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Abstract 

This study aims to investigate how preschool children think, explain and rea-

son about the physical phenomenon of a closed circuit. We chose to use obser-

vation as a method approach, which was performed during a designed activity 

where the children were allowed to explore materials that could form a closed 

circuit. In conjunction with the observation, conversations were also conducted 

with educators, which became a complement to gain a deeper understanding 

of how they work with the subject of physics in preschool. The results of the 

study show that the children show a great interest and commitment to the ac-

tivity and that they gain an understanding of the closed circuit. This is shown 

by the fact that the children express this in different ways depending on their 

age, which can be connected to Piaget's stage theories. The activity has con-

tributed to giving the educators a new perspective on the subject of physics and 

the physical phenomenon of a closed circuit, as well as how to work with it. 

During the activity, the educators gained an insight into how the children use 

and understand scientific concepts and that it is important that the educators in 

the future name them in the activities to give the children the opportunity to 

develop conceptual understanding in the field of physics.  

 

Keywords: Closed circuit, Design-based research, Electricity, Physics in pre-

school, Science education. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att belysa hur förskolebarn tänker, förklarar och reso-

nerar kring det fysikaliska fenomenet sluten krets. Vi har valt att använda oss 

utav observation som metodansats. Denna utfördes under en designad aktivitet 

där barnen fick utforska material som kunde bilda en sluten krets. I samband 

med observationen utfördes även samtal med pedagoger som blev ett komple-

ment för att få en djupare förståelse för hur de arbetar med ämnet fysik i för-

skolans verksamhet. Resultatet i studien visar att barnen visar ett stort intresse 

och engagemang för aktiviteten och att de får en förståelse för den slutna kret-

sen. Det framkommer genom att  barnen uttrycker sig om detta på olika sätt 

beroende på deras ålder, vilket kan kopplas till Piagets stadieteorier. Aktivite-

ten har bidragit till att pedagogerna fått ett nytt perspektiv på ämnet fysik och 

det fysikaliska fenomenet sluten krets, samt hur man kan arbeta med detta. 

Pedagogerna fick under aktiviteten syn på hur barnen använder och förstår ve-

tenskapliga begrepp och att det är viktigt att pedagogerna i framtiden benämner 

dessa i verksamheten för att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse och 

begreppsbildning inom fysikämnet.  

 

Nyckelord: Designbaserad forskning, Elektricitet, Fysik i förskolan, Naturve-

tenskapsundervisning, Sluten krets. 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka barnen som deltog i vår studie med stort intresse 

och positivt engagemang samt ett stort tack till pedagogerna som hjälpte till att 

hitta tider som passade för genomförandet och tog sig tid för samtal. 

Vi vill även tacka vår handledare Annelie Bodén som på ett engagerat och 

stöttande sätt hjälpt oss med synpunkter och respons genom hela arbetsproces-

sen.  

Vi vill sist men inte minst tacka våra familjer som ställt upp och varit förstå-

ende för vårt arbete med denna studie.  

Även stort tack till varandra för en fördjupad vänskap och för ett gott samarbete 

genom hela examensarbetet! 

 

Elin och Jessica 
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1 INLEDNING  

“Mamma, varför lyser din lampa men inte min?” (Dotter, 6 år). 

Detta var en fundering som ett av våra barn kom med när säkring gick i ena 

delen av huset. Som mamma är det inte alltid att man svarar sitt barn på ett 

pedagogiskt sätt utan man säger det enklaste svaret. Som förskollärare hade 

man kunnat spinna vidare på frågan och sett det som ett lärtillfälle där man tar 

tillfället i akt att utveckla förståelse för hur lampor fungerar. När vi har frågat 

våra egna barn om begreppet fysik samt om barnen har arbetat med detta på 

förskolan har vi fått olika svar. Trots att förskolorna ska arbeta efter samma 

läroplan, skiljer sig arbetet kring naturvetenskap åt, vilket kan bero på vilken 

kunskap och intresse pedagoger har kring naturvetenskap där bland annat äm-

net fysik ingår. Tidigare erfarenheter och intressen spelar roll för vilken förstå-

else barnen har för olika områden samt hur de uttrycker sig.  

Utifrån vår erfarenhet kan vi se att barnen tar till sig kunskap från flera olika 

kunskapskällor, bland annat barnprogrammet Bolibompa, vilket genererar både 

nyfikenhet och nya lärtillfällen. Som pedagog kan man utifrån den nyfiken-

heten arbeta vidare med barnens funderingar. Barn har egna erfarenheter med 

sig hemifrån, vilket gör att barnen har olika grunder för att bilda sig en förstå-

else för hur vissa fenomen fungerar. Där är vårt uppdrag som pedagoger att 

utöka barnens kunskaper och intressen för att ge barnen ett positivt och livs-

långt lärande.  

Under naturvetenskapskursen i vår förskollärarutbildning utfördes workshops, 

där olika experiment genomfördes, däribland den slutna kretsen, som nu ligger 

till grund för vårt examensarbete. Den kunskap och erfarenhet som tillägnats 

under kursen har bidragit till att våra tankar kring naturvetenskap och speciellt 

fysik har ändrats. Vi insåg under förskollärarutbildningen att arbetet med na-

turvetenskap blir både roligare och lättare om kunskap och erfarenhet finns, 

vilket skapar en trygghet hos oss inför vårt kommande yrke som förskollärare.  

1.1 Styrdokument 

Redan på 1800-talet fanns det texter som var pedagogiskt riktgivande för små-

barnsskolor och barnträdgårdar. Det var först år 1998 som dessa bildade en 

läroplan som genomsyras av demokratiuppdrag med grundläggande värden 

(Edlund, 2016). 1998 var målet inom naturvetenskap att förskolan skulle sträva 

efter att varje barn utvecklar förståelse för naturens kretslopp, djur och växter 

samt enkla naturvetenskapliga fenomen (Utbildningsdepartementet, 1998). I 
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samband med revideringen 2010 fick läroplanen mer fokus på naturvetenskap 

då barnens intresse för ämnet minskat (Edlund, 2016). Skolverket (2010) ut-

vecklade målområdet om naturvetenskap, där kemiska processer och fysika-

liska fenomen numera omfattas. Gustavsson och Thulin (2017) belyser att det 

naturvetenskapliga perspektivet i läroplanen Lpfö 98/10 har vidgats och att det 

omfattar ett bredare innehåll och även ett naturvetenskapligt arbetssätt. I Skol-

inspektionens (2016) granskning framkommer det att undervisningen behöver 

konkretiseras utifrån läroplanens riktlinjer. Från 2010 till idag kan vi se hur 

läroplanen reviderats ytterligare två gånger med bland annat fokus på att tyd-

liggöra målen kring naturvetenskap. Skolverket (2019) skriver att läroplanen 

2018 fortfarande har intentionen att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn men uppdaterats mot gällande lagstiftning samt att begreppen 

undervisning och utbildning har förts in för att betona att förskolan är en del 

av skolväsendet. I skollagen (SFS 2010:800, kap. 1 § 1 & 3) står det att förs-

kollärarna skall bedriva undervisning utifrån gällande läroplan, då förskolan 

ingår i skolväsendet. Förskolans personal ska, för att uppfylla skollagens mål, 

arbeta utifrån olika styrdokument för att upprätthålla en god kvalitet. 

Verksamheten i förskolan har som mål att ge varje barn förutsättningar att ut-

veckla förmågan att utforska om naturvetenskap genom att ställa frågor och 

samtala om ämnet (Skolverket, 2018). Att utmana barns nyfikenhet och förstå-

else för ämnet naturvetenskap ligger under förskollärarens ansvar och riktlin-

jer. Förskollärare ska ansvara och vara ledande i de målstyrda processerna i 

undervisningen som ska bilda en helhet av utveckling och lärande. Att spontant 

uppkomna aktiviteter och intressen blir en del av undervisningen är även det 

förskollärarens ansvar. Likaså att man utgår från barns tidigare erfarenheter 

och kunnande när man planerar och genomför aktiviteter utifrån läroplanen. 

1.2 Bakgrund 

I vår vardag finns det olika fysikaliska fenomen. Ett av dessa fenomen är elekt-

ricitet, något som Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) påpekar är ett intresse 

som barnen har. Barnen tänder och släcker lampor, vilket ur ett naturveten-

skapligt perspektiv innebär att det finns en strömkrets som sluts för att lampan 

ska tändas. Av egna erfarenheter brukar de flesta vuxna säga åt barnen att sluta 

tända och släcka. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) belyser 

att barn utforskar, undersöker och experimenterar för att förstå hur världen fun-

gerar, vilket gör att man förstår varför barnen upprepade gånger trycker på 

knappen. Som pedagog skulle man istället kunna utnyttja detta tryckande till 

ett lärtillfälle och utforska vad det är som gör att lampan lyser när man trycker 

på knappen. Vi tycker det är viktigt att barnen förstår att elektriska apparater 
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runt omkring oss fungerar tack vare den slutna kretsen. Några material är bland 

annat lampor som tänds, iPaden som laddas och leksaker som blinkar och låter. 

I en kvalitetsgranskning gjord av Skolinspektionen (2016) visar det sig att fy-

sikaliska fenomen oftast genomförs i avgränsade experiment, utan någon vi-

dare koppling till naturvetenskapliga fenomen som finns i barnens vardag. 

Elfström m.fl. (2014) betonar att det oftast är okunskap som gör att man som 

pedagog inte tar barnens intressen och funderingar på allvar, vilket Elm Fris-

torp (2012) belyser kan bidra till att pedagogerna förväntar sig att barnen ska 

upptäcka naturvetenskapliga fenomen på egen hand. Dock säger Skolverket 

(2018) att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 

bland annat naturvetenskap och fysikaliska fenomen. Det innebär att som pe-

dagog har man ett uppdrag att arbeta med naturvetenskap oavsett vilken kun-

skap och erfarenhet man besitter.  

1.3 Definitioner 

Batteri - En komponent som kan lagra energi och avge denna i form av elekt-

ricitet när ström behövs för att strömförsörja andra komponenter som ansluts 

till den.  

Glödlampa - Glödlampa är en ljuskälla där ljuset produceras genom att en 

glödtråd värms upp och glöder då ström passerar genom den.  

Kretsanslutning - Batteriet, ledningar och lampa som bildar en krets. 

Lysdiod - Lysdioder leder bara ström åt ett håll. Därför är det noga med vilket 

av diodens ben som man kopplar till pluspolen respektive minuspolen på bat-

teriet.  

Parallellkoppling – Lamporna sitter parallellt med varandra och lyser lika 

starkt. Om en lampa i parallellkopplingen går sönder kommer de andra fort-

sätta att lysa då strömmen kan ta en annan väg.  

Pedagoger - Alla som arbetar i barngrupp (förskollärare, barnskötare och rek-

tor) och som har ett pedagogiskt ansvar.  

Seriekoppling - Ström går genom varje komponent i kretsen vilket gör att ju 

fler lysdioder som används ju svagare lyser dom. 

Sluten krets - När elektronerna kan ta sig från batteriets minuspol till pluspol 

är strömkretsen sluten. 

Strömflöde - En krets där elektroner transporteras i en ledare.  
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Trolldeg - En sorts leklera som man kan modellera och skulptera med. I vårt 

recept har vi vinsyra vilket leder ström. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur barn tänker, resonerar och förklarar det 

fysikaliska fenomenet sluten krets. 

1.5 Frågeställning 

- Hur förstår och uttrycker barnen fenomenet sluten krets? 

- Hur ger barnen i olika åldrar uttryck för fenomenet de studerar?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för studien, vilket kan 

bidra med djupare förståelse för ämnet och vad man tidigare kommit fram till. 

2.1 Barns utforskande av naturvetenskap 

Barn undersöker och prövar sig fram för att förstå sin omvärld. Hellberg, Thu-

lin och Redfors (2019) påvisar i sin studie att barns utforskande i egen takt är 

ett sätt att närma sig lärandeobjektet. Eftersom barnen behöver uppleva läran-

deobjektet med kroppen innan de kan förstå själva lärandeobjektet samt läran-

det sker i flera olika steg, belyser förskollärare som medverkar i studien att det 

är viktigt att undervisningen ger utrymme till att barnen har möjlighet att prova 

på aktiviteter flera gånger och vid flera tillfällen. 

En viktig utgångspunkt för lärande är i vilket sammanhang och gemenskap 

själva lärandet sker. Nilsson (2005) har gjort en studie som visar att barn ut-

trycker sig i ord och handling samt att barnen växlar mellan vardagligt och 

vetenskapligt språk när de undersöker olika fysikaliska problem. Inom den na-

turvetenskapliga undervisningen använder man sig utav begrepp för att barnen 

ska skapa sig en förståelse för vad dessa begrepp innebär och att man kan re-

latera dessa till kända fenomen.  Nilsson (2005) belyser även att barnen får en 

positiv attityd till ämnet naturvetenskap om man introducerar ämnet på ett 

spännande sätt i tidig ålder. 

Enligt Elm Fristorp (2012) så har ålder på barnen betydelse för deltagande i 

naturvetenskapliga aktiviteter, eftersom verksamheten oftast är organiserad ef-

ter aktiviteter utformade kring specifika åldersgrupper. Barn följer oftast an-

visningarna som förskolläraren angivit, arbetar sig igenom de olika naturve-

tenskapliga fenomenen och tar därmed till sig praktiska kunskaper. Det är inte 

alltid barnens röster gjort sig hörda i detta praktiska arbete. För att barn ska ges 

möjlighet att vidga sina vyer inom naturvetenskapliga fenomen behöver bar-

nens intressen få mer plats i undervisningen. 

2.2 Barns frågor om naturvetenskap 

Hansson, m.fl. (2014) har kommit fram till att förskollärare som har naturve-

tenskap i fokus kan uppmärksamma barnens frågor om olika naturvetenskap-

liga fenomen. De belyser att man som förskollärare måste lära sig att välja 

mellan de frågor och situationer som barnen uppmärksammar. Detta bidrar till 
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att de naturvetenskapliga undersökningar man genomför blir meningsfulla er-

farenheter för barnen samt möjliga utgångspunkter för ett fortsatt naturveten-

skapligt lärande.  

Även Thulin (2010) har fokuserat på barns frågor. I studien har barns frågor 

under ett temaarbete med naturvetenskap analyserats. I studien framkommer 

det att barns frågor kan ge svar på vilka lärprocesser som barnen är involverade 

i och att barns frågor kan ses som ett uttryck för nyfikenhet, en vilja att under-

söka och förstå sin omvärld. Ett resultat som belyses i studien är att barns frå-

gor kan utgöra en viktig didaktisk utgångspunkt när det gäller barns lärande 

och utveckling. För att utveckla en grundläggande naturvetenskaplig förmåga, 

behöver barnen få möjlighet att konfronteras med problemlösning, ställa hy-

poteser och designa undersökningar. Resultatet visar även att barns frågor ut-

trycker en önskan om att delta och vilja ta del av innehåll och dela upplevelser. 

Barns frågor förändras och ökar i antal efter tid, vilket tyder på att barns nya 

erfarenheter ökar möjligheten till att ställa frågor.  I studien framkommer det 

även att barns frågor är en didaktisk utmaning för förskollärarna. Hur barns 

frågor bemöts kan få en avgörande betydelse för deras kunskapsutveckling och 

därför bör förskollärarna ta tillvara, möta och utmana barnens intressen för ett 

specifikt innehåll.  

2.3 Pedagogernas kunskap om naturvetenskap 

Gustavsson och Thulin (2017) undersökte förskollärares uppfattningar om 

undervisning med naturvetenskapligt innehåll. Studien var en kompetensut-

vecklingsinsats där förskollärarna till en början bland annat förenklade de ve-

tenskapliga begreppen till barnens nivå samt att de hade en osäkerhet kring 

ledarskap och kunskap. Med hjälp av diskussioner, handledning, reflektioner 

och skrivna rapporter, framkommer det att förskollärarna hade förändrat sin 

uppfattning om naturvetenskap och dess praktik. Bland annat började förskol-

lärarna att synliggöra naturvetenskapen i vardagliga händelser som barnen 

hade erfarenhet av och kunde relatera till, samt att de började använda ett ex-

pansivt språk där man använde sig av riktiga naturvetenskapliga begrepp för 

att benämna olika fenomen i vardagen. Studien visar även att förskollärarna 

anser det är viktigt att man som lärare är förberedd och påläst inom det aktuella 

området för att kunna följa läroplanens intentioner.  

Elm Fristorp (2012) redogör för att det oftast inom förskolans verksamhet sker 

kollektiva aktiviteter när det handlar om naturvetenskap. I samband med na-

turvetenskapliga aktiviteter samlar läraren barnen runt sig och arbetar tillsam-

mans med barnen för att eftersträva goda interaktionsmöjligheter. Elm Fristorp 

(2012) betonar även att förskollärare bör ha förtroende till vad barnen kan samt 
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att förskolläraren utnyttjar barnens intresse när de utformar aktiviteter då bar-

nen ska utforska naturvetenskapliga fenomen.  

Bjurulf (2008) har med observationer och lärares muntliga yttranden, under-

sökt hur lärare arbetar med naturvetenskapliga ämnen med inriktning teknik 

och hur det kommer till gestaltning i undervisningen. Det visar sig i studien att 

undervisningsinnehållet och undervisningsmetoder samt hur lärare tolkar styr-

dokumenten, i sin tur påverkar vad elever erbjuds att lära i undervisningen. 

Den utbildning och kunskap som läraren besitter, bidrar till de val de gör i 

undervisningen.  

2.4 Fysikundervisning i förskolan 

Hellberg m.fl. (2019) har gjort en studie där syftet var att utveckla kunskap om 

hur ett fysikaliskt lärandeobjekt konstrueras i förskolans kontext. Resultatet av 

studien belyser att ett vidgat kunnande hos förskollärarna påverkar attityden 

till kunskapsområdet samt planering och genomförande av fysikaliska läran-

deobjekt. Genom att vidga sitt kunnande om naturvetenskap kan förskollärarna 

få syn på fysiken i vardagen vilket ökar möjligheten till att arbeta med fysik 

som barnen har runt omkring sig och har erfarenheter kring. 

Larsson (2016) studerade förskollärare i fyra olika förskolor med syfte att un-

dersöka hur förskollärarna synliggör naturvetenskapligt innehåll och hur det 

uttrycks för och med barnen i samband med en aktivitet. Avhandlingen handlar 

om vad det är som sker när fysik blir lärområde i förskolan samt vad detta 

lärområde bidrar med för barnens lärande. Fysik och fysikaliska fenomen är 

närvarande i alla möjliga situationer då barn ges tillgång till fysik som natur-

vetenskapligt innehåll vilket var utgångspunkten i avhandlingen. Larsson 

(2016) nämner även att lärarens frågor behöver vara utmanande och produktiva 

så att barnen kan samtala om det dem upptäcker, vilket stimulerar barnen att 

fortsätta undersöka olika fenomen. Larsson (2016) betonar att det har av rele-

vant betydelse att undervisningen bör arrangeras utifrån de aktuella barnen, att 

de genom observation, kommunikation och samspel, får utveckla sina kun-

skaper om olika naturvetenskapliga innehåll. Här är förskollärares kunskaper 

om ämnet viktiga för att ge barnen rätt medel till att undersöka om olika feno-

men på ett utvecklande sätt. Resultatet av studien visade att barns lärande inom 

naturvetenskapligt innehåll kunde stödjas genom att förskolläraren utformade 

olika problemlösningssituationer där man utgick från barnen och där dem kan 

ta del av varandras olika förklaringar. Resultatet visar även att förskolläraren 

behöver ta tillvara på barnens tidigare kunskaper samt deras idéer på hur akti-

viteten kan utvecklas. 
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Areljung (2016) beskriver hur hon, med hjälp av förskollärare, tagit fram en 

lista som synliggör vetenskapliga verb i vardagen. Idén till projekten utgår från 

ett samarbete med förskollärare och forskare som gemensamt diskuterar den 

naturvetenskapliga utbildningen i förskolan. För att lättare urskilja fysikfeno-

men i vardagen skapades en undervisningsmodell för förskollärare. Fysiska fe-

nomen är ett begrepp som finns formulerat i läroplanen, dock eftersökte förs-

kollärarna stöd för tolkning av dessa begrepp. Dessutom ansåg förskollärarna 

att den naturvetenskapliga undervisningen behövde större plats i det dagliga 

arbetet för att lättare låta barnen utforska efter sina egna intressen. Vetenskap-

liga aktiviteter utförs oftast annars som uppstrukturerade experiment. Areljung 

(2016) menar att beroende på vilka kunskaper och erfarenheter förskollärare 

har inom naturvetenskap samt vilket material de har att tillgå, speglar sig i vilka 

möjligheter barn har för att kunna utvecklas inom ämnet. För att fysik ska bli 

synligt som lärområde behöver förskollärare ha kunskap och kännedom om 

vardagliga och vetenskapliga begrepp samt ha kompetens för att kunna identi-

fiera och koppla samman de fysikaliska fenomen som finns i vardagen, med 

de befintliga kunskaper som barnen redan har. 

2.5 Experiment i förskolan 

Areljung (2017) har studerat om de olika naturvetenskapslådorna, science 

boxes, som gärna förskollärare använder i undervisningen. Dock visar resulta-

tet i studien att förskollärare tycker dessa experimentlådor är otillräckliga ef-

tersom de inte speglar förskollärarnas vanliga arbetssätt. Experimentlådor an-

vänds oftast för att underlätta arbetet av naturvetenskap gentemot läroplans-

målen. 

Även Larsson (2016) skriver om experiment och belyser att barn behöver ut-

manas och experimentera i aktiviteter, där de med hjälp av olika begrepp, kan 

skapa sig en förståelse kring fysiska fenomen. Det är först när förskollärarna 

ställer frågor till barnet om aktiviteten eller det fysiska fenomenet, som barnet 

själv reflekterar över vad det är som sker.  

Nilsson (2015) har gjort ett utvecklingsprojekt där syftet var att få grepp om 

hur nio förskollärare utvecklade sitt lärande och självförtroende för att under-

visa barn i vetenskapliga aktiviteter, genom samarbete, kollegial interaktion 

och främjande av relationer. Trots att det ingår i förskolläraruppdraget att 

skapa situationer för att utbilda barn inom vetenskap, så har flera av förskollä-

rarna inte den ämneskunskap som krävs för att uppfylla uppdraget. Nilsson 

(2015) menar att äldre lärare är dåliga på att ta tillvara på barns intresse att 

utforska vetenskapliga fenomen samt att de måste bli bättre på att dra nytta av 
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de spontana upplevelser som uppkommer. Möjligheterna till interaktion mel-

lan barn och förskollärare samt barn och miljön, spelar roll för vad ett barn kan 

lära sig. Inställningen till vetenskapliga aktiviteter och experiment påverkas av 

förskollärares självförtroende och attityd. Resultatet av studien visar att genom 

samarbete med kollegor som var mer kunskapsrika och insatta i vetenskapliga 

ämnen och metoder, gjorde att de som var osäkra inom ämnet ökade sitt själv-

förtroende och kunde därmed utföra vetenskapliga experiment och aktiviteter 

med barnen. 

2.6 Elektricitet i förskolan 

Hansson m.fl. (2014) belyser att förskollärarna har uppmärksammat att barn är 

intresserade av elektricitet genom att de tänder och släcker lampor, vilket ur 

ett naturvetenskapligt perspektiv handlar om att det finns en strömkrets som 

sluts eller bryts. Glauert (2005, 2009) redogör för 4-6 åringars uppfattningar 

om elektricitet och elektriska kretsar. Barnen fick genom utforskande arbets-

sätt undersöka hur elektriska kretsar fungerar och barnen fick möjlighet att 

ställa hypoteser och prova själva. Resultatet visade att barn uttrycker olika 

åsikter om de anslutningar som behövs i en elektrisk krets och erbjöd olika 

förklaringar som visade på att yngre barn med liknande erfarenhet som äldre 

barn och vuxna kan ha samma förståelse om elektriska kretsar. Resultatet vi-

sade även att barn ses som kompetenta att bygga en elektrisk krets och att bar-

nens erfarenheter, kunskap och kompetens påverkade hur barnen konstruerade 

den elektriska kretsen. Det som framkom var att barnen kunde bygga ihop en 

elektriskt krets, men flera av barnen hade svårt att formulera korrekta kopp-

lingar för att kunna diskutera vad som hänt och vad som påverkar den elekt-

riska kretsen. Glauert (2009) belyser värdet av att uppmuntra barn till att för-

klara sina tankar och handlingar och att dessa förklaringar ger insikt i hur bar-

nens tänkande utvecklas.  

Även Kada och Ravanis (2016) har gjort en studie där äldre förskolebarn fått 

skapa och använda en enkel elektrisk krets med hjälp av ledningar, batteri och 

glödlampa. Resultatet i studien påvisar att barnen redan har börjat bilda repre-

sentationer som kopplar batteri, glödlampa och ledningar till elektriska funkt-

ioner samt att majoriteten av barnen kunde skapa en enkel krets utan eller med 

hjälp från vuxna.  

Solomonidou och Kakana (2000) har intervjuat 38 barn i femårsåldern där de-

ras syfte med avhandlingen var att studera hur barn tänker om elektriska appa-

rater och den elektriska strömmen samt dess egenskaper. Barn idag växer upp 

i en teknisk miljö och omges av många elektriska apparater. Barnen i under-
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sökningen har en mängd olika föreställningar angående den elektriska ström-

men. De tror att den elektriska strömmen ingår i köpet av elektriska apparater 

istället för att den kommer ifrån ledningar och vägguttag. Detta visar sig i att 

barnen tror att apparaten fungerar om man trycker på strömbrytaren även om 

kontakten inte sitter i vägguttaget. Barnen har heller ingen uppfattning om den 

elektriska strömmens ursprung, flöde eller rörelse, däremot vet de att det är 

farligt att stoppa fingrarna i kontakten. Även leksaker som innehåller batterier 

har barnen svårt att koppla som en elektrisk apparat. Barnen förstår inte att ett 

batteri är detsamma som elektrisk ström eftersom de inte ser några externa 

komponenter som till exempel ledningar. Barnen skapar sina egna föreställ-

ningar om elektriska apparater, dess funktioner samt även begrepp om elektrisk 

ström. Baserat på vad barnen upplever i sin miljö och vilka begrepp de relaterar 

till, har Solomonidou och Kakana (2000) frågat sig vilka idéer barnen har om 

den elektriska strömmen, var den kommer ifrån och hur den transporteras. Li-

kaså hur de föreställer sig elektrisk ström, vad som drivs med el och hur en 

elektrisk lampa slås på. Resultatet visar att förskolebarnens uppfattningar om 

el samt föremål som drivs av det, skiljer sig väsentligt från de vetenskapliga 

begreppen. Förslagsvis uppger Solomonidou och Kakana (2000) att ett mål för 

förskolebarnen vore att få möjlighet att utveckla färdigheten med användning 

av elektriska apparater och elektriska kretskomponenter utifrån förskollärares 

instruktioner. Förskollärare behöver därför planera och genomföra fler experi-

ment inom området. 

Peppler, Wohlwend, Thompson, Tan och Thomas (2018) beskriver i sin studie 

hur de för barn i åldrarna 3-5 år introducerade Squishy Circuits, en verktygssats 

som består utav elektronik i form av lysdioder och formbar deg för att bygga 

kretsar. En förståelse för varje nödvändig komponent behövs för att kunna 

skapa en krets. För att redogöra för hur dessa komponenter interagerar med 

varandra finns det flertalet begrepp, såsom strömflöde, polaritet och anslut-

ningar samt konstruktioner av serie- och parallellkopplingar (se definition). 

Studien går ut på att undersöka om Squishy Circuits verktygssats kan ge barn 

en högre kvalitet och tidigare introduktion till kretslärning för små barn, genom 

att kombinera kretskomponenter och leksaker. Med hjälp av verktygssatsen 

Squishy Circuits, får barnen möjlighet att utforska begreppen som ström, po-

laritet och anslutning, vilka är viktiga begrepp att kunna när man arbetar med 

kretsinlärning. Peppler m.fl. (2018) menar att barn i tidiga åldrar oftast inte 

introduceras för elektriska kretsar, trots att det är just elektriska kretsar och 

missförstånd om dessa som existerar långt upp i vuxen ålder. Orsaken till att 

det inte arbetas med kretsutbildning är för att det inte finns material som kan 

ge barn en konkret upplevelse där de kan utforska dessa kretsbegrepp och där-

med få en förståelse för dessa. Resultatet av studien visar att användandet av 
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materialet har utvidgat barnens möjligheter att utforska kretsbegreppen. Stu-

dien visar på att både lek samt användning av olika material och metoder, är 

avgörande för att ge barnen olika inlärningsmöjligheter. Vidare anser Peppler 

m.fl. (2018) att en konstruktivistisk strategi är att föredra, då barnens förutsätt-

ningar till lärande är olika beroende på barnens tidigare erfarenheter.   
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3 TEORI 

I denna studie har vi använt oss av det konstruktivistiska perspektivet samt 

Piagets utvecklingsstadier för att analysera och tolka vår data för att förstå hur 

människor tänker, resonerar och lär. 

3.1 Konstruktivistiskt perspektiv 

I ett konstruktivistiskt perspektiv på lärandet ses kunskap som en aktiv process 

där människan själv skapar och konstruerar sin kunskap (Askland & Sataøen, 

2014; Elfström m.fl., 2014; Sjøberg, 2005). Barnen måste själva vara aktiva 

konstruktörer eftersom man inte kan ta över kunskap från någon annan utan att 

omkonstruera den nya kunskapen med tidigare kunskaper och erfarenheter 

(Sjøberg, 2005; Askland & Sataøen, 2014). Elfström m.fl. (2014) belyser att 

barn inte är tomma kärl som alla ska fyllas på med likadan kunskap utan barnen 

har redan i tidig ålder skaffat sig egna erfarenheter och kunskaper som är olika 

för varje individ. Sjøberg (2005) skriver att utifrån de begrepp vi har samt våra 

föreställningar kan vi hantera vår tillvaro. Våra tankar i form av hypoteser, 

begrepp, modeller och teorier prövas mot den verkliga världen och blir mentala 

redskap för att förstå verkligheten. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att barn skapar samman-

hang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka samt att utbild-

ningen ska utgå från barnens intressen och tidigare erfarenheter. Elfström m.fl. 

(2014) skriver att barnen behöver få möjlighet att utforska och arbeta laborativt 

på egen hand för att kunna undersöka sin omvärld. Barnen behöver göra kon-

kreta erfarenheter för att sedan kunna lära sig och utvecklas. Som förskollärare 

behöver man ta reda på barnens tidigare erfarenheter för att kunna lägga under-

visningen på en lagom nivå. Det innebär att undervisningen måste anpassas 

efter barnen och vara inom ramen för deras tidigare erfarenheter men även ut-

mana barnen för att kunna stimulera deras lärande och utveckling. Enligt Ask-

land och Sataøen (2014) blir förskollärarens roll att stödja barnen i att själva få 

kunskap om sin verklighet utifrån tidigare erfarenheter.  

3.2 Piagets stadieteori 

Jean Piaget har haft stor inverkan på pedagogiskt lärande och intresserade sig 

främst för hur människan erfar världen runt omkring (Askland och Sataøen, 

2014). Elfström m.fl. (2014) betonar att Piagets idéer om hur tanken utvecklas 

hos barnen som generella stadier som följer varandra. Piaget menar att tänkan-

det är det grundläggande och att de kognitiva strukturerna utvecklas oberoende 
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språket. Barnen får skapa egna erfarenheter och att barnen bildar begrepp som 

är uppbyggda på dessa personliga erfarenheter. Askland och Sataøen (2014) 

redogör för att Piaget delat in stadierna i fyra olika indelningar som är det 

sensomotoriska (0-2 år), det preoperationella (2-7 år), det konkret-operation-

ella (7-11 år) och det formellt-operationella (från 11 år). Stadierna följer och 

bygger på varandra.  

Barnen i vår studie är mellan två och fem år gamla och enligt Piaget befinner 

sig barnen i det preoperationella stadiet. I detta stadie försöker barnen hitta 

logiska förklaringar till varför och hur saker och ting händer för att bilda sig en 

djupare analys av sin omvärld. Barnen förutsätter även att människor i deras 

omvärld har samma perspektiv som dem själva vilket Piaget benämner som 

egocentrism, som innebär att små barn inte har möjlighet att se saker ur ett 

annat perspektiv och barnet har fokus på sina egna tankar och handlingar (Hal-

penny & Pettersen, 2015).  

Piaget har delat in det preoperationella stadiet ytterligare i symboltänkande (2-

4 år) och intuitiva tänkandet (4-7 år). I det symboltänkande stadiet utvecklar 

barnet förmågan att representera objekt och händelser i tillvaron, vilket innebär 

att barnen tillskriver objekt eller händelsen en innebörd och betydelse. Barnen 

har en förmåga att ge bland annat bilder, ord, gester eller symboler en annan 

innebörd och barnen utvecklar även sin fantasi genom låtsaslek (Halpenny & 

Pettersen, 2015). 

I det intuitiva tänkandet (4-7 år) använder Piaget ordet intuitiv för att fånga 

barnets nyfikenhet på världen och spontana kunskap. I detta stadiet börjar bar-

nen ställa frågor och försöker hitta logiska förklaringar på det som sker i deras 

omvärld. Barnen uppmärksammar detaljer och försöker hitta mening och för-

klaring till det som sker och fortsätter att ställa frågor tills de är nöjda med 

svaret. Som pedagog är det viktigt att engagera sig i barnen och deras tanke-

processer samt att vara närvarande för att kunna hjälpa barnen att hitta rätt 

språk att tänka med samt få syn på användbara begrepp som barnen kan an-

vända sig av (Halpenny & Pettersen, 2015). 

I nästa stadie, det konkret operationella stadiet (7-12 år) blir det logiska tän-

kandet mer komplext för förfinat. Även fast att barnen kan tillämpa logiska 

resonemang är deras tankar är fortfarande beroende av det konkreta utförandet.  

Barnen kan i detta stadie sätta sig in i andra människors perspektiv och förstå 

en konversation (Halpenny & Pettersen, 2015). 
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4 METOD 

Nedan redogörs det för vilka metoder som använts för att genomföra vår studie, 

hur vi gått tillväga, vilka urval vi gjort, vilka som deltagit i datainsamlingen, 

hur vi analyserat vårt insamlade material, studiens reliabilitet och validitet samt 

etiska överväganden. 

4.1 Urval 

Vår studie genomfördes på en förskola i en mellanstor kommun i mellersta 

Sverige. En av oss var redan bekant med förskolan, pedagoger samt barn och 

därför användes ett bekvämlighetsurval. Detta stämmer överens om med som 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver som ett bekvämlighetsval, 

vilket innebär att man väljer det som är enklast och mest bekvämt. Franzén 

(2014) påpekar att de val man gör i sin studie kan påverka resultatet på ett eller 

annat sätt och därför är det viktigt att i förväg överväga och fundera på för- och 

nackdelar med de val man gör, vilket vi tagit hänsyn till.  

Deltagarna i denna studie består av både barn och pedagoger. Barnen som del-

tog i studien var mellan två till fem år gamla. Valet av ålder beror på studiens 

syfte att ta reda på barns förståelse och användning av begrepp inom det elekt-

riska fenomenet sluten krets. För att jämföra barnens olika förståelser och an-

vändning av begrepp under olika åldrar, blev valet att utföra studien på tre ål-

dersindelade avdelningar. I vår studie används fingerade namn på barnen uti-

från karaktärer från Astrid Lindgrens berättelser. Barnen som är två år fick 

namn från Emil i Lönneberga; Ida, Emil, Alfred och Anton. Barnen som är tre 

år fick namn från Saltkråkan; Tjorven, Teddy, Freddy och Olle. Barnen som är 

fem år fick namn från Barnen i Bullerbyn; Anna, Britta, Bosse och Lisa. De 

pedagoger som deltog i studien arbetade på var sin avdelning och har i studien 

fått fingerade namn; Alva, Madicken och Elisabeth. Johansson och Svedner 

(2010) rekommenderar att det är lämpligt att samtala med personer som har 

olika erfarenhetsbakgrund, då det ökar chansen att få fram det viktigaste upp-

fattningarna och variationer i deras kunskaper och arbetssätt, vilket vi tagit 

hänsyn till i vår studie. 

4.2 Designbaserad forskning 

Pedagogisk designforskning är en lämplig forskningsmetod när man utför ve-

tenskapliga designbaserade studier. Designforskning är en systematisk studie 

som fokuserar på att praktisera undervisningen för att skapa konkreta ramverk 

och teorier istället för att fokusera på att teoretiskt analysera lärandemiljöer. 



”Wow, den lyser!”  Elin Dahlstrand & Jessica Edman 

15 

 

Det innebär att man utformar, utvecklar och utvärderar utbildningsinsatser för 

att generera nya möjligheter och alternativa problemlösningar.  Olika utbild-

ningsinsatser kan vara olika strategier för undervisning och lärande men även 

material och produkter (Gravemeijer, 2015; Johannesson & Perjons, 2012; 

Plomp, 2010). 

Med utgångspunkt i det konstruktivistiska synsättet, då eleverna ska konstruera 

sin egen kunskap, är designforskning en bra metod för att framställa konkreta 

referensramar och skapa teorier för lärare. Inom designforskning tillämpas en 

cyklisk process med tre faser; planera, genomföra samt analysera och revi-

dera.  I den första fasen förbereder läraren undervisningen utifrån elevernas 

tidigare erfarenheter och utformar en teori för att uppnå ett lärande. I nästa fas 

genomförs samt observeras den utformade och anpassade aktiviteten som i 

sista fasen analyseras och revideras för att förändra och förbättra undervis-

ningen (Gravemeijer, 2015).  

“Hypothetical learning trajectory” (HLT) används i planeringsprocessen där 

man i förväg kan förutse vilka aktiviteter som kan erbjuda möjligheter till lä-

rande, samt på vilket sätt dessa aktiviteter kan stimulera elevers tänkande för 

att kunna hjälpa dem komma vidare i utvecklingsprocessen. Med hjälp av HLT 

kan eleverna efter interaktion med lärare och artefakter utveckla sitt lärande. 

Den kunskap de uppnått med lärare och artefakter bidrar till att de senare kan 

konstruera sin egna kunskap (Gravemeijer, 2015). 

4.3 Den cykliska processen 

I den cykliska processen för designstudien, planerades och genomfördes tre 

undervisningssituationer. Studien genomfördes på tre olika avdelningar och ål-

dersgrupper. Cyklens första fas, då vi designade vår aktivitet, baserades på ti-

digare forskning, barns generella kunskaper om elektricitet och efter samtal 

med pedagogerna på avdelningarna där studien senare utfördes. I cyklens andra 

fas användes samma material vid alla tre genomföranden, dock anpassades det 

vetenskapliga språket utefter barnens ålder och förmåga. Cyklens tredje fas, 

analys, användes inte eftersom aktiviteten endast genomfördes en gång per 

grupp. 

4.3.1 Planering av aktivitet 

Persson Gode (2008) hävdar att metoden experimentera förutsättningslöst, där 

barn helt fritt får upptäcka material, är bra att använda sig av när man introdu-

cerar nytt material. Genom att experimentera och prova på materialet kan bar-

net lättare gissa och ställa hypoteser under arbetets gång och kan därmed 
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komma fram till en slutsats.  Persson (2009) beskriver hur man kan göra enkla 

experiment inom fysik och kemi. Dessa experiment har givit oss inspiration 

och underlag till vår designstudie. Då barn är nyfikna och gärna undersöker 

omgivningen för att skapa förståelse för sin omvärld (Lagerholm, 2009) valdes 

därför en aktivitet där barnen hade möjlighet att experimentera med material 

som kunde bilda en sluten krets och få en lampa att lysa.  I läroplanen för för-

skolan (Skolverket, 2018, s.10) står det att varje barn ska få möjlighet att ut-

forska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. La-

gerholm (2009) belyser att ju tidigare barnen får utöka sina erfarenheter, desto 

längre kommer de att nå i sin mentala utveckling. Hon skriver även att barnen 

kan bygga upp en ökad möjlighet att ta till sig nya begrepp ju fler erfarenheter 

de får och barnen lär sig även att sätta ord på sina erfarenheter när de samtalar 

med andra.  Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) redogör för 

användning av begrepp som är relevanta för fenomenet, vilket bidrar till att 

barnen får en bredare begreppsförståelse.  

Eftersom en sluten krets kan se olika ut, valdes därför två olika material (se 

figur 1 & 2) för att ge barnen en tydlig och konkret förståelse för hur en sluten 

krets är konstruerad. Vi spekulerade kring vilket material som barnen skulle få 

mest förståelse om och vilka begrepp de skulle kunna tänkas använda. Vi spe-

kulerade även om ifall något av materielen skulle vara mer intressant och upp-

levas mer utforskande.  

 

Figur 1: Materialet består av glödlampa, glödlampshållare, ledningstrådar, batterihållare 
samt olika material som är ledande och isolatorer.  
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Figur 2: Materialet består av lysdioder, batteri, batterihållare med ledningstrådar, trolldeg 
och modellera. 

4.3.2 Genomförande av aktivitet 

Alla aktiviteter började med att vi presenterade oss och vad vi skulle göra samt 

att barnen hade möjlighet att avgöra om sin medverkan. Då aktiviteterna utför-

des utgick vi från den cykliska processens andra fas. Vi började aktiviteterna i 

helgrupp där materialet plockades fram. Med hjälp av visning av materialet 

och vetenskapligt språk ställdes frågor som barnen fick reflektera kring. Bar-

nen hade både i grupp och individuellt möjlighet att spontant utforska materi-

alet och testa sina hypoteser. I samtal med barnen användes ett vetenskapligt 

språk från oss studenter för att ge barnen möjlighet att bekanta sig med fysika-

liska begrepp. Barnen fick utforska hur de kunde få lampan att lysa och i ett 

senare skede fick barnen även möjlighet att testa olika material, ledande re-

spektive icke ledande, som kunde få lampan att lysa. Allt eftersom aktiviteten 

fortskred samtalades det om de olika komponenterna och hur den slutna kret-

sen fungerar. Nästa steg i aktiviteten var att se ifall barnen fått förståelse för 

den slutna kretsen och gavs möjlighet att bygga ihop en sluten krets med hjälp 

av trolldeg. Trolldegen i vår aktivitet innehåller vinsyra, vilket gör att trollde-

gen leder ström. Detta nämns för barnen och pedagogen i samband med att 

trolldegen introduceras i aktiviteten.  

För att på ett tydligare sätt kunna sätta in studien i en kontext valde vi att i 

samband med aktiviteterna samtala med pedagogerna om hur de upplevde den 
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designade aktiviteten samt få tillgång till barnens tidigare erfarenheter kring 

fysik. Under samtalen, där vi använde ljudupptagning, framkom även pedago-

gernas egna erfarenheter av ämnet och gav oss en bättre bild av hur pedago-

gerna arbetar med naturvetenskapliga ämnen i verksamheten. 

4.4 Metod för datainsamling 

För att samla in empirisk data har observation använts, vilket presenteras ne-

dan. 

4.4.1 Observation 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att observation är en lämplig 

metod att använda när man vill ha en direkt tillgång till det man undersöker. 

Utifrån vårt syfte att belysa hur barn tänker, resonerar och förklarar det fysika-

liska fenomenet sluten krets, valde vi att designa en aktivitet där barnen fick 

experimentera kring den slutna kretsen. Enligt Christoffersen och Johannessen 

(2015) kallas en sådan aktivitet för arrangerad kontext och att genom en arran-

gerad kontext kan man studera ett specifikt fenomen. Även Franzén (2014) 

menar att observation är en lämplig metod att använda när man vill undersöka 

ett fenomen på nära håll samt att man är på plats och kan se vad som händer 

och att man som forskare kan tolka det man ser och upplever. 

Under studien användes deltagande observation där vi deltog i aktiviteten och 

samtalade med barnen kring det som skedde. Barnen som deltog i studien var 

medvetna om att de blev observerade, vilket Christoffersen och Johannessen 

(2015) benämner som en öppen observation. Vår observation var även ostruk-

turerad som enligt Franzén (2014) innebär att vi noterade allt som var relevant 

och som hade koppling till vår studie. Franzén (2014) menar dock att det kan 

finnas en liten grad av struktur då man söker efter specifika begrepp. Under 

vår aktivitet användes videoinspelning, något som Christoffersen och Johan-

nessen (2015) menar kan vara till hjälp när man vill säkra bland annat rörelse, 

kroppsspråk och tal. Enheten, vi använde under inspelningen, var satt på flyg-

plansläge för att minimera att vår insamlade data fördes över till någon form 

av molntjänst.  

4.5 Datainsamling 

Först valdes en förskola som vi ansåg var lämplig för vår studie. Förskolan 

valdes ur ett bekvämlighetsurval (se urval) eftersom en av oss hade bra känne-

dom om förskolan samt pedagoger, barn och vårdnadshavare. Vi tog telefon-
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kontakt med pedagoger på aktuella avdelningar för att höra ifall de var intres-

serade av att medverka i vår studie. Då pedagogerna tyckte det verkade intres-

sant kontaktade vi rektorn via mail (se bilaga 1) där vi presenterade oss och 

skrev att vi redan varit i kontakt med pedagogerna för att se om intresse och 

tid fanns. Vi gav skriftlig information om studien samt bifogat informations-

brev och samtyckesblankett till både pedagoger och vårdnadshavare. Rektorn 

tyckte vi hade ett intressant område och gav sitt godkännande att utföra studien 

utifrån de riktlinjer om samtycke vi beskrivit i vårt informationsbrev. Inform-

ationsbrev och samtyckesblanketter lämnades ut till de som berördes av stu-

dien. Informationsbrevet (se bilaga 2 & 4) innehöll information kring studiens 

syfte, när och hur genomförandet skulle ske samt etiska aspekter kring delta-

gandet. Samtyckesblanketten (se bilaga 3 & 5) gav möjlighet för vårdnadsha-

vare samt pedagoger att ge sitt samtycke till att delta i studien. Insamlandet av 

samtyckesblanketter gjordes av pedagogerna på respektive avdelning och för-

skolan kontaktades sista inlämningsdagen för att se hur många samtyckesblan-

ketter vi fått in. Vi bestämde i samråd med pedagogerna datum och tid för 

aktivitet och samtal och tog därmed hänsyn till vad som passade verksam-

heten.  

Den första aktiviteten genomfördes med fyra barn i tvåårsåldern och pågick i 

ungefär 30 minuter. Samma dag genomfördes den andra aktiviteten med fyra 

barn i treårsåldern och även den pågick i ungefär 30 minuter. Den tredje akti-

viteten där barn i femårsåldern deltog, utfördes dagen efter och pågick i när-

mare 40 minuter. Alla tre aktiviteterna videofilmades som sedan transkribera-

des.  

I samband med aktiviteten utfördes samtal med den pedagog som varit närva-

rande. Samtalen pågick i nästan 20 minuter vardera där alla pedagoger fick 

möjlighet att delge oss deras syn och uppfattning om fysik i verksamheten samt 

hur de upplevde aktiviteten.  

4.6 Databearbetning och analysmetod  

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver flera olika tillvägagångsätt 

för att analysera och tolka en kvalitativ studie. Vi har i denna studie valt ut det 

vi anser vara mest användbart för vår typ av data. I första steget handlar det om 

att skapa sig en överblick av datamaterialet. Genom ett systematiskt arbetssätt 

har vi tillsammans transkriberat och påbörjat analysen av våra videoinspel-

ningar och ljudupptagningar.  Under transkriberingen har det som inte var re-

levant för vår studie sorterats bort. I steg två kodades datamaterialet utifrån 

barnen ålder för att kunna tolka och jämföra vårt datamaterial med Piagets sta-
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dieteorier. I detta steg började vi även kategorisera aktiviteten med tvååring-

arna följt av treåringarna respektive femåringarna. I kronologisk ordning av 

utförandet, kategoriseras olika sekvenser upp utifrån det som sker i de olika 

aktiviteterna. I steg tre har vi sorterat ut och jämfört datamaterialet, vilket 

Christoffersen och Johannessen (2015) belyser är en analytisk teknik. I detta 

steg har vi kunnat se att det finns liknande sekvenserna från de olika aktivite-

terna, bland annat det spontana utforskandet av materialet. Beroende på vilken 

ålderskategori, kunde vi se skillnader i sekvenserna, bland annat att tvååring-

arna använde sina sinnen och femåringarna sitt verbala språk för att utforska 

materialet. Vi har sedan analyserat sekvenserna utifrån våra teoretiska utgångs-

punkter, konstruktivistiskt perspektiv och Piagets stadieteorier.   

4.7 Etiska överväganden 

Det är mycket viktigt att man är medveten om att det finns lagar och regler att 

följa när man utför en undersökning som involverar människor. Vetenskapsrå-

det (2017) gör gällande för vissa uppförandekrav att följa, som ligger inbyggda 

i forskningsprocessen samt om de etiska kraven på forskningens inriktning och 

genomförande. Vetenskapsrådet (2017) redogör vidare för olika forsknings-

områden samt hur dessa har utvecklat forskningsetiska kodexar. Inför vår stu-

die har vi skickat ut informationsbrev och samtyckesblanketter, och följer där-

med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer som tas upp i kodexen Forsk-

ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi 

följer även de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) gör gällande: in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet. Detta innebär att de berörda i undersökningen informerats om undersök-

ningens syfte, de deltagande i undersökningen har samtyckt med sin medver-

kan, personerna och platsen avidentifieras samt att det insamlade materialet 

endast används till den berörda studien.  

Under rubriken Datainsamling redogörs det för hur vi i vår studie informerat 

vårdnadshavare och pedagoger samt hur de hade möjlighet att ge sitt samtycke 

(se bilaga 2, 3, 4 & 5).  I vårt resultat har vi avidentifierat de som deltagit 

genom att ge dessa fiktiva namn och platsen anges som en förskola i mellersta 

Sverige. Davies (2017) belyser att fiktiva namn är en strategi för att förhindra 

att barns uppgifter och redogörelser blir identifierbara, något en forskare behö-

ver ta hänsyn till. Då personuppgifterna och det insamlade materialet inte har 

delats med obehöriga samt att det efter examensarbetets godkännande har för-

störts, så har nyttjandekravet uppfyllts. Löfdahl (2014) gör gällande att båda 

vårdnadshavarna måste ge sitt samtycke till barn under 15 år, om barnen ska 
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få delta i forskning. Vetenskapsrådet (2019) redogör även för att man som fors-

kare måste följa GDPR:S och etikprövningslagen för att kunna behandla de 

personuppgifter som man fått samtycke för. 

I vår studie har vi valt att designa en aktivitet som vi tillsammans genomför 

med barn mellan 2-5 år, och det är även viktigt att dessa barn får till sig in-

formationen och ger sitt samtycke. Vetenskapsrådet (2019) beskriver att det ur 

ett etiskt perspektiv är problematiskt att forska med barn, eftersom barn har 

begränsad förmåga att överblicka konsekvenser samt även lättare kan påverkas 

av andra. Även Löfdahl (2014) belyser dilemmat med att få små barn att förstå 

konsekvenserna av den informationen de delgivits samt samtyckt till. Skånfors 

(2009) redogör i sin avhandling för den “etiska radarn”, vilket innebär att man 

under hela sin forskningsprocess, måste ta ställning till och lyssna in på bar-

nens kroppsspråk, då barnen kan uttrycka sin acceptans eller tillbakadragande 

på andra sätt än muntligt. 

Inför vår aktivitet, informerade pedagogerna barnen om varför vi var där och 

vad vi skulle göra. Beroende på barnens ålder tog de till sig informationen på 

olika sätt. Barnen gavs även information om att det var okej att avbryta aktivi-

teten när som helst och gå därifrån om de ville det. Majoriteten av barnen var 

exalterade inför vår aktivitet och vi upplevde aldrig att barnen kände något 

obehag. Ett barn visade efter en stund att hen inte ville delta längre och valde 

att få avlägsna sig och avbröt då sin medverkan i aktiviteten. 

Vi var noga med att följa vår etiska radar och läsa av varje barns kroppsspråk 

och signaler. Den etiska radarn är nödvändig för att se om barnen ger sitt per-

sonliga samtycke till att delta och för att se om de kände obehag inför vår när-

varo. Även fast vårdnadshavarna hade givit sitt samtycke att barnen fick delta 

i vår studie, så är det inte säkert att barnen själva vill delta. 

4.7.1 Etiskt dilemma 

Ett etiskt dilemma som uppstod under våra aktiviteter med barnen var att pe-

dagogerna valde att filma och ta kort på aktiviteterna vi utförde. Pedagogerna 

ville givetvis dokumentera vad som gjordes, kanske både för sin egen och ar-

betslagets skull, men även för att visa barn och vårdnadshavare vad som skett 

i verksamheten. Dock har vi studenter skrivit i informationsbrevet, att filmat 

material endast kommer att tas del av oss studenter samt vår handledare. Detta 

innebär att om någon vårdnadshavare skulle läsa vår studie, kan det hända att 

de känner igen sitt barn, trots fingerat namn, om de sett kort och film från själva 

aktiviteten. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska man som forskare ha i åtanke 

att vissa individer kan bli identifierade av någon läsare om data är tillräckligt 

detaljerande. Efter genomförda aktiviteter, diskuterade vi detta dilemma med 
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vår handledare. Vi kom fram till att vi inte kan påverka pedagogernas agerande 

under våra aktiviteter. I pedagogernas informationsbrev kan man påpeka för 

pedagogerna att de bör skydda deltagarnas identitet genom att inte exponera 

barnens ansikte i dokumenterat material.  

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2018) handlar validitet om vad som mäts 

och i vilken utsträckning. Om man verkligen mäter det man avser att mäta är 

validiteten hög. Christoffersen och Johannessen (2015) menar på att validitet 

innebär om resultatet ger en sann bild av undersökningen som gjorts. Reliabi-

litet betyder tillförlitlighet och innebär hur noggranna och exakta undersök-

ningens data är, vilket Bjereld m.fl. (2018) menar handlar om hur studierna 

mäts. Bland annat handlar det om vilken data som använts, på vilket sätt data 

samlas in på och hur data har bearbetats. Bjereld m.fl. (2018) belyser även att 

mätningarna behöver vara genomförda på ett korrekt och skickligt sätt för att 

resultatet ska kunna styrkas. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan reliabi-

liteten påverkas av hur man utfört observationerna på olika sätt. 

Utifrån vår genomförda aktivitet fick vi svar på hur barnen tänker, resonerar 

och förklarar den slutna kretsen. Då de små barnen inte hade det verbala språ-

ket blev det svårare för oss att få en bekräftelse på deras resonemang och för-

klaring av aktiviteten. De kunde dock med sitt kroppsspråk visa hur de tänkte. 

Genomförandet av vår aktivitet har haft samma tillvägagångssätt med alla av-

delningar för att stärka reliabiliteten. Då vi även har samtalat med pedagogerna 

både före, under och efter vår utförda aktivitet, fick vi deras tankar och per-

spektiv på varför och hur barnen resonerar om den slutna kretsen utifrån bar-

nens ålder och hur det kan påverka deras lärande. Då vi turades om att vara 

ledande i samtalen med pedagogerna kan vi kan ha påverkat reliabiliteten, men 

reliabiliteten stärktes genom att vi har kombinerat våra deltagande observat-

ioner med samtal från pedagogerna.  

Eftersom vår undersökning endast genomförts med 12 barn från tre olika av-

delningar från samma förskola går det inte dra några generella slutsatser om 

resultatet ger en sann bild för övriga förskolor. Om vi hade utfört vår studie 

under flera tillfällen med samma åldersgrupp samt på flera olika förskolor så 

hade studien blivit mer generaliserbar. Dock stärks validiteten genom att re-

sultatet från vår undersökning ger liknande resultat som tidigare forskning.  
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5 RESULTAT & ANALYS 

Här nedan presenteras resultatet av vår datainsamling. Resultatet av det som 

framkommit ur vår datainsamling har vi delat upp i underrubrikerna 5.1, 5.2, 

5.3 och utgått ifrån det som är väsentligt innehåll från våra aktiviteter och sam-

tal samt det som är relevant för vår studie. Underrubriken 5.4 är en samman-

fattning av resultatet. 

Citaten är direkt hämtade från barnen och pedagogerna och är skrivna exakt så 

som de uttryckt sig. Även våra egna citat är skrivna på samma sätt. Det som 

skrivits inom parentesen beskriver vad som sker i aktiviteten för att få en lättare 

förståelse av texten. Våra aktiviteter har analyserats från ett konstruktivistiskt 

perspektiv samt Piagets stadieteorier. 

5.1 Aktivitet med tvååringarna 

Under denna aktivitet deltar fyra barn i tvåårsåldern, vi studenter och en peda-

gog. Ett av barnen håller sig i bakgrunden då barnet är väldigt blyg och försik-

tig. I aktiviteten är det mer kroppsspråk än verbalt språk som sker.  

Sekvens 1 - Undersökning av material 

Vi studenter plockar fram olika påsar med material på bordet och Alfred kastar 

sig entusiastiskt över en påse med batteri och börjar undersöka. Jessica tar till-

vara på barnets spontana utforskande och frågar om han vet vad ett batteri är 

för något. Då han inte svarar förklarar hon för Alfred att batterier behövs för 

att leksaker ska kunna låta och blinka. Hon vänder sig till de andra barnen och 

frågar om de har batterier hemma. Elin visar upp två olika batterier, ett 9V 

batteri och ett R20 batteri. Barnen tittar snabbt upp men väljer att fortsätta un-

dersöka materialet framför sig. Alfred visar både med blickar och kroppen hur 

fascinerad han är över batteriet han håller i handen. Trots att barnen är helt inne 

i att utforska materialet framför sig, väljer Elin att fortsätta aktiviteten och frå-

gar barnen: 

Elin: -Kan batteriet få denna lampa att lysa? (Plockar fram en lampa ur påsen och 

håller upp så att barnen tydligt ser.) 

Ida: -Mmm. (Nickar.) 

Jessica: -Nu ska vi koppla ihop en sluten krets för att få lampan att lysa! (Plockar 

fram ledningstråd och sätter fast i batteriet.)  

I den här sekvensen ser vi hur barnen spontant utforskar materialet genom att 

känna och klämma. Barnen utforskar materialet med hjälp av sina sinnen och 

uttrycker sig genom blickar, gester och kroppsspråk. Vi kan koppla sekvensen 

till Piagets stadieteorier genom att Alfred har svårt att släppa fokus från det 
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batteriet han håller i. Enligt stadieteorin har barn i det preoperationella stadiet 

svårt att se saker ur ett annat perspektiv och i sekvensen kan vi därför se hur 

Alfred har fokus på sina egna tankar och handlingar. Innan Jessica benämner 

den slutna kretsen vet barnen ännu inte vad som ska ske med materialet eller 

vad som förväntas utav dem.  

Sekvens 2 - Få lampan att lysa 

Ida, Anton och Emil följer entusiastiskt vad Jessica gör med materialet samti-

digt som Alfred fortfarande håller på och undersöker batteriet. Jessica frågar 

hur de ska få lampan att lysa. Ida och Anton som sitter bredvid varandra grep-

par tag i materialet, börjar genast att undersöka ledningstrådarna och Ida testar 

att lägga ena ledningstråden över glödlampshållaren, vilket gör att lampan kan 

lysa.  

Elin: -Ser ni? Ni får ju lampan att lysa. 

Ida: -Dä! (Pekar på lampan samtidigt som att hela kroppsspråket lyser av stolthet.) 

Jessica: -Ser ni, nu går strömmen från batteriets minuspol genom ledningstråden till 

lampan tillbaka genom nästa ledningstråd till batteriets pluspol. 

Ida: -Ja dä! 

Alva: -Wow, att man kan göra det här med de små. Det hade jag inte riktigt tänkt på. 

Ida pekar återigen på lampan samtidigt som hon lyfter ledningstråden upp och 

ner igen för att upptäcka att lampan slocknar när hon tar bort tråden. Ida forts-

ätter sitt utforskande fast att Anton försöker ta materialet ifrån henne. Ida drar 

det till sig. Till slut släpper Ida materialet och Anton tar snabbt över materialet 

och börjar utforska. Han lägger ledningstråden på glödlampshållaren och mär-

ker att lampan lyser. Han provar att lyfta ledningstråden upp och ner flera 

gånger och utbrister: Åh där!! Emil sitter tyst och observerar vad som sker. 

Elin frågar om han vill försöka få lampan att lysa och sträcker samtidigt fram 

materialet. Även pedagogen Alva försöker få Emil aktiv i aktiviteten, men han 

avböjer genom att skaka på huvudet.  

I sekvensen ovan ser man tydligt att barnen har fått en förståelse för att det 

behövs en sluten krets för att lampan ska lysa. Barnen har genom att utforska 

på egen hand upptäckt att ledningstrådens placering påverkar vad som sker 

med lampan. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv konstruerar Ida sin egen kun-

skap genom att undersöka materialet och testa sig fram. Anton måste omkon-

struera den nya kunskapen då man enligt ett konstruktivistiskt perspektiv inte 

kan överta kunskapen från någon annan utan att själv ha varit aktiv i kunskaps-

processen. Emil sitter i sekvensen och observerar det som sker, vilket vi kan 

koppla till att han är intresserad och reflekterar kring vad som sker. Ur ett kon-

struktivistiskt perspektiv kan vi tolka hur Emil tar till sig kunskap för att i ett 

senare skede kunna utforska materialet på egen hand. Pedagogen Alva ser hur 



”Wow, den lyser!”  Elin Dahlstrand & Jessica Edman 

25 

 

barnen tar till sig och tycker att fysikmaterialet är intressant. Hon inser hur lite 

det krävs för att kunna arbete med fysik med barn i denna ålder.  

Sekvens 3 - Ida blåser på lampan 

Tillsammans med barnen fortsätter vi utforskandet med att få lampan att lysa.  

Ida: -Titta!! (Lägger ledningstråden på glödlampshållaren om och om igen.) 

Elin: -Ja titta, lyser lampan? 

Helt plötsligt börjar Ida att blåsa på lampan. Hon fortsätter att blåsa och upp-

täcker att lampan slocknade (se figur 3).  

Elin: -Slocknade den när du blåste på den? Ska vi tända igen då? (Ida och Elin lägger 

tillsammans ledningstråden på glödlampshållaren.)  

Elin: -Ja, titta! (Ida blåser flera gånger då lampan fortfarande är tänd.) 

Ida: -Ja borta!! (Ida tappar taget om ledningstråden och lampan slocknar.) 

 

Figur 3: Ida blåser på lampan samtidigt som hon lyfter ledningstråden upp och ner. 

 

I den här sekvensen syns det hur Ida är genuint intresserad av det sker. Hon 

försöker att släcka lampan genom att blåsa, vilket hon till en början märker inte 

går. Det är först när hon råkar tappa taget om ledningstråden som lampan slock-

nar. Här kan vi tolka att Ida upptäcker att det är hon själv som påverkar om 
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lampan lyser eller inte, beroende på hur hon har placerat ledningstråden. Här 

har hon fått en förståelse att det krävs en sluten krets för att få lampan att lysa, 

vilket vi ser genom hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck. Enligt stadieteorin 

befinner sig Ida i ett symboltänkande där hon har en förmåga att ge symboler 

en annan innebörd. I detta fall innebär det att Ida ser lampan som ett ljus vilket 

bidrar till en form av låtsaslek där hon blåser ut ljuset.  

Sekvens 4 - Ledande och icke ledande material 

Då barnen visar intresse för hur den slutna kretsen är uppbyggd hämtar Jessica 

material som är känt för barnen, bland annat en bok och en målarpensel för att 

utveckla och utmana barnen vidare i aktiviteten. Hon säger till barnen att de 

ska utforska och experimentera genom att prova olika saker som är ledande 

respektive icke ledande, vilket benämns som isolatorer, för att se vad man kan 

ha mellan batteriet och lampan för att få den att lysa.  

Ida och Anton börjar undersöka det andra materialet som plockas fram och 

släpper fokus från den slutna kretsen. Barnen fortsätter själva att utforska 

materialet, bland annat genom att provsmaka det. Samtidigt har Alfred precis 

upptäckt att han har ett batteri och lampa framför sig, och börjar prova att 

koppla ihop det till en sluten krets. Han ser att lampan börjar lysa och skiner 

upp. Han börjar att blåsa på lampan och testar sig fram.  

Vi ser i denna sekvens hur materialet som plockas fram fångar Ida och Anton 

intresse. Barnen börjar undersöka materialet genom att smaka på penseln och 

kasta en kula över bordet. Då barnen är i tvåårsåldern så kan de eventuellt be-

finna sig inom det sensomotoriska stadiet, där tänkandet är beroende av sin-

nesintryck och motoriska färdigheter. Barnen testar olika saker med sina sin-

nen som bland annat känsel och smak. Vi kan även se hur Alfred börjar ut-

forska den slutna kretsen genom att lägga ledningstråden på glödlampshålla-

ren. Han har genom observation sett vad de andra barnen har gjort och väljer 

att på egen hand utforska materialet. Alfred har behövt en stund på sig att re-

flektera över vad som pågår för att uppnå en förståelse. Emil som varit med 

och observerat, visar inget intresse för aktiviteten och väljer nu att avlägsna 

sig. 

Sekvens 5 - Trolldeg 

Då vi ser att barnen har fått förståelse på den slutna kretsen, väljer vi att pre-

sentera nästa aktivitet med trolldeg. Vi lägger fram materialet och benämner 

trolldegen som ledande och modelleran som isolator, att den inte leder ström. 

Då barnen får till sig degen börjar de genast att forma och leka med den. 

Ida: -Jag ullar. (Ida rullar degen mot bordet.) 

Elin: -Ska vi bygga en snögubbe?  
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Elin börjar rulla ihop tre bollar till en snögubbe (se figur 4). Hon benämner 

hela tiden för barnen vad det är hon gör och varför hon gör det. Snögubben 

byggs ihop med hjälp av trolldeg, modellera, ledningstrådar, batteri och lys-

dioder. När allt är ihopsatt börjar lysdioderna att lysa varpå alla barnen utbris-

ter: 

Alla barnen: -Åh! 

Alfred: -Lampa!!  (Pekar på glödlampan från förra aktiviteten och vill ha med den i 

snögubben samtidigt som han börjar blåsa på snögubben.) 

 

Figur 4: Snögubben består av 3 ledande degbollar och 2 bitar isolerande modellera.  

1. Koppla batteriets minuspol på den nedre delen av snögubben och batteriets pluspol på 

den övre delen.  

2. Lysdiodens långa ben sätts uppåt mot pluspolen. Ström går från minus genom den nedre 

lysdioden till den mittersta degbollen.  

3. Strömmen leds från den mittersta degbollen genom lysdiodens korta ben till den översta 

degbollen och bildar en seriekoppling. Om inte det varit modellera mellan degbollarna hade 

strömmen tagit den lättaste vägen och gått genom degen istället för passera lysdioden.  

4. Strömmen har nu gått från minus genom lysdioderna till plus och bildar en sluten krets.  

 

Barnen börjar dra i ledningstrådarna vilket gör att snögubben blir huvudlös. 

Detta bidrar till att de tappar fokus och istället börjar att leka och skulptera med 

degen. Då utmanar Jessica Ida. 

Jessica: -Ska vi bygga en parallellkoppling? (Börjar bygga upp en parallellkoppling 

framför Ida). 
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Alva: -Alltså, ni nämner begreppen, men ni försöker inte förklara vad det är. Det 

klarar inte de här små. Det gäller ju liksom att kunna bryta ner det, men ändå liksom 

få med begreppen! Jag tror att det är viktigt att man gör det, även om inte de här små 

barnen lär sig det, så känner de igen det sen! 

När parallellkopplingen är färdig och lysdioderna börjar lysa, blir alla tre bar-

nen återigen fascinerade och Ida utbrister “Åh”. Anton skyndar sig och tar en 

grön lysdiod från Ida som blir arg. Anton sätter tillbaka lysdioden i degen som 

åter igen börjar lysa. Barnen börjar blåsa på lysdioderna. Anton tar batteriet 

från parallellkopplingen och Ida blir åter igen arg på honom och utbrister 

”NEJ!”. Ida tar tillbaka sitt batteri från Anton.   

Då Alfred återigen blivit fascinerad över degen och lysdioderna, bygger han 

en egen snögubbe tillsammans med Elin som ger honom instruktioner. När 

lysdioden tänds utbrister han “WOW” och pekar på lysdioden. Han utforskar 

vad som sker när han lägger mer deg. Lampan blinkar och börjar lysa svagare 

ju mer deg som kommer på.  

Vi ser att barnen fortfarande är intresserade av materialet och ur ett konstruk-

tivistiskt perspektiv syns tydligt hur barnen kopplar vad man gör med degen 

till tidigare erfarenheter, eftersom de börjar att forma och leka med den. Ask-

land och Sataøen (20014) menar på att förskollärarens roll är att stödja barnet 

i att själv få kunskap om sin verklighet, vilket tydligt märks när Elin stödjer 

Alfred i sitt utforskande genom att ge honom instruktioner. Ur ett preoperat-

ionellt stadie, där egocentrism är centralt, kan vi se hur Ida blir arg när Anton 

avbryter hennes utforskande. Under aktiviteten insåg Alva att användning av 

vetenskapliga begrepp går att användas i undervisningen fast att barnen inte 

har ett verbalt språk. Hon blev fascinerad över att vi anpassade undervisningen 

efter barnens nivå för att kunna stimulera barnens lärande och utveckling.  

5.2 Aktivitet med treåringar 

Under denna aktivitet deltar fyra barn i treårsåldern, vi studenter och en peda-

gog. Alla barn är aktiva under hela aktiviteten. 

Sekvens 1 - Kan vi få lampan att lysa? 

Vi studenter introducerar materialet för barnen och plockar fram batterierna 

och lampan samtidigt som vi frågar om de vet vad det är. Barnen visar ett stort 

intresse för vad vi ska göra genom att hänga sig framåt över bordet för att 

kunna se det vi gör. Barnen visste vad en lampa var, men batterierna var svå-

rare för dem.  

Elin: -Vet ni vad det här är? (Håller upp en lampa.) 

Tjorven: -En lampa!!! 
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Jessica: -Tror ni att vi kan få lampan att lysa? 

Tjorven: -Jaa.. (blir nyfiken och hänger sig över bordet för att se bättre.) 

Jessica: -Vad hände med lampan? (Lampan kopplas ihop med ledningstrådar och bat-

teri som bildar en sluten krets.) 

Teddy: -Den lyste, men jag har ingen sån lampa! Jag har en ny klocka. Min nya 

klocka är lagad. Min gamla klocka är sönder. (Han visar med hela sitt kroppsspråk 

och gestikulerar sitt missnöje över sin trasiga klocka.) 

Ovanstående sekvens visar på barnens förkunskaper, då de vet vad en lampa 

är. Barnen har tidigare erfarenheter av en lampa och kopplar därför att lampor 

lyser. När Teddy nämner klockan, väljer vi att inte lägga något större fokus på 

den, utan väljer att fortsätta aktiviteten. Detta bidrar till att vi missar hans even-

tuella förståelse till hur en klocka fungerar. Hade vi tagit lärtillfället i akt, hade 

vi kunnat spinna vidare på hans uttryck om klockan som spontant kom upp när 

lampan började att lysa. Som vi kan utläsa försöker Teddy hitta samband mel-

lan batteriet, lampan och en klocka. Han har uppmärksammat att batteriet be-

hövs för att lampan ska fungera. Utifrån Piagets stadieteorier har Teddy upp-

märksammat batteriet som detalj och försöker hitta mening och förklaring till 

hur hans klocka numera är lagad, vilket vi tror beror på att den har fått ett nytt 

batteri.  

Sekvens 2 - Undersökning av den slutna kretsen 

Barnen testar sig fram och är väldigt undersökande med materialet och dess 

olika komponenter. Alla barn vill prova att hålla i ledningstråden och koppla 

ihop den slutna kretsen.  

Jessica: -Vad händer om du tar bort ena ledningstråden? Fortsätter lampan att lysa 

eller slocknar den? 

Teddy: -Slocknar den. (Teddy tar bort ledningstråden och lampan slocknar.)  

Teddy: -Men jag kan prova. (Teddy lägger på ledningstråden igen och lampan lyser.)  

Madicken: -Vad kul för barnen att få prova att tända och släcka en lampa. Jag brukar 

säga till barnen när de släcker och tänder på lampknappen, att nu har du provat, nu 

räcker det liksom. Men här får de tillfälle att spontant utforska vad som sker med 

lampan. 

Även Olle provar att lägga på ledningstråden. Han råkar lägga plasthöljet istäl-

let för själva koppartråden på lamphållaren, och ingenting händer. Han tittar 

fundersamt efter hjälp. Elin hjälper honom att flytta tråden så att den får kon-

takt och lampan börjar lysa samtidigt som Olle utbrister “Jag tände den”. Han 

provar flera gånger och lyser upp varje gång han får lampan att lysa. Barnen 

fortsätter att testa olika material, och Elin tar fram en plastleksak och frågar 

Olle om han tror den leder ström. 

Olle: -Mm, kanske det. 

Teddy: -Ne, det gick inte! (Försöker igen.) 

Teddy: -Ja, det gick! (Kopplar ihop ledningstrådarna istället.) 
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Olle: -Prova den. (Sträcker fram ett nät av metall till Jessica.) 

Tjorven: -Den tände sig! 

Både Teddy och Olle har insett att ledningstråden behövs för att få en sluten 

krets och få lampan att lysa. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv där barn är 

aktiva konstruktörer för att själva konstruera sin kunskap märker vi att Olle 

inte har någon förkunskap om att plast inte är ledande material. Därför förstår 

han inte varför lampan inte lyser fast att den slutna kretsen sitter ihop. Barnen 

arbetar på ett laborativt sätt och undersöker olika material för att förstå sin om-

värld. Barnen får konkreta erfarenheter av vilka material som får lampan att 

lysa och får därmed förståelse för att olika material kan påverka den slutna 

kretsen. Madicken medger att man inte alltid tänker i fysikbanor när barnen 

utforskar lampknappen och att man faktiskt kan utnyttja detta till ett undervis-

ningstillfälle och använda sig av begreppet den slutna kretsen.  

Sekvens 3 - Lysdioderna lyser i trolldegen 

Barnen hittar en påse med trolldeg och frågar när de ska använda den. Elin 

svarar att trolldegen ska användas till att bygga en snögubbe och tar ur degen 

från påsen och lägger på bordet. Barnen sträcker sig över bordet för att få tag 

på var sin bit. De säger att de brukar använda sig av deg och att de tycker det 

är roligt. Freddy springer ifrån bordet och kommer tillbaka med en låda. Elin 

frågar vad han ska ha lådan till och han svarar ”Jag måste ju ha en kavel”. I 

lådan finns det kavlar och figurmått de bruka använda när de degar. Freddy 

börjar dela ut dessa till sina kamrater som fortfarande är intresserade av vad 

Elin gör och lägger därför inget större fokus på kavlarna. Elin frågar om man 

kan få lysdioderna att lysa med trolldegen samtidigt som hon börjar bygga upp 

en snögubbe. 

Freddy: -Ne. Men vad gör du för något? (Tittar fundersamt på vad Elin gör med de-

gen.) 

Elin: -Jag bygger en snögubbe.  

Elin har byggt upp en snögubbe och kopplar i batteriet. Sen sätter hon i den 

första lysdioden, samtidigt som hon frågar om snögubben kommer lysa.  

Tjorven: -Ja! (Skiner upp.) 

Teddy: -Nej. (Skakar på huvudet samtidigt som Elin sätter i nästa lysdiod, vilket gör 

att båda lysdioderna lyser.) 

Teddy: -Den lyser, kolla blå!! (Blir helt till sig när lysdioderna börjar lysa blått och 

tittar närmare på degen och lysdioderna.) 

Madicken: -Vilken idé liksom såhär! Vilken inspiration! Jag är fascinerad över bar-

nens förståelse för den slutna kretsen, de är ju bara 3 år! 

I sekvensen syns det tydligt hur Freddy tror att han ska dega som de brukar 

göra. Han delar ut kavlarna till sina kamrater som lägger dessa bredvid sig då 

de har fokus på Elin som ska bygga en snögubbe. Utifrån ett konstruktivistiskt 
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perspektiv kan vi tolka detta som att han kopplar sina tidigare erfarenheter av 

deg till att dega och för honom är det självklart att man ska använda kavel och 

figurmått. I sekvensen får barnen även fundera över ifall de kan få lysdioderna 

att lysa. Tillsammans testar barnen hypoteser och när lysdioderna börjar lysa 

blir barnen fascinerade och börjar titta närmare på materialet. Detta kan tolkas 

som att barnen försöker hitta en logisk förklaring till hur lysdioderna kunde 

börja lysa, vilket är väldigt vanligt inom det preoperationella stadiet. Då ström-

men går genom trolldegen kan det vara svårt för barnen att se den slutna kret-

sen på ett konkret sätt, vilket kan bidra till att två av barnen svarar nej på frågan 

om lysdioderna kommer lysa. Utifrån Tjorvens svar, kan det tolkas som att hon 

har förstått att lysdioderna kommer lysa. Eftersom hela aktiviteten har gått ut 

på att få en lampa att lysa, kan vi koppla det som att Tjorven antar att lampan 

kommer lysa även i denna typ av aktivitet. Madicken insåg under vår designade 

aktivitet att det givit henne ett startskott för framtidens fysikundervisning. Hon 

insåg att det inte är så svårt att upptäcka och experimentera med fysikaliska 

fenomen i den dagliga verksamheten. Utifrån Madickens citat kan vi tolka det 

som att hon är fascinerad över att barn i denna ålder kan skapa sig en förståelse 

av detta fysikaliska fenomen och att de är genuint intresserade av det som sker. 

Vi ser att barnen är genuint intresserad genom att de väljer att lägga fokus på 

det vi gör istället för på kaveln som Freddy kommer med.  

Sekvens 4 - Konstruktion av kunskap 

Medan de andra barnen håller på med trolldegen, väljer Olle att fokusera på 

föregående aktivitet genom att få lampan att lysa med hjälp av ledningstrå-

darna. Elin sitter bredvid honom och är närvarande och stöttande i hans under-

sökande. 

Olle: -Nu funkar det, nu funkar det! (Sträcker på sig stolt och hela ansiktet lyser upp 

samtidigt som han snabbt drar till sig en klump med trolldeg.) 

Olle: -Jag måste ha denna, jag testa. 

Här kan man tydligt se att Olle konstruerar sin egen kunskap, vilket är vanligt 

inom ett konstruktivistiskt perspektiv. Han har i tidigare skede sett hur hans 

kompisar fått lampan att lysa och vill även han testa att få ihop den slutna kret-

sen så att lampan lyser. Han är aktiv i sin kunskapsprocess och försöker skapa 

sig en egen förståelse för hur den slutna kretsen fungerar. När han fått lampan 

att lysa som var hans mål, är det inte längre intressant och väljer därför att 

fortsätta sitt konstruerande av kunskap genom att byta material.  

Sekvens 5 - Förståelse av materialet 

Samtidigt som Elin hjälper Olle, introducerar Jessica begreppet parallellkopp-

ling för de andra barnen. Hon visar barnen hur man konstruerar parallellkopp-

lingen genom att rulla två avlånga degbitar som läggs någon centimeter ifrån 
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varandra och däremellan lägger hon även den isolerande modelleran. Sedan 

stoppar hon ledningstrådarna ifrån batteriet i varsin degbit. Jessica visar att 

man ska ha det långa benet ifrån lysdioden i den deg där den röda ledningstrå-

den från batteriets pluspol sitter, och det korta benet i den andra degen som är 

kopplad till batteriets minuspol. Nu frågar hon barnen om de tror att alla lam-

porna kan lysa? De tittar på de olika lamporna Jessica håller upp och Teddy 

svarar: “Ja, jag tror det”.  

Tjorven försöker på egen hand att bygga en parallellkoppling men får bara en 

av två lysdioder att lysa. Tjorven suckar och försöker påkalla uppmärksamhet 

från Jessica som hjälper de andra barnen. Hon fortsätter att placera lysdioderna 

på nytt. Efter en längre stunds försökande får hon båda lamporna att lysa.  

Tjorven: -WOW, den lyser!!! (Skiner upp.) 

Tjorven försöker hitta en logisk förklaring till varför bara en lysdiod lyser och 

försöker få hjälp av Jessica. När hon inte får hjälp så fortsätter hon på egen 

hand att utforska materialets placering och efter en stunds försökande lyckas 

hon få lysdioden att lysa. Hon har i ett tidigare skede fått en konkret förståelse 

för hur materialet behöver vara ihopkopplat för att få lampan att lysa, vilket 

hjälper henne i denna kunskapsprocess. Trots Tjorvens ålder kan vi se, utifrån 

Piagets stadieteorier, att hon börjar befinna sig inom det intuitiva tänkandet 

som är specifikt för barn i åldern 4-7 år. Hon är nyfiken och uppmärksammar 

olika detaljer samtidigt som hon försöker hitta mening och förklaringar till det 

som sker. Hon ger sig inte förens hon har fått alla lysdioder att lysa.  

5.3 Aktivitet med femåringarna 

Under denna aktivitet deltar fyra barn i femårsåldern, vi studenter samt en pe-

dagog som hjälper oss filma aktiviteten. Ett av barnen sitter för det mesta tyst 

och tittar vad de andra barnen gör.  

Sekvens 1 – Introduktion till elektricitet 

Barnen får i början av aktiviteten frågan om de vet vad elektricitet är. Alla barn 

skruvar på sig och säger inget. Elin säger att elektricitet finns runt omkring oss 

i rummet. Barnen börjar titta sig omkring. Bosse och Lisa tittar upp i taket. 

Elin nämner för barnen att elektricitet kan vara något som kan tändas och 

släckas. Barnen vänder blicken mot lampknappen och Lisa utbrister: ”Där!” 

och pekar på lampknappen. Elin frågar vad vi har lampknappen till, varpå 

Britta svarar: ”Att tända och släcka lampan”. Jessica plockar fram ett batteri 

och frågar barnen om de vet vad det är. Barnen svarar i kör: ”Det är ett bat-

teri”. Elin plockar fram en lampa och frågar barnen om de vet vad det är. Britta 
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svarar glödlampa medan de övriga barnen säger lampa. Vi introducerar aktivi-

teten genom att beskriva komponenternas olika funktioner, bland annat att ett 

batteri som kan ses som ett bärbart vägguttag. Barnen lyssnar och ser entusi-

astiska ut.  Det berättas för barnen att aktiviteten går ut på att få lampan att lysa 

med hjälp av en sluten krets. En av ledningstrådarna kopplas till ena delen på 

batteriet och Elin frågar vart den andra änden på tråden ska sitta. 

Lisa: -Här! (Pekar snabbt på lampan.) 

Elin: (Sätter fast den andra ledningstråden i andra änden av batteriet.) -Och var ska 

denna sitta?(Håller upp den fria änden på ledningstråden.) 

Lisa: -Såhär! (Fortsätter vara snabb och tar tag i tråden och lägger på glödlampshål-

laren samtidigt som  lampan börjar lysa.) 

Elin: -Vad hände med lampan? 

Bosse: -Den lyser!!!(Skiner upp.) 

Barnen vet sedan tidigare vad ett batteri och lampa är eftersom de antagligen 

har erfarenhet av dessa. Elektricitet är begrepp som barnen kanske aldrig tidi-

gare har hört och därför kan det vara en bidragande orsak till barnen bara satt 

tysta när begreppet nämndes. Det var först när vi började ge barnen ledande 

frågor om elektricitet som de insåg vad begreppet innebar. Ur ett konstruktiv-

istiskt perspektiv ser vi att barnen kopplar till tidigare erfarenheter genom att 

barnen säger att de behöver ha en lampknapp för att kunna tända lampan i taket. 

Detta tolkar vi som att barnen skapar sig en förståelse för hur en lampa är upp-

byggd och hur en sluten krets fungerar. Det märks även att Britta har erfarenhet 

kring vad en glödlampa är, medan de andra barnen nöjer sig med att säga 

lampa. Här inser vi hur viktigt att saker får rätt benämning. Utifrån sekvensen 

ovan kan det tolkas som att Lisa har en förståelse för hur en sluten krets ser ut 

och därför vet hon var de olika komponenterna ska sitta.   

Sekvens 2 – Den slutna kretsen bryts 

Elin bryter den slutna kretsen genom att ta bort tråden på från glödlampshålla-

ren, vilket gör att ledningstråden bara sitter i batteriet. Elin sätter i en annan 

ledningstråd i glödlampshållaren. Mellan batteriets ledningstråd och glöd-

lampshållarens ledningstråd är det nu ett mellanrum.  

Elin: -Kommer lampan att lysa nu? 

Barnen i kör: -NEJ! 

Elin: -Varför gör den inte det? (Barnen skruvar på dig och tittar på varandra.) 

Elin: -Varför tror ni inte den kommer att lysa? 

Lisa: -Den sitter inte i där (Sträcker sig fram och pekar på batteriet.) 

Jessica: -Det är alldeles rätt (Lisa visar med sitt kroppsspråk att hon blir stolt över 

sig själv.) 

Jessica: -Tror ni att man kan sätta den där i utan att sätta i batteriet för att lampan 

ska lysa? (Pekar på ledningstråden från lampan.) 

Bosse tittar på Lisa och sen säger han ja medan de tre övriga skakar på huvudet. 
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Elin: -Prova att sätta ihop kablarna och se om lampan lyser? (Sträcker fram materi-

alet närmare Lisa som avböjer genom att vända bort huvudet.) 

Elin: -Någon annan? (Flyttar materialet vidare till Bosse som genast greppar tag i 

ledningstrådarna, och Bosse får på första försöket lampan att lysa.) 

Bosse: -Den tändes!! 

Elin: -Varför tändes lampan?  

Bosse lyfter upp ledningstrådarna och visar att de sitter ihop. Elin drar paral-

leller med när vi trycker på lampknappen och förklarar att när vi trycker på 

knappen så tappar trådarna kontakten och den slutna kretsen bryts. Barnen vill 

prova materialet och testa själva hur de kan få lampan att lysa. Då Britta tar 

materialet och börjar prova, upptäcker Lisa att det finns likadant material 

längre bort på bordet och sträcker sig efter det och frågar: “Kan jag få pjova?” 

Lisa är direkt med på noterna och kopplar ihop den slutna kretsen så lampan 

tänds. 

I denna sekvens är vi närvarande i barnens tankeprocess och tillsammans testas 

olika hypoteser. Inom det intuitiva tänkandet är det viktigt att som pedagog 

hjälpa barnen hitta rätt språk att tänka med och få syn på begrepp som barnen 

kan använda sig av. I samband med att vi förklarar hur en lampknapp fungerar, 

visar vi med materialet för att ge barnen en konkret upplevelse av hur lamp-

knappen är konstruerad. Genom denna upplevelse omkonstruerar barnen sin 

tidigare kunskap och tillgodogör sig en ny erfarenhet. Utifrån Piagets stadiete-

orier kan vi se hur barnen tillämpar sig det logiska resonemanget att  lamp-

knappen behövs för att släcka och tända lampan, dock är barnen fortfarande 

beroende av det konkreta materialet för att kunna förstå sammanhanget. Vi kan 

även i sekvensen se hur Lisa uppmärksammar att Britta har materialet, vilket 

gör att hon tittar sig omkring. Då upptäcker hon att det finns ytterligare ett 

exemplar av materialet och frågar om hon får prova det. Utifrån Piagets stadi-

eteorier kan vi se att Lisa börjar närma sig det konkret-operationella stadiet (7-

11 år) då hon kan sätta sig in i någon annans perspektiv. Hon låter Britta be-

hålla materialet och hittar en egen lösning.  

Sekvens 3 – Utforskande av ledande respektive icke ledande material 

En påse med olika material som är ledande respektive icke ledande plockas 

fram och barnen börjar utforska. Vi studenter visar hur olika saker kan läggas 

mellan ledningstrådarna för att se om lampan lyser. Samtidigt som vi visar för-

klarar vi för barnen att material som är ledande får lampan att lysa genom en 

sluten krets och att icke ledande material inte är strömförande vilket gör att 

lampan inte lyser.  

Lisa: -Här, en tuschpenna! (Lägger den mellan batteriet och lampan.) 

Elin: -Kan vi få den att leda ström? Hur behöver vi göra då? 

Lisa: -Öppna locket. 
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När de ska prova tuschpennan, hade en ledningstråd från batteriet lossnat, vil-

ket Britta uppmärksammat, och satte i den igen. Tuschpennan placerades mel-

lan batteriet och lamphållaren. 

Britta: -Det gick inte.  

Elin: -Varför inte då? 

Lisa: -Den leder inte ström. 

Elin: -Precis. Har vi något annat vi kan prova? 

Britta: -Saxen? 

Britta sträcker sig över bordet och tar saxen, sen försöker hon lägga saxen mel-

lan lampan och batteriet utan att det händer något. Elin frågar då om man kan 

lägga saxen på något annat sätt. 

Britta: -Såhär? (Öppnar saxen och lägger ena skäret mot lampan och det andra skäret 

mot batteriet (se figur 5).) 

Bosse: -Det händer något! 

Britta: -Ja, den tändes. 

Elin: -Vad har vi här då? (Pekar med fingret runt kretsen.) 

Lisa: -En slutning. 

 

Figur 5: Britta lägger saxens skär mellan batteriet och lampan, vilket gör att lampan tänds. 

Samtidigt tar Bosse en linjal som han lägger på bordet. Han sätter ledningstrå-

darna i varsin ände på linjalen så att den tillsammans med ledningstrådar, bat-

teriet och lampan bildar en cirkel.  

Bosse: -Varför lyser inte lampan? Den är ju kopplad! (Lampan lyser inte, trots den 

slutna kretsen.) 
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I sekvensen ovan märks det tydligt att barnen vet hur materialet ska vara pla-

cerat för att få en sluten krets. När Britta första gången lägger saxen mellan 

batteriet och lampan, händer det inget med lampan. När Elin frågar om man 

kan lägga saxen på något annat sätt provar de sig fram och lyckas tända lam-

pan. De har kopplat att materialet måste vara placerat på ett visst sätt för att 

lampan ska kunna lysa. Bosse har en förståelse för vad en sluten krets är genom 

att han på ett väldigt tydligt och konkret sätt lägger ledningstrådarna på var sin 

ände av linjen, men han har ännu inte en förståelse för att linjalen är gjord av 

plast, vilket är ett material som inte leder ström.  

Sekvens 4 – Vad leder ström? 

Jessica berättar för barnen om vad som leder ström eller inte. Jessica visar upp 

saxen där själva handtaget är gjort av plast medan resten av saxen är gjord av 

metall. Detta leder in barnen på att plast inte är ledande men att metall är det. 

Barnen fortsätter att använda sin livliga fantasi och testar flera olika saker som 

de kan hitta runt omkring sig. Bland annat testar Britta, Lisa och Bosse att 

lägga ledningstråden på piprensaren yttre skikt som består av bomull, vilket 

inte är ledande. De konstaterar då att piprensaren inte leder ström.  

Bosse: -Men det går ju inte! (Blir besviken när han inser att kritan inte leder ström.)  

Lisa: -Leder den ström då? (Kollar när Britta testar en spik i den slutna kretsen.) 

Lisa: -Ja den leder ström. 

Britta: -Den här då? (Håller fram en låda av kartong.) 

Lisa: -Ne den är ju gjord av kartong!  

Bosse: -Den här då? (Håller fram ett nät av metall.) 

Lisa: -Du måste lägga ledningstrådarna på nätet Britta. (Instruerar Britta hur hon ska 

placera ledningstrådarna.) 

Britta: -Kolla, den leder ström! (Lampan tänds.) 

Britta: -Detta nätet då? (Håller fram samma storlek på nät men i annat material.) 

Lisa: -Den leder inte ström. 

Elin: -Varför leder inte det nätet ström?  

Lisa: -Det är gjort av plast!  

Barnen anpassar sig efter omgivningen och den aktiviteten som pågår, samt 

försöker finns sig tillrätta i tillvaron. Barnen befinner sig i det intuitiva tänkan-

det, där de ställer frågor och försöker hitta logiska förklaringar till det som sker 

i deras omvärld. Det är först när barnen håller i det konkreta materialet och 

testar sig fram som barnen får en förståelse och en logisk förklaring till det som 

sker i aktiviteten med den slutna kretsen. Barnen i sekvensen ovan samarbetar 

och testar sina hypoteser samt visar förståelse för vilka material som är ledande 

eller inte. I samband med aktiviteten använder vi studenter ett vetenskapligt 

språk, vilket gör att barnen har möjlighet att kunna sätta ord på sina tankar 

utifrån ett korrekt språk. Barnen använder bland annat de vetenskapliga be-

greppen det hört i samband med aktiviteten. 
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Sekvens 5 – Utforskande av lysdioder i trolldeg 

Vi studenter plockar fram en påse med trolldeg och barnen frågar om det är 

trolldeg och vad vi ska göra med den. Elin berättar att barnen ska få fortsätta 

utforska den slutna kretsen men att vi ska använda oss av trolldegen. Barnen 

får var sin bit med trolldeg samtidigt som batterier och lysdioder läggs fram på 

bordet. Under instruktion börjar barnen rulla ihop runda bollar till var sin snö-

gubbe. Anna och Britta får hjälp av oss studenter att konstruera sina snögubbar 

samtidigt som Lisa på egen hand bygger ihop sin snögubbe utifrån de instrukt-

ioner som Anna och Britta fått. Britta får hjälp att få sin lysdioder att lysa och 

vi hör Lisa utbrista: 

Lisa: -Men jag har ju gjort så. (Pekar på sin snögubbe.) 

Lisa: -Men, det går ju inte!! Varför går det inte? (Blir frustrerad och försöker få upp-

märksamhet.) 

Lisa inser att hon inte har några lysdioder. Hon prövar flera gånger att sätta i 

en lysdiod i degen på olika sätt men får ändå inte lysdioden att lysa. Lisa får 

hjälp av Jessica som ser att Lisa bara har en lysdiod och hjälper henne att sätta 

i ytterligare en. Även fast det är rätt kopplat blir Jessica fundersam varför lys-

dioderna inte lyser. Tillsammans reflekterar de kring vad det är som gör att de 

inte lyser. Lisa och Jessica konstaterar att den ena lysdioden var trasig. Efter 

en stund byter Jessica och Lisa ut mot lysdioden som Bosse har, då hans in-

tresse med trolldegen var att bygga en snögubbe med halsduk. När lysdioden 

sätts i degen börjar både dioderna att lysa. Jessica berömmer att Lisa har gjort 

rätt koppling men att det var lysdioden om förstörde för henne. 

Vi kan tolka att Lisa blir frustrerad över att hennes snögubbe inte lyser, vilket 

syns genom hennes gestikulerande av den slutna kretsen. I samband med byg-

gandet av sin snögubbe har Lisa dock missat att Britta fick instruktioner om 

hur lysdioderna skulle sitta och har därför inga lysdioder i sin snögubbe. Här 

visar Lisa att hon har en förförståelse för att batteri och trolldeg ska sitta ihop. 

Det kan tolkas som att Lisa reflekterar kring hur hon har kopplat ihop materi-

alet och att hon efter en stund inser att hon inte har någon lysdiod. När hon sen 

tillsätter lysdioden i degen, kan hon ändå inte förstå varför den inte lyser. Dock 

fortsätter hon sitt hypotestänk och testar sig fram. Här kan det även tolkas som 

att Lisa inte vill sluta försöka innan hon hittar en logisk förklaring till varför 

den inte lyser, vilket är vanligt inom det intuitiva tänkandet. Lisa nöjer sig inte 

med att lysdioden är släckt och genom att ifrågasätta varför den är släck får 

hon hjälp av Jessica som genom engagemang och närvaro hjälper Lisa att hitta 

en lösning. 
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5.4 Sammanfattning av resultat 

Det vi kan utläsa från vår studie är att barnen testar sig fram genom att vara 

aktiva konstruktörer och omkonstruera sin kunskap. Ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv kan vi se att barnen redan från tidig ålder skaffar sig egna erfaren-

heter och att dessa är olika för varje individ. Vi kan även utläsa att barnen 

förstår och förklarar fenomenet den slutna kretsen på olika sätt beroende på 

deras ålder. Barnen får, oavsett ålder och tidigare erfarenheter, lampan och lys-

dioderna att lysa med hjälp av den slutna kretsen. Dock har barnen olika sätt 

att utforska, förstå och förklara fenomenet, vilket syns utifrån Piagets stadiete-

orier.  

Tvååringarna är under aktiviteten intresserade av materialet och har svårt att 

dela med sig av det. Barnen har fått en förståelse för den slutna kretsen och får 

lampan att lysa genom att de lyfter ledningstråden upp och ner från glödlamps-

hållaren. När barnen får lampan att lysa uttrycker sig barnen med hjälp av 

kroppsspråket eftersom det verbala språket är begränsat.  Dock är deras fokus 

på att utforska materialet med hjälp av deras sinnen, vilket kan tyda på att bar-

nen fortfarande befinner sig i det sensomotoriska stadiet.  

Treåringarna testar sig fram och är intresserade av att undersöka materialet. De 

kopplar materialet och händelserna som sker under aktiviteten till tidigare er-

farenheter för att förstå sin omvärld och är aktiva i sin kunskapsprocess.  Trots 

att vi studenter använder oss ett vetenskapligt språk, är det inget som treåring-

arna anammar, utan de använder sig av begrepp som de har erfarenheter av 

sedan tidigare.  

Femåringarna försöker att hitta logiska förklaringar till hur den slutna kretsen 

fungerar och undersöker olika material för att komma fram till en slutsats. Bar-

nen använder vetenskapliga begrepp som de hör i samband med aktiviteten för 

att förklara vad som sker. Genom att barnen testar sig fram hittar de logiska 

förklaringar till vad en sluten krets är och vad som behövs för att få lampan 

eller lysdioden att lysa. 

Under våra designade aktiviter kan vi se hur barn inom samma ålder har olika 

förkunskaper och förutsättningar att ta till sig kunskap. Inom alla tre aktivite-

terna kan vi se hur vissa barn befinner sig inom olika stadier, vilket visar att 

Piagets stadier inte alltid stämmer överens med barnens ålder. Vi kan tydligt i 

vårt resultat att barnen befinner sig inom ett visst stadie i samband med sin 

ålder, men att beroende på barnets mognad och tidigare erfarenheter kan barnet 

pendla mellan olika stadier. Bland annat kan vi se hur barnen i tvåårsåldern 

smakar på en pensel, vilket vi ser samband med det sensomotoriska stadiet. 
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Dock kan vi även se att Ida, nyss fyllda två år, försöker hitta logiska förkla-

ringar till hur hon får lampan att lysa. Detta gör att hon pendlar över till det 

intuitiva tänkandet inom det preoperationella stadiet som är vanligt för barn i 

fyra-sjuårsåldern. I vårt resultat ser vi även hur Tjorven, som är tre år, befinner 

sig inom det intuitiva tänkandet eftersom hon är nyfiken på detaljer samtidigt 

som hon försöker hitta mening och förklaring till det som sker. I aktiviteten 

med femåringarna kan vi se hur Lisa pendlar mot det konkret-operationella 

stadiet (7-11 år) då hon kan sätta sig in i någon annans perspektiv. Detta ser vi 

genom att Lisa tittar sig omkring efter ett eget material och låter Britta ha kvar 

sitt material.  
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt är vårt syfte att knyta ihop vår designstudie. Vi börjar inlednings-

vis med en resultatdiskussion utifrån det resultat som presenterats där vi be-

svarar våra frågeställningar för att bemöta vårt syfte. Denna följs av en metod-

diskussion där vi utvärderar studiens utfall samt en slutsats. Sist tar vi upp re-

kommendationer för verksamheten och förslag på vidare studier. 

6.1 Resultatdiskussion 

Barnens sätt att agera och svara i vår studie visar på att de har fått en förståelse 

för den slutna kretsen under de designbaserade aktiviteterna. Barnen utforskar 

och testar materialet för att försöka förstå sin omvärld. Hellberg m.fl. (2019) 

hävdar att barn behöver utforska i sin egen takt, vilket är ett sätt att närma sig 

ett lärandeobjekt. Detta ses tydligt när Alfred undersöker batteriet i flera olika 

omgångar och efter en lång stund kopplar han ihop en sluten krets på materialet 

framför sig. Han har i sin egen takt fått bekantat sig med materialet och sett 

sina kamrater forma en sluten krets, vilket bidrar till att han tillslut får en för-

ståelse för hur han ska koppla ihop den slutna kretsen.  

Under studien har det framkommit att även tvååringarna har en förståelse för 

hur de ska konstruera en sluten krets. Detta syns tydligt när Ida lyckas få lam-

pan att lysa och att hon kopplar att det är hon själv som styr över när lampan 

lyser eller inte. Glauert (2005, 2009) belyser att barn ses som kompetenta att 

konstruera en elektrisk krets och att deras erfarenheter, kunskaper och kompe-

tens påverkar konstruerandet av den. Även Kada och Ravanis (2016) hävdar 

att förskolebarn kan skapa en elektrisk krets med eller utan hjälp från vuxna, 

vilket resultatet av vår studie visar. Elm Fristorp (2012) belyser att ålder kan 

ha en betydelse för deltagande i naturvetenskapliga aktiviteter, då aktiviteterna 

är anpassade efter ålder. Vår designbaserade aktivitet är anpassad efter barnens 

nivå där materialet är detsamma men det vetenskapliga språket och hur be-

grepp förklaras är olika beroende på ålder. Nilsson (2005) menar på att barn 

som i tidig ålder introduceras till naturvetenskap får en positiv attityd till ämnet 

i framtiden. I takt med att barnen blir äldre utvecklas det verbala språket som 

bidrar till att barnen kan använda sig av begrepp för att förklara och förstå olika 

fenomen. I aktiviteten med femåringarna uttrycker de flera begrepp som hör 

till elektricitet. Bland annat nämner Lisa en slutning, vilket är hennes benäm-

ning på en sluten krets. Nilsson (2005) belyser att barn uttrycker sig i både 
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vetenskapligt som vardagligt språk när de undersöker olika fysikaliska feno-

men, vilket syns tydligt i samtalen med femåringarna när de uttrycker sig om 

vad som leder ström eller inte.  

Thulin (2010) belyser att barns frågor ökar och förändras över tid, vilket tydligt 

syns i vår studie. Det är först i aktiviteten med femåringarna som barnen ver-

balt börjar ställa frågor om material eller händelser. I aktiviteten med femå-

ringarna har Lisa, Britta och Bosse börjat undersöka olika material som kan 

leda ström och barnen ställer både frågor till varandra men även till oss peda-

goger. Detta är enligt Thulin (2010) ett sätt för barnen att uttrycka nyfikenhet, 

en vilja att undersöka och förstå sin omvärld. Även vi studenter ställer frågor 

till barnen som bidrar till att de utmanas i sitt experimenterande av det fysika-

liska fenomenet sluten krets. Enligt Larsson (2016) bidrar pedagogernas frågor 

till  att barnen ges möjlighet till reflektion och att de kan skapa sig en förståelse 

för det som sker, vilket tydligt syns i vårt resultat. 

Larsson (2016) belyser att fysik och fysikaliska fenomen är närvarande hela 

tiden i alla möjliga situationer, vilket Madicken inser under den designade ak-

tiviteten. Även Solomonidou och Kakana (2000) påpekar att barn växer upp i 

en teknisk miljö och att de omges av många elektriska apparater. Teddy näm-

ner under aktiviteten med treåringarna att han har en ny klocka och att hans 

gamla var sönder och att den nya klockan är lagad. Detta är något som han 

kommer på under tiden som barnen får utforska batterier och lampa. Även fast 

att hans klocka inte är en elektrisk apparat med kablar till ett vägguttag inne-

håller hans klocka ett batteri. Teddy har insett att hans klocka behöver ha ett 

batteri för att fungera. Nilsson (2015) belyser att man behöver ta tillvara på det 

spontana utforskandet och på barnets intresse för att utforska naturvetenskap-

liga fenomen. Detta innebär att vi hade kunnat utforska klockan vidare, något  

vi dock inte gjorde eftersom vårt fokus istället var på att följa vår planerade 

aktivitet. Precis som Nilsson (2015) belyser, medger pedagogerna i samtalen 

att de behöver utveckla sitt lärande och självförtroende inom naturvetenskap-

liga aktiviteter samt att de behöver bli bättre på att utnyttja barns spontana ut-

forskande som till exempel när de trycker på lampknappen. Då barnen tänder 

och släcker lampor utforskar dem elektricitet och undersökande av elektriska 

kretsar, något som både Hansson m.fl. (2014) och Glauert (2005, 2009) kom-

mit fram till. Dock medger pedagogerna att de inte tänker i fysikbanor och 

missar därmed lärtillfället med lampknappen. Enligt Larsson (2016) behövs 

kunskaper hos pedagogerna för att arbeta med fysik, men att pedagogerna inte 

behöver vara expert inom ämnet. Elm Fristorp (2012) påpekar att man som 

pedagog ska följa barnens spontana utforskande vilket kan bidra till att fysik-

undervisningen i verksamheten ökar.  
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Barnen i vår studie får med hjälp av trolldeg, lysdioder och batteri möjlighet 

att bygga en sluten krets och få en bredare begreppsförståelse. Peppler m.fl. 

(2018) menar att barn behöver utvidga sina möjligheter till utforska kretsbe-

grepp, bland annat serie- och parallellkoppling, och poängterar att Squishy Cir-

cuits och dess material är ett sätt. När barnen i vår studie fick möjlighet att 

utforska en sluten krets genom lek och användning av två olika material gavs 

det flera olika inlärningsmiljöer, vilket Peppler m.fl. (2018) menar kan vara 

avgörande för barnens lärande. Tjorven försöker att konstruera en parallell-

koppling med hjälp av trolldegen. Hon får en av två lysdioder att lysa och pro-

var gång på gång en ny hypotes. I och med att hon haft tillgång till det andra 

materialet i ett tidigare skede har hon möjligheten att använda sig av sina tidi-

gare erfarenheter och får tillslut lysdioderna att lysa. Tjorven har fått möjlighet 

till att utforska den slutna kretsen med hjälp av två olika material och har precis 

som Hellberg m.fl. (2019) påpekar, fått möjlighet att utforska den slutna kret-

sen i sin egen takt för att närma sig lärandeobjektet.  

Under samtalen med pedagogerna framkom det att de tyckte vår designbase-

rade aktivitet var intressant och inspirerande. Pedagogerna såg hur man med 

små medel kunde göra en aktivitet med barnen som inte krävde mycket eller 

dyrt material. Pedagogerna nämner i samtalen att de inte arbetar så mycket med 

fysik och att de heller inte har så mycket material att tillgå, vilket kan påverka 

barnens möjlighet till utveckling inom ämnet då det inte arbetas med fysik 

(Areljung, 2016). Pedagogerna insåg hur barnen tog till sig det färdiga materi-

alet vi hade med i aktiviteten och att sådant material kan underlätta pedagoger-

nas arbete i de naturvetenskapliga målen gentemot läroplanen, vilket Areljung 

(2017) redogör för. För att främja barns utveckling och lärande ska barn, enligt 

läroplanen, få möjlighet att skapa med olika material (Skolverket 2018). 

Bjurulf (2008) redogör för hur lärares utbildning, kunskap och tolkning av styr-

dokumenten påverkar vad som erbjuds barnen i undervisningssyfte, vilket vi 

kunde urskilja stämmer utifrån pedagogernas svar i samtalen. Larsson (2016) 

belyser att fysik och fysikaliska fenomen alltid är närvarande då barn ges till-

gång till fysik som naturvetenskapligt innehåll samt att förskollärares kun-

skaper är viktiga för att barn ska kunna undersöka om olika fenomen. Pedago-

gerna menade att de har dåliga erfarenheter sen tidigare utbildningar inom fy-

sik vilket bidrar till att de missar att få syn på fysiken i den dagliga verksam-

heten, vilket Hellberg (2019) menar kan ändras genom att få förskollärare att 

vidga sitt kunnande inom fysik och därmed underlätta för dem att få syn på 

fysiken i vardagen. Då fokus inte ligger på fysik för pedagogerna kan den 

undervisningsmodell som Areljung (2016) skapat, hjälpa dem att lättare ur-

skilja fysikfenomen och dess begrepp. Utifrån vår designade aktivitet förstod 
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pedagogerna betydelsen av användningen av naturvetenskapliga begrepp, då 

barnen oavsett ålder fick en förståelse för begreppen och den slutna kretsen. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsansats ansågs lämplig då studiens valda metod, design-

baserad forskning, syftade till att undersöka ett visst fenomen. För att kunna 

besvara vår studies syfte var val av datainsamlingsmetoden av stor betydelse. 

Genom att vara både forskare och lärare i en deltagande observation fick vi en 

större förståelse för hur barnen förstår den slutna kretsen då vi var ledande och 

styrande i aktiviteten. Eftersom vi var deltagande i observationen fanns det 

ingen möjlighet till att föra fältanteckningar, utan videoinspelning blev vårt 

sätt att kunna samla in data. Videoinspelningen hjälpte till att uppmärksamma 

situationer som vi inte fick syn på under aktivitetens gång och kunde även bidra 

till att vi under vår andra datainsamlingsdag kunde agera annorlunda i flera 

olika situationer. I samband med transkriberingen av videoinspelningen från 

dag ett, insåg vi hur viktigt det var med kamerans placering och att det hade 

underlättat med ytterligare en kamera för att få olika perspektiv av händelser 

som sker i den designbaserade aktiviteten. Vid vår tredje aktivitet som utfördes 

dagen efter, bad vi därför pedagogen som var med att filma för att kunna få en 

tydligare videofilm av det som sker. Om det hade varit en studie som genom-

fördes under en längre period hade det varit intressant att fortsätta med steg tre 

i den designbaserade aktiviteten genom att analysera och revidera aktiviteten 

för att förändra och förbättra undervisningen. Detta hade kunnat ge oss svar på 

om barnens förståelse och förklaringar utvecklats. Efter varje aktivitet samta-

lade vi med pedagogerna och fick en fördjupad förståelse för hur pedagogerna 

upplevde vår designade aktivitet samt deras tidigare erfarenheter och egna kun-

skaper om fysik. Av det material som producerades under observationerna och 

i samtal med de deltagande pedagogerna, fick vi ihop information om det som 

var tänkt att undersökas. Under samtalen med pedagogerna framkom det gi-

vetvis vilka kunskaper de besitter inom andra ämnen samt att de inom fysik-

ämnet arbetar mer med annan inriktning än elektricitet.  

Eftersom vår studie endast är genomförd på en förskola i mellersta Sverige, 

kan detta bidra till att studiens resultat kan bli mindre generaliserbart. Då barns 

tankar, förklaringar och resonemang var i fokus för vår studie kan resultatet ha 

blivit annorlunda om studien genomförts på en annan förskola med inriktning 

mot naturvetenskap och fysik. Validiteten av vår studie är god eftersom resul-

tatet gav oss svar på våra forskningsfrågor. Vi vill vara noga med att påpeka 

att resultatet har framkommit efter en designbaserad aktivitet på tre olika av-

delningar. Samtal med pedagoger från respektive avdelning har bidragit till en 
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fördjupad förståelse för barnens agerande. För att stärka reliabiliteten hade ak-

tiviteten kunnat genomföras flera gånger.  

I aktiviteten med femåringarna var Bosse blyg och ganska tyst, vilket enligt 

Vetenskapsrådet (2002, 2017) kan bero på att individen upplevde sig bevakad 

i situationen där han blev filmad. I den spontana samlingen efter aktiviteten 

var Bosse däremot väldigt pratsam, vilket kan bero på att han kände sig trygg 

tillsammans med sina kamrater.  

Slutligen vill vi studenter poängtera att vi har begränsad erfarenhet inom dessa 

forskningsmetoder vilket bidragit till att det funnits en viss osäkerhet inför 

både aktiviteter och samtal.  

6.3 Slutsats 

I våra samtal med pedagogerna framkom det att de tyckte vår designade akti-

vitet var intressant och att det är ett bra sätt att arbeta med barnen. De fick 

inspiration och ett nytt perspektiv på fysikämnet. De var positiva till att aktivi-

teten var anpassad efter barnens nivå och insåg att barnen var intresserade av 

att utforska det fysikaliska fenomenet sluten krets oberoende ålder. De har in-

sett att man med små medel och ett vetenskapligt språk kan utveckla barnens 

kunnande inom fysik. Tack vare vår designade aktivitet har pedagogerna fått 

syn på hur de kan ge barnen möjlighet till positiva upplevelser av fysikaliska 

fenomen som gynnar barnen i framtiden.  

Som vi märker utifrån vårt resultat så är barnen intresserade av ämnet fysik, de 

tyckte det var roligt att experimentera med fenomenet sluten krets. Barnen var 

utforskande då de fick experimentera förutsättningslöst med materialet (Pers-

son Gode, 2008). Begrepp och vetenskapligt språk anpassades efter barnens 

ålder och stadieteorier. Barnen hade ingen större förkunskap av dessa begrepp, 

vilket vi fick reda på i samtal med pedagogerna. Dock möjliggör användandet 

av vetenskapliga begrepp i verksamheten att barnen har lättare att känna igen 

och relatera till begreppen senare i livet, vilket även kan bidra till att intresset 

för naturvetenskap utvecklas. I den nya läroplanen står det att förskolan ska ge 

varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för fysikaliska fenomen samt 

utveckla förmåga att utforska om naturvetenskap (Skolverket, 2018). Pedago-

gerna berättar att de inte har lagt något större fokus på att arbeta med fysik och 

elektricitet i verksamheten på grund av okunskap och ointresse. Pedagogerna 

har haft svårt att urskilja vad som är fysik kontra teknik eftersom pedagogerna 

tycker dessa är snarlika. Efter vår genomförda aktivitet har pedagogerna insett 

att de har arbetat med fysik men att de inte har benämnt det som fysikunder-

visning.  
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Men om inte pedagogerna har den kunskap som behövs och ej heller erbjudits 

någon vidareutbildning inom ämnet, hur gör man då? En pedagog vi samtalat 

med, nämnde “är det någonting som man själv inte vet kanske så mycket om, 

så försöker man ta reda på det, så man kan utveckla dom sen”. Som tidigare 

nämnt tyckte pedagogerna det var inspirerande och intressant med vår desig-

nade aktivitet och att det kanske inte behöver vara så svårt. Solomonidous och 

Kakanas (2000) uppger förslagsvis att man med användning av elektriska ap-

parater och elektriska kretskomponenter kan ge barnen möjlighet att utvecklas 

inom fysik och elektricitet. Genom att man använder sig av ett färdigt experi-

ment och utforskar tillsammans med barnen, stärker man sitt självförtroende 

och kunskaper och kan därifrån utveckla och improvisera aktiviteten. Barnen 

ska ur en konstruktivistisk syn, tillåtas vara aktiva, ställa hypoteser och få upp-

täcka (Elfström m.fl., 2014). 

Efter aktiviteten med 5 åringarna blev vi ombedda att visa upp vårt material 

om den slutna kretsen för resten av barnen på avdelningen. Det framkom att 

barnen som varit med under aktiviteten fått förståelse för den slutna kretsen 

genom att de kunde beskriva hur komponenterna fungerade och varför lampan 

tändes. Bosse som nu var med trygg ihop med sina kamrater pratade bland 

annat om sin radiostyrda bil hemma, som krävde batterier för att den skulle 

kunna fungera. Under samlingen kom pedagogerna på sig själva att de arbetar 

med fysik när de undersökte vilka ljusslingor som fungerade i samband med 

uppsättning. Vi studenter belyste för pedagogerna att de kunde prata om serie-

koppling, parallellkoppling och den slutna kretsen, då de senare på eftermid-

dagen skulle byta lampor i adventsljusstaken. Vi visade även på den slutna 

kretsen genom att ansluta en laddkabel på en iPad och sätta den på laddning 

via ett vägguttag. Barnen fick en förståelse om den slutna kretsen, eftersom de 

med konkret material fick se de tre olika komponenter som behövdes för att få 

iPaden att börja ladda. Efter studien har en av oss träffat några av barnen i 

samband med luciatåg. Där har de glatt visat och pratat om att tärnljuset krävde 

ett batteri för att lysa. Detta visar att vår aktivitet givit barnen en förståelse för 

den slutna kretsen. 

I den designade aktiviteten har vi anpassat det vetenskapliga språket efter bar-

nens nivå, vilket gör att barnen, oavsett ålder, uttrycker sig på olika sätt Dock 

agerar och utforskar de med materialet på liknande sätt beroende på ålder. I vår 

studie kan vi tydligt se hur barnen agerar, förstår och förklarar den slutna kret-

sen med hjälp av Piagets stadieteorier. På senare år har dessa stadier ifrågasatts, 

vilket även vi gör. Vi ser att Piagets stadier följer barnens utveckling och lä-

randet, men även att barnen kan befinna sig i flera olika stadier samtidigt. Vi 

tror detta kan bero på bland annat barnets mognad, förutsättningar och miljö. 
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Detta gör att man inte ska låsa sig vid barnets ålder, utan anpassa aktiviteter 

efter individens nivå.  

Vi kan även se hur barn tillägnar sig kunskap genom att interagera med andra, 

något som är vanligt inom ett sociokulturellt perspektiv. Detta bidrar till att det 

finns många olika perspektiv på hur barn faktiskt tar till sig kunskap och att 

flera olika perspektiv kan samverka.  Hade vi utgått från det sociokulturella 

perspektivet i vår studie hade analysen av vårt resultat sett annorlunda ut.  

6.4 Rekommendationer för verksamheten 

Vår förhoppning är att pedagogerna på förskolan fortsätter arbeta med fysik 

och elektricitet genom att se vardagen ur ett fysikaliskt perspektiv. Efter studi-

ens genomförande kan vi rekommendera: 

• Experimentlådor med färdigt material. 

• Våga vara medforskande pedagog. 

• Använda vetenskapligt språk och begrepp. 

• Förlita sig mer på barnens kunnande. 

• Att pedagogerna tar sig tid att planera och förbereda aktiviteter. 

• Spinna vidare på barnens spontanitet. 

6.5 Förslag på vidare studier 

Designstudien har bidragit med resultat som visar att det inte arbetas mycket 

med fysik inom förskolans verksamhet, vilket tidigare forskning styrker. Där-

för tycker vi det vore intressant att forska vidare kring fysik genom: 

• Undersöka om barns begreppsanvändning och förklaringar om den 

slutna kretsen skiljer sig mellan en avdelning som arbetar mycket med 

naturvetenskap kontra en avdelning som inte gör det. 

• Observera om pedagoger använder sig utav fysikaliska begrepp i verk-

samheten. 

• Att designa en aktivitet om den slutna kretsen med hjälp av olika 

material, exempelvis Makey.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Hej Rektor ______________. 

Vi heter Elin Dahlstrand och Jessica Edman och vi studerar vår sjätte termin på förskollärar-

programmet på Karlstads universitet. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete om 

fysik i förskolan med fokus på fysikaliska fenomen. I vårt examensarbete tänker vi studera hur 

barn tänker och handlar för att lösa problem kring den slutna kretsen, vilket är ett fysikaliskt 

fenomen. För att samla in data till vår studie behöver vi observera barn under en aktivitet med 

hjälp av videokamera samt en ljudinspelad intervju med förskollärare. 

Vi önskar att få göra vår studie med en både yngre och äldre barn (2-6 år). Syftet med vår 

studie är att bidra med kunskap om hur barnen förstår och förhåller sig till det fysikaliska 

fenomenet sluten krets samt hur de använder sig av fysikaliska begrepp inom detta område. 

Studien ska även bidra med kunskap om hur förskollärares syn och uppfattningar om det fysi-

kaliska fenomenet elektricitet kommer till uttryck i förskolan.  

I vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska krav, vilket innebär att del-

tagande är frivilligt samt att samtycke är obligatoriskt från samtliga som ska delta, inklusive 

vårdnadshavare. Allt deltagande av studien är frivilligt och vill man avbryta sin medverkan 

kan man göra det när som helst utan att ge skäl till att man väljer att avbryta. Alla uppgifter 

som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Det 

är endast vi och vår handledare som kan ta del av materialet och det kommer förstöras efter att 

examensarbetet är godkänt.  

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. Kontakt-

uppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Jag bifogar ett informationsbrev med samtyckesblankett till dig som jag kommer skicka ut till 

vårdnadshavare samt förskollärare om du godkänner att jag gör min studie på förskolan på de 

aktuella avdelningarna. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Elin Dahlstrand  Jessica Edman 

072-XXX XX 070-XXX XX 

elinxxxx@xxxxx.kau.se jessxxxx@xxxxx.kau.se 

 

Handledare 

Annelie Bodén, Karlstad Universitet  

054-XXX XX 

anneliexxxx@xxxx.se 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till förskollärare 

Hej! 

Vi heter Elin Dahlstrand och Jessica Edman och studerar förskollärarprogrammet vid Karlstad 

Universitet. Denna termin skriver vi vårt examensarbete och vi vill gärna utföra vår studie 

under v. 48–49 på din avdelning.  

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur barnen förstår och förhåller sig till det 

fysikaliska fenomenet sluten krets samt hur de använder sig av fysikaliska begrepp inom detta 

område. Studien ska även bidra med kunskap om hur förskollärares syn och uppfattningar om 

det fysikaliska fenomenet elektricitet kommer till uttryck i förskolan. Studien innebär att vi 

kommer genomföra observationer och filmning av planerade aktiviteter med fysikinnehåll i 

barngrupp samt en ljudinspelad intervju med dig som förskollärare.  

 

I vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska krav, vilket innebär att del-

tagande är frivilligt samt att samtycke är obligatoriskt från dig som ska delta. Vi kommer att 

ta hänsyn till hur de observerade barnen förhåller sig till vår studie. Barnen kommer att tillfrå-

gas innan studien om de vill vara deltagande eller ej, de kommer även att informeras om att de 

har rätt att välja att avsluta sin medverkan även om deras vårdnadshavare har givit sitt sam-

tycke. Du som förskollärare har även rätt att avbryta ditt deltagande under tiden som studien 

pågår. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Det är endast vi och vår handledare som kan ta del av materialet och det 

kommer förstöras efter att examensarbetet är godkänt.  

 

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. Kontakt-

uppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Elin Dahlstrand  Jessica Edman 

072-XXX XX  070-XXX XX 

elinxxxx@xxxxx.xxx.se jessxxxx@xxxxx.xxx.se 

 

Handledare 

Annelie Bodén, Karlstad Universitet  

054-XXX XX XX 

annelixxxx@xxx.se 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett - Förskollärare 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 

i studien när som helst utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

Jag lämnar härmed samtycke till medverkan i studien:  

 

______________________________________________________ 

Ort och Datum: 

 

______________________________________________________ 

Underskrift:  

 

______________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

 

Vi är tacksamma om vi kan få in samtyckesblanketten senast ___________. 

Vid frågor kan ni vänligen kontakta oss. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Elin Dahlstrand  Jessica Edman 

072-XXX XX XX 070-XXX XX XX 

elinxxxx@xxxxx.xxx.se jessxxxx@xxxxx.xxx.se 

 

Handledare 

Annelie Bodén, Karlstad Universitet  

054-XXX XX XX 

annelixxxx@xxx.se 
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Bilaga 4  

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi heter Elin Dahlstrand och Jessica Edman och studerar förskollärarprogrammet vid Karlstad 

Universitet. Denna termin skriver vi vårt examensarbete och vi ska göra vår studie under v. 

48–49 på förskolan där era barn går.  

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur barnen förstår och förhåller sig till det 

fysikaliska fenomenet sluten krets samt hur de använder sig av fysikaliska begrepp inom detta 

område. Studien ska även bidra med kunskap om hur förskollärares syn och uppfattningar om 

det fysikaliska fenomenet elektricitet kommer till uttryck i förskolan. Studien innebär att vi 

kommer genomföra observationer och filmning av planerade aktiviteter med fysikinnehåll i 

barngrupp.  

 

I vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska krav, vilket innebär att del-

tagande är frivilligt samt att samtycke är obligatoriskt från samtliga vårdnadshavare för att 

barnen skall kunna delta. Vi kommer att ta hänsyn till hur era barn förhåller sig till vår studie. 

Barnen kommer att tillfrågas innan studien om de vill vara deltagande eller ej, de kommer även 

att informeras om att de har rätt att välja att avsluta sin medverkan även om ni vårdnadshavare 

har givit ert samtycke. Ni vårdnadshavare har även rätt att avbryta ert barns deltagande under 

tiden studien pågår. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Det är endast vi och vår handledare som kan ta del av materialet 

och det kommer förstöras efter att examensarbetet är godkänt.  

 

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. Kontakt-

uppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Dahlstrand  Jessica Edman 

072-XXX XX XX 070-XXX XX XX 

elinxxxx@xxxxx.xxx.se jessxxxx@xxxxx.xxx.se 

 

Handledare 

Annelie Bodén, Karlstad Universitet  

054-XXX XX XX 

annelixxxx@xxx.se 
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Bilaga 5 

Samtyckesblankett - Vårdnadshavare 

Jag har skriftligen informerats om studien och väljer att samtycka till att mitt barn får delta.  

 

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag eller mitt barn kan 

avbryta deltagandet i studien när som helst utan att något skäl anges. 

 

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

samt godkänner att Karlstads universitet behandlar dennes personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Barnets namn: ______________________________________________________________ 

Förskola: __________________________________________________________________ 

Avdelning: _________________________________________________________________ 

 

_____________________  ______________________ 

Ort och Datum:   Ort och Datum: 

 

_____________________________ ______________________________ 

Underskrift Vårdnadshavare 1:  Underskrift Vårdnadshavare 2: 

 

_____________________________ ______________________________ 

Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 

 

Vi är tacksamma om ni kan lämna samtyckesblanketten till pedagogerna på ert barns avdelning 

senast ________. 

 

Vid eventuella frågor kan ni vänligen kontakta oss: 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Elin Dahlstrand  Jessica Edman 

072-XXX XX XX 070-XXX XX XX 

elinxxxx@xxxxx.xxx.se jessxxxx@xxxxx.xxx.se 

 

Handledare 

Annelie Bodén, Karlstad Universitet  

054-XXX XX XX 

annelixxxx@xxx.se 
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