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Abstract 

The purpose of this study is to describe the older preschoolers' perceptions and 

experiences of the physical phenomenon of air through a teacher-led explora-

tory activity. The data collection method that was used is structured participa-

tory observation and the data collection has been done through video record-

ings of the activities conducted in the study. This study is permeated by the 

theory of the socio-cultural perspective, which is used as a basis throughout 

the study. The result is based on the thoughts and conversations expressed by 

the nine children who participated in the study during the exploratory activity. 

The exploratory activity was made up of experiments that could all be linked 

to the phenomenon of air. The results of the study show that these nine children 

between the ages of 4 and 6 have good knowledge of the air and that it can be 

everywhere, can be moved and trapped. They show this by describing the be-

havior of the air in the various experiments and use both spoken language and 

body language when explaining how the air can move. The results also show 

that the children largely make use of experiences and everyday situations when 

explaining phenomena. The study also shows that by using correct scientific 

concepts as an educator, the children can connect these with their thoughts and 

conquer new knowledge and conceptual understanding. The result also shows 

how the educator's supportive and challenging approach contributes to the chil-

dren developing their hypotheses and creating new knowledge. 

Keywords: Air, Experiences, Experiments, Exploration, Preschool children. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva de äldsta förskolebarnens uppfattningar 

och erfarenheter av det fysikaliska fenomenet luft genom en lärarledd utfors-

kande aktivitet. Datainsamlingsmetoden som användes var strukturerad delta-

tagande observation, där den planerade aktiviteten videofilmades. Denna stu-

die genomsyras av det sociokulturella perspektivet, vilket finns med som grund 

under hela studien. Resultatet grundar sig i de tankar och samtal som de totalt 

nio barnen, som deltog i studien, uttryckte under den utforskande aktiviteten. 

Den utforskande aktiviteten var uppbyggd av experiment som alla kunde kopp-

las till fenomenet luft. Resultatet av studien visar att dessa nio barn mellan 4–

6 år har goda förkunskaper om luften, de vet att den finns överallt, kan förflytt-

tas och fångas in. De visar detta genom att beskriva luftens agerande i de olika 

experimenten och använder både talspråk och kroppsspråk när de förklarar hur 

luften kan röra sig. Resultatet visar att barnen till stor del använder sig av er-

farenheter och vardagliga situationer när de förklarar fenomen. Studien visar 

också att genom att använda korrekta vetenskapliga begrepp som pedagog, kan 

barnen koppla samman dessa med sina tankar och erövra ny kunskap och be-

greppsförståelse. I resultatet synliggörs hur pedagogens stöttande och utma-

nade förhållningssätt bidrar till att barnen utvecklar sina hypoteser och skapar 

ny kunskap. 

Nyckelord: Erfarenheter, Experiment, Förskolebarn, Luft, Utforskande.  
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1 INLEDNING  

Vad är det vi får i oss varje dag? Man blir inte tjock av den, 

den smakar ingenting och vi kan varken äta eller dricka den. 

Den finns överallt omkring oss och är rätt tung. Vi kan inte se 

den, men det finns tillfällen då vi kan känna den, för den är 

nästan alltid i rörelse. Svaret är luft. Luften finns och den tar plats. 

(Hjortenbrink, Holmqvist, Nilsson & Vilör, 2011, s.1)  

 

Naturvetenskap är vetenskapen som eftersträvar att beskriva hur världen vi le-

ver i fungerar och är därför en viktig del av vårt liv. Som citatet ovan beskriver 

handlar denna studie om luft, närmare bestämt de äldre förskolebarnens förstå-

else av detta fysikaliska fenomen. Luft kan vara ett svårt begrepp att förstå sig 

på då luften är osynlig och därför svår att ta på, den bara finns där och vi andas 

den. Man skulle kunna beskriva luft som att det är som vatten fast tunnare. 

Fiskarna lever och simmar i vattnen och andas utan att tänka på det. Människan 

är i sin tur omringad av luft som vi omedvetet andas och omringas av men vi 

kan inte simma i luften och det beror på att det är glesare mellan molekylerna 

och att luften är tunnare än vatten. Barn har enligt Helldén, Högström, Jonsson, 

Karlefors och Vikström (2015) svårt att förstå att luft faktiskt väger något. För 

att barnen skall ges möjlighet att skapa en förståelse för fenomenet luft behöver 

de därför få uppleva konkreta tillfällen och aktiviteter som låter dem testa, 

prata och uppleva med många sinnen.  

 

I den svenska förskolans läroplan Lpfö 18 kan man läsa att varje enskilt barn i 

förskolan skall ges förutsättningar till att öka sin kunskap och förståelse för 

exempelvis naturvetenskap i stort men också utveckla kunskaper om fysika-

liska fenomen och kemiska processer (Skolverket, 2018). Läroplanen poäng-

terar också att förskolan skall vara likvärdig där varje barn har rätt till en ut-

bildning som är designad utifrån deras behov och utveckling och främjar deras 

utveckling. I förskolan är det förskolärararen som har det övergripande ansva-

ret för att undervisningen sker genom målstyrda processer kopplade till läro-

plansmålen. Även om förskolläraren har ett tydligt ansvar över den undervis-

ning som förväntas ske så är all personal som vekar i förskolan viktiga i arbetet 

med att främja barnens utveckling.  

 

Naturvetenskapen har inte alltid haft en så framträdande roll som den fått i den 

senaste versionen av läroplanen. Ändå anser jag den vara grovt beskriven i 

Lpfö 18 då exempelvis inga tydliga beskrivningar om vad fysikaliska fenomen 

är eller kan vara i förskolan. I den första svenska läroplanen för förskolan som 

skrevs 1998 var målen om naturvetenskap färre och mer övergripande.  
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Sedan 1998 har förskolans läroplan reviderats 2 gånger, 2010 och 2016. I dessa 

reviderade upplagor kan man se att de naturvetenskapliga målen fått mer fokus 

och handlar idag inte bara om naturens kretslopp och biologi. I Lpfö 18 som 

togs i bruk 2018 existerar sex olika mål med anknytning till naturvetenskapen. 

Dessa mål handlar exempelvis om naturens kretslopp och hur allt i samhället 

inverkar på varandra, hur våra val kan påverka och bidra till hållbar utveckling, 

att barnen skall få möjlighet att fråga och samtala om naturvetenskap och tek-

nik samt utforska den. Det mål som starkast kan kopplas till denna studie i 

nuvarande läroplan Lpfö 18 lyder: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt 

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2018, s.14). 

Här kan vi se hur man preciserat naturvetenskapliga fenomen till kemiska pro-

cesser och fysikaliska fenomen. Man kan då ställa sig frågan vad och vilka 

processer och fenomen är rimliga att undervisa i förskolans värld? Läroplans-

målet är ganska svårt att förstå sig på och kräver ett stort intresse och engage-

mang för att kunna konkretiseras. 

 

En problematik jag upplevt i förskolan i förhållande till naturvetenskapen är 

att man oftast undervisar de olika ämnena genom spontana upptäckter och att 

det sällan leder till något längre tema eller utforskande. Detta kanske för att 

man anser sig ha för lite kunskap på området. Jag upplever att de förskolor jag 

varit i kontakt med oftast undervisar naturvetenskap genom biologi och teman 

som människokroppen eller vatten. Olika kemiska processer eller fysikaliska 

fenomen är mer komplexa att förstå och kan därför vara svårare att bedriva 

undervisning och förklara för barnen. Jag tror att pedagoger i förskolan kan 

känna prestationsångest och otillräcklighet när det kommer till att förklara ve-

tenskapliga begrepp och därför har svårt att få in naturvetenskapen på ett mer 

planerat och genomtänkt sätt. Jag tror att om fler hade modet att använda sig 

av det utforskande arbetssättet och tillsammans med barnen möta naturveten-

skapen genom det vardagliga resonerandet skulle det leda till ett rikare lärande 

och bättre uppfylla läroplanens mål.  

 

Genom denna studie av barnens förståelse och tankar om luft ämnar jag bidra 

med kunskap om de äldre förskolebarnens förståelse och samtal kring detta 

fysikaliska fenomen. Studien kan då bidra med att synliggöra hur barnen upp-

fattar och resonerar kring fysikaliska fenomen och genom det kan pedagoger 

och lärare få hjälp att se hur de bör skapa nya lärandetillfällen för att barnen 

ska utvecklas vidare. 
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1.1 Bakgrund  

1.1.1 Luft 

Luften runt oss är en blandning av olika gaser. Enligt Helldén et al. (2015) 

innehåller luften sjuttioåtta procent kvävgas, tjugoen procent syrgas och en 

procent andra gaser. Luften är alltså en blandning av partiklar som är mycket 

små med tomrum emellan och som trots att vi har svårt att se och förstå den 

faktiskt väger. Luft kan också kopplas samman med begreppet lufttryck. Luft-

trycket som finns i atmosfären kan benämnas vara högt eller lågt och det på-

verkas av hur molekylerna rör sig och påverkas av hur mycket luft som finns i 

en viss volym. Ett exempel som visar på att lufttrycket varierar med höjden är 

när vi flyger. När planet kommer högre upp i luften blir det glesare mellan 

molekylerna och det blir ett lägre tryck. När planet sedan sjunker ner mot mar-

ken blir det tätare mellan molekylerna och de skapar då ett tryck mot våra 

trumhinnor som vi kan känna av. Luften kan också skapa ett motstånd eller kan 

beskrivas som att den har en bromsande kraft. Luftmotståndet påverkas av fö-

remåls olika storlek och form och ett föremål som färdas snabbt utsätt då för 

mer motstånd än ett som rör sig sakta. Luften kan också ta olika stor plats be-

roende på temperatur. Varm luft tar större plats än kall luft då molekylerna i 

luften rör sig mer i varm luft.  

1.1.2 Utforskande och upptäckande arbetssätt 

Ett utforskande arbetssätt tar sin början i någon form av upptäckt som uppstår 

i samband med exempelvis ett fenomen. När barn gör upptäckter kan man oft-

ast se det på sättet de uttrycker sig och agerar, genom deras fokuserade prö-

vande eller observerande. I barnens utforskande tar de ofta hjälp av tidigare 

erfarenheter när de jämför, prövar eller samtalar i sina lekar. Processen forts-

ätter sedan med att barnen sorterar och samlar nya tankar för att bygga vidare 

på sin förståelse för det man upptäckt (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2014). Att skapa tillfällen att undersöka sina hypoteser och frågor är 

otroligt viktigt när det kommer till det utforskande och upptäckande arbetssät-

tet. I ett utforskande med barn kan det vara svårt att känna igen de ställda hy-

poteserna och man bör därför vara ytterst uppmärksam på vad barnen gör och 

lyssna på hur barnen uttrycker sig. Genom att barnen får möjlighet att experi-

mentera, observera och leka kan de sedan tillägna sig de eventuella kunskaper 

som en pedagog vill förmedla. Barnen behöver dessa tillfällen för att utveckla 

sitt undersökande. Pedagogen bör samtidigt vara uppmärksam på att barn som 

utforskar saker inte alltid är mottagliga för pedagogens prat, vilket emellanåt 

kan störa barnens fokus.  
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Att arbeta på ett utforskande sätt i förskolan och att vara en medforskande pe-

dagog är enligt Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) vanligt 

i det naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Studien som Sundberg et al. gjort 

vars syfte var att beskriva hur förskolan praktiskt kan arbeta utifrån läroplans-

mål i relation till naturvetenskapen. Utifrån denna forskningsstudie av förskol-

lärare och hur man kan arbeta med naturvetenskap slogs de av att många förs-

kollärare är modiga. Pedagoger gav sig ofta in i teman utan känslan av att 

kunna ämnet men uttryckte också att de önskade mer kunskaper på området. 

Vara en medforskare i ett utforskande kan ha sin grund i att följa barnens ny-

fikenhet eller att använda sin nyfikenhet på något man inte kan. Detta kan bidra 

till ett mer jämlikt maktförhållande då pedagogerna inte står över barnen som 

en ledare utan också är en forskare. De beskriver också att genom detta med-

forskande sänks kraven och pressen på pedagogerna, att ha breda kunskaper i 

naturvetenskapens ämnen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva de äldsta förskolebarnens uppfattningar och 

erfarenheter av det fysikaliska fenomenet luft genom en lärarledd utforskande 

aktivitet. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver barnen luft? 

 

• På vilket sätt kan en lärarledd utforskande aktivitet bidra till att ut-

veckla barnens förståelse av fysikaliska fenomen? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Undervisning i förskolan 

Undervisning är ett begrepp som i den senaste revideringen av svenska försko-

lans styrdokument Lpfö 18 kommit att betonas på ett tydligare sätt. I Lpfö 18 

kan man läsa att förskolans uppdrag är att med utgångspunkt i läroplanens mål 

stimulera och utmana barnen genom undervisning. 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) beskriver att en god undervisning präglas av att 

barnens alla olika typer av lärande integreras. Man syftar då på att barnens 

sociala, kognitiva, emotionella och motoriska lärande tillsammans med lek, 

omsorg, fostran ska blida en grund för förskolans utbildning och undervis-

ning. Man belyser också att utifrån dessa aspekter kan all tid i förskolan utnytt-

jas som tillfälle till undervisning. Gustavsson och Thulin (2017) beskriver i sin 

studie vad naturvetenskap kan vara i förskolan och hur kompetens kopplat till 

undervisnings-begreppet kan utvecklas. I studien menar de att undervisningen 

i förskolan kan ske i alla situationer under en dag på förskolan där samspel 

pågår spontant eller genom mer planerade aktiviteter. I studien undersöker de 

hur pedagoger uppfattar undervisning och naturvetenskap som innehåll i för-

skolans verksamhet innan respektive efter en kompetensutvecklingsinsats. Pe-

dagogerna anser före insatsen att ett expansivt och korrekt språk som innebär 

att använda rätta vetenskapliga begrepp, bör användas i naturvetenskaplig 

undervisning. Lärarna menar att om inte korrekta ord används får inte barnen 

tillgång till det språket, vilket kan relateras till Vygotskijs tankar om betydel-

sen av att påvisa sambandet mellan det vardagliga det vetenskapliga språket. 

Pedagogerna bör också vara väl förberedda och ha planerat utifrån läroplans-

målen. Efter kompetensutvecklingsinsatsen använde sig pedagogerna av flera 

olika undervisningsmetoder och utgick i större utsträckning från barnens egna 

intressen och erfarenheter.  

Studien kan sammanfattas med att pedagogerna i undersökningen värdesätter 

ett specifikt och kompetent ledarskap där man är påläst, välplanerad och an-

vänder ett korrekt språk med termer kopplat till ämnet som undervisas.  Under-

visningen i förskolan skall utgå från ett planerat innehåll men kan även grunda 

sig i spontana tillfällen, då man utgår från att lärandet sker hela tiden (Skolver-

ket, 2018). För att undervisningen skall vara optimal bör det finnas förskollä-

rare som kan möta barnen på deras utvecklingsnivå och som kan skapa förut-

sättningar för barnen att nå målen. Sheridan och Williams (2018) beskriver 

forskning som gjorts på förskolans undervisning. I skollagen kan man läsa att 

förskolans undervisning skall vila på vetenskaplig grund och enligt forskarna 

Sheridan och Williams innebär det att de som arbetar i förskolan behöver ha 
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ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta förhållningssätt förutsätter att persona-

len tar del av aktuell didaktisk forskning inom området. Pedagogerna i försko-

lan skapar undervisning med utgångspunkt i sin kunskap, påhittighet och inte-

grerar den med barnens intresse och nyfikenhet sammankopplat med syftet 

som ligger till grund för undervisningen. Sheridan och Williams menar att för-

skollärarna skapar tillfällen för barnen att tillägna sig kunskap och delta i situ-

ationer där man syftar till ett lärande som skall uppnå läroplanens mål.  

Gustavsson och Thulin (2017) framhåller att naturvetenskapen varit och delvis 

är ett område som åsidosatts i förskolan. Orsaken kan delvis vara att inga sats-

ningar gjorts på att utbilda personalen i dessa mer komplicerade ämnen.  

2.2 Lärarstyrda experiment och naturvetenskapligt utforskande 

Genom experiment ges barnen goda möjligheter att ställa sina hypoteser, dis-

kutera vad som händer och närma sig naturvetenskapens värld och fenomen. 

Med hjälp av experiment får barnen chans att genom verkliga och konkreta 

tillfällen kunna förknippa dem med fysikens fenomen. Conezio och French 

(2002) har genomfört en studie som undersöker förskollärares attityder till na-

turvetenskap och experimentets betydelse för barns lärande. Författarna menar 

att praktiska experiment kan bidra till att barnens ordförråd växer med hjälp av 

deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom experiment ges barnen till-

fällen att uppleva spännande och intressanta uppdrag som kan leda dem vidare 

i sitt utforskande och på så sätt upptäcka nya saker att undersöka. Detta utfors-

kande bör barnen enligt Conezio och French få tillgång till genom spontana 

och lärarledda aktiviteter eller experiment.   

Det utforskande och upptäckande arbetssätt som förskolan idag grundas på är 

enligt Elfström et al. (2014) jämförbart med det naturvetenskapliga. Det natur-

vetenskapliga arbetet startar ofta precis som hos barnen med en upptäckt som 

sedan leder vidare till olika försök att förstå. Genom att genomföra naturveten-

skapliga experiment kan uppställda teorier testas och revideras genom utfors-

kandet. 

Pedagogerna behöver erbjuda barnen konkreta tillfällen där de tillåts att göra 

undersökningar som kan kopplas samman med olika fenomen och på så vis 

bidra till ett intresse bland barnen och leda till djupare förståelse. I förskolans 

naturvetenskapliga utforskande är det viktigt att utgå från barnens frågor och 

låta deras prövande av teorier vara i fokus och att de tillåts prata om dem. Pe-

dagogerna bör finns med som stöd och uppmuntra till samtal och interaktion 

kring det man utforskar.  Sheridan och Williams (2018) och Thulin (2010) be-

skriver båda vikten av att låta barnen dela sina teorier med andra barn för att 

jämföra och hitta samband. Pedagogen får då finnas där för att hjälpa barnen 

att se detta och ställa utmanade frågor. Vilka frågor som ställs har därför stor 
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betydelse för hur barnen ges möjligheter att utforska. Pedagoger bör därför ef-

tersträva att i situationer där naturvetenskapliga fenomen utforskas ställa öppna 

frågor och produktiva frågor där barnen får fundera själva. Det kan också vara 

frågor som kan hjälpa barnen att fundera vidare och producera fler tankar kring 

fenomenet (Elfström et al., 2014). Även Gjems (2010) tar upp aspekten med 

att ställa öppna frågor som vad, hur och varför saker sker vid olika fenomen. 

Gjems artikel handlar om hur lärare kan bjuda in barn mellan 3 och 5 år till att 

dela sina tankar, våga uttrycka sina tankar och diskutera sina teorier. Thulin 

(2010) visar i sin studie om barns frågor i en naturvetenskaplig aktivitet att 

med öppna frågor uppmuntras och stimuleras barnen till att sätt egna ord på 

sina tankar av det valda lärandeobjektet eller fenomenet. Att sätta sina egna 

ord på det som händer kan då leda till fler och nya tankar. Thulin menar att 

frågorna som barnen ställer tyder på en nyfikenhet hos dem att vilja utforska 

och söka förståelse för fenomenet. Sheridan och Williams (2018) lyfter fram 

att om pedagogerna lägger sitt fokus på att se barnens arbetsteorier hamnar 

fokuset på barnens förståelse av fenomenet och inte på konkreta svar. 

Sheridan och Williams (2018) visar att de frågor som barn ställer till stor del 

handlar om att få kunskap om det de undersöker. De beskriver också att fler 

frågor ställs desto längre tid som utforskandet pågår. Författarna menar att bar-

nen är intresserade, deltar och ställer frågor men att en utmaning för förskolans 

personal är att ta tillvara och bemöta barnens frågor. Om barnens frågor bemöts 

och används på ett korrekt sätt kan enskilda barns kunskapsutveckling stimul-

eras. Dessa frågor blir då enligt Thulin (2010) en viktig utgångspunkt i vilket 

didaktiskt arbetssätt som väljs av personalen. Resultatet av Thulins studie tyder 

på att om innehållet i undervisningen tillåter barnen att undersöka och hitta 

samband under aktiviteter och de ges tillräckligt med tid så kommer de att 

ställa frågor. Sammanfattningsvis kan man säga att om vi utgår från barnen, 

ger dem tid och möjlighet att samtala och prova sina tankar kommer vi få syn 

på deras förståelse och lärande.  

2.3 Pedagogernas förhållningssätt 

Conezio och French (2002) beskriver att naturvetenskapen i förskolan är ett 

aktivt och öppet utforskande som grundar sig i barnens nyfikenhet på omvärl-

den. I förskolan menar man att barnen tillsammans med andra kan erövra kun-

skap genom aktiviteter eller experiment som främjar den sociala interaktionen 

mellan personer och olika typer av problemlösning. En viktig aspekt i försko-

lans arbete är över lag att skapa sammanhängande, djupa och långsiktiga lär-

processer, vilket ger barnen möjlighet att skapa en kunskapsbas som de kan 

använda vid nya utforskande situationer och upptäckter. Conezio och French 

framhäver också en bild av att pedagoger i förskolan kan ha en varierad inställ-

ning till naturvetenskapen i förskolan. Många har negativa erfarenheter från 
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sin egen skolgång och känner osäkerhet på grund av det. Andra har svårt att 

precisera och formulera hur man tydligare skall kunna arbeta med naturveten-

skapen men har en positiv grundinställning. Lösningen menar Conezio och 

French (2002) är att pedagoger behöver få en bättre förståelse för vad naturve-

tenskap i förskolan bör vara. Med insikten om att naturvetenskapen finns i 

många situationer och aktiviteter kan de därmed ses som metoder för att arbeta 

med naturvetenskapen.  

Peterson och Frenchs (2008) har undersökt hur pedagoger stöttar barnens för-

klarande i det vetenskapliga utforskandet. Studien synliggör att skapandet av 

situationer där barn ges möjlighet till samtal med utbyte av olika förklaringar 

och där pedagoger kan bidra med öppna frågor, kan ge flera olika perspektiv 

och förklaringar hos barnen. Vad hände? Vad tror du kommer att hända? är 

typiska frågor som ofta förkommer vid samarbetande diskussioner där peda-

gogen ställer öppna frågor till barnen. Detta menar Peterson och French är en 

inbjudning där barnen kan utveckla sina teorier och använda sin förklarande 

samtalsförmåga för att utforska och ställa hypoteser. Peterson och French me-

nar i sin studie att barnen gavs stora fördelar genom att de använde ett förkla-

rande språk i sitt experimenterande. Genom att tidigt introducera naturveten-

skap kan man involvera tre och fyraåringar i detta förklarande och utforskande 

av fenomen (Peterson & French, 2008).  

Larsson (2016) som studerat hur fysik kan bli lärområde i förskolan har i sin 

studie följt några aktiviteter i förskolan med koppling till fysikaliska fenomen. 

Där har hon tittat på vilka möjligheter för barns lärande som blir synliga. Lar-

sson poängterar även att pedagoger som arbetar med yngre barn behöver för-

hålla sig till att barnen skapar förståelse för naturvetenskap genom egna erfa-

renheter och direkta upplevelser och därför skapa förutsättningar för just det. 

Även hon menar att undervisning i naturvetenskap kan ske i många olika situ-

ationer under en förskoldag och de kan vara både lärarstyrda och icke lärar-

styrda. Larsson anser också det vara viktigt att pedagogerna har en kunskap 

om de fenomen som utforskas och det innehåll som finns i förskolans aktivite-

ter. Samtidigt beskriver hon att pedagoger oftast använder vardagliga ord istäl-

let för vetenskapliga begrepp i undervisningen. Trots detta menar Larsson 

(2016) att pedagogerna kan uppnå läroplanens mål ändå genom att barnen får 

en förståelse för fenomenet genom de vardagliga förklaringarna. 

2.4 Barns naturvetenskapliga resonerande  

Lind (1998) beskriver i sin artikel, utvecklingen av grundläggande begrepp och 

färdigheter, som används från spädbarn till och med grundskoleåldern. Enligt 

Lind (1998) är det viktigt att redan i tidiga åldrar ta med barnen in i naturve-
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tenskapens värld. Barn tar ofta lång tid på sig att formulera svar i sitt utfors-

kande då deras sinnen bearbetar upplevelserna eller upptäckterna.  Linds studie 

synliggör också vikten av att välja ett naturvetenskapligt innehåll som passar 

barnens utvecklingsnivå. Att introducera naturvetenskap för barnen under tidi-

gare åldrar, genom spännande och aktiva moment är viktigt och framhålls 

också av Nilsson (2012), som studerat 11-åringars resonemang kring experi-

ment. Nilssons studie har utgått från samtal och gruppdiskussioner under akti-

viteter där experiment kopplade till åkattraktioner på nöjesparken Liseberg ge-

nomförts och spelats in genom ljud och bildupptagning. Genom att barnen får 

möjlighet att koppla samman vetenskapliga problem med fenomen som de är 

bekanta med kan de skapa sig förståelse för olika vetenskapliga begrepp. Nils-

son beskriver att barnens resonerade om fysikaliska fenomen ofta grundar sig 

i deras vardagliga erfarenheter och att de kan beskriva olika fenomen utan att 

använda vetenskapliga begrepp. Skapandet av naturvetenskapliga praktiskt ut-

forskande aktiviteter där barnen får pröva hypoteser, diskutera och reflektera 

som en god möjlighet att skapa förståelse för fysikens fenomen är något som 

Nilsson (2012) belyser i sin studie. 

 Gjems (2010) beskriver det som en utmaning för barnen att i sina reflektioner 

och förklaringar av fenomen presentera tillräckligt med information för att 

andra ska förstå. Med en stöttande lärare kan barnens resonerande bli mer må-

lande och ett vältaligt språk främjas med utmanande frågor som hjälper dem 

att utveckla sina resonemang (Conezio & French, 2002). Att omvandla sina 

tankar kring naturvetenskapliga fenomen till ord kan för små barn vara svårt, 

därför är just praktiska experiment och stöd från lärare en viktig funktion för 

att barnen ska kunna tillägna sig och förstå naturvetenskap. Barnen blandar 

vardagliga förklaringar med de tillägnade begreppen och experimenterar både 

med tankar och material för att närma sig fysikens värld (Conezio & French, 

2002). Areljung (2018) beskriver hur barn använder temporära förståelser som 

benämns som arbetsteorier för att bilda förståelse för olika naturvetenskapliga 

fenomen. Barnen blandar erfarenheter, kreativitet och ny information för att 

skapa tillfälliga förståelser eller arbetsteorier. Ju mer ny kunskap de samlar på 

sig, desto mer kommer de kunna göra teorierna funktionella och skapa länkar 

mellan olika teorier. Lind (1998) uppmärksammar också det som Areljung 

(2018) kallar för arbetsteorier och skildrar det som att barnen skapar processer 

som de erövrar för att förstå olika begrepp. 

2.5 Tidigare forskning av barns tankar om luft 

Tidigare forskning om barns tankar om luft har visat på att barns förståelse 

varierat. Enligt Thorén (1999) uppfattar barn luft som något lätt och förknippar 

det med vind eller att det blåser. Små barn beskrivs också ha svårt att förstå att 

luft faktiskt väger och att utrymmen vi tror är tomma i själva verket innehåller 
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fullt med luft som dessutom har en massa. Séré (1986) belyser i sin intervju-

studie som gjorts på 11–12-åringar, att hälften av barnen som tillfrågades om 

luft gick att stängas in och förflyttas svarade att detta inte var genomförbart. 

Detta på grund av att de ansåg att luften var något enhetligt och sammanhäng-

ande. Andersson och Bach (1995) lyfter fram att barn mellan 7–12 år oftast 

förstår luft som en sak och gas som en annan. Andersson och Bachs arbete 

handlar om hur man systematiskt kan handla för att förbättra undervisningen 

av specifika naturvetenskapliga områden. Andersson och Bach hävdar också 

att det är vanligt att barn förknippar luft med något positivt och med deras eget 

liv då de kan andas den. Gas däremot ses som något otäckt och farligt.  
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3 TEORI 

Det sociokulturella perspektivet 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet som har sin grund i 

Lev Vygotskijs idéer om ett lärande som sker i alla sociala sammanhang 

(Vygotskij, 1978). Vygotskij menade att vi inte kan undvika att lära oss och att 

det sker i alla sammanhang oavsett om de är skapade som en lärandesituation 

eller om det sker spontant i ett kulturellt sammanhang (Elfström et al. 2014). 

 I det sociokulturella perspektivet existerar kunskapen både inom personer och 

mellan personer och den skapas genom att man påverkas av miljön man befin-

ner sig i. I denna studie sker interaktioner mellan barn och barn, pedagog och 

barn, och på så sett kan kunskapen som finns hos individerna delas och skapas 

mellan varandra i utforskandet. En viktig del är också att människan genom 

tidigare erfarenheter utvecklas vidare. Barnen och pedagogerna använder i stu-

diens aktiviteter sina tidigare erfarenheter i sitt utforskande av experimenten. 

Det är genom interaktion som kunskapen blir till och där har språket en viktig 

funktion som medierande verktyg. Interaktion, medierande verktyg och arte-

fakter är viktiga begrepp i det sociokulturella perspektivet där språket är det 

sätt som barnen kopplas samman med det som finns runt dem. I studiens akti-

viteter får barnen dela sina tankar, lyssna på kompisarna och använda sitt språk 

på olika sätt för att utforska experimenten. Medierande verktyg kan kortfattat 

beskrivas som olika hjälpmedel för individens tänkande. Dessa verktyg kan 

kategoriseras i fysiska och psykologiska verktyg där de fysiska verktygen är 

saker som skapas av mänskligheten och kallades av Vygotskij för artefakter. 

De psykologiska verktygen är de som hjälper oss att kommunicera och det kan 

vara alfabetet eller vårt språk (Säljö, 2011). Materialet som används i experi-

menten kan ses som medierande verktyg eller artefakter som barnen använder 

i sitt meningsskapande under aktiviteterna. Interaktionen är viktig i det socio-

kulturella perspektivet då det skapar sociala upplevelser som medieras med 

hjälp av språket. Lärandet sker i detta perspektiv genom att barnen får vara en 

del av olika sociala sammanhang där kunskap delas mellan varandra i det sam-

spel som sker. 

 I studiens utforskande aktiviteter med experiment kopplade till luft får barnen 

använda sig av språket när de i interaktionen med de andra deltagarna och 

materialet skapar kunskap. Vygotskij beskrev det som kallas för den proximala 

utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen som innebär att genom 

den kunskap barnen har sedan tidigare har de också nära till att erövra ny kun-

skap. Vygotskij beskrev det som det mellanrum som finns mellan det barnet 

kan själv och det som barnet behöver stöttning i. Vygotskij såg därför pedago-

gerna i förskolan som otroligt värdefulla för barnens lärande och utveckling 
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(Elfström et al. 2014). I denna studie finns två pedagoger med som stöttning i 

barnens upptäckande. Pedagogerna är i aktiviteten närvarande som utforskare 

tillsammans med barnen men också som redskap i barnens byggande av för-

ståelse för fenomenen. Genom pedagogernas utmanade frågor och uppmärk-

samhet på barnens utvecklingszon kan de utmana barnen till en djupare förstå-

else av fenomenet och skapa ett lärande. Vygotskij såg enligt Säljö (2011) för-

skolan som ett tillfälle för barnen att lära på ett alternativt sätt än det vardagliga 

lärandet. I förskolans värld kan förskolläraren existera som ett medierande red-

skap som stöttar barnen i deras utveckling och bygger broar mellan begrepp 

och barnens erfarenheter. Pedagogerna har som uppgift i aktiviteten att finnas 

med och utforska tillsammans med barnen och ställa frågor till barnen, som då 

kan utvecklas vidare utifrån individernas individuella proximala utvecklings-

zoner. 
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4 METOD 

Metoden som används i denna studie är av kvalitativ art och grundar sig i ob-

servationer av aktiviteter med experiment. Christoffersen och Johannessen 

(2015) menar att observationer ger forskaren ingående redogörelser för olika 

aktiviteter och handlingar som sker under ett sådant tillfälle. De kan också visa 

på de interaktioner som sker mellan de som deltar i observationen. Observation 

är en metod som bidrar till att forskaren får tillgång till en bred insamling av 

data där både tal, kroppsspråk och rörelser blir synliga. Observationer ger ett 

direkt tillträde till det undersökta fenomenet, exempelvis det barnen säger och 

beskriver vid en aktivitet med experiment. Observation som metod är också 

särskilt lämplig vid undersökning av ett begränsat område eller i en specifik 

kontext. Observationen som genomförs i denna studie sker därför i ett mindre 

rum och i en arrangerad kontext där aktiviteterna, gruppen och rummet är av-

vägda och genomtänkta för ändamålet, det vill säga studiens frågeställningar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Denna metod skapar möjlighet för fors-

karen att skaffa sig relevant och valid kunskap eller information då hen är när-

varande i omgivningen där det studerade området finns. Observationer är också 

särskilt lämpliga vid studier av en mindre grupp som denna studie ämnar göra. 

4.1 Urval 

I denna studie är syftet att se på barns förståelse av fysikaliska fenomen genom 

en aktivitet med experiment där fokuset ligger på de äldre barnen i förskolan. 

Förskolan där studien genomförts ligger i utkanten av en mellanstor kommun 

i Mellansverige. I studien deltog totalt 9 barn, fem 5-åringar och fyra 4-åringar 

fördelade på tre grupper. Totalt hade 14 samtycken inhämtats på tre årskullar.  

Urvalet har gjorts med strategin om ett homogent urval (Christoffersen & Jo-

hannessen, 2015). Det homogena urvalet innebär att deltagarna i studien har 

liknande egenskaper och det går därför att titta på likheter och olikheter. Denna 

grupp av deltagare levde upp till det homogena urvalet då de tillhörde en viss 

åldersgrupp som ämnades undersökas. Christoffersen och Johannessen (2015) 

beskriver detta urval som lämpligt när en forskare studerar barn i en viss ålder 

så som denna studie gör. Då jag valt att mer specifikt titta på barnens förståelse 

och tankar om fenomenet luft föll valet på de äldre barnen som informanter då 

de har ett bredare ordförråd och språk. De har också utvecklats mer motoriskt 

än de yngre barnen och kan därför också använda kroppen på ett djupare plan 

i utforskandet. Eftersom samtycke inhämtats från vårdnadshavarna enligt de 

etiska aspekterna (se stycket 4.4 Etiska aspekter) som en forskare behöver ta 

hänsyn till så komponerades grupperna ihop vid ankomst till förskolan med 

hjälp av pedagogerna på avdelningen. Valet föll som tidigare nämnt på de 
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äldsta åldersgrupperna och eftersom observation, och särskilt deltagande ob-

servation lämpar sig på mindre grupper gjorde vi grupper med 3 barn i varje. 

Datainsamlingen bör pågå till dess att ingen ny information ges (Christoffersen 

och Johannessen, 2015). Då studien utförs under en kort begränsad tid blir där-

för antalet informanter något färre än vid större studier.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

4.2.1 Deltagande strukturerade observationer 

Datainsamlingen genomfördes som en deltagande observation med utgångs-

punkt i det Christoffersen och Johannessen (2015) kallar för strukturerad ob-

servation. Den strukturerade observationen syftar till att utgå från förbestämda 

kategorier och därför designades en aktivitet för att undersöka barnens tankar 

om fenomenet luft. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver metoden 

med deltagande observation som extra givande i studier där mindre grupper 

observeras och händelser under komprimerad tid utförs. Inför studien har en 

aktivitet med flera experiment skapats för att bringa förutsättningar för att 

kunna besvara syftet. Då studiens forskningsfrågor handlar om att undersöka 

barnens tankar om luft kan man säga att en kategori preciserats som ämnar att 

observeras. Att studera utvalda fenomen eller kategorier är något man ofta gör 

i en strukturerad observation enligt Franzén (2014). Genom att vara en delta-

gande observatör blir forskaren som medforskande i aktiviteten också obser-

verad. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att forskaren kan stå bred-

vid och svara på barnens frågor eller också ställa frågor till barnen. I detta fall 

där forskaren valt att delta finns en risk att hen inverkar på vad barnen säger 

genom frågor eller ord. I observationen tas därför hänsyn till detta och forska-

ren försöker låta barnen leda samtalen och utforskandet av experimenten. Hos 

den medforskande pedagog som deltar i aktiviteten finns en strävan efter att 

ställa de öppna och producerande frågor som diskuterats i planeringen.  

4.2.2 Observation med videoinspelning 

Under observationerna samlades data in genom ljud- och bildupptagning för 

att därefter analyseras kvalitativt. Det ger de bästa förutsättningarna för ana-

lysen genom sin omfattande dokumentation. Genom videoinspelning ges till-

gång till barnens ord, kroppsspråk och ger möjlighet till att tolka deras utfors-

kande på ett grundligt sätt och på så vis få syn på barnens tankar om fenomenet. 

En negativ aspekt med videoinspelning kan vara att barnen känner sig osäkra 

eller blir störda av kamerornas närvaro. Det är då upp till forskaren att känna 

av om barnen upplever obehag och i så fall avbryta observationen, då barnen 

enligt etiska aspekter och Lpfö 18 inte någon gång skall känna sig kränkta eller 



”Molekylerna blir arga när det är varmt vatten så att då så kommer luften ta mer plats” Sofia Persson 

 

15 

 

 

obekväma. Det är viktigt att kameran inte står i fokus så att barnen blir påver-

kade av den. Då aktiviteten genomfördes med experiment där både barn och 

pedagoger deltog och utforskade tillsammans i aktiviteten var ambitionen att 

det gemensamma utforskandet skulle vara i centrum. 

4.2.3 Design och genomförande  

Aktiviteten designades genom att experiment valdes ut, delvis hämtade från 

erfarenheter, experiment gjorda under utbildningen och utifrån andra försko-

lors bloggar eller tidningsartiklar. Innan starten av datainsamling utfördes olika 

etiska handlingar som överensstämde med de principer som beskrivs i avsnittet 

4.4 Etiska aspekter, där kontakt togs med förskolechef och samtal med peda-

goger på avdelningen genomfördes där aktiviteten ägde rum. För att förbereda 

barnen besöktes en samling där information till barnen gavs och samtyckes-

blanketter lämnades ut till vårdnadshavare. Experimenten valdes för att passa 

så att barnen skulle kunna reflektera och prata om luft. Valet föll också på att 

ha med en annan pedagog som tidigare arbetat i barngruppen för att inte lägga 

något ansvar eller ta tid från den befintliga personalens arbete och resterande 

barngrupp. De valda experimenten planerades för att inte vara för svåra och 

djupa för fyra- och femåringar och var ämnade att locka fram barnens tankar 

om det valda studieobjektet. Barnen delades in i grupper om tre och tre och 

sedan utfördes aktiviteten tillsammans. Anledningen till antalet barn i varje 

grupp är helt enkelt för att kunna framhäva alla deltagarnas tankar om fenome-

net. Till aktivitetens experiment användes olika föremål och material som noga 

förberetts innan. Exempel på material som användes var ballonger, plastpåsar 

i olika storlekar, petflaska, varmt/kallt vatten, filt, tändsticksaskar med fjädrar 

och stenar. Aktiviteten startade med att vi samlades och pratade om vad vi 

skulle göra, alltså experimentera med luft och att vi behövde hjälp med detta.  

Då en del av den insamlade datan var mindre relevant för frågeställningarna 

valdes experimentet om att fånga luft, luftens förmåga att expandera och av-

slutande återkopplingen ut som huvudinnehåll. Dessa tre delar av aktiviteten 

är det som analysen av denna studie bygger på och de utvalda experimenten 

presenteras tydligare i kommande avsnitt. 

Experimenten som genomfördes under aktiviteterna: 

• Att fånga luft på olika sätt med olika verktyg. 

• Att utforska fenomenet luftmotstånd (Se bilaga 3) 

• Att utforska luftens förmåga att expandera  

• Att utforska bildandet av luftbubblor i vatten. (Skedde spontant) 

• Att känna och beskriva luftens rörelse (Se bilaga 3) 

• Återkoppling av aktiviteten. 



”Molekylerna blir arga när det är varmt vatten så att då så kommer luften ta mer plats” Sofia Persson 

 

16 

 

 

Att fånga luft på olika sätt med olika verktyg 

I detta experiment var syftet att locka fram barnens tankar om luft och var den 

befinner sig, hur den rör sig och känns. Barnen fick med hjälp av plastpåsar 

och ballonger utforska hur och om man kunde fånga och stänga in luft och 

förflytta luft. Med hjälp av påsarna fick de även känna på luften och reflektera 

över vad, hur och varför luften är och beter sig på olika sätt. Barnen fångade 

luft i plastkassar, fryspåsar, ballonger och även tändsticksaskar. Barnen fick 

också känna på luften från rummet och från pedagogens lungor och reflektera 

över skillnader osv. 

Att utforska luftens förmåga att expandera  

I detta experiment användes varmt och kallt vatten, ballong och en pet-flaska. 

Experiment började med att petflaskan utforskades och barnen reflekterade 

över vad som fanns i den innan en ballong sattes över flaskans hals. Sedan fick 

barnen observera vad som hände med flaskan och ballongen när flaskan sattes 

ner i det varma vattnet. Ballongen blåstes upp och barnen fick berätta sina tan-

kar och hypoteser kring hur det kunde bli så. Sedan testade barnen att flytta 

flaskan mellan varmt och kallt vatten och fortsatte med hjälp av pedagogernas 

frågor att reflektera över vad det var som hände. 

Återkoppling av aktiviteten 

Som avslutning på aktiviteten samlades barnen och pedagogerna för att minnas 

tillbaka och reflektera över vad de gjort, upptäckt och lärt sig under dessa ex-

periment.  

4.3 Databearbetning och analysmetod  

Analysen av studien har utgått från den tematiska innehållsanalysens grund-

läggande sex steg som Braun och Clarke (2006) beskriver. Det första steget 

startar enligt dem med att materialet transkriberas, genomgår en grundlig ge-

nomgång, memoreras och de första idéerna skapas. Som ett första steg i ana-

lysen transkriberades studiens videoinspelningar så noga som möjligt till text. 

Transkriberingen genomfördes också med utgångspunkt i Christoffersen och 

Johannessens (2015) teori om att systematiskt gå igenom videoinspelningarna 

för att få med allt som sägs och görs. I det andra steget eftersöks intressanta 

funktioner eller mönster som kan vara relevanta för studien. I detta steg av 

analysen fokuserade jag på att hitta likheter och relevanta delar i transkriptet 

som passade mina frågeställningar. En kod som uppmärksammades var att bar-

nen beskrev luften med likartade beskrivningar. Barnen använde sig frekvent 

av erfarenheter i sina förklaringar som kan ses som ett mönster. I det tredje 

steget ligger fokuset enligt Braun och Clarke (2006) på att finna teman och 
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samla dessa koder och mönster under dem och sedan samla allt relevant 

material under dessa. Under transkriberingen upptäcktes att delar av materialet 

inte var relevant för studiens frågeställningar och därför kategoriserades 

materialet utifrån de olika experimenten. I nästa steg kontrolleras om de teman 

som valts är relevanta i förhållande till materialet. Genom denna tematisering 

tar analysen form när de olika koderna placerades in under respektive tema. I 

det fjärde steget identifierats vilken andemening som varje tema ämnar ha i 

förhållande till syftet och frågeställningarna (Braun & Clarke, 2006). I det här 

skedet samlades barnens relevanta tankar, svar och formuleringar under de tre 

teman som valts, det vill säga experimentet att fånga luft, att utforska luftens 

förmåga att expandera och återkopplingen. Under denna del av processen för-

ädlas materialet och en precisering sker av analysens valda teman för att se till 

att det bildar en sammanhängande struktur enligt Braun och Clarke (2006). I 

steg fem namnger man de teman som valts ut och specificerar analysen. Ana-

lysprocessen fortsätter med att materialet definieras och skrivs fram för att be-

lysa det som vill visas. Relevanta delar av transkriptet tar en betydande plats i 

analysen och förklaras och tolkas för att lyfta fram det som vill framhävas. I 

det sista steget av analysen skrivs den vetenskapliga rapporten där levande ex-

empel presenteras och kopplas samman med syftet och frågeställningarna och 

den slutliga analysen presenteras.  
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4.4 Etiska överväganden 

Innan, under och efter datainsamlingen har olika etiska aspekter eller krav i 

forskningen beaktats. Nedan förklaras de grundläggande principer som varit i 

fokus i det etiska överväganden som gjorts i studien: 

Informationskravet - innebär att forskaren ansvarar för att de inblandade i stu-

dien blivit informerade om vad de kommer att delta i. Processen inleddes med 

att förskolechefen på förskolan där studien skulle genomföras kontaktades, för 

att få ett godkännande för studien då förskolechefen har det övergripande an-

svaret för personalen och avdelningarna. Vidare kontaktades personalen på den 

tilltänkta avdelningen och de informerades om den tänkta studien och aktivi-

teten som önskades genomföras. Därefter gavs ett informationsbrev (se bilaga 

1) ut till föräldrar och barn. En viktig del i informationskravet är att se till att 

deltagarna förstår sin rätt till att när som helst kunna lämna studien (Löfdahl, 

2014; Christofferssen och Johannessen, 2015,). 

Samtyckeskravet - innebär att de som deltar i studien skall ge sitt samtycke till 

att delta, detta måste ges innan studien genomförs. Då studien involverar bar-

nen i förskolan och då de inte har fyllt 15 år krävs att alla barnets vårdnadsha-

vare ger sitt skriftliga samtycke (se bilaga 2) till att barnen får delta (Veten-

skapsrådet, 2017; Löfdahl, 2014).  

Konfidentialitetskravet - beaktas och betyder att forskaren ansvarar för att inga 

identiteter går att hitta eller identifieras och att materialet som samlas in avi-

dentifieras i rapporten (Vetenskapsrådet, 2017; Löfdahl, 2014). 

Nyttjandekravet - tillämpas och innebär att den data som insamlats endast kom-

mer att användas till denna studie och inget annat. När studien och rapporten 

är klar kommer därför allt material att förstöras (Vetenskapsrådet, 2017; Löf-

dahl, 2014).  

GDPR – En anmälan om behandling av personuppgifter i uppsatsarbeten har 

skickats in till Karlstad Universitet för godkännande. Blanketten tar hänsyn till 

lagen om GDPR och ser till att hantering av personuppgifter i studien följer 

lagen och får genomföras. Denna blankett avanmäls sedan vid studiens slut.  

Då studien syftar till att synliggöra barnens tankar tas också hänsyn till deras 

signaler och kroppsspråk då det kan vara svårt att garantera att de förstår vad 

de har samtyckt till. Vid utlämnandet av information och samtycke besöktes 

en samling på avdelningen där studien genomfördes för att förbereda barnen 

på vad som skulle ske, och på så vis ge barnen möjlighet att fundera över sitt 

deltagande innan aktiviteten påbörjats. Roos (2014) belyser att det är när man 

skapat ett förtroende hos barnen genom att vid flertalet tillfällen informera dem 

om studien som studien kan starta. Aktiviteten genomfördes med avsikten att 
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få barnen att känna att aktiviteten gjordes tillsammans för att utforska fenome-

net och därför balansera en eventuell ojämlik maktsituation mellan barn och 

pedagog. Aktiviteten var designad som en rolig och utforskande stund med 

möjligheter för barnen att känna nyfikenhet och lust till att delta. 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet och Validitet 

Vid forskning brukar man titta på studiens reliabilitet och validitet. Dessa be-

grepp beskriver hur tillförlitlig och hur relevant den insamlade datan är 

(Christoffersen och Johannessen, 2015). I studien testas materialets reliabilitet 

genom att den aktiviteten upprepas vid fler än ett tillfälle och aktiviteten ge-

nomförs på liknande sätt tre gånger med olika barn. Genom detta upplägg und-

viker forskaren att fastna i egna förgivet taganden och ett fokus är på att be-

svara syftet och inget annat. Aktiviteten är strukturerad så att experimenten 

sker i ett samspel mellan pedagoger och barn och blir då en kombination av 

observationer och samtal med barnen, vilket enligt Roos (2014) skapar hög 

tillförlitlighet. Roos menar också att vilka frågor som ställs och hur de ställs 

under observation och aktivitet har betydelse för trovärdigheten. I studien har 

det därför både i planering av aktiviteten och under genomförandet av datain-

samlingen reflekterats över vilka frågor som bör ställas för att skapa trovärdig-

het igenom studien. Med validitet menar Roos hur forskaren kan säkerställa att 

man mäter eller samlar in det insamlingen syftar till att göra. Besvarar materi-

alet i datainsamlingen verkligen forskningsfrågorna? Vilka och hur dessa frå-

gor ställs till barnen under aktiviteten blev därmed extra viktigt. Vid scenariot 

att barnen svävar iväg i andra tankar eftersträvas att hitta sätt som leder barnen 

tillbaka mot syftet. 

Generaliserbarhet 

Enligt Fejes och Thornberg (2019) handlar generalisering om huruvida resul-

tatet som presenteras i en studie kan tillämpas på ting så som exempelvis indi-

vider och företeelser utanför studien. Vilken användning kan det ge till andra? 

På vilket sätt? I vilka situationer? I kvalitativ forskning menar Fejes och Thorn-

berg att det är svårt att göra en statistisk generalisering på en liten grupp barn.  

Man anser inte att nio 4–5-åriga förskolebarn kan räknas som obundet slump-

mässiga. Urvalet skedde genom samtycke från vårdnadshavare och var därför 

inte slumpmässigt. Fejes och Thornberg (2019) beskriver ett alternativt sätt att 

se på generalisering i kvalitativa studier. De menar att kvalitativa studiers re-

sultat kan ses som ett perspektiv snarare än en faktisk sanning.  
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5 RESULTAT 

Syftet med studien är att beskriva de äldsta förskolebarnens uppfattningar och 

erfarenheter av det fysikaliska fenomenet luft genom en lärarledd utforskande 

aktivitet. Nedan visas resultatet av studiens datainsamling. Barnen som deltar 

i studien benämns genomgående med fingerade namn för att inte röja några 

identiteter enligt konfidentialitetskravet. Resultatet presenteras med utgångs-

punkt i upptäckta teman som i detta fall identifierades som de olika experimen-

ten. Konversationerna som presenteras är rena citat och återger ordagrant det 

barnen har sagt under aktiviteten. Resultatet presenteras utifrån de två experi-

menten och den avslutande reflektionen vilket gör att de olika gruppernas sam-

tal, beskrivningar och upptäckter därför blandas.  Alla barn har enligt etiska 

principer avidentifierats och fått nya namn i studien.  

I grupp 1 deltar Anton, Sam och Nico, alla 5 år. I grupp 2 deltar John, Emil 

och Alvin 4–5 år. I grupp 3 deltar Nova, Tuva och Arvid alla 4 år. Pedagogerna 

i aktiviteterna är samma och benämns som Malin och Carin. 

5.1 Fånga luft 

Det första experimentet som genomfördes handlade om att fånga luft på olika 

sätt. Barnen i alla tre grupperna hade tillgång till plastkassar, fryspåsar och 

senare ballonger för att utforska detta. Aktiviteten börjar med att pedagogen 

Malin berättar vad som ska hända. 

Malin - Va kul att ni vill vara med och göra dessa experiment med oss. 

Vi ska göra lite experiment som handlar om någonting som finns runt 

oss. Nåt som vi inte ser men som vi kan känna om vi blåser på 

varandra. 

Barnen - Luften! 

Malin - Vad kan man göra med dessa påsar och luft tror ni? 

Anton - Man kan blåsa i dem. 

Anton visar redan här att han har tidigare erfarenheter av begreppet luft, i och 

med att han kopplar ihop ”att blåsa” med fenomenet luft då han beskriver att 

luft hamnar i påsarna när man blåser i dem. Detta säger han redan innan de fått 

någon typ av instruktion av vad som förväntas ske, mer än att det handlar om 

luften.  

 

Nedan redovisas en konversation där barnen i grupp 1 visar sin förståelse av 

luftens egenskap genom att stänga in och släppa ut luft. Situationen föregås av 
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barnens utforskande när de fångar luften i påsarna varpå Anton beskriver vad 

man kan göra med den luftfyllda påsen och säger:  

 

Anton - Man kan också bara om man har luft i dem och sen slår på dem 

då går dem sönder. 

Anton utmanas sedan med frågor från pedagogen och fortsätter då berätta om 

luften. 

Malin - Vad händer då om den går sönder? 

Anton - Då släpps all luft ut. 

Malin - Men vart tar luften vägen då när den släpps ut? 

Nico - Hääär 

 

Barnet visar med händerna i en stor rörelseriktning omkring sig och demon-

strerar var luften finns. Pedagogen bekräftar barnets tankar genom sin nästa-

fråga. 

Malin - Här i rummet? 

Nico - Aa 

Malin - Aha 

 

I detta exempel synliggörs hur barnet beskriver att luft kan stängas in i påsen 

och stanna där. Medan om man påverkar påsen så kan luften släppas ut och 

hamnar då runt om oss där vi är. I exemplet används både ord och kroppsspråk 

när han säger att luften finns ”Hääär” och sedan visar med sina armar. Barnen 

i grupp 2 och 3 beskriver detta med liknande svar (se figur 1). Intressant är att 

barnen konsekvent verkar ha skapat sig en bild av luften trots att det är något 

som de inte direkt kan se, vilket blir väldigt tydligt när Nico visar det med 

armarna. I grupperna beskrivs att luften finns både ute och inne, i och utanför 

rummet de befinner sig i, de beskriver att luften finns överallt. 

 

     
Figur 1. Barnet i mitten beskriver var luften finns. 
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Experimenterandet och utforskandet leds in på att se om luften syns. Barnen 

och pedagogerna samtalar om huruvida man kan se luften när den smiter ut ur 

påsarna. En av pedagogerna frågar barnen om de ska släppa ut luften ur hennes 

påse och se var den hamnar och den andra pedagogen frågar om barnen kan se 

luften. När luften släpps ur påsen säger barnen: 

 

Nico - Man såg inte den. 

Anton - Jag såg den. 

Carin - Såg du den? Hur såg den ut? 

Anton - Alltså den såg som ut som jättelitet moln. 

Carin - Som ett moln, okej! 

Anton - Och det är typ som en molekyl. 

Carin - Det är ju typ som en molekyl. Just de! 

Malin - Finns det molekyler överallt?  

Sam - Nää 

Anton - Kanske 

Malin - Sam vad tror du, finns molekyler överallt? 

Sam - Nej det gör det inte. Bara på luftsaker.  

 

Konversationen visar att barnen inte delar åsikt om huruvida man kunde se 

luften eller ej. Anton uttrycker att han kunde se luften och associerar den till 

ett moln och utvecklar sedan sin beskrivning med att använda begreppet mo-

lekyl. Samtalet fortsätter genom att barnen med hjälp av pedagogens frågor får 

fundera över begreppet. Anton som beskriver luften som ett moln eller molekyl 

har troligtvis kommit i kontakt med begreppet tidigare och vet att molekyler 

finns i luft. Att Anton beskriver luften som ett moln kan tolkas som att han har 

kunskap om att moln finns i luften. Han har däremot ingen klar bild över vad 

en molekyl egentligen är. Anton har ingen klar uppfattning eller förklaring på 

om molekylerna han påtalat finns överallt eller bara i luften. Sam ifrågasätter 

inte begreppet molekyler utan förknippar det med luft på samma sätt som An-

ton gör, han har däremot en teori om att molekyler bara finns på luftsaker. I 

denna situation hade pedagogen kunnat ställa fler frågor om vad en molekyl 

är, för att få en mer målande bild av deras uppfattning. I de andra två grupperna 

är barnen överens om att när luften släpps ut så är den osynlig. 

Utforskandet av experimentet för dem vidare in på huruvida luften kan förflytt-

tas och barnen beskriver på olika sätt att luften kan förflytta sig och att den 

tenderar att rymma iväg. Konversationen sker även under tiden som barnen 

testar sina hypoteser genom det utforskande som sker om att förflytta luften 

med det tillgängliga materialet. Barnens hypoteser ställs troligtvis inte bara ge-

nom orden de säger utan kan också testas under tystnad vilket gör att vi inte 

kan veta exakt vilka hypoteser eller tankar som rör sig hos dem.  
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Nico - Man kan också ta den i nån sak. Sen sen lägger man i den och 

tömmer all luft och sen stänger man den så det kommer dit.  

Malin - Ja.   

Nico - Så smiter den inte så mycket iväg. 

Malin - Nej precis. 

 

Nico beskriver hur luften kan flyttas och att han kan stänga in luften så att den 

inte smiter iväg. Nico visar förståelse för att luften tenderar att förflytta sig på 

olika sätt. Han beskriver luftens förmåga att kunna smita ut och röra sig om 

den inte begränsas. I exemplet nedan visar barnen kunskap om att luft kan 

flyttas mellan olika rum och därför inte kan förstås som något sammanhäng-

ande. 

 

Malin - Kan vi ta luften och flytta den till ett annat rum?  

Sam & Nico – Ja 

Sam - Ja om du går med den till ett annat rum. 

 

I den andra gruppen som deltog i aktiviteten ställs samma fråga och genererar 

följande interaktion. 

 

Malin - Skulle du kunna ta den luften John och flytta den till ett annat 

rum och släppa ut den där? 

John - Aa 

Carin - Släppte du ut luften?  

John - Ja, all luft. 

John går under deras samtal till dörren och öppnar den och släpper ut luften 

från sin påse i rummet bredvid och stänger sedan dörren. Pedagogen Carin som 

inte varit med i detta förlopp från start undrar då om John släppt ut sin luft 

varpå han är tydlig med att berätta att han kunde släppa ut all sin luft i rummet 

bredvid. Detta tyder på en klar bild hos barnen om att luft kan fångas och för-

flyttas mellan olika utrymmen och det beskrivs som något rörligt avskiljbart. 

Barnen i tredje gruppen visar också på kunskap om hur de kan stänga in och 

släppa ut luften ur påsarna och på så vis förflytta den. Arvid beskriver för de 

andra hur de ska göra med påsen för att få in luft i och visar hur man ska hålla 

påsen öppen. Barnen fångar sedan luft och stänger igen påsarna. Arvid säger 

när han stängt och öppnat sin påse att han har släppt ut sin luft. Arvid slår på 

sin påse så att den går sönder och får frågan vad som hände med luften?  

 

Arvid - Den pyste ut.  
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Barnen testar att fånga luften i ballonger och Arvid beskriver att man måste 

”Blåsa upp, blåsa från kroppen” i det lilla hålet för att ballongen ska bli större. 

Barnen utrycker det på olika sätt, någon beskriver med ord och några andra 

visar med kroppen och påsen att luften kan förflyttas. Arvid beskriver till ex-

empel att luften kan stängas in på olika sätt och kan fångas bland annat genom 

att blåsa luft från kroppen in i ballongen. Tidigare hade de använt luften i rum-

met och fångat i påsarna. Precis som Anton i den första gruppen beskriver 

också Arvid att luften kan blåsas och gör därmed en koppling mellan att blåsa 

och luften. I aktiviteten med påsarna utforskas också hur luften känns när pe-

dagogen viftar med händerna framför dem. Barnen beskriver att luften känns 

kall och varm. De reflekterar också över att luften i rummet har en temperatur 

och luften från pedagogen Carins lungor en annan. Grundat i den upptäckten 

ställs frågan om hur luften kan vara olika varm och kall och Anton beskriver 

här hur luften kan ändra temperatur. 

 

Anton - För att när rummen är varma så är åker det varma in i luften så 

blandas den så det blir varm luft. När det är kallt så stor som det kommer 

så blandas det ihop så blir det kallt.  

Carin - Okej, spännande. 

Anton - Eller så stoppar den de varma, eller så stoppar det varma det 

kalla. 

 

Anton gestaltar genom sin beskrivning att luften kan blandas och få olika tem-

peraturer. Han använder ordet ”rummen” i sin beskrivning, som kan tolkas till 

att han gör en association till temperaturförändringar inomhus. Detta tar antag-

ligen sin grund i erfarenheter från livet om temperaturen som ändras inomhus 

när luften värms upp och blandas. Av Antons förklaring framkommer också 

att han ser på värme och kyla som egna substanser som sedan blandas med 

luften och skapar olika temperaturer. Barnens erfarenhet av att luften i rummen 

kan ändra temperatur är bara ett exempel på hur barnen under aktiviteten an-

vänder erfarenheter och associationer i sina beskrivningar. Arvid visar på er-

farenheter om hur luften kan fångas i påsarna och demonstrerar detta med krop-

pen och visar hur man ska dra påsen framför sig för att fylla den med luft. Nico 

visar på en erfarenhet av att de luftfyllda påsarna kan gå sönder och säger såhär 

under experimentet med att fånga luft.  

 

Nico - Man kan också bara om man har luft i dem och sen slår på dem 

då går dem sönder. 

 

Ett annat barn sitter under utforskandet av detta experiment bredvid sin kompis 

och observerar sin väns luftfyllda påse som ser ut som en boll. Plötsligt så 
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börjar han att prata om kompisens luftfyllda påse och iakttar den och säger:  

 

Anton - Oj. Den är blir som en.... (blir tyst och känner på Nicos uppblåsta 

kasse)  

Carin - Nu har du ju snurrat ihop den vad händer då? 

Anton - En ballong (Slår på kassen)  

 

I detta undersökande av förmågan att fånga luften så får barnen tillfälle att 

känna på luften och ett av barnen konstaterar att luften kan ha olika hastighet 

och känns olika. Samtalet leder därför in på en association till en fläkt och vad 

den kan göra med luften. 

 

Carin - Tänker du att luften är olika stark? (Nico nickar) 

Nico - Och sen sådana här fläktar… dem är ju jättestarka. De kan typ 

hålla en sten eller nåt. 

Carin - Ja precis. Har ni sett några sådana fläktar? 

Anton - Ja 

Carin - Vad gjorde fläkten då? 

Anton - Den blåste upp en ganska stor sten. Den var typ såhär stor. (Vi-

sar med händerna) 

Sam - Vad menar ni? 

Carin - En fläkt som blåste upp en så här stor sten (Visar med fingrarna)  

Nico - Jag hade en lång fläkt. Fast den gick sönder.  

Carin - Hur kunde din fläkt blåsa? 

Nico - Man tryckte på sådana här knappar. En gjorde så det blåste lite 

och gjorde så det blåste lite mer och en mittemellan och en mycket. 

 

Här använder sig Nico av en association, där luften som kommer mot honom 

känns som luften från en fläkt. Nico har erfarenhet av att ha haft en fläkt och 

förklarar hur den fungerar och berättar att luften kan blåsa olika mycket med 

en fläkt. Anton har också erfarenhet av att ha sett en fläkt som kunde blåsa så 

hårt att den kunde hålla upp en sten. Sams uttalande ”Vad menar ni?” tyder på 

att han inte har någon erfarenhet eller kunskap om fläktar. Genom den här as-

sociationen till fläktar beskriver barnen att om luften påverkas av något kan 

den då bli så stark att den klarar att hålla upp en sten. Associationen om att 

fläkten klarar att blåsa luft som kan hålla en sten i luften kan givetvis ta sin 

grund i något de sett som liknat en sten. Barnen använder inte ordet luft i detta 

exempel, men det skulle ändå kunna förstås som att barnen har en uppfattning 

om att det är luften som blir starkare med hjälp av fläkten.  
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Genom att aktiviteten har sin utgångspunkt i det utforskande arbetssättet så 

använder sig barnen i flertalet fall av erfarenheter och associationer när de för-

klarar det som sker. Frågor och hypoteser framkommer här genom utforskan-

det, som leder barnen vidare i nya tankar och försök som uppmärksammas av 

pedagogerna. Anton gör kopplingen mellan den luftfyllda plastkassen och en 

ballong vilket tyder på att han relaterar formen som påsen med luft i har till en 

uppblåst ballong. Detta uttalande sker när barnen enskilt fått upptäcka materi-

alet och samspelar med varandra. John utforskar och delar sin kunskap om att 

luften kan förflyttas genom att han ges möjligheten att visa att hans teori stäm-

mer när han går och släpper ut luften. I exemplet där Anton beskriver luften 

som en molekyl föregås det av ett utforskande av luftens förmåga att synas, 

och möjliggjorde att han fick användning för begreppet molekyl. 

 

5.2  Den expanderande ballongen 

 

I detta experiment låg fokuset på att utforska hur och varför en ballong som 

sitter på en flaska växer när man stoppar ner den i varmt vatten. Försöket inleds 

med att barnen reflekterar över vad som finns i den flaska som skall användas 

i experimentet. Pedagogen ställer en öppen fråga till barnen. Nedan följer den 

första gruppens samtal. 

Malin - Vad finns i flaskan? 

Barnen - Vatten.  

Malin - Du tror att det är vatten i den? 

Sam - Luft är det. 

Malin - Okej, vi får se. 

Anton kryper fram till pedagog Malin och böjer sig ner över flaskan och blåser 

mot den. 

Anton - Nu är det luft i den! 

I situationen visas att barnen till en början har olika teorier om vad som finns i 

flaskan. Först tror barnen att det är vatten i flaskan. Barnen kopplar samman-

flaskan med att de har erfarenheter av att dessa brukar innehålla vatten, så vid 

första anblicken och tanken gör barnen den associationen. Sam uttrycker efter 

lite funderande att det är luft i den varpå Anton kryper fram och använder sin 

kunskap om att man kan blåsa in luft i saker och säkerställer att det är luft i 

flaskan genom att blåsa ner luft i den. Han delar också detta med de andra då 

han talar om att nu är det minsann luft i flaskan. Detta agerande tyder på att 
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Anton och Sam har tidigare erfarenheter av att blåsa luften, kanske utifrån de 

tidigare experimenten. Genom att de delar sina tankar och erfarenheter leder 

de fram till ett konstaterande om att det verkligen är luft i flaskan. Pedagog 

Malin bekräftar att Anton blåst luft i flaskan och sätter därefter på ballongen 

på flaskan och ställer frågan vad som kommer att hända om hon trycker på 

flaskan. Nico förklarar att ballongen kommer att blåsas upp. Även Nico asso-

cierar luft med att den kan blåsas på olika sätt. Också barnen i den andra och 

tredje gruppen drar slutsatsen om och beskriver att det finns luft i flaskan.  

Nu har experimentet kommit fram till momentet där flaskan stoppas ner i det 

varma vattnet och barnen och pedagogen resonerar över vad som händer (se 

figur 2). I konversationen nedan syns barnens beskrivning av vad som händer 

med ballongen. Anton konstaterar att ballongen flyter upp och syftar troligen 

på att ballongen reser på sig när flaskan är i varmvattnet. Sedan följer ett reso-

nemang om hur och vad som händer:  

Anton - Det blir rundare. 

Carin - Det blir rundare ja, varför då? 

Nico - Man får vänta. 

Malin - Ja den kommer. 

Anton - Åh flyter upp. 

Nico - Den måste orka. 

Carin - Mm. Vad är det som gör att den orkar då? 

Anton - Luften! 

Nico - Vattnet och luften. 

Malin - Vad händer med luften? 

Nico - Vatten och luft 
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Figur 2. Barnen utforskar en ballong som sitter på flaskan. 

 

Barnen kommer genom samtalet fram till att luften och vattnet gör så att bal-

longen orkar resa på sig. Tidigare under experimentet har barnen haft en teori 

om att det är vatten i flaskan men konstaterat att det bara är luft. Nicos uppre-

pande av frasen ” Vatten och luft” tyder på att han försöker förklara men saknar 

begreppen för det. Nu undrar istället pedagog Carin vad som finns i ballongen. 

Barnen har när de resonerat över vad som orsakade att ballongen rest på sig 

beskrivit att det är vatten och luft som gör det. Carin frågar därför barnen: 

 

Carin -Vad kan det vara i ballongen? Var det verkligen vatten i bal-

longen? 

Sam -Nääej.  

Carin - Eller kan det vara något annat i ballongen?  

Sam - Syre!  

Carin - Syre ja, och vad är syre för nåt?  

Sam - Det är sånt som luft som gör att vi kan andas.  

Malin - Ja och… 

Sam - Och utan syre då kunde vi inte leva. 

Carin - Juste  

Malin - Ne precis.  

Anton - Och då kan inte ballongen heller leva. 

I detta exempel så förklarar Sam att det är syre i ballongen och beskriver det 

som det som finns i luften och som gör att vi kan andas. Han använder ordet 

syre när han förklarar att det är luften vi andas vilket tyder på att Sam betraktar 
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luft och syre som synonymt. Luften eller syret beskrivs som något livsnödvän-

digt och i konversationen konstaterar Anton att om inte vi kan leva utan syret 

så kan inte heller ballongen göra det.  

I den andra gruppen benämns vad som händer på detta sätt: 

Malin - Vad händer med ballongen?  

Barnen - Ahhh (Nyfiket tittar barnen på när ballongen reser sig)  

John - Det kom luft i den. 

Innan flaskans botten har stoppats ner i det varma vattnet har barnen precis 

som i de andra grupperna konstaterat att flaskan innehåller luft. När John be-

skriver vad som händer menar han att det kommer luft i ballongen vilket är helt 

korrekt. Han menar att det kommer mer luft i ballongen från flaskan, vilket 

stämmer inledningsvis när den varmare luften i flaskan stiger in i ballongen. 

Han har alltså kopplat ihop att luften är rörlig och kan förflytta sig och att luften 

kan förflytta sig från flaskan till ballongen. I grupp 3 äger följande diskussion 

rum: 

Malin - Nu ska jag stoppa ner den här flaskan i det varma vattnet. Vad 

tror ni kommer hända då?  

Arvid - Den där sprängs. (Pekar på ballongen).  

Malin - Kommer den sprängas? Varför då? 

Arvid - För att det kommer vatten i och då blir det så mycket så att det 

blir för hårt så att det sprängs. 

Under utforskandet av detta experiment kommer vattnet tillbaka som orsaken 

till att ballongen expanderar. Barnens teori är att det är vattnet i ballongen som 

gör att ballongen reser sig. Pedagogen ställer frågor om hur vattnet kom in i 

flaskan och barnen tittar, känner och konstaterar igen att det inte finns något 

vatten i flaskan. Pedagogen Malin stoppar ner flaskan i det kalla vattnet och 

barnen tittar tyst på vad som händer. Till slut lägger sig ballongen ner. 

Nova - Nej  

Arvid - Den svalnar.  

Malin - Det svalnar, och vad händer med ballongen?  

Tuva - Den pyste ner. 

Malin - Den pyste ner ja. 

Tuva - Den gjorde så (Böjer sig framåt med huvudet och härmar hur 

ballongen rörde sig). 

Malin - Om vi stoppar ner den i det varma vattnet igen då?  

Tuva - Den blåser upp i. 

Malin - Vad är det som händer? Den blåses upp. 

Arvid - Han reser sig upp.  
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Malin - Ja han reser sig upp men vad är det i flaskan? Och vad händer 

med det varma vattnet och det som är i flaskan? 

I den första sekvensen i denna konversation kan man utläsa att Arvid har någon 

form av erfarenhet av att ballonger som fylls med för mycket av någonting kan 

som han säger sprängas. Arvids teori är att ballongen kommer sprängas av att 

det blir för mycket vatten i ballongen och det blir som han beskriver det för 

hårt och då sprängs den. Trots att barnen konstaterat att inget vatten finns i 

flaskan så fortsätter de att använda vattnet som möjlig orsak till fenomenet. 

När Arvid beskriver att den svalnar kopplar han samman uppvärmning med att 

ballongen reser på sig. Med detta resonemang påbörjar han en förklaring av 

vad som sker, han saknar dock ord och begrepp för att fortsätta förklara. 

Carin - Kommer ni ihåg vad det var i flaskan innan Malin satte på bal-

longen? 

Nova - Luft  

Carin - Luft ja.  

Arvid - Det var melonluft och så vatten.  

Malin - Ja men vad händer med melonluften när den ställer sig i det 

varma vattnet?  

Barnen blir tysta och tittar på varandra och på flaskan. 

 

Arvid - Eh, den reser sig bara upp. (Syftar på ballongen) 

Efter detta utspelar sig en sekvens där pedagog Malin använder sig av en asso-

ciation och frågar barnen om de varit i en bastu någon gång. Arvid visar sig ha 

mycket erfarenhet av bastu och förklarar hur hans kropp känner sig när han är 

i en bastu. 

Arvid - Den blir glad för att det är så varmt.  

Malin - Den blir varm ja, och sen sa du att den blev glad?  

Arvid - Ja  

Malin - Mm, Vad händer med luften i flaskan då när den får varmt vat-

ten på sig?  

Arvid - Den reser upp sig.  

Malin - Ja  

Arvid - Den kommer upp. 

Pedagogen Malin använder sedan Arvids beskrivning av hur han känner sig 

och applicerar det på hur molekylerna beter sig i ballongen. Malin beskriver 

att när molekylerna som luften består av blir varma så blir de jätteglada och rör 
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sig jättemycket och behöver därför mycket mer plats och de tar sig ut i bal-

longen och gör så att ballongen expanderar. Detta exempel visar på betydelsen 

av pedagogens förmåga att fånga tillfället och knyta ihop med barnens erfaren-

heter. Malin frågar barnen vad de tror händer med luften och molekylerna när 

man stoppar ner flaskan i det kalla vattnet. 

Tuva - Åhhhå (Segnar ner mot golvet)  

Arvid - Den svalnar och blir trött och vill sova. (Lägger sig ner på gol-

vet som att han ska sova)  

Malin - Ja den blir lite tröttare och vill sova och då somnar ballongen 

igen. För då behöver inte molekylerna röra sig så snabbt och så 

mycket. 

Barnen undersöker och utforskar genom att testa att flytta flaskan mellan det 

kalla och det varma vattnet. Efter en stund frågar Carin vart luften tar vägen 

när man har flaskan i det varma: 

Carin - Vart tog luften vägen nu då när det blev varmt, kommer ni 

ihåg?  

Tuva - In i ballongen  

Arvid - In i ballongen.  

Carin - Ja juste upp och in i ballongen.  

Arvid - Han hoppade upp och vaknade och ville äta frukost.  

Tuva - Pys ner nu då. 

 Tuva håller flaskan i det varma vattnet. 

Malin - Vad måste du göra då? För nu står den ju i det varma vattnet.  

Arvid - Det kalla. 

Barnen beskriver i denna konversation både hur luften kan förflytta sig och 

kopplar det till sina vardagserfarenheter. Detta exempel belyser tydligt hur bar-

nen använder sig av associationer när de utforskar och försöker skapa mening 

i något. När pedagog Malin delat sin kunskap och förklarar det som sker i bal-

longen gör barnen en återkoppling till det Arvid tidigare sagt om hur hans 

kropp känns när den kommer i kontakt med värmen från bastun. Barnen asso-

cierar sedan det som händer med luften i ballongen vidare till hur det känns när 

de vaknar på morgonen och vill äta frukost och hur man känner när man ska 

sova. Barnen kopplar alltså ihop att när luften i ballongen utsätts för värme och 

flaskan står i det varma vattnet blir luften pigg som man är på morgonen när 

man ätit frukost. När flaskan sedan står i det kalla vattnet blir luften trött och 

ballongen pyser ner och somnar. Tuva använder ofta ordet pysa när hon be-

skriver vad som händer med luften. Detta visas i exemplet ovan då hon håller 
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flaskan i det varma vattnet och ballongen förblir fylld av luft. Rimligtvis menar 

Tuva att hon vill att ballongen skall tömmas på luft när hon säger att den ska 

”pysas ner” 

Pedagog Malin utmanar Tuva med att undra vad hon måste göra då och påmin-

ner om att flaskan nu står i det varma vattnet. Detta visar på pedagogens bety-

delse i aktiviteten genom att de ställer frågor som utmanar barnen i deras tankar 

och skapar möjligheter till att nya kunskaper utvecklas. Nova hjälper därefter 

Tuva att flytta flaskan till det kalla vattnet och Arvid påvisar att den ska vara i 

det kalla. Ballongen segnar ner och Nova härmar ballongen genom att på ett 

spaghettiliknande sätt falla ner på golvet. 

I vissa exempel har barnens svar formats utifrån det som pedagogen valt att 

delge barnen i form av förklaringar av till exempel molekylernas rörelse. I detta 

experiment syns hur både Arvid och Tuva gör associationer till att något kan 

pysa. Arvid gör en koppling till sig själv där hans kropp blir glad när den utsätt 

för värme. Den associationen har troligtvis sin grund i erfarenheter av hans 

kropps känslor när det är varmt istället för kallt. Barnen tillåts att pröva, sam-

tala och ställa fenomenet i relation till sina erfarenheter av exempelvis, att pysa 

ut luften, att barnen kan blåsa men att andra saker också kan blåsa luften. Ge-

nom det sampel som sker i utforskandet gör pedagogen en association för att 

utmana barnen och det framkommer då att värme påverkar både Arvids känsla 

i kroppen och molekylerna i luften när den utsätts för värme. Barnen gör sedan 

kopplingar till sin vardag när de utforskar ballongen som expanderar och töms. 

Eller som de uttrycker sig att den vaknar och somnar. 

 

5.3  Återkoppling efter experimenten. 

I den sista delen av resultatredovisningen vill jag visa på några exempel på hur 

barnen uppfattat den aktivitet som genomfördes och då visa på ytterligare ex-

empel på barnens uppfattningar och beskrivning av luft. Barnen i den första 

gruppen får frågan: Vad har vi kommit fram till under denna stund? Barnen är 

ivriga att svara och pratar i munnen på varandra.  

Sam - Att luft innehåller… 

Anton - SYRE! Malin - När vi höll på med plastpåsarna, vad kom vi 

fram till då? 

Nico - Och att man kan skruva ihop dem och få luft och sen när man 

har jättemycket luft så kan man smäll dem så det låter pang.  

Malin - Och vad hände med luften då?  

Nico - Den går bort.  
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Malin - Går bort, vart hamnar den då?  

Nico - I det här rummet. 

Nico återkopplar här till sin kunskap om att man kan fånga luften, släppa ut 

den och beskriver var den tar vägen. Nico återkopplar också till sitt tidigare 

demonstrerande av förmågan att fånga luften i påsen och genom att smälla den 

så säger han att ”Luften går bort”.  Han syftar då till att luften går ur påsen. 

Pedagogen Malin utmanar Nico med frågan ”Vart hamnar den då?” varpå Nico 

svarar att den finns här i rummet.  

I den andra gruppen svarar barnen på detta vis om vad de lärt sig under aktivi-

teten: 

John - Blås… Att det kommer luuuft (Blåser och visar med händerna 

framför munnen som att han håller i en ballong) 

Malin - Aaa. Vad lärde vi oss om det varma och kalla vattnet då?  

John - Molekylerna blir arga när det är varmt vatten så att då så kom-

mer luften ta mer plats.  

Malin - Aa  

John - Och i kallt vatten då lugnar dem ner sig så att ballongen töms 

med luften. 

John beskriver i detta exempel den varma luftens egenskap av att ta plats och 

att den kalla luften i sin tur tar mindre plats och att ballongen då kommer bli 

mindre. 

Malin - Aa, Emil Kommer ihåg nåt som du lärt dig eller vad vi gjort. 

Vad gjorde du med ballongen?  

Emil - Pyste ut ballongen så det låter.  

Carin - Och vart tog din luft vägen då?  

Emil - Ute 

I denna grupp kopplar barnen tillbaka till att luften kan blåsas och att den kan 

”pysas ut” alltså förflyttas. I detta exempel kan man tydligt se hur samspelet 

och delandet av kunskap och erfarenheter lett fram till nya kunskaper hos bar-

nen. Detta framgår tydligt när John på frågan om vad vi lärde oss av det kalla 

respektive varma vattnet beskriver att luften tar olika mycket plats beroende 

på temperaturen. Detta är första gången i dessa tre aktiviteter som något barn 

beskriver hur luften kan ta olika mycket plats. Barnen använder i detta samtal 

de erfarenheter och den eventuella nya kunskapen de tillägnat sig under akti-

viteten när de besvara pedagogernas frågor. 

I de exempel som visats i denna del syns hur barnen och pedagogerna delar 

kunskap, erfarenheter och associationer som hjälper barnen att på olika sätt 
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förstå fenomenet luft. Pedagogerna agerar som stöttande och utmanande gente-

mot barnen och de bidrar till att barnen prövar sina hypoteser och utvecklar 

sina förklaringar. Frågorna som pedagogerna ställer är i hög grad öppna eller 

produktiva frågor som ger barnen möjlighet att utveckla sina svar vidare och 

pröva sina tankar. Genom att pedagogen använder korrekta vetenskapliga be-

grepp i aktiviteten kan barnen i likhet med John som visar i återkopplingen att 

han skapat en djupare förståelse för fenomenet luft.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva de äldsta förskolebarnens upp-

fattningar och erfarenheter av det fysikaliska fenomenet luft genom en lärar-

ledd utforskande aktivitet. Den utforskande lärarledda aktivitet som genomför-

des kan direkt kopplas till det sociokulturella perspektivet då barn och peda-

goger interagerar, samtalar och delar kunskaper mellan varandra i utforskan-

det. Det syns tydligt hur språket är ett tydligt redskap för barnen då de använder 

både talspråket och kroppsspråket i samspelet när de beskriver luften och dess 

agerande i de olika experimenten.  

6.1.1  Hur beskriver barnen luft? 

Barnen uttrycker sig och använder oftast ett vardagligt språk i sitt resonerande 

men med inslag av mer vetenskapliga begrepp som molekyler, syre, blåsa, 

svalna och pysa. Att använda sig av det vardagliga språket och vardagliga er-

farenheter kan återkopplas till det som Nilsson (2012) också beskriver i sin 

artikel. Utifrån Areljungs (2018) publikation om barnens arbetsteorier kan 

denna studie belysa hur barnen exempelvis använder sig av att ballongen vak-

nar och somnar som temporär förståelse för att skapa mening för fenomenet 

med den expanderande luften. Barnen använder också ett förmänskligande 

språk när de berättar vad som händer i olika skeenden under aktiviteten, detta 

tolkar jag som en arbetsteori barnen använder för att på ett metaforiskt sätt 

beskriva vad som händer. Sett till den tidigare forskningen, av exempelvis An-

dersson och Bach (1995) som presenterat barnens tankar och uppfattningar av 

luft och gas så synliggörs i denna studie inga tillfällen då barnen uppfattar luft 

och gas som olika saker. Deras studie visar på att barnen uppfattar luft och gas 

som olika saker. Något de däremot beskriver som samstämmer med denna stu-

dies resultat är att båda studier visar att barnen uppfattar luften som positiv. 

 I denna studies aktiviteter har begreppet gas inte använts i någon stor grad 

vilket kan vara en orsak till att barnen inte använder eller reflekterar något alls 

kring gas, och vi får därför inte veta om de har samma förståelse av det.  Då 

Séré (1986) visar att bara hälften av de 11–12-åriga barnen i studien uttryckte 

att luften kunde stängas in och förflyttas, visar denna studies resultat motsat-

sen. Den här studien visar att 4- och 5-åringarna har en tydlig förståelse för att 

ett förflyttande av luft är möjligt. Den studie som Séré gjort är mer än 30 år 

gammal och utförd på franska elever vilket skulle kunna vara en förklaring till 

varför det är så stor skillnad i förhållande till denna studie. Då den svenska 

läroplanen utvecklats en del under dessa år och idag innefattar strävansmål i 
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fysik skulle detta kunna vara en del i varför de äldsta förskolebarnens förståelse 

skiljer sig mot de franska 11–12-åringarna.  En orsak skulle helt enkelt kunna 

vara att undervisning och samtal kring fysik har fått mer fokus idag än för 30 

år sedan vilket lett till att barnen har större förståelse för, som i detta fall luftens 

egenskaper. En likhet man kan se mellan Thoréns (1999) studie och denna stu-

die är att barnen associerar luft med att den kan blåsas, alltså vara i rörelse. Just 

denna kunskap tror jag är lika trots långt tidsintervall mellan studierna för att 

det är en vanlig association för många människor generellt sett. Barnen gör 

också kopplingar till att materialet, det vill säga att ballongen precis som dem 

inte kan leva utan den luft som finns i den. Denna koppling går inte i linje med 

det naturvetenskapliga förklarandet men kan kopplas samman med det socio-

kulturella perspektivets teorier om artefakter och erfarenheter. I denna studie 

kan vi se tillfällen där barnen saknar förklaringar till det som sker, eller att de 

inte lyckas presentera tillräckligt med information för att komma vidare. Detta 

kan kopplas tillbaka till vad Gjems (2010) beskrev om barns behov av tid vid 

reflektioner och samtal. Detta syns tydligt i situationen när Nico försöker för-

klara vad som händer när ballongen reser sig. I grupp 3 syns en situation där 

barnen beskriver luftens rörelse som att vakna och somna. Barnen utvecklar 

denna beskrivning allt eftersom när pedagogen ställer öppna frågor. Detta me-

nar Thulin (2010) bidrar till att barnen sätter egna ord på fenomenet, som här 

är luftens expandering i ballongen. I detta exempel ser vi också det som jag 

tidigare nämnde som en arbetsteori, det vill säga det förmänskligande språket. 

Här använder barnen förklaringar som stämmer överens med människans lev-

nad men som inte går att applicera på exempelvis en ballong då den inte kan 

leva. Det kan också tolkas som ett användande av metaforer då exempelvis 

Arvid i detta fall antagligen inte tror att ballongen vaknar och somnar. Detta 

kan vi såklart inte med säkerhet veta men jag gör ändå den tolkningen av situ-

ationen. Också i exemplet med att ballongen inte kan leva utan luften visar på 

barnens användande av ett förmänskligat språk. 

6.1.2 På vilket sätt kan en lärarledd utforskande aktivitet bidra 

till att utveckla barnens förståelse av fysikaliska fenomen? 

Det utforskande arbetssättet i denna studie bidrar till att barnen utvecklar sin 

begreppsmässiga förståelse genom användandet av associationer och tidigare 

erfarenheter. Barnen associerar till exempel luften till en fläkt. Genom denna 

fläkt delar barnet med sig av sin kunskap om hur en fläkt fungerar och vad som 

händer med luften vilket då kan leda till att de utvecklar sin begreppsmässiga 

förståelse. I detta exempel syns hur viktig tillgång på situationer är där barnen 

får koppla samman vetenskapliga fenomen med andra bekanta ting eller arte-

fakter som Larsson (2016) beskriver. I situationen där barnen reflekterar över 

känslan i kroppen i en bastu och relaterar det till pedagogens kunskap om vad 
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som händer i ballongen visar också på det. Elfström et al. (2014) hävdar att 

barnens experimenterande och utforskande kan leda till att barnen tillägnar sig 

den kunskap som pedagogen eventuellt vill förmedla. I denna studie är fokuset 

på att undersöka barnens uppfattningar om fenomenet luft, då det är en utfors-

kande aktivitet med ett pågående samspel mellan barn och pedagog sker ett 

naturligt delande av kunskaper mellan den. I studien synliggörs detta när pe-

dagogen vid två tillfällen beskriver molekylernas agerande, varav det ena när 

ett av barnen tagit upp begreppet molekyl och det andra för att beskriva vad 

som händer med den varma luften i relation till ett av barnens erfarenheter av 

bastun. John visar exempel på att han tagit till sig pedagogens förklaring och 

uttrycker den nya kunskapen i återkopplingen. Han är dock den enda som på 

något sätt visar en förståelse för vad molekyler är och hur de fungerar. Det kan 

då konstateras att aktiviteten varit upplagd på ett lämpligt sätt för att ge förut-

sättningar där samspelet mellan deltagarna leder till att barnen kan ta steg i sin 

proximala utvecklingszon. 

 Med stöd i Conezio och Frenchs (2002) teori om pedagogens och de praktiska 

experimentens betydelse för hur barnen tillägnar sig förståelse för naturveten-

skap kan denna studie styrka detta. Man kan säga att detta arbetssätt går hand 

i hand med hur det sociokulturella perspektivet ser på lärande. Det vill säga att 

barnen lär i alla sociala situationer där de får interagera med andra individer, 

miljön och med artefakter (Säljö, 2011). I likhet med denna studie är använ-

dandet av erfarenheter central då de utforskar tillsammans. Genom barnens 

möjligheter till att dela erfarenheter med varandra skapar de ny kunskap och 

förståelse runt fenomenet. I denna studie kan man se hur pedagogerna baserat 

på det utforskande arbetssättet och det sociokulturella perspektivet använder 

sig av frågor som skall utmana barnen att utveckla sina tankar och hypoteser. 

Dessa frågor kan relateras till att pedagogen är ett viktigt verktyg för barnen i 

utmanandet av den proximala utvecklingszonen. En viktig aspekt som träder 

fram för att barnen skall utmanas på sin nivå är att aktiviteten är utformad så 

att den ligger nära barnets utvecklingsnivå. Genom att aktiviteten är utformad 

på ett sätt som ligger nära barnens proximala utvecklingszon kan pedagogerna 

vara ett verktyg för barnen att erövra ny kunskap. Exempel från transkription-

erna visar tydligt på dessa frågor som varför blir det så, hur kan det hända, vad 

tror du? etcetera. Vid tillfället då Anton uttrycker ordet molekyl och hur luften 

ser ut ges inga vidare frågor utan pedagogerna nöjer sig eller är inte beredda 

på att detta ska komma. Det hade varit väldigt intressant att se hur han tagit sig 

vidare i sin hypotes om fler produktiva och öppna frågor ställts då. Ett annat 

intressant uppslag där pedagogerna kunnat utmana barnen och bidra mer i ak-

tiviteten. hade kunnat vara att ställa frågor om varför luften inte syns men ändå 

tar plats i relation till experimenten och deras uppfattningar. Detta visar på hur 

viktiga pedagogernas frågor och förhållningssätt är för att ta tillvara barnens 
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naturvetenskapliga tänkande och resonerande. Då studien genomförs med ut-

gångspunkt i teorin om det sociokulturella syns också hur en av pedagogerna 

delar med sig av sin kunskap om molekylerna i luften vilket genom ett vidare 

utforskande leder till att barnen sedan förklarar fenomenet och med begreppet 

molekyler beskriver vad som händer. Detta kopplar jag samman med både det 

sociokulturella om att dela erfarenheter och kunskap mellan varandra och även 

det naturvetenskapliga utforskandet. Då barnen får möjlighet att erövra ny kun-

skap genom samspelet och delandet av kunskap och teorier i utforskandet av 

experimenten erövrar de alltså ny förståelse för begreppet luft.  

Conezio och French (2002) redogör för att om barnen ges en anpassad stöttning 

kan deras beskrivningar och förklaringar bli mer levande och att deras resone-

mang samtidigt utvecklas. Studiens resultat visar på att pedagogerna utgår från 

det som Sheridan och Williams (2018) menar är viktigt för att främja barnens 

beskrivningar, det vill säga att utgå från barnens frågor. I resultatet syns hur 

pedagogerna strävar efter att ställa så produktiva och öppna frågor som möjligt 

och på så vis utgå från barnens frågor. 

En slutsats utifrån det presenterade resultatet är att barnen kan och har mycket 

kunskap om fysikaliska fenomen i sig. Genom att utmana barnen med frågor 

skapas förutsättningar för att barnen utvecklar och formar nya hypoteser och 

upptäcker naturvetenskapens värld genom sitt resonerande och utforskande 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod till denna studie lämpade sig i relativt hög utsträckning i för-

hållande till resultatet och att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. 

Genom den genomförda aktiviteten upptäcktes barnens uppfattningar av luft 

och de beskrev den på flera sätt i förhållande till experimenten. I aktiviteten 

ger barnen också svar på den andra frågeställningen som handlade om hur det 

utforskande arbetssättet kunde bidra till barnens begreppsmässiga förståelse. 

Om tid funnits hade det givetvis varit intressant att också genomföra intervjuer 

med barnen om luften. Observationen som metod gav ändå möjlighet till 

mycket data som kunnat analyseras med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet och i syftet och frågeställningarna. Om jag skulle genomföra 

denna studie igen hade jag förberett mig mer genom att samla på mig fler pro-

duktiva frågor om fenomenet luft för att i än högre utsträckning locka fram 

barnens beskrivningar av luft. Jag hade exempelvis kunnat ställa frågan vad 

luft är gjort av för att de skulle utmanas i sina beskrivningar. Då studien ge-

nomfördes under en kort tid prioriterades inte att göra någon testaktivitet och 

det kan ha påverkat studiens reliabilitet. Det ledde till att i den tredje gruppen 

så togs experimentet om luftmotstånd med tändsticksaskar bort då barnen istäl-

let relaterade experimentet och uttryckte teorier om tyngd och kraft snarare än 
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luft. Om en pilotaktivitet genomförts hade troligtvis inte det här experimentet 

tagits med då den inte gav någon valid information. En svårighet när man ar-

betar med barn är just att man aldrig kan veta hur de tar emot och fångas av 

olika aktiviteter och de kan på så sätt påverka studiens validitet. Hade det varit 

en grupp med mer förkunskap om luftmotstånd hade detta experiment kunnat 

ge en hög validitet. Även det sista försöket med syftet att locka fram barnens 

tankar om hur luften känns när den kommer olika fort och hur det känns att 

flytta mycket luft med hjälp av filten hade en låg validitet och gav ingen rele-

vant information då det mest blev som en rolig avslutning snarare än ett expe-

riment. Att inte göra en testaktivitet kan också ha påverkat hur relevant den 

insamlade datan blev i insamlingen alltså studiens reliabilitet. För att öka reli-

abiliteten i denna studie hade fler aktiviteter med olika barngrupper på olika 

förskolor behövt genomföras för att säkerställa tillförlitligheten. Ett annat sätt 

att öka reliabiliteten hade kunnat vara att komplettera observationerna med in-

tervjuer av barnen för att få tillgång till mer material. 

Som jag belyste i metod delen kunde användandet av videoinspelning påverka 

barnen negativt då det riskerar att skapa en osäkerhet hos barnen. Endast vid 

två tillfällen under dessa tre aktiviteter på cirka 90 minuter uppmärksammade 

barnen på ett synligt sätt kameran. Endast ett av dessa barn visade på någon 

form av besvär av kameran men löste problemet själv då han valde att fortsätta 

delta i aktiviteten men utanför kamerans fokus. När han aktivt hållit sig bakom 

kameran en stund klev han sedan fram igen och deltog framför kameran. Under 

denna aktivitet påmindes barnen om att de när som helst fick lämna om de inte 

villa vara med mer eller kände sig osäkra. Eftersom barnet stannade kvar gjor-

des tolkningen att han var medveten om att han kunde delta även om han inte 

visade sig i kameran. Detta påverkade inte aktiviteten i övrigt och hade ingen 

vidare betydelse för hur resultatet blev. En reflektion som gjordes i förhållande 

till urval och gruppindelning var att två av grupperna hade en bra kombination 

av personligheter som skapade ett samspel och utbyte mellan barnen som ledde 

fram till många olika tankar. I den tredje gruppen blev kombinationen av barn 

som deltog lite mindre ogynnsam då ett av barnen kom lite i skymundan och 

inte tog så mycket plats och uttryckte uppfattningar som han troligtvis gjort i 

en annan grupp. Trots detta kunde man se detta mer tillbakadragna barnet iaktta 

kompisarna, och pröva med stöttning av pedagogerna. Med en tydligare kom-

munikation med de ordinarie pedagogerna hade detta barn placerats i en grupp 

där han fått ta plats och vågat uttrycka sig. 

Denna studies resultat kan utifrån Fejes och Thornberg (2019) tolkas som ett 

perspektiv snarare än fakta om barns tankar om luft. Resultatet i denna studie 

uppnår inte någon hög grad av generaliserbarhet på grund av tidsaspekten och 

urvalet. Studien visar bara på denna förskolegrupps förståelse av luft som in-

nehåller väldigt få informanter för att resultatet ska kunna generaliseras och 
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gälla alla förskolebarn i Sverige. Om tid funnits och urvalet varit större och 

slumpmässigt hade denna studie kunnat tillämpas på andra och visa ett gene-

rellt resultat (Fejes och Thornberg, 2019). Samtidigt är förskolan som ingått i 

studien på många sätt representativ för de flesta förskolor i Sverige och därmed 

finns ingen anledning att tro att resultatet skulle skilja sig avsevärt i en mer 

omfattande studie.  

6.3 Rekommendationer för verksamheten/undervis-

ningen 

Med utgångspunkt i min genomförda studie är min rekommendation och slut-

sats att barnen kan mer än vi tror om olika fysikaliska fenomen. Med endast en 

liten kunskap om fysikaliska fenomen och naturvetenskapliga begrepp kan vi 

skapa lärandesituationer kopplade till läroplanens mål. En slutsats jag drar från 

resultatet är att om barnen bara blir utmanade med relevanta, öppna och pro-

duktiva frågor utvecklar de en förståelse för fenomenen oavsett om specifika 

och korrekta begrepp tillämpas. 

6.4 Förslag på vidare studier 

Då de studier jag hittat under arbetet med litteraturgenomgången involverat 

mestadels äldre barn än förskolebarn och denna studie enbart har en liten grupp 

av informanter hade det varit intressant om det forskats vidare på både de äldsta 

barnen i förskolan men också de allra minsta barnen och deras sätt att beskriva 

och uttrycka luft och dess egenskaper. Då denna studie tog sin grund i en metod 

med observationer hade det varit intressant att se hur resultatet blivit om man 

istället intervjuat barnen. Jag menar att ju mer vi vet om barnens kunskaper 

och sätt att ta sig an fenomen och i detta fall luften desto lättare är det för 

pedagoger i verksamheten att fånga upp även det spontana naturvetenskapliga 

utforskandet i förskolan.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Informationsbrev till vårdnadshavare på avdelning ****** 

 
Hej! Jag heter Sofia Persson och jag läser just nu till förskollärare vid Karlstad 

Universitet och skriver mitt examensarbete kopplat till fysik och teknik i för-

skolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur de äldre barnen i förskolan 

uppfattar begreppet luft genom att låta barnen genomföra några enklare expe-

riment. Jag önskar därför observera era barn under en aktivitet där de tillsam-

mans med mig och en till pedagog genomför en aktivitet med experiment 

kopplat till luft. Huvudfokuset är att få syn på barnens tankar om luft. Jag kom-

mer att dokumentera aktiviteten genom videoinspelning för att kunna få syn på 

både tal, kroppsspråk och agerande. Videoinspelningen kommer jag sedan att 

transkribera till text och utifrån den analysera materialet. I studien kommer alla 

namn att bytas ut så att inga identiteter röjs. Inspelningarna kommer att sparas 

på ett säkert sätt så att inga obehöriga har tillgång till dem och de kommer 

endast att användas i denna studie. Uppgifterna kommer sedan att bevaras till 

dess att uppsatsarbetet är godkänt och betyget har registrerats i Karlstads uni-

versitets studieregister och sedan förstöras.  

Samtycke&Personuppgifter 

För att jag skall kunna genomföra denna studie behöver jag ha ett samtycke 

från samtliga av barnets vårdnadshavare och det är först när jag har underskrif-

ter från er som ert barn kan delta. Barnens egna val att delta beaktas självklart 

också vid genomförandet av aktiviteten och de får också information innan om 

vad som kommer att ske för att kunna välja om de vill delta eller ej. De har 

också alltid rätten att när som helst lämna aktiviteten. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke och 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 återkal-

landet. 

 

På nästa sida medföljer därför en samtyckesblanket som ni vid godkän-

nande av ert barns deltagande skriver under och lämnar in till pedago-

gerna på avdelningen så snart som möjligt men senast onsdag 20 novem-

ber då observationen planeras genomföras under vecka 47–48. 

”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 dpo@kau.se.”  
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Vid frågor kontakta mig eller min handledare 

Student: Handledare: 

Sofia Persson Jan Andersson 

Telefon:073-XXXXXXX Universitetsadjunkt, studierektor för 

teknik och fysik 

XXX@hotmail.com XXX@kau.se 

  

  

mailto:XXX@hotmail.com
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BILAGA 2 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: Hur de äldre barnen i förskolan uppfattar be-

greppet luft. 

- Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt 

barn får delta.  

- Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att mitt barn 

kan avbryta deltagandet i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag låter mitt barn delta i studien om hen ger 

sitt samtycke och (godkänner att Karlstads universitet behandlar våra person-

uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad inform-

ation.) 

OBS! SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE BEHÖVER SKRIVA UNDER 

BLANKETTEN FÖR DELTAGANDE. 

 

Barnets namn:   ………………………………… 

 

 

…………………………………… …………………………... 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift

  

…………………………………… …………………………... 

Namnförtydligande Namnförtydligande  

 

………………………………………… 

Ort och datum 

Vid frågor kontakta mig eller min handledare 

Student: Handledare: 

Sofia Persson Jan Andersson 

Telefon:073-XXXXXXX Universitetsadjunkt, studierektor för 

teknik och fysik 

XXX@hotmail.com XXX@kau.se 

  

  

mailto:XXX@hotmail.com
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BILAGA 3 

Planering av aktivitet 

Syftet med aktiviteten är att få syn på barnens förståelse av fenomenet luft. 

Genom aktiviteten ges också möjlighet till ett utforskande lärtillfälle för barnen 

och pedagogerna som deltar. Tanken är att experimenten eller aktiviteterna 

som alla har någon koppling till luft ska lyfta fram barnens tankar och förstå-

else av luft.  

Aktiviteten utgår från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

Vad: 

Genomföra experiment som kan kopplas till luft och på så sätt belysa barnens 

förståelse av luft. Olika experiment med ballonger, petflaskor och plastpåsar 

med mera. 

Hur:  

Vi börjar aktiviteten med att introducera vad vi ska göra och vad vi ska ut-

forska. Barnen får frågan om vad som finns runt oss som vi inte kan se men 

känna? 

Experiment/Aktiviteter 

1. Det första experiment som vi utforskar är att fånga luft i plastpåsar och fun-

derar kring det. Vi blåser även ballonger och testar deras förmåga att vara i 

luften och dess storlekar. 

2. Vi släpper en fjäder och en sten och ser vilken som når marken först. Sedan 

stoppar vi dem i likadana askar och släpper igen och ser vad som händer. 

3. Vi testar att blåsa upp en ballong med hjälp av en pet-flaska och varmt vat-

ten. 

4. Om tid finns avslutar vi aktiviteten med att få känna på vinden. 

Barnen samlas i ett mindre rum tillsammans med mig och en pedagog till där 

vi berättar för barnen att de ska få hjälpa oss att utforska luften omkring oss 

genom några olika experiment. Vi kollar på materialet som vi har med oss och 

barnen får berätta vad de tror att vi ska göra för något och vad man kan göra 

med dessa saker. Barnen får varsin påse och vi testar att fånga luften i påsar 

och blåser ballonger (om något barn skulle vara rädd för ballonger plockar vi 

bort dem) och fångar upp barnens tankar om det och ställer frågor till barnen 

hur. Vi testar om vi kan förflytta ballongen eller påsarna utan att röra dem. i 

experiment 2 testar vi att släppa olika föremål och se hur de faller, vi stoppar 

sedan dem i askar och släpper dem igen, vad händer? Experiment nummer 3 

handlar om att vi ska utforska och testa att blåsa upp en ballong med hjälp av 

varmt vatten och en pet-flaska. Här frågar vi oss hur ballongen kan blåsas upp?  

Barnen får sedan frågan om de kan vika pappersflygplan, som vi sedan testar 

och tittar på olika pappersvikningars förmåga att flyga. Vi ställer frågor som 

varför de flyger olika bra? Varför blir det så? Som avslutande experiment får 
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lägga sig på golvet och känna på när vinden trycker ner på dem genom att vi 

höjer och sänker en filt över dem, sedan får barnen testa att göra samma sak 

med filten när pedagogerna ligger på golvet för att få testa hur det känns att 

förflytta lyften. Vi frågar då barnen vilket som kändes tyngst eller lättast? Vi 

avslutar aktiviteten med att samla våra tankar om vad vi har gjort under denna 

stund och vad vi upplevt och upptäckt med de olika experimenten.  

Frågor som kan ställas till barnen (öppna och produktiva frågor som inte leder 

till att orden läggs i munnen på barnen då syftet är att studera deras tankar och 

förståelse): 

Vart tog luften vägen? 

Varför blir det så här? 

Varför blir det så? 

Hur kan föremålen falla lika snabbt? 

Hur tänkte du nu? 

Vad har du lärt dig?  

Vad kan vi göra med dessa? 

Vilket är tyngst att dra ner eller upp filten? 

Varför: 

Aktiviteten genomförs i första hand för att studera barnens förståelse och tan-

kar kring luft. Aktiviteten är designad för att skapa ett utforskande och samtal 

kring experimenten och på så vis också blir en undervisningssituation. Försko-

lans läroplan Lpfö 18 beskriver att barnen skall ges möjlighet till att få förstå-

else för fysikaliska fenomen och det skall genomsyras av ett utforskande, en 

nyfikenhet och det ska vara lustfyllt (Skolverket,2018). 

Material: 

Ballonger 

Plastpåsar, (ICA-kassar, fryspåsar) 

Filt 

Pet-flaska 

Skålar 

Vatten  

Fjädrar 

Sten 

Tändsticksaskar  

  



”Molekylerna blir arga när det är varmt vatten så att då så kommer luften ta mer plats” Sofia Persson 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 


