxxxxxxxxx 

Handledare: Sara, xxxxxxxxxx 

Med vänliga hälsningar Caroline Bergerud 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett: Vårdnadshavare 

Jag har skriftligen informerats om studien och ger mitt samtycke till att mitt 

barn får delta.  

Jag är medveten om att mitt barns deltagandet är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt barns deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att låta mitt barn delta i studien 

och godkänner att Karlstads universitet behandlar personuppgifterna i en-

lighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

☐ Jag väljer att låta mitt barn delta i studien och godkänner att Karlstads uni-

versitet behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslag-

stiftning och lämnad information.  

Barnets namn: ……………………................. 

Samtliga vårdnadshavares underskrifter: 

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

Underskrift                                                Underskrift 

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

Namnförtydligande                                   Namnförtydligande 

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

Ort och datum                                           Ort och datum 

 

 


