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Abstract 

The study aims to contribute knowledge to how younger children in preschool 

use their bodies to explore scientific phenomena. By conducting a design study 

in which four 3-year-olds participate in a water activity, opportunities are 

explored for children to learn through physical experiences. The activity is then 

analysed using Merleau-Ponty's theory of the body's phenomenology and 

Løkken's description of toddler culture. The results of the study show that the 

body and meetings between the body and the environment have a bearing on 

children's exploration of physical phenomena. In addition, the study shows 

how humor is a large part of children's social interaction while they jointly 

explore the properties of water. Learnings useful to the profession to observe 

are that a practical entrance to science teaching in preschool can make 

knowledge concrete for children and lead to continued exploration. One way 

to create learning situations that are close to children´s everyday life is to make 

use of scientific verbs. Exploring physical phenomena by, for example, 

pouring and pushing something makes science exciting and concrete for 

children. 

 

Keywords: Design-based research, Phenomenology of the body, preschool, 

science education, toddler culture 
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Sammanfattning 

Studien syftar till att bidra med kunskap till hur yngre barn i förskolan 

använder sina kroppar för att utforska naturvetenskapliga fenomen. Genom att 

genomföra en designstudie där fyra 3-åringar deltar i en vattenaktivitet 

undersöks möjligheter för barnen att lära genom fysiska upplevelser. 

Aktiviteten analyseras sedan med hjälp av Merleau-Pontys teori om kroppens 

fenomenologi och Løkkens beskrivning av toddlarkultur. Resultatet av studien 

visar att kroppen och mötet mellan kroppen och miljön har betydelse för barns 

utforskande av fysikaliska fenomen. Dessutom framkommer det av studien hur 

humor är en stor del av barnens sociala interaktion under tiden som de 

gemensamt utforskar vattnets egenskaper. Värt att ta med sig från 

undersökningen är att en praktisk ingång till naturvetenskaplig undervisning i 

förskolan kan göra kunskapen konkret för barnen och leda till ett fortsatt 

utforskande. Ett sätt att skapa lärsituationer som är vardagsnära för barnen är 

att använda sig av naturvetenskapliga verb. Att utforska fysikaliska fenomen 

genom att till exempel hälla och trycka gör naturvetenskapen spännande och 

konkret för barnen. 

 

Nyckelord: Förskolan, kroppens fenomenologi, naturvetenskapsundervisning, 

designstudie, toddlarkultur  
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INLEDNING  

”Nej vi har inte arbetat med naturvetenskap med de minsta på det sättet. Det 

räcker med skogen för dem.” Det blev svaret då jag under ett besök på en 

förskola frågade personalen på en yngrebarnsavdelning på vilket sätt de arbetat 

med fysik och kemi med barnen. Situationen fick mig att fundera på vilka 

möjligheter förskolans minsta barn har att få upptäcka och börja skapa ett 

intresse kring naturvetenskapliga fenomen. 

2018 års Pisa-undersökning visar glädjande nog att Sverige tar igen det 

bakåtkliv man tidigare gjort vad det gäller 15-åriga elevers kunskaper i 

naturvetenskap. Undersökningen visade 2012 att Sverige låg under 

genomsnittet jämfört med andra OECD-länder men nu verkar alltså trenden ha 

vänt (Skolverket, 2019). Däremot visar Pisa-undersökningen genomförd 2018 

hur skillnader mellan de elever som presterar högst och de som presterar lägst 

har blivit större. Trots bättre resultat över lag verkar ojämlikheten öka.  

En önskan om att stärka barns och ungdomars ämneskunskaper då det gäller 

naturvetenskap kan utläsas från revideringar i styrdokumenten. Från och med 

2010 förtydligar förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att förskolans barn ska 

ha möjlighet att lära om kemiska processer och fysikaliska fenomen. Frågan är 

då på vilket sätt den undervisningen ska gå till. Dahlin, Østergaard och Hugo 

(2009) hävdar att det finns skäl att se över synen på hur man bör presentera 

naturvetenskap för elever i skolan med syftet att göra den relevant för alla och 

därmed öka intresset. Man visar bland annat att fler egna praktiska erfarenheter 

är viktiga för kunskapsbildande.  

2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Den ger oss bland annat att alla barn 

ska bli lyssnade till angående alla de frågor som gäller dem (Regeringskansliet, 

2019). Detta gör att vi måste ställa oss frågan om hur man faktiskt lyssnar till 

och även ser de yngsta barnen i förskolan. Enligt läroplanen ska alla barn i 

förskolan få förutsättning att utveckla ”förståelse för enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2018). Det finns en risk att man ofta 

fokuserar på de äldre barnen i förskolan då det gäller kunskaper kring 

naturvetenskap men inte upptäcker de yngre barnens utforskande av till 

exempel fysikaliska fenomen. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 

(2014) menar att det vi vuxna ofta ser som barnens oplanerade och tillfälliga 

aktiviteter snarare är ett upptäckande där de använder olika strategier för sitt 

undersökande av olika naturvetenskapliga företeelser. Att se och värdera även 

de yngre barnens intresse och metoder för att undersöka sin omvärld är av stor 

vikt för professionen då läroplanen gäller för alla barn i förskolan. Att se till 

hur detta undersökande kommer till fysiskt uttryck hos barnen kan vara ett sätt 

att lyfta fram deras möjligheter att bilda kunskaper kring naturvetenskap.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen strävar efter att ge fler synsätt på de yngre barnens kroppsliga 

lärande och samspelet mellan kroppen och vattnet som fenomen. Barnen i 

studien får uppdraget att flytta vatten, till sin hjälp har de olika redskap.  

Syftet som arbetet utgår från är att undersöka hur treåriga barn på förskolan, i 

en planerad undervisningsmiljö, använder sina kroppar för att utforska vattens 

fysikaliska egenskaper. För att kunna svara på detta har jag valt följande två 

forskningsfrågor:  

1. Vad gör barnen fysiskt med sina kroppar under aktiviteten och hur 

använder de redskapen? 

2. Hur uttrycker barnen sin förståelse för vattnets egenskaper och hur 

uttrycker de möjligheterna att flytta vattnet under aktiviteten? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Hellberg, Thulin och Redfors (2019) diskuterar det faktum att många 

förskollärare uttrycker osäkerhet kring undervisning då det kommer till 

naturvetenskapliga ämnen. I studien diskuterar man planering av lärandeobjekt 

i fysik och kemi med en grupp förskollärare och här framkommer även lärarnas 

syn på naturvetenskapliga ämnen, deras egna lärande och pedagogiska 

filosofier. Det framgår att lärarnas syn på vad som är viktigt då man planerar 

undervisningen skiljer sig åt. Två huvudspår angående den pedagogiska 

filosofin kan urskiljas. En del lärare poängterar vikten av att barnen får se 

kontraster, att de genom skillnader och variation upptäcker kritiska aspekter av 

naturvetenskapliga fenomen och på så sätt lär sig. Andra förskollärare i studien 

betonar istället vikten av att barnen får göra egna upplevelser av 

lärandeobjektet. Barnen, menar förskollärarna, behöver i ett första läge få göra 

erfarenheter med kroppen och på det sättet närma sig lärandeobjektet för att 

senare kunna få ökad förståelse. Att man inte delar pedagogisk grundsyn kan 

vara ett hinder för att barnen ska kunna skapa förståelse utifrån undervisningen 

menar Hellberg m.fl. En ytterligare faktor som påverkar undervisningen är den 

tidigare nämnda inställningen till de naturvetenskapliga ämnena. Genom att 

öka sin egen kunskap i ämnena menar förskollärarna i studien att deras 

självförtroende ökat och att de kan se fysik och kemi med barnen i vardagen 

på förskolan. Detta ger mer relevans till deras undervisning och har förändrat 

deras inställning till naturvetenskap i sig. När de ser till exempel fysik i 

vardagen menar förskollärarna att de även kan se vidare. Barnens vardagliga 

upptäckter av fysikaliska fenomen som bekräftas och förklaras av pedagogerna 

leder i sin tur vidare till nya frågor och upptäckter.  

Larsson (2016) beskriver i sin avhandling vad som sker när fysik blir ett 

lärområde i förskolan. Enligt studien finns stora möjligheter att ta vara på barns 

egna erfarenheter vid planerandet av fysikaktiviteter i förskolan. Larsson 

studerar i sin avhandling bland annat flyta-sjunka-aktiviteter. Efter analys av 

observationer från dessa aktiviteter menar hon att det är viktigt att barnen har 

möjlighet att återkomma till aktiviteten och utforska igen för att på det sättet 

pröva sina erfarenheter och hypoteser. Avgörande för att det ska bli en 

meningsfull aktivitet, sett ur ett naturvetenskapligt lärandeperspektiv, är även 

att barnen kan känna igen de fysikaliska fenomenen och koppla dem till sitt 

vardagsliv. Larsson menar därför i sin diskussion att naturvetenskapliga 

lärsituationer bör planeras med tanke på barnens tidigare erfarenheter. Det är 

viktigt att pedagogerna är in-lyssnande till vad barnen uttrycker om sina 

kunskaper, vad de ser och upplever för att vidare lärsituationer ska bli 

stimulerande för dem. Användningen av redskap lyfts även fram som ett sätt 
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att i aktiviteterna göra det som till en början kan vara abstrakt för barngruppen 

mer konkret och möjligt att uppleva med fler sinnen. 

Andersson och Gullberg (2012) diskuterar om pedagogers dåliga 

självförtroende då det kommer till att undervisa i naturvetenskapliga ämnen 

beror på att lärare för de yngre barnen har bristfälliga kunskaper inom det 

naturvetenskapliga fältet eller om det handlar om på vilket sätt man undervisar. 

I sin studie om vad naturvetenskap i förskolan verkligen är analyserar de en 

fysikaktivitet i förskolan där barn och pedagoger undersöker om olika föremål 

flyter eller sjunker. Episoden analyseras efter två olika utgångspunkter som 

sedan jämförs. I den första analysen betraktar man aktiviteten med ett 

perspektiv där barnens kognitiva förståelse av naturvetenskapliga begrepp står 

i centrum. Resultatet av den analysen visar att barnen har svårt att ta till sig de 

naturvetenskapliga begreppen. De missförstår även en del av grunden i det som 

pedagogerna vill lära ut, i det här fallet densitet. Lärarna misslyckas även med 

att förklara de naturvetenskapliga fenomenen på ett korrekt sätt. Då samma 

episod analyserades med ett feministiskt och kulturhistoriskt perspektiv blev 

resultatet dock ett annat. Det feministiska perspektivet på naturvetenskaplig 

undervisning är kritiskt till den kultur som man menar vuxit fram av att se 

naturvetenskapen som ständigt objektiv bärare av sanningen om världen och 

som gett det så kallade manlige geniet företräde. I det feministiska perspektivet 

lyfter man istället fram delaktighet och experimenterande och att det finns 

andra fokusområden för förskollärare än endast ämneskunskaper då man 

bedriver undervisning i naturvetenskap. Analysen av aktiviteten ”flyta och 

sjunka” utifrån detta perspektiv visar på vikten av att pedagogerna är aktiva i 

stunden och ställer frågor till barnen. Enligt detta perspektiv kan barnen göra 

värdefulla upplevelser av densitet och vattnets egenskaper, värda att bygga 

vidare på. Pedagogerna är in-lyssnande gentemot barnen som på grund av detta 

kan ha kontroll över sin lärsituation och vara delaktiga. Enligt Anderssons och 

Gullbergs studie är det alltså av stor betydelse vilket perspektiv på 

naturvetenskap och undervisning man som pedagog har när man går in i 

lärsituationerna med barnen.  

I likhet med Anderssons och Gullbergs studie visar forskning gjord utifrån 

activity theory (Sundberg, Areljung, Due, Ekström, Ottander & Tellgren, 

2016), där man analyserar naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan, på barns 

egen lust att experimentera. Här uppmärksammas dock inte barnens egna 

intressen på samma sätt av pedagogerna som i Anderssons och Gullbergs 

studie. Sundberg m.fl. upptäcker de olika agendor som barnen och 

pedagogerna har. Activity theory belyser samverkan mellan olika faktorer så 

som oskrivna regler i förskolan, kontexten, objektet (målet med aktiviteten), 
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subjekten (lärarna), alla inblandade (pedagoger och barn), verktyg som 

används och fördelning av uppgifter. Hur dessa faktorer samverkar påverkar 

sedan resultatet för aktiviteten eller undervisningen. Barnen blir i studien 

visade av pedagogerna hur de ska hämta vatten i en damm för att sedan hälla 

vattnet i rännor de tidigare grävt. Barnen upptäcker dock att vattnet i dammen 

har partier med is. Här uppstår en konflikt då det gäller objektet. Barnen vill 

undersöka isen men pedagogerna häller vatten i rännorna. Det utvecklas då till 

att två aktiviteter sker parallellt, då barnen vill utforska vattnet som fenomen 

och pedagogerna vill undervisa något annat. Enligt Sundberg m.fl. handlar det 

här om olika syn på oskrivna regler i förskolan. En sådan regel står för att barn 

får välja att delta eller inte då man befinner sig utomhus, en annan står för 

pedagogens roll som styrande i vilka aktiviteter som ska erbjudas. I en annan 

av studiens aktiviteter som istället sker inomhus är barnen mer passiva 

åskådare då pedagogen demonstrerar ett naturvetenskapligt fenomen. Studien 

beskriver de redskap pedagogerna använder för att locka barnen, vad som 

lyckas och inte. Att använda ett verbalt verktyg och fråga upprepade gånger 

om vad som händer för att barnen ska lära sig om naturvetenskapliga grunder 

fungerar dåligt. Att däremot visa med sin kropp, att fortsätta hälla vattnet, och 

låta barnen undersöka själva visar sig mer framgångsrikt. En av slutsatserna i 

studien är att aktiviteter i naturvetenskap där barnen själva inte är fysiskt aktiva 

utan förväntas svara på frågor och vara mer verbalt aktiva inte endast har en 

betoning på naturvetenskapligt lärande utan även ett stort fokus på hur man bör 

uppföra sig i förskolan. 

I sin avhandling om förskolan som institution skriver även Markström (2005) 

om de oskrivna regler som skapas och upprätthålls av alla som är inblandade i 

förskolans vardagsliv. Markströms etnografiska studie visar hur strukturer som 

tid och rum utgör ramar i förskolan som institution. Vuxenstyrningen i 

vardagen syns bland annat genom hur dagsscheman och planering görs av 

pedagogerna. Barnen är medvetna om de här rutinerna och hur en dag på 

förskolan vanligen ser ut. Det sättet att använda tid, som en typ av maktmedel, 

är något som alla barn i förskolan behöver förhålla sig till menar Markström. 

Man följer antingen rutinerna eller väljer att på olika sätt förhandla eller 

protestera mot dem. Detta kan ses som en typ av regelbrott. Det kan till 

exempel vara att inte städa och avsluta den egna leken för att gå till den 

gemensamma samling som pedagogerna planerat. Vi ser en sådan protest i 

studien av Sundberg där barnen väljer den egna leken med isen framför den 

vatten-aktivitet som pedagogerna vill genomföra. Testandet av normerna i 

förskolan kan barnen göra själva men det sker även tillsammans med kamrater 

och ibland också tillsammans med de vuxna i förskolan. Enligt Markström 

anser dock pedagoger och föräldrar till barn i förskolan ofta att det är de av 

vuxna planerade aktiviteterna som är viktigast, inte aktiviteter initierade av 

barnen själva. Markström menar även att barnen ibland hjälper till att fostra 
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varandra in i de rutiner och regler som finns i förskolans värld. Det visar att de 

är medvetna om regler, skrivna och oskrivna, och att de är måna om att 

regelbrott uppmärksammas. I förskolan, som institution, är det anpassat för 

kollektivet. Individen är medskapare av rutiner och regler men förväntas 

anpassas efter gruppen. Det enskilda barnet väljer att följa eller att inte alltid 

följa kollektivet. Ett sätt för de yngsta barnen att utmana de vuxnas 

konventioner är enligt Løkken (2008) användningen av humor. I sitt sätt att till 

exempel kladda med maten eller kasta saker samtidigt som de ger utmanande 

blickar till pedagogerna gör även de uppror eller utövar vad man kan kalla för 

regelbrott. Det gör de samtidigt som aktiviteten lockar till skratt och skapar en 

gemenskap och ett samspel mellan barnen. Den här toddlar-humorn, menar 

Løkken, existerar dock mellan barnen även då det inte handlar om att testa 

regler. Den är en viktig del av deras sociala samvaro och ett sätt att dela 

livsvärld.  
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3 TEORI 

De teoretiska utgångspunkterna för den här studien är Merleau-Pontys (2000) 

fenomenologiska filosofi och Løkkens (2008) tolkning av Merleau-Ponty satt 

i ett småbarnspedagogiskt perspektiv. Teorin utgår även från Areljungs (2016) 

studie om hur användningen av verb i den naturvetenskapliga undervisningen 

kan göra fysikaliska fenomen mindre abstrakta för barn i förskolan.  

Dahlin m.fl. (2009) skriver om vikten av att man i undervisning i 

naturvetenskap ger ingångar genom att låta barn och ungdomar få uppleva 

naturvetenskapliga fenomen med sina sinnen. Det är inte fel att använda 

teoretiska modeller men man menar att undervisningen ofta blir för abstrakt 

och inte kopplas till elevernas vardagsliv. Författarna beskriver 

livsvärldsbegreppet och filosofen Husserls kritik över hur man lagt levda 

erfarenheterna åt sidan för teoretiska modeller. Det är den kritiken som lagt 

grunden till den fenomenologiska filosofin. De menar att man inom den tidiga 

fenomenologin ansåg att naturvetenskapen blivit något eget och upphöjt och 

abstrakt som inte längre var kopplat till människors vardagsliv. I studien lyfts 

hur vår syn på naturvetenskap skulle berikas med ett fenomenologiskt 

perspektiv som ett komplement till det fokus på förståelse av abstrakta begrepp 

som blivit norm. Man vill belysa att i processen fram till att förstå teoretiska 

modeller är ett fenomenologiskt perspektiv bidragande. Kritiken som riktas är 

inte en kritik av vetenskapen i sig utan av den intellektualism som ofta får 

företräde och som tenderar att vara abstrakt. Det är här synen på den 

naturvetenskapliga undervisningen behöver kompletteras menar Dahlin m.fl. 

Författarna tar stöd hos Merleau-Pontys filosofiska teori och anser att 

upplevelsen med ens sinnen är en del av kunskapen. Det är ett helhetstänkande 

där sinnen hänger samman och är oskiljaktiga från medvetandet. Dahlin m.fl. 

drar slutsatsen att Husserls kända citat ”return to the things themselves”, att i 

undervisningen börja i de synliga fenomenen omkring oss, kan vara ett sätt att 

kunna fånga barns intresse. Det är ett sätt att hitta ingångar till 

naturvetenskapen och för att skapa förståelse för världen omkring oss. 

3.1 Merleau-Ponty, perception och kropps-subjekt 

I sitt verk Kroppens fenomenologi strävar den franske filosofen Maurice 

Merleau-Ponty (2000) efter att kroppen, och kroppens samspel med sin 

omgivning, ska få återta sin plats som in-hämtare av erfarenhet och kunskap. 

Han menar att synen på den objektiva idén, kunskap som byggts upp genom 

vetenskap och det sunda förnuftet, har fått företräde framför den kroppsliga 

perceptuella erfarenheten. Merleau-Ponty ser den egna kroppen som en del av 

en helhet, världen, och något som samspelar med omvärlden. Istället för att 
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se materiella saker, andra personer och relationssituationer ur ett absolut och 

förutbestämt perspektiv leder Merleau-Pontys teori oss att se till vad som 

sker i mötet, i den perceptuella erfarenheten, mellan olika kroppar och mellan 

olika subjekt och objekt.  

3.2 Toddlarkultur och intersubjektivitet 

Den tidigare forskningen runt de yngsta barnens lek och sociala relationer hade 

ett perspektiv av att undersöka barns beteende. Från 1970-talet har man enligt 

Løkken (2008) istället övergått till att inom forskningen betona handlande och 

att barnens aktiviteter har en mening och bakomliggande syfte. Løkken menar 

att man tidigare inte hade sett de yngsta barnen som tillräckligt utvecklade vad 

det gäller det sociala livet tillsammans med andra barn. Idag har detta dock 

tillbakavisats genom ca 50 år av forskning som visar på de yngstas interaktion 

med varandra. I sin forskning om småbarnskultur stödjer sig Løkken på 

Merleau-Pontys tes om ”den levda kroppen” vars fysiska upplevelser och 

uttryck man inte kan bortse ifrån när man studerar barnens kommunikation, 

lek och meningsskapande. De yngsta barnens sätt att använda kroppen i det 

meningsskapandet är vad Løkken kallar toddlar-stil. Uttrycket kan härledas till 

små barns sätt att tulta fram. Oavsett ålder skapas enligt Løkken kunskap och 

ökad förståelse genom kroppen och det levda livet. En viktig del i Merleau-

Pontys teori som lyfts fram av Løkken är idén om kroppssubjektet, att kroppar 

inte är objekt utan aktiva subjekt som handlar och agerar tillsammans med 

andra subjekt. I samspelet mellan subjekt, i intersubjektivitet, skapas mening 

och Merleau-Ponty hävdade att denna intersubjektivitet även kan ses mellan 

mycket små barn.  

Enligt Løkken (2008) är synen på toddlarna som socialt kompetenta med 

möjligheter att uttrycka sig kroppsligt, även om de inte uttrycker sig verbalt 

ännu, viktig i såväl forskning som i den pedagogiska praktiken. Det verbala 

språket kan ses som en inkorporerad del av kroppsspråket. Gester och 

kroppsspråk kan likställas med det verbala språket. Det perspektivet påverkar 

enligt Løkken forskningen kring de yngre barnen och är ett sätt att lyfta deras 

röst. En viktig del i barnens uttryckssätt handlar, enligt Løkken, om deras 

humor. De förmedlar mening till varandra med kroppen genom att göra 

handlingar som de delar och skrattar åt. Humorn syns i deras sätt att överdriva, 

upprepa handlingar som roar och utföra saker som de egentligen vet inte passar 

sig. De yngre barnens sätt att utmana gränser handlar ofta om den typiska 

toddlarhumorn. Genom gester och kroppsspråk blir även barnens sympati och 

omsorg om varandra synlig då de i olika situationer hjälper varandra. Løkken 

kallar detta för toddlarnas sätt att göra vänskap. Vänskapen byggs även upp av 

glädjen kring att imitera och upprepa handlingar. Studier visar dock att de 
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yngsta barnen varierar handlingarna något från gång till gång de utför en 

aktivitet, de gör alltså inte exakt samma handlingar utan verkar utforska nya 

sätt att utföra handlingen på. 

Enligt Løkken (2008) finns det två huvudteman som speciellt återkommer i 

toddlarnas lek. Det första är lekar och aktiviteter som de utför kring större 

föremål som inbjuder till gemensam lek. Det andra temat är fokuset på den 

egna kroppen som samspelar med andra, intersubjektivitet. Det ointresse för 

sociala relationer som tidigare forskning om yngre barn pekat på har ofta haft 

fokus kring hur barnen leker med små leksaker och att det här uppstår bråk. 

Slutsatsen av detta blev att man menade att de oftast ägnar sig åt en så kallad 

bredvid-lek där barnen endast leker nära men utan social interaktion med 

varandra. Løkken menar istället att toddlarna är medvetna om att de små 

leksakerna är menade för en person i taget, att de alltså vill ha dem ifred. När 

de istället leker kring stora föremål som bjuder in till gemenskap syns deras 

förmåga till den sociala leken, humorn och medvetenheten om varandra. Det 

är vid den typen av lek man enligt studien ser hur viktig kroppen är för 

toddlarnas möjligheter att utveckla kunskaper och bildning. 

3.3 Användning av verb vid undervisning i 

naturvetenskap 

Den pedagogiska idén att använda verb som utgångspunkt för att arbeta med 

naturvetenskapliga fenomen i förskolan startade genom Areljungs (2016) 

forskningssamarbete med en förskola. Pedagogerna formulerade problem 

kring att på ett vardagligt sätt utforska kemiska processer och fysikaliska 

fenomen med barnen. Enligt Areljung utgår undervisningen i 

naturvetenskapliga ämnen ofta från substantiv och man arbetar med tema med 

utgångspunkter som till exempel vatten. För att hitta ett arbetssätt som tar vara 

på barnens egna erfarenheter och utforskande av naturvetenskap kan 

introduktionen av ett verb öppna upp för nya perspektiv på naturvetenskapliga 

fenomen både för barnen och pedagogerna. Areljungs studie visar att ett 

undersökande genom att använda verb även visar pedagoger att de vet en hel 

del om naturvetenskapliga fenomen och hur de kan urskilja dem i vardagen.  

Att använda ett verb, som till exempel flyta, visar även på att någonting aktivt 

händer eller att det finns någon process som pågår (Areljung, 2016). Den 

utgångspunkten stämmer väl överens med läroplanens mål att alla barn i 

förskolan ska få förutsättningarna att utforska kemiska processer och 

fysikaliska fenomen (Skolverket, 2018). Vidare, menar Areljung, blir 

skillnader och skeenden tydligare då de upplevs rent praktiskt och fysiskt. Att 

undersöka någonting på det aktiva sättet leder vidare till fler frågor och ett 
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djupare upptäckande. Barn som i Areljungs studie provade att rulla ned för en 

backe upptäckte saker om bland annat gravitation. När de sedan provade att 

rulla två och två men rullade ifrån varandra åt olika håll öppnade detta för fler 

frågor om varför det blev så. Barnens undersökande leder vidare till fler 

upptäckter. De naturvetenskapliga verben ger pedagogerna en hjälp att bedriva 

undervisning om kemiska processer och naturvetenskapliga fenomen i 

förskolan. Som pedagog blir man en medupptäckare men även en guide som 

finns nära barnen och ställer frågor om det som barnen undersöker. Detta för 

att belysa skillnader och visa på olika fenomen. En viktig slutsats av 

forskningen är att arbetssättet med aktiva naturvetenskapliga verb ger barnen 

större möjlighet att påverka och själva äga lär-situationerna så att de sker på 

deras villkor och förutsättningar.  
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4 METOD 

Som metod för undersökningen har jag valt att genomföra en designstudie. Då  

syftet är att bidra med kunskap till hur yngre barn har möjlighet att lära om 

naturvetenskapliga fenomen genom kroppen är det lämpligt att genomföra en 

aktivitet där detta lärande är i centrum. Aktiviteten planerades och 

genomfördes tillsammans med en mindre grupp barn och för att senare kunna 

analysera filmades aktiviteten.  

Att göra en designstudie i förskolemiljö innebär att man använder en naturlig 

miljö, en undervisningssituation. Nya teorier skapas kring lärande och 

kognition i en för barnen vardaglig miljö istället för i testrum och 

forskningscentra. Enligt Barab och Squire (2004) går designstudiet längre än 

att enbart observera. Man skapar medvetet en undervisningssituation för att 

kunna påverka och förbättra undervisningen genom design av modeller och 

teorier kring lärande. Vidare menar de att det är just de autentiska miljöerna 

som är viktiga och inte något som ska räknas bort. Barnen blir inte 

undersökningssubjekt utan är aktivt med och utformar studien då 

aktiviteten/undervisningssituationen är beroende av deras interaktion.   

I fallet med min studie finns en teori att utgå ifrån, vilken är Maurice Merleau-

Pontys (2000) tes om kroppens fenomenologi. Att på förhand utgå från teori 

strider till viss del mot det grundläggande i en designstudies natur att vara 

skapare av nya sådana. Barab och Squire (2004) menar dock att det även finns 

ett syfte att genom designade studier utforska och bekräfta samband mellan 

teorier. Då min undersökning inte pågår tillräckligt länge för att kunna skapa 

egna teorier får den istället ses som en ansats till att ge fler aspekter och 

infallsvinklar till teorier om de yngre barnens möjligheter till lärande i 

naturvetenskapliga ämnen genom kroppsliga erfarenheter.  

4.1 Kontext 

Studien är genomförd på en förskola i en mindre stad i västra Sverige. Ett 

bekvämlighetsurval har gjorts då jag genom tidigare projekt är bekant med 

rektor och personalen. Det var därför naturligt att tillfråga den här förskolan. 

De arbetar åldersindelat vilket gjorde att gruppen treåringar är en barngrupp 

som är vana att interagera mycket med varandra. Att valet blev just treåriga 

barn beror på att de generellt sett oftast använder ett verbalt språk. Det 

underlättar vid analysarbetet då jag ska tolka deras intentioner och samspel. 

Samtidigt kan treåringar ändå ses som yngre barn i förskolan med några år kvar 

före skolstart. Likt de allra yngsta barnen i förskolan präglas även deras 
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interaktion med varandra fortfarande mycket av kroppsspråket. Barnen i 

studien hade alla nyligen fyllt tre år. 

Förskolan har inte någon speciell pedagogisk inriktning. En designstudie ska i 

linje med vad Barab och Squire (2004) menar till viss del vara applicerbar även 

i en annan kontext. Det ska alltså vara möjligt att genomföra aktiviteten i en 

annan förskola på ett liknande sätt. Att en förskola valts som inte särskiljer sig 

genom inriktning kan anses öka förutsättningarna för överförbarhet. Man har 

på den valda förskolan tidigare arbetat med naturvetenskapliga fenomen bland 

annat genom att ta hjälp av färdigt material så som experimentlådor. Man har 

fokuserat på vardaglig kemi till exempel genom bakning och man har även 

betonat naturvetenskapliga begrepp så som när barnen utforskat 

gravitationskraften då de rullat ned för en kulle på gården. Förskolan har alltså 

tagit vara på vardagliga situationer för att belysa naturvetenskap men även 

använt sig av vissa planerade lärsituationer. Treåringarna som som deltog i 

studien har inte tidigare arbetat med till exempel flyta-sjunka-projekt men har 

haft många tillfällen till vattenlek i förskolans utemiljö. Tyngdpunkten då det 

kommer till naturvetenskap har varit inom ämnet biologi. Förskolan går ofta 

till skogen och använder sin utemiljö mycket och därför har artkunskap och 

odling fått mer plats i undervisningen än planerade lärtillfällen inom ämnena 

kemi och fysik. 

4.2 Datainsamlingsmetoder  

För att kunna besvara forskningsfrågorna om hur barnen använder kroppen vid 

aktiviteten och vad de talar om under tiden såg jag ett behov att filma 

aktiviteten. Filmerna gjorde det möjligt att kunna analysera barnens 

kroppsspråk och tal. Elfström m.fl. (2014) menar att små barn ofta upprepar en 

aktivitet eller en procedur i sitt undersökande och kanske endast ändrar något 

litet i sitt handlande för att undersöka ett visst fenomen. För att vi ska se dessa 

små nyanser krävs att vi tittar noga. Vetenskapsrådet (2017) manar till 

försiktighet vid användning av filmande som metod på grund av att det kan 

upplevas inkräktande på integriteten för dem som ingår i studien. Då barnens 

kroppsspråk i kombination med vad de verbalt uttrycker är grunden för 

studiens analys, var film det arbetssätt som skulle ge de bästa förutsättningarna 

för en så rik tolkning som möjligt. För att upprätthålla säkerheten och för att 

se till att inga personuppgifter kunde spridas filmades aktiviteten med 

förskolans lärplatta, inställd på flygplansläge. Filmen fördes sedan över till min 

privata dator. Därefter raderades filmen från lärplattan. I enlighet med 

samtyckesdokumentet raderas filmen från datorn när arbetet är godkänt.  
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Ytterligare en anledning att filma är att i designstudien är det jag som leder 

aktiviteten, berättar uppdraget för barnen, stöttar dem och ställer frågor. Detta 

hade varit svårt att hinna med om jag samtidigt till exempel skulle ha gjort 

fältanteckningar och fotograferat.  

 

4.3 Undervisningsdesign 

Vid två tillfällen filmades aktiviteten och två barn deltog per gång. Jag har valt 

att kalla barnen i första omgången för Sara och Neo och barnen vid andra 

tillfället för Ayla och Emma. Aktiviteten genomfördes i förskolans ateljé. På 

bordet framför dem fanns två större baljor, en med mycket vatten i och en 

annan som var tom. Vid uppstarten för aktiviteten blev barnen engagerade i ett 

scenario, en berättelse. Deras uppdrag var att hjälpa elefanten Ellen att flytta 

över vatten från en balja till en annan. Ellen var i knipa och behövde vatten till 

sina båtar som låg i den andra baljan utan vatten. Jag varierade redskapen de 

fick till sin hjälp för att flytta vattnet. Först erbjöds barnen skedar, en hålslev, 

två små plattare tallrikar och gafflar, där hålsleven, tallrikarna och gafflarna 

inte var särskilt ändamålsenliga. Därefter byttes redskapen mot sugrör och 

tvättsvampar. Den tredje omgången redskap bestod av två muggar, en liten 

kopp och en liten kanna. Innan allt vatten tog slut tog jag bort redskapen och 

frågade barnen hur vi nu skulle flytta över det sista vattnet. Att uppgiften var 

styrd på det sättet att barnen inte erbjöds allt material från början berodde på 

att barnen då skulle kunna ha större möjligheter att se tydliga skillnader mellan 

redskapen. Kritiska aspekter skulle möjligen kunna urskiljas då barnens 

utforskande hade ett mer metodiskt tillvägagångssätt.  

Under aktiviteten ställde jag frågor som ”Vad tror du händer om vi ska flytta 

vattnet med gaffeln?” och liknande. Under aktivitetens gång var jag 

uppmärksam på om barnen själva använde verb som kunde öppna upp för 

samtal om vattnets naturvetenskapliga egenskaper så som hälla, suga, rinna, 

flyta. Enligt Areljung (2016) blir fokuseringen på verben en öppning för att 

upptäcka just de naturvetenskapliga processerna och fenomen som finns 

omkring oss. Om barnen inte själva använde verben ställde jag öppna frågor 

kring överflyttandet av vattnet för att starta samtal kring olika sätt att hantera 

vattnet. Även vid de tillfällen då barnen inte verbalt uttryckte vad de gjorde 

och undersökte kommenterade jag deras handlande för att bekräfta deras 

upptäckande. 

Att själv vara delaktig i aktiviteten och påverka det som händer, att göra så 

kallade interventioner, kan ses som påverkan på resultatet av undersökningen. 

Inom Designstudie-baserad forskning menar man att det är just denna 
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intervention som gör att teorier kan skapas och testas. De ändringar man gör i 

sin planerade undervisning och de frågor man ställer till barn och elever för att 

utmana dem bidrar till de tankar och hypoteser vi har kring hur barn lär (Barab 

& Squire, 2004).   

 

4.4 Databearbetning och analysmetod  

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är det viktigt att den data som 

samlas in behandlas med öppenhet inför analysen. Vid transkriberingen av det 

filmade materialet tittade jag först därför ett flertal gånger på hela filmerna för 

att sedan välja ut kortare sekvenser som jag ansåg vara mer relevanta för mitt 

syfte. Sekvenserna transkriberades därefter. Den verbala kommunikationen 

antecknades för sig och den icke-verbala kommunikationen för sig för att sedan 

skrivas tillsammans. På det sättet gavs en överblick över kommunikationen 

men det var även möjligt att urskilja den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen specifikt. Transkriberingen innehöll tidsangivelser för att 

förenkla då det ibland fanns behov av att gå tillbaka och se sekvenserna på 

nytt. Jag analyserade det insamlade materialet efter relevanta teman utformade 

för att kunna svara på de forskningsfrågor jag ställt. De teman jag identifierade 

gav resultatet vilket sedan diskuterades med hjälp av bland annat Merleau-

Pontys (2000) och Løkkens (2008) teorier.  

4.5 Etiska överväganden 

Inför genomförandet av min designstudie inhämtade jag samtycke från 

vårdnadshavarna till de treåringar som skulle delta i studien. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) krävs samtycke från vårdnadshavare vid observationer 

och liknande som genomförs tillsammans med barn. Vårdnadshavarna blev 

skriftligen informerade om studien och fick därefter välja om deras barn skulle 

få delta och om barnens personuppgifter, i form av att deras ansikten kan 

identifieras på film, kunde lagras på min privata dator under tiden arbetet 

pågick. Vårdnadshavarna blev även informerade om att de när som helst kunde 

dra tillbaka sitt samtycke.  

Enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer är det viktigt att säkerställa att de som 

deltar i forskning inte far illa eller upplever obehag. Vid starten av aktiviteten 

fick därför barnen veta att jag skulle filma och de fick frågan om de tyckte att 

detta gick bra eller inte. Så gott jag kunde förklarade jag även varför jag 

filmade och att materialet skulle användas för att jag skulle kunna lära mig mer 

om hur barn lär sig olika saker. Under tiden aktiviteten pågick fanns en för 
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barnen känd pedagog med i rummet för att säkerställa mer trygghet. En person 

som känner dem kan lättare läsa av om barnen börjar känna sig obekväma eller 

vilja lämna aktiviteten, vilket de naturligtvis var tillåtna att göra. Löfdahl 

(2014) anser att om ett barn svarat ja eller nej till att delta inte kan räknas som 

ett informerat samtycke från barnet. Man måste hela tiden vara vaksam på de 

signaler som hen skickar ut. Det kan handla om att barnet börjar på en annan 

aktivitet eller helt enkelt lämnar rummet. Något som kan vara problematiskt är 

att barnen kan se mig som en pedagog, alltså en person med auktoritet som de 

vill göra rätt inför, vilket kan påverka deras handlingsutrymme och möjligheter 

att visa att de till exempel inte vill delta. I linje med vad Saar (2014) skriver 

försökte jag därför sträva efter att jag och barnen skulle vara forskare 

tillsammans i aktiviteten. Med ett sådant förhållningssätt kan man försöka 

undvika upplevelsen av att det finns rätt och fel och istället upptäcka problem 

och lösningar tillsammans. Designen av studien, där barnen får uppdraget att 

hjälpa elefanten Ellen ur en knipa, kan även minska risken att barnen fokuserar 

på att ”göra rätt” inför en vuxen. Jag strävade istället efter att de skulle rikta 

sin uppmärksamhet mot att hjälpa Ellen. Vi kan här se en av de stora fördelarna 

med att göra en studie i en för barnen naturlig miljö och med ett upplägg 

anpassat för dem. 

 

4.6 Relevans, tillförlitlighet och överförbarhet 

Då studien genomfördes under en kort tidsperiod fanns praktiska 

begränsningar för vilken metod som kunde användas. En designstudie kan 

ändå vara användbar och ha relevans för andra.  Förutsättningarna för det är att 

den specifika kontexten och omständigheterna för studien är beskriven. 

Validiteten i studien avgörs även av om metoden är den rätta för att ge ett svar 

till studiens syfte och frågor (Fejes & Thornberg, 2019). Då barnens agerande 

i en planerad lärsituation är i fokus för studien är designstudie, då 

undervisningen planeras med ett speciellt syfte, en lämplig metod.  

För att resultatet ska vara mer överförbart skulle aktiviteten behöva genomförts 

vid fler tillfällen och involvera fler barn. Att använda designstudie som metod 

har utmaningar vad det gäller överförbarhet då resultaten kan skilja sig åt om 

den planerade undervisningen genomförs i en annan miljö och i en annan 

barngrupp. Det finns även ett trovärdighetsdilemma vid användningen av 

design-studium ur en tolkningsaspekt då samma person som planerar studien 

och genomför den ska tolka resultatet (Barab & Squire, 2004). Ett sätt att stärka 

trovärdigheten i studien är att resultaten diskuterades och jämfördes med 

tidigare forskning inom området. Mitt syfte var inte att konstruera nya teorier, 
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som designstudier oftast används för (Barab & Squire, 2004), utan att genom 

studien få svar på ställda forskningsfrågor och bekräfta dessa med befintliga 

teorier. Att använda beprövade teorier om yngre barns lärande, som Løøkens 

(2008) tolkningar av Merleau-Pontys (2000) fenomenologiska filosofi, ökar 

studiens tillförlitlighet. Planeringen och genomförandet beskrevs på ett 

noggrant sätt för att ge en så hög reliabilitet till studien som möjligt.  
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5 RESULTAT 

Aktiviteten utförs vid två tillfällen men med samma planering. Vid det första 

tillfället deltar Sara (3,1 år) och Neo (3,2 år). Vid det andra är det Ayla (3,1 år) 

och Emma (3,3 år) som utför vatten-aktiviteten. Aktiviteterna pågår i 17 

respektive 20 minuter. Alla barnen verkar uppspelta och glada då de innan fått 

veta från pedagogerna att de ska få leka med vatten. Vi befinner oss i 

förskolans ateljé där ytorna är tåliga och det finns tillgång till vatten. En 

skurmopp står redo i ena hörnet och barnen har fått ta av sig strumporna och 

klätt sig i målar-förkläden. Allt är förberett för plaskande. Vid uppstarten talar 

barnen glatt med den pedagog som är med för att hjälpa mig att filma men 

inbjuder även mig i samtalen. Att komma till förskolan och erbjuda en aktivitet 

med vatten verkar vara ett bra sätt att bli accepterad bland barnen. På förskolan 

är det vanligt att barnen får utforska olika fenomen och pröva sig fram med 

material. Vattenaktiviteter inomhus under hösten och vintern är dock ovanligt 

vilket förklarar deras entusiasm. 

För att svara på de forskningsfrågor som ligger till grund för studien har jag 

valt ut tre teman som fokus då jag analyserat mitt insamlade material. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning av resultatet. Vidare diskussion av 

studiens resultat återfinns i uppsatsens diskussionsdel. 

 

5.1 Barnens uttryck för, och undersökande av, 

betydelsen av redskapens utformning för att flytta 

vatten 

Aktiviteten börjar med att barnen får höra om Ellen och hennes bekymmer med 

att vattnet finns i fel balja. Vid båda tillfällen verkar barnen bli engagerade 

vilket syns på deras iver att få börja flytta vattnet. För barnen börjar 

undersökandet av hur man på bästa sätt ska använda redskapen tidigt i 

aktiviteten. Neo, som först använder sig av hålsleven, börjar direkt med att 

hålla den djupare ner i vattnet för att sedan dra den fram och tillbaka. Då Sara 

gör samma sak med tallriken en stund senare säger hon: ”Man måste ha den 

under så det kommer mycke”. Sara håller även kvar handen i vattnet en stund. 

Emma kan tolkas som att hon har samma tankesätt då hon använder gaffeln. 

Hon drar den fram och tillbaka och håller den djupare innan hon för gaffeln 

över kanten på baljan över till båt-baljan och lämnar av några droppar vatten 

där. Att gaffeln nästan inte får med något vatten alls verkar hon inte bry sig om 
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utan fortsätter några gånger att dra ner gaffeln i vattnet. Sara och Ayla gör vid 

flera gånger bedömningar av om redskapen för över mycket eller lite vatten. 

Då Sara tar skeden, istället för gaffeln som hon tidigare använt, säger jag att vi 

får se hur det går med den: 

Sara: ”Ja! Det kommer mycke!” 

Jag: ”Varför går det bättre med skeden då?” 

Sara: ”För att det kommer mycke!” 

 

 

Figur 1: Ayla studerar vattnet då hon häller ner det i båt-baljan 

Genom att studera vad barnen gör blir det tydligare att de utforskar redskapens 

möjligheter att flytta vattnet (Se figur 1). På frågan om hur det går att flytta 

vattnet med skeden svarar Ayla ”Det kommer bara lite”. Till skillnad från Sara 

verkar hon haft större förväntningar på hur mycket vatten man kan flytta med 

skeden. Under tiden hon svarar studerar hon skeden och vattnet när hon häller 

ner det i båt-baljan. Det här sättet att undersöka redskapens möjligheter att 

flytta vatten är utmärkande under aktiviteten, speciellt i början då barnen 

erbjuds gaffel, hålslev och tallrik som inte alls är speciellt lämpade för 

uppdraget. Då Sara använt tallriken en stund lyfter hon upp den ur vattnet, 

studerar ytan på tallriken genom att titta på den då hon samtidigt drar med 

fingret över den. Att studera redskapens utformning och yta återkommer även 

senare under aktiviteten.  
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Då Emma en stund efter får sugröret duttar hon runt med det i vattnet för att 

sedan hålla ner det djupare under ytan. Att barnen håller redskapen djupare och 

längre i vattnet kan ses som ett utforskande av deras utformning och volym. 

Barnen har erfarenheter från tidigare vattenlek där de öst vatten och de vet att 

vatten fyller kärl om de sänks ner i vattnet. De undersöker alltså om detta även 

är fallet med verktyg som sked, gaffel, tallrik och sugrör.  

Efter att barnen använt sugrören en stund frågar jag hur man kan flytta vatten 

med sugrören och om de tror att man kan suga upp vattnet. Sara svarar att bara 

saft får man suga med sugrör men sedan provar både hon och Neo att suga upp 

vatten. De suger upp vattnet men spottar inte ut det eller flyttar över det till den 

andra baljan utan dricker det. De skrattar åt detta. Användningen av sugröret i 

sin egentliga funktion, att dricka med, tar för en stund över och uppdraget att 

hjälpa Ellen hamnar i bakgrunden.  

Då barnen erbjuds att flytta vattnet med tvättsvamparna finns en annan 

säkerhet hos alla fyra. Det verkar alltså finnas en kunskap om att vätskor är 

möjliga att absorbera med mjuka och perforerade material som tvättsvampar. 

Ayla och Sara är tydliga i sina handrörelser då de låter vatten sugas upp i den 

första baljan för att sedan trycka ut det i båt-baljan. Emma och Neo kramar 

svampen i båda baljorna för att sedan börja suga upp vatten och trycka ut det. 

Kroppsrörelserna och upplevelserna med kroppen blir här en viktig del av 

barnens undersökande av svampens möjligheter att flytta vatten och vattnets 

egenskaper. Sara håller mycket ögonkontakt med mig under den här delen av 

aktiviteten då hon använder svampen, som för att försäkra sig om att jag ser att 

detta var ett bra sätt att flytta vattnet på: 

Sara: ”Mycke vatten! Det kommer massa…Så tar man och så trycker man! 

Psch!” (Visar under tiden hur hon gör och gör ljud när hon trycker ut vattnet). 

Efter en stund börjar Sara studera svampen. Hon trycker på den och drar med 

fingrarna över ytan (Se figur 2). När jag frågar hur den känns svarar hon att 

den är kladdig.  
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Figur 2: Sara studerar svampens yta. 

Då jag i det sista momentet erbjuder kopp, liten kanna och muggar väljer alla 

fyra barnen muggarna. De börjar direkt ösa vatten. På min fråga om varför de 

väljer muggarna svarar de att ”Det kommer mycke”. Barnen verkar se här att 

muggarnas utformning och volym gör det lätt att ösa mycket vatten. 

5.2 Barnens uttryck för kunskaper kring vattnets 

lyftkraft och andra naturvetenskapliga fenomen 

På frågan om vad som händer då man ska flytta vatten med en tallrik svarar 

Emma att det går bra. Hon uppehåller dock sig först endast i den första baljan, 

den med vatten där hon släpper ned tallriken i vattnet för att sedan hämta upp 

den igen. Tallriken sjunker till botten och Emma testar igen. Hon säger 

ingenting men man kan tolka hennes försök som ett utforskande av tallrikens 

möjligheter att flyta och vattnets lyftkraft. Även Neo visar på kunskaper om 

vattnets lyftkraft då han vid flera tillfällen studerar båten. Då barnen med hjälp 

av svamparna fört över mer vatten börjar Neo rucka på båten med handen. ”Nu 

funkar det!” säger han (Se figur 3). Det är vid det här tillfället inte tillräckligt 

med vatten för att båten ska börja flyta. Man kan här se det som att Neo vet att 

vattnet kommer att lyfta båten, bara det finns tillräckligt i baljan, och att det är 

det han väntar på.  
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Figur 3: Neo petar med fingret på båten som för att se om den flyter 

Vid det senare momentet i aktiviteten, då barnen öser med muggar, blir vattnets 

lyftkraft tydlig för fler. Då båten lyfter från botten och börjar flyta runt i vattnet 

ropar Sara, under den första aktiviteten, och Ayla, under den andra aktiviteten, 

att båten åker upp.  

Barnen använder verbet ”att åka” för att beskriva hur vattnet lyfter båten så att 

den flyter. Andra verb som barnen spontant använder för att beskriva 

naturvetenskapliga fenomen under vatten-aktiviteten är ”att trycka”, ”att rinna” 

och ”att hälla”. Sara visar och säger verbet ”trycka” då hon får tvättsvampen. 

Hon visar här att hon känner till svampens uppsugande förmåga, vattnets 

egenskap att absorberas av svampen och att trycka är en teknik man kan 

använda för att få fram det som absorberats.  

Ayla berättar, då jag frågar vad som händer med vattnet då gaffel och hålslev 

används, att det rinner ut. Emma och Ayla studerar här det rinnande vattnet en 

stund, provar, och ser på när det rinner ner i baljan. De gör en erfarenhet av att 

vattnet inte kan hållas kvar i gaffeln eller hålsleven och inte heller stannar i 

luften. Barnen får se att vattnet dras tillbaka ned mot baljan med vatten. Från 

verbet ”att rinna” gör de en erfarenhet av gravitationskraften. Den här 

erfarenheten upprepas då Ayla och Emma får frågan om hur de ska flytta det 

sista vattnet. Ayla svarar ”Häll i” och tillsammans lyfter de och häller över det 

sista av vattnet från den första baljan ner i båt-baljan. Med sina kroppar som 
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lyfter och häller upplever de genom detta vattnets tyngdkraft och 

gravitationskraften som gör att allt vatten kan hamna i båt-baljan till slut.  

Då det gäller kunskap om vattens egenskaper visar barnen fysiskt vad de vet. 

Sara håller tallriken med handen djupare ned i vattnet en stund för att samla 

upp mer vatten. Hon säger även här, som tidigare nämnts, att man behöver 

hålla ner den i vattnet för att ”det ska komma mycke”. Även om detta inte gör 

stor skillnad då det gäller en platt tallrik visar Sara här att hon har en erfarenhet 

av att vatten har en utfyllande egenskap och upptar de ytor det får tillgång till. 

Strax efter detta håller Sara i tallriken och studerar dess yta. Hon drar med 

tummen över den och över de vattendroppar som blivit kvar.  

Sara: ”Lite är kvar på den” (hon håller upp tallriken och visar mig. Hon håller 

tummen mot dropparna).  

Jag: ”Ja lite vatten har fastnat där kan man säga.” 

 

 

Figur 4: Sara drar med tummen över tallrikens yta 

Att Sara här noterar, genom att känna på tallrikens yta, att det finns vatten kvar 

i droppar gör att vi kan anta att hon studerar hur vattnet genom vidhäftning kan 

vara kvar på tallriken (Se figur 4). Hon gör detta upptäckande genom att se, 

men även känna med sin hand och genom att berätta för mig vad hon ser. 

Det är inte alltid som barnen svarar verbalt på mina frågor om vad det är som 

händer eller vad de gör. Ett sådant tillfälle är då Sara och Neo leker med 

sugrören. De skrattar och lägger sugrören på ytan och ser på dem där de flyter 

runt. Då jag frågar vad som händer då man lägger sugrören på vattnet så svarar 

de inte, de tittar bara upp mot mig. Däremot tar de upp sugrören igen för att 

sedan lägga dem på vattenytan. En tolkning av deras handlande här skulle 
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kunna vara att de svarar på min fråga genom sitt handlande, att de testar vad 

som händer med sugrören genom att låta dem flyta en gång till. 

5.3     Barnens användning av humor och regelbrott 

Något som var mer oväntat för mig och som blev utmärkande för aktiviteten 

var all den humor och de små bus som barnen bjöd på. Det är lätt att föreställa 

sig att det blir busigt då man gör en aktivitet som handlar om vattenlek. 

Intressant är dock att notera att buset aldrig tog överhanden. Barnen var helt 

motiverade att hjälpa elefanten Ellen som ville att de skulle flytta vattnet. Jag 

kallar de tillfällen då barnen går utanför uppdraget för regelbrott. Det betyder 

inte att barnen inte fick göra det de gjorde eller blev stoppade men det föll 

utanför det uppdrag som de fått från Ellen. 

Ett sådant tillfälle inträffar redan vid uppstarten av aktiviteten med Neo och 

Sara. Så fort jag berättat om elefantens bekymmer att det inte finns vatten i 

baljan där Ellens båt ligger tar Neo upp båten från den tomma baljan och lägger 

den i den med vatten. Neo ler och ser mycket nöjd ut när han gjort det och vi 

andra skrattar. Jag medger då att detta hade varit den enkla lösningen. Neo 

testar här något som är utanför uppgiften men som skapar gemenskap och 

glädje.  

Vid flera andra tillfällen görs handlingar av ett av barnen som leder till skratt 

hos det andra barnet och ofta även härmningar. Då Sara och Neo använder 

sugrören för att flytta vattnet börjar de som nämnt efter en stund att prova att 

låta dem flyta vilket utvecklas till en gemensam lek. Neo trycker ner sitt sugrör 

under vattnet för att sedan låta det flyta. Sara härmar honom och lägger sedan 

sitt sugrör tvärs över hans och båda skrattar. De tar upp sugrören och stänker 

lite med dem och skrattar. ”Tokigt!” säger Sara. För en liten stund slutar barnen 

här att flytta vatten och gör en gemensam lek med sugrören (Se figur 5). De 

testar om sugrören kan flyta och utforskar på så sätt vattnets lyftkraft men i 

fokus här står humor och gemenskap genom att den ena gör något som 

uppmärksammas och uppskattas av den andre så mycket att hen gör samma 

sak. Det är inte ord eller verbal kommunikation som dominerar under episoden 

utan fysiska handlingar och skratt.  
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Figur 5: Neos och Saras lek med sugrör 

 

 

 

 

Då barnen fått tvätt-svamparna börjar Neo slänga ner svampen, som är tung av 

vatten, ner i båt-baljan. Den innehåller vid det här laget tillräckligt med vatten 

för att det ska börja stänka. Sara skrattar då och börjar göra likadant. Även här 

finns både härmningar och humor.  

Efter en stund övergår Sara till att börja pressa ut vatten i båten.  

Jag: ”Ska det vara vatten i båten också?” 

Sara: ”Ja så man blir blöt!” 

Jag: ”Ja då blir ju Ellen väldigt blöt” 

Sara: ”Man får göra så om man vill” 

I Saras svar här, att man får göra så om man vill, finns ett försvar. Att det 

faktiskt är okej att gå utanför uppdraget, att ”bryta regler” och göra som man 

vill. Den här episoden kommer i direkt följd efter att barnen skojat och skvätt 

med tvätt-svamparna. Humorn, glädjen och gemenskapen kan ha bidragit till 

att barnen känner sig friare att testa andra saker än vad som var tänkt från 

början, så som att hälla vatten i båten istället för i baljan.  
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5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av studien visar att barnen utforskar möjligheterna att flytta vattnet 

genom att hålla redskapen djupt och länge i vattnet. De rör dem även fram och 

tillbaka i vattnet för att få upp så mycket vatten som möjligt. Detta är tydligt i 

barnens kroppsrörelser men även genom vad de säger. Några av barnen 

studerar redskapen extra noga genom att dra med fingrarna över dem, de 

kommenterar hur de ser ut och känns. Två av barnen kommenterar ofta om 

redskapet kan flytta mindre eller större volymer av vatten (”Det kommer 

mycke” eller ”det kommer lite”). Störst entusiasm visar barnen över tvätt-

svamparna. Två av barnen suger upp och trycker ut vattnet direkt och de andra 

två börjar med detta strax efter. Detta visar på en vetskap om att svamparna, 

genom sin perforerade mjuka yta kan suga upp vatten och att en vätska kan 

sugas upp och fylla ut ett utrymme.  

Det är tydligt i studien att det hos barnen finns erfarenheter av att undersöka 

om föremål flyter eller sjunker. Neo har en förväntan att båten ska flyta, vilket 

man kan se en stund innan något vatten knappt finns på botten av båt-baljan. 

Sara och Ayla säger även ” Den åker uppåt” då båten släpper botten och börjar 

flyta runt. Detta ger för dem en bekräftelse på deras erfarenheter av vattnets 

lyftkraft. Andra fysikaliska fenomen som barnen utforskar under aktiviteterna 

är vattnets vidhäftning och gravitationskraften. Även om barnen inte själva kan 

sätta ord på detta gör de erfarenheter av dessa fenomen med sina kroppar då de 

känner på redskapen och häller ut vattnet och så vidare. 

Hur barnen använder sina kroppar under aktiviteten är även tydligt i den humor 

de delar med varandra. De härmar vid flera tillfällen varandras kroppsrörelser. 

Den här humorn är även ofta kopplad till vad som kan ses som regelbrott där 

barnen går utanför ramarna för aktiviteten. Detta, att busa lite tillsammans, 

verkar skapa gemenskap, glädje och samhörighet. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens första forskningsfråga syftar till att klarlägga vad barnen gör med sina 

kroppar under aktiviteten och hur de använder de redskap som erbjuds. Hur de 

väljer att använda sina kroppar och redskapen kan visa oss något om deras 

utforskande och sätt att uppleva vattnet och dess egenskaper under aktiviteten. 

Barnen upprepar sina rörelser med redskapen vid ett flertal tillfällen. Neo drar 

till exempel hålsleven fram och tillbaka i vattnet flera gången och Emma 

upprepar hur hon försöker få upp vatten med gaffeln flera gånger. Løkken 

(2008) skriver om de yngsta barnens sätt att ofta upprepa en aktivitet i ett 

utforskande syfte. Då Emma och Neo utforskar hur de ska flytta vattnet med 

hjälp av tvättsvamparna upptäcker de snart att de först måste låta svamparna 

suga upp vattnet för att de sedan ska kunna trycka ut det i nästa balja. Detta är 

något som de prövar sig fram till. Den typen av variation stämmer överens med 

Løkkens teorier om hur de yngre barnen gärna upprepar sina handlingar men i 

ett utforskande syfte varierar sig något. Att studera yngre barns lek och vad de 

faktiskt gör med sina kroppar är enligt Løkken viktigt då man på det sättet kan 

se att deras aktivitet har en mening. Det är även möjligt att med hjälp av 

Løkkens teori om yngre barns lek vid stora föremål se vattnet och baljorna som 

större föremål som inspirerar barnen till lek. Vid den typen av lek blir det 

tydligt hur viktig kroppen är för toddlarnas sociala liv, lek och lärande. I 

aktiviteten blir barnen uppspelta vid synen av allt vatten i baljan. De skrattar 

och skojar vilket kan tolkas som att upplägget med ett större föremål som här 

är vattenbaljan, uppmuntrar till lek, humor och utforskande. 

Variation uppstår även i aktiviteten då det ingår att jag byter ut och ger barnen 

olika redskap. Det begränsar barnens egna upptäckande och utforskande då 

detta sker inom på förhand planerade ramar. Samtidigt ger detta barnen en 

möjlighet att få syn på vissa kritiska aspekter av fysikaliska fenomen. I 

Hellbergs, Thulins och Redfors (2019) studie ger förskollärarna uttryck för två 

olika pedagogiska filosofier. Enligt det fria upptäckandets filosofi ska barnen 

genom sina sinnen få göra erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen. Enligt 

en filosofi som bygger på variation ska barnen få syn på kritiska aspekter. Då 

vatten-aktiviteten är en planerad aktivitet bygger den till viss del på den senare 

pedagogiska filosofin. Barnen värderar redskapen i relation till varandra och 

jämför dem: ”Det kommer mycke!” säger Sara då hon får flytta vatten med 

skeden istället för med gaffeln. Förtjusta upprop blir även resultatet då de får 

använda tvättsvamparna. Att svamparna fylls med vatten då de håller ned dem 

i den första baljan, men att tallriken och gaffeln inte fylls med vatten hur djupt 
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man än håller ned dem blir en sådan kritisk aspekt av volymer. Till skillnad 

från Hellbergs, Thulins och Redfors (2019) studie kan man i den här studiens 

vattenaktivitet se att en planering där vissa kritiska aspekter lyfts inte behöver 

utesluta ett friare utforskande där barnens erfarenheter kan tas tillvara. Barnen 

erbjuds olika redskap men får fritt prova hur de vill använda dem.  

Då barnen drar redskapen fram och tillbaka i vattnet och håller ned redskapen 

får de fysiska erfarenheter av vattnets egenskaper. Med hjälp av Merleau-

Pontys teori (2000) kan man se barnens fysiska möte med vattnet som en 

bildningsprocess. Vattnet, redskapen och barnen är delar av en helhet och blir 

tillsammans förutsättningar för nya kunskaper om naturvetenskapliga 

fenomen.  

Något barnen i studien tydligt ”gör” med sina kroppar är att uttrycka vänskap 

och humor. Då Neo flyttar över båten från den tomma baljan till den med vatten 

i, då han får veta att Ellen behöver vatten till sin båt, börjar alla skratta. Han 

utmanar på det här sättet gränser (Løkken, 2008) vilket är typiskt för 

toddlarhumor och genom att vi skrattar tillsammans ges goda förutsättningar 

för vänskap. Även Neos och Saras kastande av tvättsvamparna ner i vattnet 

visar på toddlarhumor i hur de härmar varandra och skrattar.  

Flyttandet av båten, kastandet av tvättsvampar och skvättande med sugrör kan 

även ses som en form av testande av gränser och små regelbrott. Att följa 

instruktionerna, flytta vatten från den ena baljan till den andra, kan ses som en 

av alla oskrivna regler i förskolan (Sundberg m.fl., 2016). Neo och de andra 

barnen visar att de är medvetna om de reglerna genom att utmana dem och 

skratta. Under tiden är de uppmärksamma mot mig för att se hur jag reagerar 

på deras busande. Sara visar att hon är medveten om vad som förväntas då hon 

säger att ”Man får göra så om man vill” på frågan om varför hon häller vatten 

i båten. Hon motiverar sitt agerande med att det är okej att gå utanför det 

förväntade (Markström, 2005). Även om regelbrotten kan vara en protest mot 

de regler som finns i förskolan, som till exempel vuxenstyrning, ser vi här hur 

humorn är dominerande och hur busandet är något som både vuxna och barn 

är med på vilket skapar gemenskap.  

Den andra forskningsfrågan syftar till att ta reda på hur barnen uttrycker sin 

förståelse för vattnets egenskaper. Genom aktiviteten blir det tydligt hur man 

kan få se barnens kunskaper och erfarenheter genom att se hur de använder 

sina kroppar. Sara drar med fingret över tallrikens yta och studerar vattnet som 

”fastnat” där. Hennes kropp gör på så sätt en erfarenhet av vidhäftning. Även 

då det kommer till tvättsvampen stannar Sara upp och studerar dess yta efter 

att ha använt den en stund. Att Neo förväntar sig att båten ska flyta blir tydligt 

då han, efter att noterat att det kommit lite vatten i baljan med båten, ruckar 
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runt på båten. Han vet att den kommer att flyta och att man då kan putta iväg 

den på vattnet. Det fenomenologiska perspektivet bidrar här till att se sådana 

erfarenheter som kunskaper. Det är dessa kunskaper som enligt Merleau-Ponty 

(2000) kommer till genom perception, genom att de fysiska sinnena inte kan 

skiljas från medvetandet.  

Vi kan se en tydlig erfarenhet hos Ayla och Sara då det gäller tvättsvamparna 

och möjligheterna att absorbera vatten med dessa. Troligen är detta något de 

har lärt sig vid tidigare vattenlekar. Vid en sådan situation är möjligheterna 

stora för pedagoger att ta vara på barnens tidigare erfarenheter. Barnen visar 

en kunskap från sitt vardagsliv vilket enligt Larsson (2016) är en bra 

utgångspunkt för att vidare utmana barnen i deras upptäckande av 

naturvetenskapliga fenomen. De tidigare erfarenheter barnen har med sig ser 

vi då vi studerar vad de faktiskt gör med sina kroppar vid en aktivitet. Neo och 

Sara visar vad de redan har viss kunskap om då de låter sugrören flyta och då 

de väntar på att båten ska flyta på vattnet.  

De kunskaper som barnen verbalt ger uttryck för handlar i stor utsträckning om 

erfarenheter kring volym. Sara berättar att man ska ”hålla den under så det 

kommer mycke” då hon använder redskapen. En tolkning av det är att volymer 

av vätskor är något barnen möter mycket ofta i sin vardag, till exempel vid 

måltider och hygienrutiner. Att fylla ett kärl med vätska är därför något de är 

bekanta med. Barnen verkar ha kunskap om att redskap kan fyllas med vätska, 

en kritisk aspekt de ännu inte har kunskap om är hur redskapet bör vara 

utformat för att kunna bära vätskan. De tillskriver dock ibland metoden att 

hålla redskapen djupt under i vattnet för mycket vikt utan att ännu kunna 

urskilja för vilka föremål detta är relevant. Att studera vatten på det sättet, att 

hälla och ösa, kan ändå vara ett sätt att så som Husserl uttrycker det ”go back 

to the things themselves” (Dahlin m.fl., 2009). Att leka med vatten och 

upptäcka dess egenskaper tillsammans blir ett sätt att ta del av barns livsvärld. 

Deras egna erfarenheter lyfts fram som viktiga och ger utgångspunkter att 

bygga vidare undervisningen på. Ett sådant perspektiv kan underlätta för 

pedagoger som har dåligt självförtroende då det kommer till undervisning av 

de naturvetenskapliga ämnena (Dahlin m.fl., 2009).  

En annan utgångspunkt vid undervisningen kan enligt Areljung (2016) vara att 

arbeta med de så kallade naturvetenskapliga verben. I vattenaktiviteten kan 

variationer och skillnader bli tydliga för barnen då de rent fysiskt får uppleva 

att hälla vattnet vilket Areljung menar är en fördel med att utgå från 

naturvetenskapliga verb. Under aktiviteten nämner inte barnen själva så många 

verb, däremot agerar de ut verben vilket ger möjligheter för mig som leder 

aktiviteten att benämna det de gör. De verb de nämner är bland annat trycka 
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och hälla vilket skulle kunna ge förslag till uppföljande aktiviteter. Barnen 

säger även att båten ”åker upp” vilket visar på deras kunskaper om vattnets 

lyftkraft. Då Sara får tvättsvampen visar hon och berättar entusiastiskt vad som 

händer: ”Det kommer massa…Så tar man och så trycker man!” Att få lyckas 

och erfarenheten av att nu få flytta mycket vatten verkar skapa glädje. Emma 

och Neo som först inte absorberade upp så mycket vatten med svamparna i den 

första baljan provar sig fram och upptäcker snart hur de ska göra. 

Användningen av verben att suga och trycka kan här ses som sätt att göra 

undervisningen konkret istället för abstrakt som kan vara fallet då man utgår 

från teoretiska förklaringsmodeller som ett utgångsläge (Dahlin m.fl., 2009).  

Enligt läroplanen ska barn i förskolan få möjlighet att förundras (Skolverket, 

2016). Genom den här studien har vi sett exempel på vilka rika möjligheter det 

finns för de yngre barnen att på ett enkelt sätt kunna få förundras över 

naturvetenskapliga fenomen. Förundran kan leda vidare till ett utforskande 

vilket i sin tur även kan leda till mer nyfikenhet och lärande. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Att använda designstudie som metod har varit lärorikt. En utmaning är att göra 

en design, hålla sig till det planerade men samtidigt vara lyhörd för barnen då 

aktiviteten pågår. Det är viktigt att inte styra för mycket då det begränsar 

barnens egna uttryck. Troligtvis styr jag ändå lite för mycket genom mina 

frågor till barnen. Jag ser det som något man behöver träna på och utvecklas i. 

Tanken med en designstudie är egentligen att man utifrån studien ska kunna 

göra nya upptäckter och teoribyggen. Då min studie bekräftar och ger aspekter 

på redan befintliga teorier, som funnits med vid planeringen av aktiviteten, går 

det inte att utesluta att det har påverkat mitt agerande med barnen under 

aktiviteten. Valet av metod, sett ur ett validitetsperspektiv, kan sägas vara det 

rätta då designstudien var lämplig för att svara på studiens forskningsfrågor.  

I den här designstudien ingår ett för barnen förberett uppdrag. Det kan vara 

värdefullt att reflektera kring vad detta upplägg får för resultat för studien. 

Trots att en del bus och sidospår uppstår i barnens aktivitet kommer de själva 

alltid tillbaka till målet att elefanten Ellen ska få vatten till sin båt. Som ledare 

av aktiviteten behöver jag inte påminna dem utan vid flera gånger tittar de mot 

Ellen, tygelefanten, som väntar på att båten ska flyta på vatten. Lärdomar från 

detta är bland annat hur viktigt det är att barnen känner att uppgiften de ska 

utföra är meningsfull och rolig och att det ska finnas ett mål med aktiviteten. 
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Det är en utmaning att genomföra en aktivitet som är planerad men som ändå 

ska vara öppen för åt vilket håll barnen vill ta den. Om jag gjorde om studien 

hade det varit intressant att låta en av pedagogerna på förskolan leda 

aktiviteten. Pedagogen skulle då ha kännedom om planeringen och stå för 

genomförandet då jag skulle filma och analysera resultatet. Det är då mindre 

risk att jag påverkar resultatet.  

För att öka studiens reliabilitet skulle den behöva göras vid fler tillfällen och i 

fler förskolor. Barn ges olika möjligheter på olika förskolor att arbeta 

utforskande. Barnen i min studie var relativt vana vid det arbetssättet. Om 

studien genomförts med barn som sällan fått utforska olika fenomen eller 

plaska med vatten skulle resultatet kunna skilja sig från resultatet i min studie.  

Reliabiliteten för studien skulle kunnat vara högre om aktiviteten genomförts 

vid fler än två tillfällen. Endast 4 barn deltar i aktiviteten. Två barn, förutom 

de som deltog, skulle varit med i studien då deras föräldrar lämnat samtycke. 

Dessvärre var de sjuka under den tid datainsamlingen skedde vilket var 

anledningen till att studien baseras på två aktiviteter och fyra barn. Ett större 

antal deltagande barn skulle öka studiens reliabilitet. 

 

6.3 Rekommendationer för undervisningen 

Det jag tar med mig från studien som är värt att lyfta fram då det gäller 

naturvetenskap och undervisning i förskolan är vikten av det vardagliga. Det 

som återkommer i forskningen jag läst och använt mig av är att barn i förskolan 

lär genom att utforska naturvetenskapliga fenomen som finns omkring dem 

och som är en del av deras vardagliga liv. De lär genom att själva få uppleva 

och erfara med sina kroppar. För att få syn på de yngre barnens lärande är det 

viktigt att se vad de gör med sina kroppar, inte endast höra vad de säger verbalt. 

Deras kunskaper och erfarenheter syns i deras sätt att agera, själva och 

tillsammans med andra. En vardaglig ingång till naturvetenskap, med fokus på 

till exempel det kroppsliga lärandet och naturvetenskapliga verb, kan hjälpa 

till att göra undervisningen konkret och relevant även för de yngre barnen i 

förskolan. Av studien framkommer det att barnen sällan själva benämner verb, 

verbalt uttrycker vad de gör och vad som händer med vattnet. Ett sätt att som 

pedagog främja lärandet är då att berätta för barnen vad som händer och 

bekräfta de erfarenheter de gör kroppsligen. Det är även betydelsefullt hur man 

som pedagog väljer att hantera och använda sig av den toddlarhumor som är 

så framträdande i de yngre barnens kommunikation. Med en öppenhet och 
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förståelse för hur barnen kommunicerar kan testande av regler och deras 

busande bjuda in oss vuxna i deras livsvärld istället för att skapa konflikt. 
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8 BILAGOR 

Bilaga 1 

Information och förfrågan om samtycke 

Hej alla föräldrar till barn födda 2016! Jag heter Emelie Åberg och läser till 
förskollärare. Då min utbildning till nu närmar sig sitt slut har det blivit dags 
för mig att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att inrikta mig mot 3-
åringarna i förskolan och deras möjligheter att utveckla kunskaper inom 
naturvetenskap. Jag planerar att undersöka hur 3-åriga barn i förskolan har 
möjlighet att utveckla mer kunskap om naturvetenskapliga fenomen genom 
att använda sina kroppar och olika redskap. Enligt läroplanen ska alla barn i 
förskolan få förutsättning att utveckla ”förståelse för enkla kemiska processer 
och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2018). Att se och värdera även de yngre 
barnens intresse och metoder för att undersöka sin omvärld är av stor vikt för 
förskolläraren då läroplanen gäller för alla barn i förskolan. Att se till hur detta 
undersökande kommer till fysiskt uttryck hos barnen kan vara ett sätt att lyfta 
fram deras möjligheter att bilda kunskaper kring naturvetenskap. 

Själva aktiviteten kommer att vara en vattenlek där barnen får i uppdrag att 
hjälpa elefanten Ellen att flytta vatten från en balja till en annan. De kommer 
få olika typer av redskap att använda som till exempel tvättsvampar, spadar, 
sugrör med mera. Studien kommer inte att innehålla någon bedömning av 
barnen. Jag kommer att titta på hur barnen väljer att använda sina kroppar 
och de olika redskapen under aktiviteten och hur vad de talar om med mig 
och varandra under tiden. Vid analysen kommer jag att använda mig av ett så 
kallat fenomenologiskt perspektiv för att kunna få mer kunskap om kroppens 
och sinnenas funktion för de yngre barnens lärande om naturvetenskap. 

Det är viktigt för mig att barnen har roligt under hela aktiviteten. Om de inte 
vill vara med är de naturligtvis fria att lämna aktiviteten när de vill. Min 
erfarenhet är dock att vattenlek brukar vara mycket populärt! 

Aktiviteten kommer att filmas. Filmerna kommer att lagras på min dator och 
de kommer inte att skickas vidare på något sätt. När examensarbetet är 
färdigt kommer all datainsamling att raderas. De personuppgifter som är 
aktuella för den här studien är barnens ansikten, att de syns i filmerna, deras 
röster och om de eventuellt nämner varandras namn. 

Om du som vårdnadshavare samtycker till att ditt barn är med i aktiviteten, 
samt att jag lagrar personuppgifterna under tiden studien pågår, är jag väldigt 
tacksam om du vill fylla i blanketten på följande sida och lämna den till 
förskolan.  
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Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 
dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 
om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt 
att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är dpo@kau.se. 

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Åberg 

Student, förskollärarprogrammet 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

Examensarbete förskollärarprogrammet, Karlstads 
universitet 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn får 
delta.  

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta mitt barns deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att mitt barn får delta i studien 
och godkänner att Karlstads universitet behandlar mitt barns 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information.  

Vårdnadshavare 1: 

................................................ Underskrift  

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  

 

Vårdnadshavare 2:  
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................................................ Underskrift  

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  

Kontaktuppgifter 

Student: Emelie Åberg  

Kontakt: eme****1@kau.se 

Handledare: Jesper Haglund, Universitetslektor i fysikens didaktik 

Kontakt: jesper.ha****@kau.se 
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