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Abstract 

The aim of the study is to provide knowledge about how children explore, un-

derstand and reason about the physical phenomenon of friction. This study 

have been based on the younger children’s exploring. The method of the study 

has been observation in order to get as close to the environment that’s being 

investigated and to bring attention to the younger children’s actions. A non-

participating observation was also used for the observer to influence the chil-

dren as little as possible. The observations that have been made have taken 

place over two days and have been video recorded to ensure documentation of 

children's reasoning, body language and actions. The result shows how the 

children focused on overcoming the friction to get an object to slide instead of 

getting stuck. The participants’ interaction also emerged in the result as central 

to driving the exploration further. The conclusions drawn after the study is that 

the result can be linked to the preschool’s curriculum, which addresses the fact 

that the children should be given the opportunity to explore, discuss and de-

velop understanding of physical phenomena. The study has also highlighted 

that hills can be used as a tool for teaching and exploring the phenomenon of 

friction. 

 

Keywords: Exploring, friction, interaction, physics in preschool, working with 

verbs.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande hur barn utforskar, förstår och 

resonerar kring det fysikaliska fenomenet friktion. Den här studien har utgått 

från de yngre barnens utforskande. Metoden för studien har varit observation i 

syfte att komma så nära den miljö som undersöks samt för att lyfta de yngre 

barnens handlande. En icke-deltagande observation användes dessutom för att 

observatören skulle påverka barnen så lite som möjligt. Observationerna som 

gjorts har skett under två dagar, där de har blivit videoinspelade för att säker-

ställa dokumentation av barnens resonemang, kroppsspråk och handlingar.. 

Resultatet visar på hur barnen fokuserat på att övervinna friktionen för att få 

ett föremål att glida istället för att fastna. Deltagarnas interaktion framkom 

också i resultatet som central för att driva utforskandet vidare. Slutsatserna som 

dragits efter den genomförda studien är att slutresultatet går att koppla ihop 

med förskolans läroplan, som tar upp att barnen ska få förutsättningar för att 

utforska, samtala om och utveckla förståelse för fysikaliska fenomen. Studien 

har dessutom synliggjort att kullar går att använda som ett verktyg för att un-

dervisa och utforska fenomenet friktion.  

Nyckelord: Arbeta med verb, friktion, fysik i förskolan, interaktion, utfors-

kande.  
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1 INLEDNING  

Studien som redogörs för här är ett examensarbete inom förskollärarprogram-

met på Karlstads Universitet. Det fokusområde jag har valt för mitt examens-

arbete är fysik i förskolan med fokus på fenomenet friktion i barns aktiviteter 

på kullar i utomhusmiljön. Anledningen till att jag valt att fokusera på kullar 

grundar sig i min erfarenhet av barnens lekar som pågått där. Barns lekar på 

kullar har i många fall gått ut på att rulla ner bollar, bilar eller liknande material 

för att sedan själva rulla ner för kullen. Många gånger stoppas dessa lekar av 

pedagoger av olika anledningar. Med min studie vill jag lyfta kullen som ett 

verktyg för barnens utforskande av fenomenet friktion. Bortsett från kullens 

betydelse vill jag också lyfta betydelsen av barnens utforskande och förståelse 

om fenomenet friktion. 

En studie som belyser hur barn i sin vardag utforskar fysikaliska fenomen anser 

jag vara av stor vikt för förskollärarprofessionen. För att den ska vara använd-

bar för förskollärare tror jag det är viktigt att belysa vad barnen utforskar och 

hur de utforskar för att det ska bli enklare för pedagoger att se vad och hur 

barnen gör. Det skulle innebära att pedagogen kan få som en slags aha-upple-

velse och se ämnet som mindre komplicerat med hjälp av frågeställningar som 

bygger på bland annat hur och vad barnen utforskar.  

Även läroplanen för förskolan visar på att den här studien är relevant för förs-

kollärarprofessionen. Skolverket (2018a) framhäver att förskolan ska sträva 

efter att barnen utvecklar sin förmåga att samtala om, fråga och utforska fysi-

kaliska fenomen. Genom detta strävansmål blir det tydligt att en studie som 

denna kan möjliggöra att barnen samtalar om, frågar om och utforskar fysika-

liska fenomen.  

I den här studien har datamaterialet samlats in genom design-baserad forsk-

ning, vilket innebär att jag har designat en undersökande aktivitet. Aktiviteten 

har designats utifrån en serie på UR skola som heter Tiggy Testar. I ett avsnitt 

lyfter de friktion och gör ett prylrace, där avsnittet slutar med att Tiggy undrar 

vad Beppe har för friktion. Aktiviteten i den här studien är likt det avsnittet jag 

nämnde ovan och kommer att spinna vidare på Tiggys fråga om vad Beppe har 

för friktion, genom att barnen i den designade aktiviteten fått möjligheter att 

utforska friktion med både material och sin kropp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.1 Bakgrund 

Jag har själv stött på många förskollärare som uttrycker att de inte har tillräck-

ligt med kompetens inom ämnet fysik och att de tycker att det är svårt. Dessu-

tom poängterar Redfors (2016) att i dagsläget är intresset för naturvetenskap 



Barns utforskande av fysikaliska fenomen på kullar  Emma Österdahl 

2 

 

lågt bland ungdomar, vilket medför problem i form av mindre ansökningar till 

naturvetenskapliga utbildningar. Författaren lyfter hur förskolan förväntas 

kunna bidra till att denna situation utvecklas i en positiv riktning. Jag anser att 

det kan uppstå en problematik i att driva det i en positiv riktning om pedago-

gerna i förskolan ser ämnet som svårt.  

Samtidigt lyfter Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström (2015) att 

barn skapar sig erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen tidigt och är då 

beroende av lärarens förmåga att knyta an till elevers tankar om fenomenen. 

Det här talar då för att när pedagoger inte uppmärksammar de fenomen barnen 

utforskar eller anser att det är svårt, så kan pedagogerna lätt missa barnens 

erfarenheter och nyfikenhet för exempelvis fysikaliska fenomen. En annan vik-

tig aspekt som Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) poängterar 

är att det förekommer att lärare väljer att vifta bort eller rycka på axlarna när 

barnen har teorier, baserat på att lärare anser att barnens teorier är för osanno-

lika för att tas på allvar. Författaren menar på att barn har mycket erfarenheter 

och kunskap, vilket kan innebära att barn har avancerade teorier och frågor om 

naturvetenskapliga fenomen som lärarna inte förstår och tar dom då inte på 

allvar.  

Elfström et al. (2014) hävdar att barn som försöker öka sin fart i rutschkanan 

eller som försöker skapa bromsspår med fötterna när de cyklar, utforskar frikt-

ionskraften. Författarna fortsätter att poängtera att lärare som arbetar med de 

yngre barnen sällan har utbildning inom fysikområdet mekanik. Avslutnings-

vis påpekar författarna att både pojkar och flickor får större chans att utforska 

och undersöka mekaniken i vardagen genom att lärare utbildar sig mer inom 

ämnet för att kunna utveckla barnens undersökningar inom mekaniken.  

1.2 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt kommer central begrepp för studien att förklaras.  

Rulla:   

Det här begreppet handlar om rörelser kring en mittpunkt och i sidled, mot ett 

underlag (Areljung, 2016).  

Glida:  

Begreppet glida innebär att rörelsen har en låg friktion (Areljung, 2016).  

Fastna: 

Detta begrepp innebär i sin tur att rörelsen har hög friktion, ytorna hakar i 

varandra (Areljung, 2016).  

Friktion:  

Friktion är det som uppstår mellan två ytor, beroende på ytornas ojämnheter 



Barns utforskande av fysikaliska fenomen på kullar  Emma Österdahl 

3 

 

blir friktionen låg respektive hög. En yta med mycket ojämnheter får hög frikt-

ion och en yta med lite ojämnheter får låg friktion.  På så vis kan man säga att 

en yta med mycket ojämnheter vill haka fast i den andra ytan (Sundberg, 

Areljung, Due, Ottander & Tellgren, 2016) 

Interagera:  

Det här begreppet innebär samspel eller samverkan mellan exempelvis männi-

skor alternativt mellan grupper av människor, Säljö (2014). 

Undervisning: 

Detta beskrivs i skollagen (2010:800) som målstyrda processer under ledning 

av förskollärare eller lärare med syfte att bidra till utveckling och lärande ge-

nom inhämtning och utveckling av kunskaper och värden (SkolL 1:3). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn utforskar, förstår och 

resonerar kring det fysikaliska fenomenet friktion, i en undersökande aktivitet.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur utforskar barnen fenomenet friktion i aktiviteten?  

 Hur interagerar barnen med varandra och pedagogen i aktiviteten?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Undervisning och lek i förskolan 

I uppdrag från skolverket har Hildén (2018) sammanställt en text med exempel 

på undervisning med de yngsta barnen som riktar sig till verksamma inom för-

skolan. Undervisning tillsammans med de yngsta barnen lyfter Hildén i relat-

ion till bland annat lek, där poängterar hon att vanligtvis så sker undervisning 

genom lek med de yngsta barnen. Fortsättningsvis skriver hon att det är genom 

leken som barnen och personalen får möjligheter till att möta miljöer, material 

och inte minst varandra. Hildén framhäver dessutom att utforskande och un-

dersökande kan ske i leken och gränserna för detta sätts av de som är delaktiga 

i leken. Hon fortsätter att trycka på hur barnens lek tillsammans med andra 

barn och med personal kan ge upphov till tillfällen som i sin tur kan bli under-

visning Förutsatt att förskolläraren fångar upp och vidareutvecklar det barnen 

visar intresse för. Vidare lyfter hon även vikten av att förskollärare är medvetna 

om att de yngsta barnen oftast är icke-verbala samt att de kommunicerar genom 

kroppsspråk. Samtidigt belyser författaren att förskolläraren behöver medvetet 

använda sitt tal genom benämningar och beskrivningar i mån om att vidga bar-

nens värld för att kunna undervisa de yngsta barnen.  

Deltagande och lärande ser olika ut för alla barn, ett barn kan vara aktivt genom 

tal och handling medan ett annat barn föredrar att sitta bredvid och observera 

(Hildén, 2018).  Avslutningsvis menar hon på att det är tydligt när de yngsta 

barnen tappar intresset, för då börjar de alternativt göra motstånd eller går där-

ifrån. På så vis är det viktigt för förskollärare och arbetslaget att lära känna 

barnen och hur de bäst lär sig, för att inte blanda ihop olika sätt att lära med 

ointresse.  

Här ovan tar Hildén (2018) upp hur lek kan bidra till utforskande och under-

sökningar, vilket Elfström et al. (2014) också lyfter i sin bok som belyser na-

turvetenskapliga ämnenas didaktik i förskolan. I den texten visar författarna på 

praktiska exempel som kopplas ihop med teori. Det framgår där att ett natur-

vetenskapligt arbetssätt grundar sig i samla, sortera, pröva och benämna. Vi-

dare fortsätter författarna att hävda att om lek begreppet innefattas av lek med 

tankar, fantasi och ett förutsättningslöst prövande så kan det relateras till det 

som finns med i det naturvetenskapliga arbetet. Elfström et al. (2014) menar 

på att en liknelse mellan naturvetenskapligt arbete och utforskande arbete är 

att de båda ofta startar i en upptäckt eller fråga som i sin tur uppstår genom 

kontakt med material eller i en händelse.  
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2.2 Naturvetenskap i förskolan 

Elfström et al. (2014) belyser i en annan del av sin text om utforskande arbets-

sätt ett exempel på hur barn uttrycker att de gjort en spännande upptäckt. För-

fattarna menar på att barn med verbalt språk ofta uttrycker sig i form av ’’Titta 

här!’’ medan barn som saknar det verbala språket visar på detta genom kroppen 

i form av att hoppa, studsa eller någon annan glädjeyttring.  

I en studie har Larsson (2013) genomfört en observation utifrån barns utfors-

kande av friktion, hon har observerat fyra barns utforskande av friktion i var-

dagen. Likt Elfström et al. (2014), har Larsson kommit fram till att naturveten-

skapliga arbetsmetoder kan vara en tillgång för att utveckla ett naturvetenskap-

ligt lärande utifrån barnens tidigare erfarenheter. Larsson påpekar att sådana 

arbetsmetoder kan vara att barnen får ställa egna hypoteser och systematiskt 

prova dem. Avslutningsvis skriver hon att det är av stor vikt att barnen får 

skapa sig en egen förståelse för naturvetenskapen genom samspel och interakt-

ion med andra. 

Den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018a) lyfter fram att förskolan 

ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att undersöka, utforska, 

samtala om och fråga om naturvetenskap. De poängterar att barnen ska få för-

utsättningar att utveckla sin förståelse för fysikaliska fenomen. Skolverket 

(2018b) tar upp ståndpunkter som krävs för att undervisa inom specifika ämnen 

och innehåll, där tar de bland annat upp ämnet naturvetenskap. Författarna skri-

ver att barn i vardagssituationer och genom lek möter naturvetenskap men att 

forskning visat på att förskollärare inte uppmärksammat och gjort dom till 

undervisning. Avslutningsvis så poängterar Skolverket (2018b) att det skapas 

nya villkor för lärande och andra behov av kunskap både hos barn och peda-

goger utifrån detta innehållsområde.  

Detta är något som är liknande det resultat Larsson (2016) fått fram i sin forsk-

ning. I avhandlingen framgår det att hon valt att designa fallstudier med av-

stamp i en kvalitativ ansats för att söka svar på hur sociala erfarenheter gestal-

tas och bidrar till mening. I fallstudierna så fokuserar hon på att lyfta fram hur 

barn och förskollärare utforskar fysikaliska fenomen. De slutsatser som Lars-

son gjort utifrån sin studie är att det krävs att förskollärare själva har kunskap 

kring fysikaliska fenomen för att de ska kunna identifiera fenomenet. Förskol-

lärarna behöver dessutom vara medvetna om begrepp och innehåll gällande det 

som utforskas. Det är först då förskollärarna har förutsättningar att forma om 

barnens vardag och främja deras lärande. Larsson har också fått fram att det 

finns flertal tillfällen för förskollärare att benämna de vetenskapliga begreppen 

men att förskollärarna istället valt mer vardagliga begrepp.  
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Skolverket (2018b) lyfter fram hur barn möter naturvetenskap dagligen både 

genom lek och i vardagssituationer. Elfström et al. (2014) framhäver också 

detta, de menar på att om vuxna sätter på sig naturvetenskapliga glasögon blir 

det möjligt att se vad barnet vid rutschkanan egentligen utforskar och det är 

först då det går att se de naturvetenskapliga fenomenen som barnet undersöker 

i leken. Vidare fortsätter författarna att lyfta att en lärarstudent som gjort sin 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat hur flera barn står högst upp 

på rutschkanan släpper ner saker för att sedan åka ner själva. Det visar på hur 

barnen utforskar de fysikaliska fenomenen tyngdkraft och friktion. Det för-

kommer att vuxna har en syn på barnens handlande som tillfälligt och oplanerat 

men om tid avsätts och noggranna observationer görs så synliggörs barnens 

tålmodiga undersökande, Elfström et al. (2014).  

Jonsson och Thulin (2013) ger sin text exempel på fyra empiriska studier som 

sedan analyserats och diskuterats. I en av studierna observerar de barn i leken 

och i analysen belyser författarna barnens tidigare erfarenheter. Jonsson och 

Thulin påpekar att tolkningar och förståelse hos barn är beroende av de erfa-

renheter som barnet är bärare av samt hur de sätts i relation till andra sätt att 

erfara omvärlden. Fortsättningsvis skriver de att läraren bör ta tillvara på de 

förståelser som barnet redan bär på och ta tillvara på den förståelsen i den fort-

satta lärprocessen för att på så vis kunna stödja barnets lärande.  

I följande studie har Thulin (2010) genomfört en videoobservation på barns 

aktiviteter i förskolan, i studien har tolv barn i åldern 3-5 år och tre lärare del-

tagit. I studien har Thulin kommit fram till att det är av stor vikt att lärare lyss-

nar, analyserar, bemöter och tar hand om barnens frågor eftersom det inom 

naturvetenskap är en viktig aspekt att ha en förmåga att ställa frågor om det 

som sker. Författaren uttrycker att frågorna som barnen ställt i studien visar på 

ett sätt för barnen att närma sig det naturvetenskapliga kunskapsområdet samt 

att barnens innehålls relaterade frågor visar på nyfikenhet och vilja för att för-

stå innehållet. Thulin kommer fram till att det kan skapas möjligheter för att ta 

tillvara på det enskilda barnets utvecklingsmöjligheter genom att uppmärk-

samma och ge plats åt barnens frågor. Författaren hävdar att om läraren möter, 

utmanar och tar tillvara på barns intresse för naturvetenskapen kan det ha be-

tydelse för barnens grundläggande självbilder.  

Sundberg et al. (2016) har i sin bok samlat exempel för olika förhållningsätt 

som kan användas i samband med naturvetenskap, bärande idéer för naturve-

tenskap framhävs också i bokens kapitel. Författarna framhäver att de aktivi-

teter som barnen är delaktiga påverkas av vilken typ av frågor som pedagogen 

ställer. Frågefasen är viktigt i och med att den vidgar barnens perspektiv samt 

att det blir ett tillfälle att lyssna på andra barns förslag, påpekar författarna. De 

belyser även att barns nyfikenhet kan bli stimulerad av produktiva och öppna 

frågor, sådan frågor kan rikta barnens uppmärksam och bidra till att barnen 
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börjar spekulera och resonera. Författarna lyfter bland annat frågan ’’ Vad hän-

der om… ‘’ som en fråga som kan skapa en inledande undersökning. Avslut-

ningsvis poängteras att dessa frågor är värdefulla, speciellt när barnen ska få 

utforska ett nyligen introducerat material. 

Läraren måste vara kunnig inom ämnet för att kunna förstå barnens teorier och 

frågor, Elfström et al. (2014). Dessa författare poängterar att lärare måste sätta 

sig in i ämnesområdet för att kunna få idéer för hur de ska gå vidare med under-

sökningar tillsammans med barnen men också för att förstå och bemöta bar-

nens frågor. De framhäver dessutom att lärare som ansåg sig ha dålig eller inga 

kunskaper inom ämnet valde bort naturvetenskapen då de ansåg att det var för 

svårt och valde istället andra ämnesområden som läraren kände sig mer förtro-

gen med.  

Areljung (2018) har genomfört en studie där 10 lärare deltagit i ett projekt för 

att använda sig av verb i arbetet med naturvetenskap. De slutsatser som 

Areljung belyser är att lärare tyckt att naturvetenskap varit ett svårt ämne, där-

emot när lärarna fick möjlighet att arbeta med naturvetenskap utifrån verb så 

insåg lärarna att det kunde vara enkelt att arbeta med naturvetenskap. Förfat-

taren menar på att lärarna i studien anser att arbeta med verben som använd-

bart, det har hjälpt dem att positionera sitt lärande om naturvetenskap bortom 

det som är stereotypiskt för skolan. I sin studie avslutar Areljung (2018) med 

att påpeka att idén om att arbeta med verb inte ska kompensera lärares brist på 

kunskap inom ämnet utan att det är tänkt att täcka mer än en liten del av natur-

vetenskapen. 

I denna studie har Areljung (2016) presenterat erfarenheter ifrån design-base-

rad forskning samt att arbeta med verb som verktyg ibland annat utforskande 

av fysikaliska fenomen. Areljung påpekar att teman som skog, vatten, luft, träd 

och kroppen är återkommande teman när de arbetar med naturvetenskap i för-

skolan och författaren vill framhäva en idé om att arbeta med verb istället för 

substantiv inom naturvetenskapen. Areljung (2016) menar på att med hjälp av 

vardagliga naturvetenskapliga begrepp så har lärare insett att de redan vet 

mycket om naturvetenskap. Författaren lyfter begrepp så som glida, fastna, 

rulla och knuffa som begrepp som berör det fysikaliska fenomenet friktion. 

Avslutningsvis skriver hon att dessa naturvetenskapliga begrepp bidragit till 

att synliggöra naturvetenskapliga fenomen som de tidigare inte sett.  

Gur (2011) lyfter fram från sin text ramar för att använda fysik i förskolan. Gur 

tar bland annat upp jämförelse och observation i sin text. Hon menar på att 

observera är en stor del av processen som pågår under ett naturvetenskapligt 

arbete, det är genom observationen som informationen samlas in genom att se, 

lyssna och känna. Vilket går att relatera till Hilldén (2018) som tar upp att de 

yngsta barnen lär genom sina sinnen bland annat genom att se, höra, känna. 
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Detta visar på att de yngsta barnens sätt att lära går hand i hand med observat-

ionen som har stor betydelse inom naturvetenskapen. Gur (2011) fortsätter att 

lyfta vikten av att ställa frågor till barnen gällande deras observationer exem-

pelvis vad såg du för något? Detta menar hon på ska bidra till att barnen ut-

vecklar sin förmåga att kommunicera. Vidare hävdar Gur att jämförelse tyder 

på att barnens förmåga att observera utvecklas, jämförelseprocessen bidrar till 

att barnens observationer blir mer skärpta då de tittar mer på vad för likheter 

och skillnader som finns.  

Att arbeta med naturvetenskap behöver inte vara svårt, förutsatt att det utgår 

från vardagliga händelser och om barnen får material att undersöka med, skapa 

hypoteser och testa dessa samt får frågor som är öppna (Gur, 2011). Hon häv-

dar att barnen uppskattar att upptäckta samt att lära genom handlingar och ob-

servationer. Avslutningsvis påpekar hon att det är genom diskussion och ut-

forskande som barnen kan lära sig att naturvetenskap är en naturlig del av deras 

vardag.  

Broström (2015) har genomfört en actions-baserad forskning med 12 förskolor 

i en kommun i syfte att skapa en förskole vetenskaplig didaktik. Barns inter-

aktion med lärare bidrar till barnens lärande, är en av de slutsatser som Brost-

röm kommer fram till. Han menar på att interaktionen mellan barn och lärare 

måste ha fokus på att göra något tillsammans. Vidare betonar han att innehållet 

är av stor vikt men att sträva efter en dimension där det kan utvecklas en delad 

uppmärksamhet eller delade tankar är minst lika viktig. Författaren framhäver 

dessutom att barn tillägnar sig och konstruerar kunskap i naturvetenskapliga 

aktiviteter i mötet med en lärare som har kompetens inom naturvetenskapen.  

2.3 Barns utforskande av friktion 

Larsson (2016) lyfter också fram vikten av den vuxnes roll, i sin studie gäl-

lande hur barn och förskollärare utforskar fysikaliska fenomen, för att kunna 

fånga upp barnens utforskande av fysikaliska fenomen i vardagssituationer. 

Hon uttrycker att barnen som leker med pulkan på den delvis snötäckt gården 

eller barnet som leker med tomatskivan på bordet utforskar fenomenet friktion 

och här finns det möjligheter för förskollärarna att bygga vidare på barnens 

intresse. Larsson (2016) menar på att förskollärarna i dessa situationer istället 

bemött barnen utifrån ett omsorgs- och fostrans perspektiv och bemött barnen 

genom att tala om för barnen att de bör vara försiktiga med pulkorna och att 

inte leka med maten. Här framhäver författaren hur observation av barnen kan 

ge pedagogerna större möjlighet att vidga barnens utforskande till lek och lä-

rande kring friktion.  

Hansson et al.(2014) har utifrån en fortbildning så kallad ”Förskolelyftet” med 

25 deltagande förskollärare utfört en studie där förskollärarna under fem dagar 
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fått fånga tillfället. Det har inneburit att förskollärarna under fem dagar fångat 

tillfället genom att samla på sig frågor och situationer som uppstår med barnen. 

Hansson et al. tar upp att fysikrelaterat innehåll i vardagssituationer som barn 

tillägnar sig, synliggjorts av förskollärare utifrån observationer. Där framkom 

det att friktion är ett återkommande innehåll i de frågor och situationer inom 

det naturvetenskapliga perspektivet. Författarna drar slutsatsen att förskollä-

rare kan lära sig att synliggöra dessa frågor och situationer i förskolans vardag. 

Vilket i sin tur visar på att det är möjligt för förskollärare att arbeta utifrån 

målet i läroplanen för förskolan som innebär att barnen ska utveckla sin förstå-

else för fysikaliska fenomen. Förutsatt att förskollärarna sätter fokus på natur-

vetenskapen och uppmärksammar situationerna och frågorna utifrån detta per-

spektiv.  

I en studie som Klaar och Öhman (2012) genomfört så observerar de hur Ro-

bert som är 1 år och 10 månader utforskar friktion och lutande planet på en 

delvis snötäckt kulle. Under observationen uppmärksammar de hur Robert 

hanterar att det är halt på den snötäckta kullen. De slutsatser som författarna 

kommer fram till är att Robert lärt sig om det fysikaliska fenomenet friktion 

genom att han insett att snötäckta kullar är hala, vilket innebär att platsen har 

en låg friktion. Utifrån det har Robert kommit fram till att han kan hantera den 

hala kullen genom att gå försiktigt och böja på knäna, som i sin tur innebär att 

förflyttar sin gravitation neråt. Resultatet från studien visar även på att Roberts 

meningsskapande inte sker verbalt utan att det sker genom att han kämpar med 

att nå toppen på kullen och gör det genom att använda sin kropp på olika sätt.  

Vidare diskuterar Klaar och Öhman (2012) för att utforskandet av naturen är 

en ständigt pågående process i barnens liv. De tar även upp det finns goda skäl 

att kroppsliga erfarenheter, som Roberts möte med olika ytor och den isiga 

kullen, lägger en grund för barnets fortsätta lärande av fenomen och processer. 

Avslutningsvis poängteras hur naturliga erfarenheter kan skapa mening i bar-

nets liv, förutsatt att det går att relatera till det som redan är känt för barnet.  
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3 TEORI 

Det sociokulturella perspektivet kommer ifrån Lev Vygotskij och hans teorier. 

Vygotskij (1978) har en syn på utveckling hos barn som något som behövs ses 

utifrån två linjer, dessa två linjer han lyfter är biologiska och kulturella linjer. 

Vygotskij poängterar därigenom att lärande sker i sociala och kulturella sam-

manhang, han ser på det som något som skapas inom och mellan individer. 

Språket i sin tur är en stor del av Vygotskijs tankar, han ser på språket som ett 

verktyg för människans tänkande eftersom det används för att hjälp att för-

medla människans tänkande.  

Vygotskij (1978) lyfter hur en individ har kapacitet att dela med sig av sin 

förståelse gör den sociala gruppens gemensamma erfarenheter. I ett sociokul-

turellt perspektiv så står samspelet mellan kollektiv och individ i fokus. I re-

lation till synen på lärande och mänskligt tänkande/handlande, så tar det soci-

okulturella perspektivet utgångspunkt i ett intresse för grupper och individer 

och hur de tillägnar sig resurser som är fysiska och kognitiva (Säljö, 2014). 

Författaren fortsätter att poängtera hur denna utgångspunkt grundar sig i att 

människan ses som en biologisk varelse som sitter på en uppsättning av fysiska 

och mentala resurser.  

Kärnan i denna studie är barns utforskande, deras förståelse av det de utforskar 

samt deras interaktion med andra individer. Utifrån kärnan för studien blir det 

tydligt att det sociokulturella perspektivet är en rimlig teoretisk utgångspunkt. 

Precis som Säljö (2014) poängterar här ovan så är det fokus på samspelet mel-

lan individer och grupper inom det sociokulturella perspektivet, något som går 

hand i hand med studiens syfte och frågeställningar.  

Säljö (2014) menar på att i det sociokulturella perspektivet så går det inte att 

undvika lärandet, han menar att det handlar om vad individerna lär sig i situat-

ionen och inte om de lär sig. Han hävdar även att för att reda ut hur människor 

lär så behöver omgivningens utformning, användbara resurser och de krav som 

ställs tas med i beräkningen. Författaren framhäver att människor samspelar 

och tänker tillsammans i vardagliga aktiviteter, eftersom människor är kultu-

rella varelser. Den här utgångspunkten blir relevant i studien för att sätta på sig 

glasögon som riktar uppmärksamheten mot de samspel som kan uppstå i akti-

viteten. Dessutom bidrar perspektivet på lärande till att studien kan lyfta det 

barnen lär sig och inte om barnen lär sig, vilket går att relatera till studiens 

syfte om att belysa hur barnen förstår fenomenet friktion.  

Kunskap ses inte som något som individer har utan som något individerna an-

vänder i sitt vardagliga handlande och som en resurs för att lösa problem (Säljö, 
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2014). Vidare skriver Säljö att det som hjälper individen att se ett problem som 

något bekant och något som individen tidigare har erfarenhet av är kunskap. 

Dock påpekar Säljö att det inte enbart handlar om detta utan att det även har 

att gör med att hitta en lösning som är fruktbar och som bidrar till att lösa pro-

blemet och komma vidare. Även denna utgångspunkt kan användas med fördel 

i studien för att rikta blicken mot hur barnen utforskar friktionen i aktiviteten 

för att sedan kunna lyfta den kunskapsbildning som sker under aktivitetens till-

fällen.  
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4 METOD 

I relation till den valda teoretiska utgångspunkten i studien så har en kvalitativ 

metod valts. Eliasson (2013) belyser skillnaden mellan kvalitativ och kvanti-

tativ metod, där hon helt enkelt menar att den kvalitativa metoden beskriver 

ord kontra den kvantitativa metoden som beskriver siffror. Bryman (2002) tar 

i sin tur upp hur kvalitativa metoder utgår från deltagarnas uppfattningar och 

perspektiv, utifrån det deltagarna anser är viktigt och betydelsefullt som blir 

utgångspunkten. Vidare beskriver han även att kvalitativ forskning blir anpas-

sad utifrån hur det utvecklas över tiden och kopplingar mellan beteenden hos 

deltagarna i sociala situationer står i fokus. Att använda sig av en kvalitativ 

ansats har valts utifrån att denna studie har frågeställningar som tar utgångs-

punkt i sociala situationer. Även Eliasson (2013) lyfter flexibiliteten med kva-

litativa metoder i och med att de kan anpassas utifrån undersökningens utveckl-

ing.  

Den metodologiska ansatsen som valts för denna studie är design-baserad 

forskning med videoobservation som datainsamlingsmetod. Design-Based Re-

search Collective (2003) menar på att design-baserad forskning som metodo-

logisk ansats är viktig för förstå hur, när och varför pedagogiska innovationer 

fungerar i praktiken. Avslutningsvis skriver författarna att det inte enbart hand-

lar om att utforma och testa speciella insatser utan att förstå relationen mellan 

teori, designade artefakter och övningar samtidigt som forskning om speciella 

insatser kan bidra till teorier om lärande och utveckling.  

4.1 Design av intervention  

Utformandet av interventionen tar utgångspunkt i Tiggy Testar och avsnittet 

om friktion som UR skola har publicerat. I avsnittet visar Tiggy och Beppe på 

hur de släpper ner olika föremål för en skräprutschkana och diskuterar sedan 

varför olika föremål glider kontra fastnar. Efter att ha tittat på detta avsnitt så 

designades interventionen på ett liknande sätt. I detta fall valdes det att inter-

ventionen skulle genomföras på en kulle, för att lyfta fram kullar som ett verk-

tyg för undervisning. Deltagarna i interventionen blev uppmanade att utforska 

om de olika materialen som finns att tillgå glider eller fastnar på en planka som 

lagts i sluttningen på kullen. 

Elfström et.al (2014) har också framhävt att barn ofta utforskar olika fenomen 

så som friktion, fart, tyngdkraft etc. genom att släppa ner olika föremål i rutsch-

kanan som sedan slutar med att barnen åker ner själva. Med utgångspunkt i 

Tiggy Testar och det som Elfström et.al (2014) lyfter så ansåg jag att det var 
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rimligt att utforma interventionen så att det byggde på att släppa ner olika fö-

remål för plankan på kullen, i syfte att komma så nära barnens vardagliga ut-

forskande som möjligt. Interventionen har dessutom designats utifrån en lista 

på verb som förklarar fysikaliska fenomen som tas upp i Areljung (2016). Ut-

ifrån den listan valdes glida, rulla och fastna ut som centrala begrepp i inter-

ventionen. Areljung (2018) har fått fram i sin studie, att pedagogerna i studien 

ansåg att det känns lättare att undervisa inom fysikområdet utifrån verb. Med 

detta i åtanke ansåg jag att det var relevant att interventionen designades utifrån 

verb. Syftet var att ge förskolläraren en liknande känsla under undervisnings-

tillfället, då förskollärarens tidigare erfarenheter av undervisning i fysik samt 

kunskaper om fysik inte kändes till.  

4.2 Urval och Deltagare 

Inför valet av förskola såg jag att det fanns en fördel i att välja en förskola som 

jag tidigare varit i kontakt med. Eftersom en icke deltagande observation val-

des så ansågs det viktigt att förskolläraren känner sig trygg med planeringen 

för aktiviteten, för att förskolläraren inte ska se det som svårt. Areljung (2016) 

hävdar att förskollärare tyckt att ämnet naturvetenskap varit svårt men sett det 

som enklare utifrån arbetet med verb. Att arbeta utifrån verb är planeringen 

baserad på vilket också ska bidra till att förskolläraren ska uppleva intervent-

ionen som lätt att genomföra.  

Valet av vilka barn som deltog i studien, diskuterades tillsammans med förs-

kolläraren som skulle genomföra studien om vilka barn som skulle vara ett 

alternativ, då med fokus på vilket barn som skulle finna aktiviteten intressant. 

10 samtyckesblanketter lämnades ut till vårdnadshavare och det återkom 7 

godkännande till deltagande. När studien skulle genomföras var många av de 

barn som godkänt inte på förskolan så första observationstillfället var det 2 

barn som deltog och andra observationstillfället var det 3 barn som deltog.   

Det beslutades att studien skulle rikta sig till 2-3,5 åringar, detta för att jag vill 

lyfta de yngre barnen i studien. I förarbetet inför studien så hittade jag många 

studier som lyfter de äldre barnen på grund av deras förmåga att uttrycka sig 

verbalt. Jag ansåg att det var av stor vikt att lyfte de yngre barnen och deras 

utforskande och lärande av naturvetenskap även fast de inte alltid gör det med 

det verbala språket.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Utifrån mina frågeställningar har observation som metod varit relevant för min 

studie i och med att syftet med studien är att undersöka hur barnen utforskar 

och hur de interagerar med pedagoger och andra barn.  
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Christoffersen och Johannessen (2015) poängterar att när forskaren vill ha di-

rekt tillgång till det som ska undersökas så är observation en lämplig metod. 

Författarna belyser dessutom interaktiva kontexter i relation till observation 

som metod, som innebär att observatören intresserar sig för samhandlingar som 

sker i miljön så som verbala, icke verbala och impulsiva interaktioner. Meto-

den är relevant i relation till syfte och frågeställningar för den här studien, då 

interaktioner är av intresse under observationstillfällena.  

Då jag inte vill vara med och påverka barnen så har jag att utfört en icke-del-

tagande observation. Franzen (2014) lyfter att en icke-deltagande observation 

används för att påverka situationen så lite som möjligt. Eliasson (2013) tar upp 

liknande gällande icke-deltagande observation, hon menar på att en fördel med 

att anta en roll som renodlad observatör är att det material som samlas in blir 

autentiskt. Studiens reliabilitet och validitet blir bättre eftersom att observatö-

ren inte kan påverka omgivningen som observeras genom sitt deltagande, anser 

Eliasson (2013).  

Jag använder mig dessutom av videoinspelning under observationstillfällena, 

detta är för att jag vill få med både hur barnen resonerar under observationen 

samt hur deras handlande ser ut. Christoffersen & Johannessen (2015) poäng-

terar att en videoinspelning säkrar kroppsspråk, rörelser och tal i dokumentat-

ionen.  

4.4 Genomförande 

Innan studien startades upp så låg fokus på att hitta tidigare forskning och re-

levant litteratur samt läsa in sig på detta innan uppstart. Litteratursökningen 

gjordes på Karlstads Universitets databas. Sedan fortsatte arbete genom att 

konstruera informationsbrev och samtyckesblanketter, en till vårdnadshavare 

och en till förskolläraren. 

Nästa steg blev att ta kontakt med förskolechefen för att få godkännande att 

genomföra studien på respektive förskola, samtyckesblanketterna och inform-

ationsbrevet bifogades dessutom till den berörda förskolechefen. I väntan på 

godkännandet fortskred arbetet genom att designa interventionen, vilket inne-

bar att titta igenom avsnittet om friktion med Tiggy Testar som interventionen 

har utgångspunkt och inspireras ifrån. Efter godkännandet från förskolechefen 

kontaktades en förskollärare på respektive förskola, där informationsbrev, pla-

nering för interventionen och samtyckesblanketten bifogades. Förskolläraren 

godkände sitt deltagande och därefter bestämdes en träff för att diskutera in-

terventionen. Detta för att inte missförstånd ska uppstå i relation till plane-

ringen samt för att förskolläraren ska ha möjlighet att ställa frågor om plane-

ringen och ge synpunkter på upplägget utifrån sin kännedom om barngruppen. 
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Inför mötet skrevs informationsbrev och samtyckesblanketter ut för att ta med. 

Under mötet diskuterades interventionen och förskolläraren fick vara delaktig 

i urvalet av de barn som samtyckesblanketterna skulle lämnas ut till, utifrån de 

barn som förskolläraren ansåg kunde vara intresserade av att delta. Förskollä-

raren tog sedan på sig ansvaret för att lämna ut informationsbreven och sam-

tyckesblanketterna till vårdnadshavarna tillsammans med sina andra kollegor 

på avdelningen. Mötet avslutades med att bestämma två dagar där observat-

ionerna skulle genomföras, vilket anpassades till två dagar som passade för-

skolans verksamhet bäst.  

Materialet som skulle användas i interventionen samlades in för att tas med till 

observationstillfället. Både naturmaterial och ofärdigt material valdes med av-

sikt att bidra till att inte påverka barnen utifrån förutbestämde egenskaper som 

finns hos materialet samt för att använda material som barnen naturligt möter 

i sin vardag. De material som samlades in var stenar, pinnar, en träkloss, och 

isbitar, dessa valdes för att ge barnen möjligheter att utforska och jämföra de 

olika materialen vad gäller vilket material som fastnar kontra glider på brädan.  

Nästa steg blev att genomföra observationerna och på plats bestämdes i samråd 

med förskolläraren att kullen som låg bredvid förskolan skulle användas istäl-

let för den på förskolan, då observationerna skulle ske på en tidpunkt under 

dagen där andra barn som inte ska delta kan springa in i bild under videoin-

spelningen. Inför båda observationstillfällena så har kullen bredvid förskolan 

förbereds genom att allt material lades fram ovanför träbrädan som också pla-

cerades på kullen. Förskolläraren har tagit med sig barnen som gått samtycke 

till kullen bredvid förskolan och innan aktiviteten börjar så presenteras obser-

vatören och att observatören kommer att videofilma.  

Förskolläraren startade upp båda tillfällena genom att informera barnen om vad 

de skulle göra, gick igenom material och lät sedan barnen ta egna initiativ för 

att undersöka materialet och se om de skulle glida respektive fastna på träbrä-

dan. Under tiden så befann sig den icke-deltagande observatören runtomkring 

för att dokumentera barnens utforskande. Vidare fortsatte aktiviteten med att 

förskolläraren stöttade barnens utforskande genom öppna frågor men även ge-

nom att agera som medforskare i aktiviteten. Observationstillfällena avbröts 

när barnen kände att de utforskat färdigt, något som förskolläraren ansvarade 

för under både tillfällena. 
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4.5 Databearbetning/Analysmetod 

Den analysmetod som studien använder är en kvalitativ analys. Fejes och 

Thornberg (2015) lyfter den kvalitativa analysen och menar på att detta är en 

process där datamaterialet systematiskt undersöks och arrangeras för att nå 

fram till ett resultat. Författarna menar på att det är en utmaning att lyfta fram 

det som är meningsfullt ur en stor mängd data i den kvalitativa analysen. Ana-

lysen har lagts upp så vis att datan har brutits ner, kodats och mönster har hit-

tats, något som Frejes och Thornberg (2015) hävdar sker i en kvalitativ analys.  

Anledningen till att en kvalitativ analys har valts är för att bearbeta datamateri-

alet så att det går att synliggöra det sociala situationerna som sker under inter-

ventionen. Frejes och Thornberg (2015) menar på att inom den kvalitativa ana-

lysen fokuserar man bland annat på att beskriva sociala situationer och hur de 

görs genom att lyfta bland annat hur interaktionen mellan deltagarna ser ut 

samt hur de samtalar med varandra. Författarna påpekar att observationer, ljud- 

eller videoinspelningar av interaktioner och samtal är typiska för detta fokus. 

Avslutningsvis så framhäver Fejes och Thornberg (2015) en styrka inom detta, 

vilket är att mänskliga insikter och erfarenheter bidrar till ny förståelse och 

andra sätt att se på världen.  

Materialet började bearbetas genom att avidentifiera alla deltagare i filmklip-

pen genom att byta ut alla namnen till fiktiva. Materialet transkriberades där 

det som inte var användbart i studien sållades bort. Datamaterialet har analy-

serats utifrån bilder samt beskrivningar av det som händer med hjälp av rele-

vanta citat som uppkommit under observationstillfällena. Utifrån analysen har 

två kärnrubriker framkommit, dessa rubriker är ’’barnens utforskande och för-

ståelse’’ samt ’’barnens interaktion med varandra och förskolläraren’’. Detta 

har sedan kopplat ihop resultatet med studiens syfte och frågeställningar, i 

syfte att visa på hur forskningsfrågorna blivit besvarade. 

4.6 Tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 

Studien som genomförts är kvalitativ, därför kommer följande avsnitt skrivas 

utifrån Bryman (2002) som tar upp hur reliabilitet och validitet anpassats till 

en kvalitativ forskning. Därför kommer orden reliabilitet och validitet att bytas 

ut mot tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet för att passa den kvalitativa 

studien. Anledningen till att andra ord används valdes utifrån Bryman (2002) 

som belyser att validitet i största mån handlar om mätning. Samtidigt betonar 

Eliasson (2013) att reliabiliteten handlar om att kunna genomföra samma 

undersökning och få samma resultat. Detta problematiserar Bryman (2002) ge-

nom att poängtera att det kriteriet kan vara svårt att uppnå inom en kvalitativ 

studie, då det inte går att frysa den sociala miljön och dess betingelser.  
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I följande avsnitt kommer studien att beskrivas utifrån tre rubriker gällande 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet.  

4.6.1 Tillförlitlighet  

Intern validitet står i motsvarighet med begreppet tillförlitlighet, hävdar Bry-

man (2002). Han fortsätter beskriva intern validitet som en överrensstämmelse 

mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas. Förfat-

taren påpekar dessutom att forskaren kan säkerställa god överenskommelse i 

sina observationer eftersom personen är närvarande och delaktig i den sociala 

gruppen. Vidare menar även Bryman på att skapa tillförlitlighet i sin under-

sökning innebär att forskningen utförts i enlighet med befintliga regler samt att 

deltagarna i studien får ta del av resultatet för att bekräfta att det stämmer över-

ens med verkligheten. I relation till denna studie skulle tillförlitligheten anses 

som låg då deltagarna i studien inte fått resultatet rapporterat till sig. Å andra 

sidan har detta att göra med att barnen inte har ett verbalt språk som då kan 

bekräfta att det observatören sett stämmer överens med deras handlingar som 

skedde för några veckor sedan. Samtidigt rapporteras inte resultatet till förs-

kolläraren då synen på bland annat lärande kan påverka om förskolläraren an-

ser att resultatet stämmer överens med verkligheten. Utifrån detta så kan stu-

dien ändå påstå ha en hög tillförlitlighet då datamaterialet har samlats in genom 

att observatören varit en del av den sociala verkligheten, precis som Bryman 

(2002) hävdar att forskaren kan göra genom sin närvaro i den sociala verklig-

heten.  

4.6.2 Överförbarhet  

Detta begrepp kan jämföras med extern validitet (Bryman (2002). Han ut-

trycker att det innebär hur resultatet kan överföras till andra sociala miljöer 

samt situationer. Fokus ligger på djup, mening och betydelse av den sociala 

verklighet som undersöks, skriver författaren. Han poängterar att det är en em-

pirisk fråga om det går att överföra situationen till en annan miljö eller vid en 

annan tidpunkt. Avslutningsvis betonar Bryman (2002) att forskare uppmanas 

att redogöra för sitt resultat med hjälp av en fyllig beskrivning, detta för att 

andra personer ska kunna bedöma om resultatet är överförbart till en annan 

miljö. Det som ger denna studie god överförbarhet kan antas vara utifrån de 

beskrivningar av design av studien samt genomförandet, det gör att andra per-

son har tillgång att läsa hur och varför studien designats samt hur genomföran-

det gått till. Studien har dessutom gjort samma aktivitet under två olika till-

fällen med olika barn under tillfällena, vilket också talar för att denna studie 

innehåller en god överförbarhet.  
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4.6.3 Pålitlighet  

Det sista begreppet står i relation till begreppet reliabilitet (Bryman, 2002). 

Pålitligheten innebär att skapa en tillgänglig och fullständig beskrivning av 

forskningsprocessen och alla dess faser, poängterar författaren. Forskningspro-

cessen finns beskriven genom hela studien från problemområde till resul-

tat/analys samt att den forskning och litteratur som hänvisas till kopplas ihop 

med studien för att stärka det som sägs.  

4.7 Etiska överväganden 

Forskningens kvalité, genomförande och hur resultatet av forskningen kan 

komma att användas, är saker som etiska överväganden och riktlinjer spelar 

stor roll för (Vetenskapsrådet, 2017).  Etiska överväganden är relevant för alla 

som ska göra en studie, oavsett om det så är någon som skriver en masterupp-

sats eller någon som skriver ett examensarbete, skriver författarna.  

Vetenskapsrådet (2017) framhäver att videoinspelning ska ske på ett ansvars-

fullt och respektfullt sätt, eftersom att det kan inkräkta på individens privatliv 

och integritet. Det här är en viktig utgångspunkt under observationstillfällena 

och har beaktats genom att noggrant uppmärksamma om barnen uttrycker att 

de inte vill bli filmade. Barnen har dessutom innan observationen startat blivit 

underrättade om att de ska bli filmade för att innan observationen startat kunna 

välja att inte bli filmade.  

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav som forskning bör utgå ifrån, 

vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjan-

dekravet. Dessa fyra huvudkrav kommer att gås igenom här nedanför i relation 

till den genomförda studien.  

Informationskravet  

Vetenskapsrådet (2002) betonar hur detta krav innebär att alla deltagare i stu-

dien har informerats om syftet med studien. I den här studien informerades 

först förskolechefen om studien, där de samtyckesblanketter som gavs ut till 

förskollärare och vårdnadshavare bifogades tillsammans med informationsbre-

vet (se bilaga 3). Efter att förskolechefen godkänt att studien fick genomföras 

så kontaktades den berörda förskolläraren som fick ta del av samma informat-

ionsbrev. Förskolläraren hjälpte sedan till att lämna ut informationsbreven till 

vårdnadshavare och vid annat modersmål hjälpte annan personal på förskolan, 

med samma modersmål, till att översätta informationsbrevet. De barn som del-

tog i studien informerades muntligt om observationstillfället.  
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Samtyckeskravet  

Detta krav innebär att alla deltagare i studien har rätt att bestämma över sin 

medverkan, vid undersökningar där barn är under 15 år behöver båda vård-

nadshavarna och barnet ge sitt samtycke till medverkan (Vetenskapsrådet 

2002). Inför studien gjordes det två olika samtyckesblanketter, en för vård-

nadshavare (se bilaga 1) och en för förskolläraren (se bilaga 2). Förskolechefen 

fick som nämnt ovan ta del av dessa och godkänna att studien fick genomföras 

på förskolan innan förskollärare och vårdnadshavare förfrågades om medver-

kan. Deltagarna i den här studien har skriftligt eller muntligt gett sitt samtycke 

till medverkan i studien.  

I samtyckesblanketterna framgår det att deltagandet i studien är frivillig och 

kan avbrytas när som utan orsak, vilket Vetenskapsrådet (2017) påpekar att 

deltagare ska vara innefattade med. I relation till detta behövde jag som obser-

vatör se till de yngsta barnen som inte verbalt kan uttrycka sitt samtycke. Under 

observationstillfället har det varit av stor vikt att se till alla indikationer på att 

barnen inte längre vill delta, både genom verbalt språk som kroppsspråk.  

Konfidentialitetskravet  

Vetenskapsrådet (2002) belyser hur detta innefattar att alla ingående uppgifter 

om personerna i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

samt att personuppgifter ska bevaras så obehöriga inte kan få tag på dem. Det 

här kravet har beaktas genom att alla deltagare informerats om att deras namn 

kommer att anonymiseras. Namnet på förskolan och var förskolan ligger, fram-

går inte heller i studien utifrån detta skäl. Alla uppgifter som är inhämtade har 

bevarats på ett ställe som obehöriga inte kan nå dem.  

Nyttjande kravet  

Det fjärde och sista kravet innebär att insamlad information om enskilda per-

soner endast är avsedd för användning i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002). Detta behandlas utifrån att all information och data som är inhämtat har 

bevarats på en säker plats där obehöriga inte kan få tag på den, dessutom har 

alla deltagare informerats om detta krav inför studien.  
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5 RESULTAT 

Studiens resultat inhämtades under två dagar och nedan kommer det att pre-

senteras utifrån dessa två dagar. Rubrikerna benämns som observationstillfälle 

1 och observationstillfälle 2, vilket representerar de två dagarna där det empi-

riska materialet inhämtades. Båda observationstillfällen börjar likadant, peda-

gogen informerar barnen om att de idag ska undersöka fenomenet friktion och 

pratar med barnen om vilket material som finns. Pedagogen benämner sedan 

att med hjälp av material ska de undersöka vilket material som glider respek-

tive fastnar på den brädan som ligger på kullen, efter det så finns pedagogen 

med och ställer öppna frågor medan barnen får utforska materialet fritt.  

5.1 Observationstillfälle 1 – Moa och Lisa.  

Noggrant tittar både Lisa och Moa på det material som ligger upplagt för dem 

att utforska med. Medan Moa funderar på vilket material hon vill testa så väljer 

Lisa att testa om isbiten glider eller fastnar. Pedagogen sätter sig ner på kullen 

intill brädan och frågar barnen vad de tror kommer hända, kommer isbiten 

fastna eller glida ner för brädan? Moa tar upp en isbit i handen och går bort till 

pedagogen och Lisa.  

 

Figur 1. Lisa, Moa och pedagogen observerar tillsammans vad som händer när 

Lisa släpper isbiten på brädan. Det blåser till och isbiten börjar att glida ner för 

brädan. 

 Lisa – Det blåser på rutschkanan!  

 Förskollärare – Ja, det blåste så isbiten började glida ner för brädan.  
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Isbiten stannar på mitten av brädan och Lisa förflyttar sig neråt till isbiten och 

börjar att knuffa på den med handen. Moa tar isbiten som hon har i handen och 

lägger på brädan samtidigt som hon tittar på Lisa som börjat knuffa sin isbit. 

Moa återgår till att titta på sin isbit som har fastnat och börjar då göra som Lisa, 

knuffa på isbiten med handen. Lisa och Moa fortsätter att knuffa på isbitarna 

tills dess att de båda glidit ner för hela brädan.  

 Förskollärare – Vad hände när ni knuffade på isbiten?  

 Moa – Den åkte ner där! Samtidigt pekar hon på brädan.  

Utifrån den här situationen synliggörs barnens interaktion genom att Moa lånar 

den kunskap som Lisa har, gällande att knuffa isbiten så den glider ner för 

brädan. Här blir det tydligt att Moa och Lisa förstår att om du knuffar på isbiten 

så fastnar den inte längre utan den glider ner för brädan. Det här visar på att de 

förstår att om du tillsätter en annan kraft som övervinner friktionskraften som 

skapats mellan brädan och isbiten så kan den glida.  

Lisa och Moa fortsätter att lägga isbitar på brädan och knuffa på dem för att de 

ska glida ner för brädan. Lisa går upp till materialet på kullen igen.  

 Lisa – Jag vill prova den här!    

 Förskollärare – Ta med träklossen hit till brädan. Tror ni att den 

 fastnar eller glider? 

Lisa står kvar med träklossen i handen och funderar.  

 Moa – Jag tror att den fastnar.  

Lisa tittar på Moa och ler, sedan springer hon fram till brädan och lägger klos-

sen på brädan för att se vad som händer. Även klossen fastnar på brädan, Lisa 

gör då som hon gjort med isbitarna, knuffa på.  

 Lisa – Titta, nu glider den! 

Lisa hämtar träklossen medan Moa hämtar en ny isbit, de lägger materialet på 

brädan samtidigt för att kunna jämföra men Moa ger sin isbit en knuff när hon 

lägger ner den. Träklossen fastnar men isbiten börjar glida ner på brädan den 

här gången. Moa vänder sig till pedagogen och ler stort.  

Lisa visar initiativ för att utforska ett nytt material medan Moa hjälper till att 

driva utforskandet framåt genom att skapa en hypotes om vad som kommer 

hända med träklossen. Lisa använder den kunskap hon fått från utforskandet 

av isbitarna när hon utforskar om träklossen glider eller fastnar. Hon uttrycker 

att träklossen glider, när man har knuffat på den. Moa fortsätter sitt utforskande 

med isbitarna, där det blir synligt att Moa undersöker om isbiten glider från 

början om hon ger den en knuff. Hon visar på stor glädje när hon inser att 

hennes hypotes fungerade, isbiten gled från början den här gången.  
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Figur 2. Lisa fortsätter att släppa träklossen medan Moa hittar ett annat material 

att prova på brädan.  

 Moa – Den här stenen då?    

 Förskollärare – Lägg den på brädan så provar vi, vad tror du händer?

 Moa – Jag tror att den fastnar. 

Moa lägger sedan stenen på brädan och till en början så glider stenen men det 

fastnar sedan på brädan. Lisa står bredvid och observerar det som Moa gör. 

Moa flyttar sig från toppen av brädan till sidan för att kunna knuffa på stenen, 

precis som hon gjort med isbitarna. Hon tar i och knuffar till stenen så den 

glider nerför hela brädan. Sedan går Moa och hämtar en ny sten för att prova 

igen. Den här gången börjar Moa med att knuffa stenen från start och då glider 

stenen ner för hela brädan utan att fastna någonstans längs vägen.  

 Lisa – Jag vill också prova stenen!  

 Förskollärare – Vad tror du kommer hända med stenen, kommer den

 glida eller fastna?   

 Lisa – Jag tror att den glider och fastnar. Lisa lägger stenen på brädan 

och den börjar glida lite. 

 Förskollärare – Den gled bara lite! Moa går fram till stenen och ger 

 den en ordentlig knuff. 

 Lisa – Titta, nu glider den!  

Moa och Lisa fortsätter en stund till med att släppa ner stenarna samtidigt men 

sista gångerna börjar de båda med att ge stenen en knuff i starten och då glider 

stenen nerför hela brädan. Barnen befinner sig i interaktion med varandra där 

de använder den andres kunskaper för driva utforskandet framåt. Utifrån den 
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avslutande situationen har det synliggjorts att Moa och Lisa fått med sig en 

förståelse gällande att det går att få ett föremål att glida genom att knuffa på 

den, vilket innebär att de fått med sig kunskap om hur de kan göra för att över-

vinna friktion.  

5.2 Observationstillfälle 2 – Maja, John & Elin.  

Vid det här tillfället har det tillkommit ytterligare ett material från början, vil-

ket är en hög med pinnar. Under det här observationstillfället är det nya barn 

som deltar men det är samma förskollärare som håller i aktiviteten som under 

första observationstillfället. John går fram till pinnarna och pekar.  

 Förskollärare – Vill du prova en pinne John? John nickar ja. 

 Förskollärare – Ta med en pinne så provar vi om den glider eller 

 fastnar, vad tror ni händer?  

John går fram till brädan, tittar på förskolläraren och lägger sedan pinnen på 

brädan. Maja och Elin tittar också på pinnen som ligger där på brädan.  

 Förskollärare – Den fastnande (tecknar fastna med händerna)

  men titta vad som händer om vi gör såhär.  

Förskolläraren flyttar sig till pinnen och tar sin hand och knuffar till pinnen, då 

börjar pinnen att glida ner för brädan men fastnar en gång till. John går nu ner 

till pinnen och börjar knuffa på pinnen tills den glidit av brädan, då tittar han 

på pedagogen och ler.  

 Förskollärare- Ja, titta nu gled den ner för brädan. 

Maja hämtar en egen pinne och lägger högst upp på brädan, hon ger pinnen en 

knuff så den glider en bit sedan fastnar pinnen men då fortsätter Maja att knuffa 

på pinnen till dess att pinnen glidit ner från brädan.  

 Förskollärare – Du fick hjälpa pinnen att glida, den kunde inte

  glida själv.  

Maja nickar instämmande och tar sedan upp en isbit som lägger på brädan. 

John hämtar i sin tur en pinne som han lägger på brädan och knuffar till, pinnen 

glider ner för brädan och John vänder sig till förskolläraren med ett stort le-

ende. Återigen hämtar John en ny pinne som han lägger på brädan, den här 

gången fastnar pinnen och han tittar på pinnen en stund innan han hämtar den 

och börjar om. Den här gången knuffar han pinne lite hårdare och då glider 

pinnen utan att fastna någonstans.  

Centralt för det här tillfället är barnens interaktion med förskolläraren. I jäm-

förelse med det andra tillfället så är interaktionen mellan barnen och förskol-

läraren större. Förskolläraren agerar som en medforskare som hjälper barnen 
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att driva utforskandet vidare samtidigt som förskolläraren benämner och bely-

ser det som sker i utforskandet. I interaktionen med förskolläraren så har bar-

nen fått förutsättningar att låna den kunskap som förskolläraren har. I detta fall 

handlade det om hur de kan göra för att övervinna friktionen.  

 

Figur 3.  Elin som under aktiviteten observerat reser sig nu och hämtar en isbit 

som hon lägger på brädan.  

 Förskollärare – Nämen, isbiten fastnade. 

Elin tittar på förskolläraren och reser sig sedan upp och går till brädan, väl där 

ger hon isbiten en ordentlig knuff så den glider ner för brädan.  

 Förskollärare – Nu gled isbiten istället. 

Elin reser sig och går bort till isbitarna för att hämta flera. Den här gången 

börjar hon med att ge isbiten en knuff från början men ibland fastnar isbiten på 

brädan ändå och Elin får gå ner och ge en sista knuff. I den här situationen 

visar Elin på förståelse för hur hon kan göra för att isbiten ska glida, trots att 

hon själv inte utforskat isbiten själv ännu utan har observerat när de andra bar-

nen och förskolläraren utforskat.  

Maja som stått bakom och observerat, böjer sig ner och tar upp träklossen.  

 Maja – Jag vill testa den här!   

 Förskollärare – Du vill testa träklossen, vad tror du kommer

  hända?     

 Maja – Hm, fastna. 

Maja lägger träklossen på brädan och den fastnar på brädan. John börjar peta 

lite på träklossen men den rör sig fortfarande inte.  
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 Förskollärare – Den glider fortfarande inte. 

Maja och John börjar nu ta mer plats och driva utforskandet vidare på egen 

hand medan förskolläraren finns med och benämner det som händer. John visar 

på hur han undersöker om träklossen kommer glida genom att peta på den, 

vilket visar på hur han försöker använda sin tidigare kunskap gällande att 

knuffa ett material för att det ska glida.  

John tittar på förskolläraren och provar att knuffa på träklossen en gång till 

men det händer fortfarande ingenting. Maja och Johan provar att knuffa 

träklossen tillsammans och då börjar den glida lite på brädan. De tittar båda på 

varandra och ler. John går och hämtar en pinne igen och lägger på brädan sam-

tidigt som Maja lägger träklossen på brädan. De tittar på varandra och sedan 

på materialet som ligger på brädan, sedan går de båda och ger sitt material en 

knuff så det börjar glida. Elin reser sig igen och går till materialet som ligger 

på kullen, där tar hon med sig en sten och en isbit. Hon lägger stenen och isbi-

ten på brädan samtidigt, när hon inser att de båda fastnar på brädan så börjar 

hon med att ge isbiten en knuff som då glider av brädan och avslutar med att 

ge stenen en knuff så den också glider av brädan.  

 John – Titta!     

 Förskollärare – Ja den gled. 

Interaktionen mellan förskollärare och barnen har gått över till en mer central 

interaktion mellan John och Moa, som tillsammans jämför och utforskar 

materialet på brädan. Återigen använder barnen sin tidigare kunskap om knuf-

fande, för att få sitt material att glida ner för brädan. John söker sedan förskol-

lärarens uppmärksamhet genom att ropa titta, detta för att visa på hur de lyckats 

få materialet att glida.  

 

Figur 4. Maja rör sig runt kullen för att leta efter nytt material att undersöka 

medan John börjar utforska kullen.  
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Maja plockar upp en klump med asfalt.  

 Maja – Jag tror den fastnar.  

Sedan lägger hon klumpen med asfalt på den svarta tejpen på brädan. Klumpen 

med asfalt ligger helt stilla.  

 Förskollärare – Blir det någon skillnad om du lägger den på det

 vita istället?  

Maja flyttar materialet från den svarta tejpen till det vita och där börjar asfalten 

att glida istället. Maja ger asfalten en knuff så att den glider av brädan och 

fortsätter att rulla ner för kullen.  

 Maja – Titta, den rullar nu! 

Majas utforskar på egen hand där hon letar efter nytt material att undersöka 

och gör nu även hypoteser på eget initiativ. Förskolläraren finns med och stöt-

tar henne vidare i sitt utforskande genom att ställa frågor om det blir någon 

skillnad om underlaget som materialet ligger på ändras. Maja vill uppmärk-

samma förskolläraren på att när asfalten hamnar på kullens gräsmatta så börjar 

den rulla istället för att glida.  

Vid sidan av den här situationen så utforskar John kullen med sin kropp, genom 

att först gå ner för kullen och sedan gå upp för den igen.  

 

Figur 5. John provar olika sätt att ta sig upp för kullen, genom att ändra position 

på sin kropp.  

John provar att ta sig upp för kullen genom att ställa sig på alla fyra och börjar 

krypa upp för kullen. Väl upp så springer han ner för kullen igen och väljer 

denna gång att gå upp för kullen. Här synliggörs hur John försöker positionera 

sin kropp på olika sätt för att komma fram till det enklaste sättet att ta sig upp 

för kullen. John slutar snabbt krypa upp för kullen och väljer istället att gå. 

Efter att ha gått och sprungit ner för kullen väljer John att bara springa ner för 

kullen, då det kan antas vara det snabbaste sättet att ta sig ner för kullen.  
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Figur 6. Maja har hämtat en vattenflaska som legat ner kullen som hon nu ska 

utforska om den glider eller fastnar.  

Maja börjar med att ställa vattenflaskan på brädan.  

 Förskollärare – Den fastnade. 

Maja tittar på flaskan och funderar en stund innan hon väljer att lägga flaskan 

ner på brädan istället. Flaskan börjar att rulla ner för brädan och fortsätter att 

rulla ner för kullen.  

 Maja – Den rullade också, som asfalten. 

 Förskollärare – Ja, det gjorde den. Varför tror du den rullade? 

 Maja – Hm, vet inte.  

 Förskollärare – Jag tror att den rullar för att den är rund. 

 Maja – Ja, precis som asfalten, den var också rund.  

I interaktionen mellan förskollärare och Maja så diskuterar de varför vatten-

flaskan rullade istället för att glida. Förskolläraren delar med sig av sin kunskap 

om att material som är runda kan rulla, denna kunskap lånar Maja för att ge en 

förklaring till varför klumpen med asfalt rullade.  
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5.3 Sammanfattning av resultat  

I det här avsnittet kommer resultatet att sammanfattas utifrån studiens två 

forskningsfrågor för att tydligt visa på hur forskningsfrågorna har blivit besva-

rade.  

5.3.1 Hur utforskar barnen fenomenet friktion i aktiviteten?  

Under båda observationstillfällena så utforskar barnen friktion med hjälp av de 

utvalda materialet genom att lägga föremålen på brädan för att se vilket 

material som kommer glida respektive fastna. Verbet glida var det som fångade 

barnens intresse mest under båda tillfällena, vilket gjorde att barnen på egen 

hand eller med initiativ från förskolläraren började knuffa på föremålen för att 

få dem att glida ner. Det här visar på hur barnen ägnar sig åt att hitta sätt att 

övervinna friktionen som uppstår mellan materialet och brädan. Barnen bör-

jade med att lägga ett material på brädan och när det fastnar så ger de materialet 

en knuff och då börjar materialet att glida ner för brädan. Sedan använde bar-

nen den förståelsen till nästa gång de provar samma material, då börjar de med 

att ge materialet en knuff för att få materialet att glida från början. Under akti-

viteten intresserade sig barnen för att övervinna friktionen hos de olika före-

målen och det ledde till att intresset för att jämföra vilka material som gled 

kontra fastande inte fanns under observationstillfällena.  

Vidare fortsätter barnen att utforska andra material, där de börjar utforska det 

nya materialet på samma sätt som de gjorde förra gången. Med stöd av förs-

kollärare får barnen möjlighet att göra en hypotes innan de lägger materialet 

på brädan för att sedan se vad som händer. Om materialet fastnar på brädan så 

ger barnen det en knuff för att det ska börja glida och börjar sedan om med att 

knuffa på materialet från början, för att på så vis få materialet att glida från 

start. Barnen tillägnar sig även verbet rulla, där de får vetskap om att föremål 

som man knuffar på inte enbart behöver glida utan att kan börja rulla också. 

Barnen visar på eget initiativ att utforska mer material genom att hämta nytt 

material där barnen även uttrycker hypoteser utan stöd av förskolläraren. Re-

sultatet i studien visar på att barnen har fokuserat på att övervinna friktionen 

genom att tillsätta en större kraft, vilket resulterar i att ett material glider re-

spektive rullar.  

5.3.2 Hur interagerar barnen med varandra och förskolläraren i 

aktiviteten?  

I första observationen så börjar Lisa med att knuffa på isbiten som fastnat på 

brädan, målet var då att få isbiten att glida. Det är först efter att Lisa knuffat på 

isbiten som Moa lånar den kunskapen för att använda den för samma ändamål. 
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Moa har observerat hur Lisa gjort och gör sedan likadant och visar på glädje 

när hon inser att när hon knuffar på isbiten så glider den. Senare så stället för-

skolläraren en fråga gällande om de tror att det nya materialet kommer glida 

eller fastna, där Moa gör en hypotes som Lisa sedan undersöker. I interaktionen 

mellan dessa barn så sker ett utbyte av kunskap, den kunskap som Lisa har kan 

även Moa ta del av genom att observation och deltagandet i aktiviteten. Barnen 

behöver inte utforska själva utan kan tillsammans med hjälp av den andres hy-

potes undersöka vad som händer med det specifika materialet. Elin, som under 

det andra observationstillfället håller sig i bakgrunden och observerar, intera-

gerar även med de andra barnen genom att, likt Moa och Lisa, låna kunskapen 

som John, Maja och förskolläraren visat sig ha undersöka om isbiten glider 

eller fastnar. Under det andra observationstillfället får interaktionen mellan 

barnen och förskolläraren en större plats, där förskolläraren i början stöttar bar-

nen i deras utforskande för att starta upp det och när barnen börjar ta egna 

initiativ så finns förskolläraren med för att stötta och utmana barnen vidare 

genom att ställa öppna frågor. Det blir också tydligt under båda observations-

tillfällena att när barnen lyckats få materialet att glida så vill de uppmärksamma 

förskolläraren att de lyckats, antigen genom att ropa titta eller genom att vända 

sig mot förskolläraren och le.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Barns utforskande av fysikaliska fenomen på kullar  Emma Österdahl 

30 

 

6 DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras utifrån en resultat- 

och metoddiskussion. Under resultatdiskussion kommer resultatet diskuteras i 

relation till den tidigare forskning och den litteratur som tagits upp tidigare. 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån två kategorier, interaktion mellan 

barn-barn och barn-förskollärare och barns förståelse i utforskandet.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Barnens förståelse i utforskandet 

I resultatet synliggörs att barnen uttrycker sig antingen verbalt eller genom 

kroppsspråk under utforskandet, vilket ofta gjorts när barnen fått ett material 

att glida när det från början fastnat. Detta är något som kan relateras till 

Elfström et al. (2014) som menar på att vid spännande upptäckter som barnen 

gör så uttrycker de sig verbalt genom att säga ’’titta här’’ eller med sitt kropps-

språk för att påvisa en glädjeyttring. Utifrån det kan vi konstatera att barnen i 

den här studien gjort någon slags spännande upptäckt i utforskandet av materi-

alen, vilket även kan stärka att barnen funnit det spännande att de kunde få ett 

föremål som fastnat till att glida istället.  

Vidare har Elfström et al. (2014) framhävt att vuxna behöver sätta på sig na-

turvetenskapliga glasögon för att synliggöra barnens utforskande, vilket resul-

tatet i denna studie också visar på. Utifrån observationen synliggörs vad barnen 

egentligen utforskar och intresserar sig för, att knuffa ett föremål så det börjar 

glida har under båda observationstillfällena varit centralt. Det handlar inte hel-

ler bara om att se att barnen intresserar sig för att knuffa ett föremål utan det 

handlar också om att se vad det är som barnen försöker förstå när de utforskar 

genom att knuffa på materialet. 

 Elfström et al. (2014) lyfter även detta, att noggranna observation måste ge-

nomföras för att kunna se de tålmodiga undersökandet som barnen ägnar sig 

åt. Resultatet i studien visar också på det, utan denna noggranna observation 

hade det varit svårt att komma fram till att barnens knuffande handlade om att 

de undersökte hur de skulle göra för att övervinna friktionen. Förståelsen de 

fått med sig när de insett att genom att knuffa föremålet med hjälp av sin hand 

så kan de övervinna friktionen mellan materialet och brädan, hade lika så varit 

svårt att synliggöra utan en noggrann observation.  

Elin var till en början mer betraktande men det framgår att barnet lånat kunskap 

ifrån de andra barnen och förskolläraren som utforskat genom att hon observe-

rat vid sidan av. Detta går även att koppla ihop med det som Gur (2011) och 
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Hilldén (2018) tagit upp, gällande olika sätt att lära som bland annat innebär 

att barnen observerar och lär genom att använda sig om olika sinnen, så som 

att titta och lyssna. Elin visar genom sitt handlande hur hon samlat in inform-

ation från de andra deltagarna utifrån sitt observerande, något som hon sedan 

använder i sitt utforskande av materialen på brädan. Det går också att relatera 

Elins handlande till de yngsta barnens sätt att lära men också att det kan ses 

som ett annat sätt att lära. Utifrån det perspektivet synliggörs att exempelvis 

Moa lär genom att aktivt delta och utforska materialet. Elin lär genom att ob-

servera (samla in information) för att agera och utforska efter att hon samlat på 

sig tillräckligt med information för att lösa problemet. Barnen utforskar på 

olika sätt utifrån olika sätt att lära sig.  

Larsson (2016) har i sin studie fått fram att en lärare har möjlighet att forma 

om barnens vardag och lärande först när personen själv är medveten om det 

innehåll och de begrepp som utforskas. I relation till barnens utforskande och 

förståelse i den här studien så kan resultatet relateras till det som Larsson näm-

ner. Förskolläraren har satt sig in i relevanta begrepp och innehåll innan obser-

vationstillfällena, genom den planering som bifogades för att kunna utgå från 

dem under barnens utforskande. På så vis finns förskolläraren med och benäm-

ner det som sker utifrån verben glida, fastna, knuffa och rulla, vilket barnen 

även tar till sig och benämner under observationstillfällena. Barnen utvecklar 

en förståelse för dessa verb och hur de kan använda sig av exempelvis knuffa 

för att övervinna när ett föremål exempelvis fastnat.  

Utifrån barnens handlingar synliggörs deras förståelse för att en annan kraft 

kan få ett föremål som fastnat att glida alternativt rulla. Däremot så benämner 

inte förskolläraren att föremålen glider respektive fastnar beroende på frikt-

ionen och inte heller att barnen övervinner friktionen genom att tillsätta en 

större kraft. Å andra sidan behöver inte det ses som en nackdel, som både Jons-

son & Thulin (2013) och Klaar & Öhman (2012) betonar så är barnens tolk-

ningar och förståelser beroende av deras tidigare erfarenheter och att läraren 

behöver ta vara på barnens tidigare erfarenheter och förståelse för att utveckla 

deras lärprocess. Detta visar på att benämna begrepp som friktion och benämna 

att barnen övervinner friktionen kan ske i ett senare skede, när barnen utvecklat 

en förståelse för vad som händer med föremålen.  

Resultat i studien visar på att barnen har fått en förståelse för verben som an-

vänds i aktiviteten samt hur en annan kraft kan påverka ett föremål. Förutsatt 

att förskolläraren tar vara på de erfarenheter och den förståelse om barnen fått 

utifrån dessa tillfällen så kan det bidra till att utveckla deras lärprocess och på 

så vis behöver det inte ses som en nackdel att förskolläraren inte benämner det 

under tillfälle då aktiviteten introduceras för första gången.  
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6.1.2 Interaktionen mellan barn- barn och barn-förskollärare 

I studiens resultat presenterades att ett barn observerat aktiviteten och sedan, 

efter sin noggranna observation av de andra barnen, lånat deras kunskap för att 

utforska materialet på liknande sätt. Detta kan i sin tur relateras till Hilldén 

(2018) som påvisar att barns deltagande och lärande kan skilja sig åt, ett barn 

kan intressera sig för aktiviteten även om barnet befinner sig vid sidan om och 

observerar. Det här ger studiens resultat belägg för att trots att Elin befinner 

sig vid sidan av så kan hon få med sig kunskap gällande fenomenet friktion.  

Förskollärarens interaktion med barnen har mestadels bestått av att benämna 

det som sker i aktiviteten och att ställa öppna frågor för att driva barnen framåt 

i utforskandet. Hilldén (2018) tar upp att undervisning för de yngre barnen är 

beroende av ett en vuxen medvetet benämner och beskriver med hjälp av tal, 

för att vidga barnen värld. Resultatet har visat på att förskolläraren i studien 

stöttat barnen genom att agera medforskare samt genom att benämna att ett 

material fastnar respektive glider. I relation till det som Hilldén belyst, så kan 

de antas att förskolläraren undervisat barnen i hur de kan göra för att övervinna 

friktionen i mån om att vidga barnens utforskande, något som barnen sedan 

tagit med sig i sitt eget utforskande. 

Det här synliggör en likhet med det som Larsson (2013) tar upp, att det är av 

stor vikt att barnen, genom interaktion och samspel med varandra, får utveckla 

en förståelse för naturvetenskapen. Resultatet visar, som tidigare nämnt, att 

barnen lånar varandras kunskap för att kunna hantera det problem som uppstår 

(att föremålet fastnar) för att hitta en lösning (få föremålet att glida), hade bar-

nen inte befunnit sig i interaktion med varandra hade det varit svårare för bar-

nen att på egen hand skapa sig en förståelse för hur de kan lösa problemet om 

föremålet fastnat på brädan.  

Öppna frågor är det centrala för förskolläraren under observationstillfällena 

och det är genom de öppna frågorna och benämningarna som förskolläraren 

integrerat med barnen. Resultatet visar på att förskollärarens frågor drivit bar-

nen utforskande vidare. Utifrån detta synliggörs vikten av de öppna frågorna 

som förskolläraren ställer, något som Sundberg et al. (2016) också påpekat. 

Författarna menar på att barnens perspektiv blir vidgat och det blir ett tillfälle 

att lyssna på andra och det är därför frågefasen är viktig. Att frågefasen är vik-

tig bekräftas även genom resultatet från studien, då barnen dels får möjlighet 

att utveckla sitt utforskande vidare men det ger också förutsättningar för sam-

spel dels mellan förskollärare och barn men också mellan barn och barn.  

I resultatet synliggörs dessutom att barnen lyssnar på varandra när de öppna 

frågorna ställs, i samspelet mellan Moa och Lisa så använder Lisa den hypotes 
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som Moa skapat när förskolläraren ställer en öppen fråga. Lisa visar dessutom 

på glädje när Moa berättar sin hypotes då Lisa stått och funderat en stund efter 

förskolläraren ställt frågan. Detta visar på att frågefasen också kan bidra till att 

barnen samspelar med varandra för att komma fram till en hypotes att syste-

matiskt testa.  

I det resultat som framkommit så kan en liknelse ses till det som Broström 

(2015) poängterat gällande vikten av interaktion mellan lärare och barn. Förs-

kollärarens kompetens gällande begrepp och att agera som en medforskare 

med barnen har lett barnen vidare i sitt utforskande. Utforskandet ledde även 

till att barnen utvecklade en förståelse, något som varit beroende av interakt-

ionen och deltagande från förskolläraren. Broström (2015) poängterar även hur 

barn konstruerar och tillägnar sig kunskap i mötet med en kompetent lärare, 

vilket är liknande det resultat som kommit fram i denna studie. Exempelvis så 

börjar John utforska pinnarna i samspel med förskolläraren. Förskolläraren har 

kompetens om hur de kan göra för att få pinnen att glida och denna kunskap 

tillägnar sig John under sitt fortsatta utforskande av pinnarna och det andra 

materialet.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens frågeställningar handlade om hur barnen utforskar samt hur de inte-

ragerar med varandra och förskolläraren, utifrån detta valdes observation. Det 

resultat som framkommit ur studien tyder, anser jag, att valet av metod har 

varit relevant och användbart. Deltagarna i studien är barn i åldrarna mellan 2-

3 år vilket innebär att alla barn inte uttryckte sig verbalt, som i sin tur också 

visar på att observation är den metod som är mest användbar.  

Franzén (2014) betonar att många lärarstudenter ofta väljer bort observation 

och väljer istället att intervjua pedagoger i förskolan. Hon skriver dessutom att 

observation är en metod där forskaren är närvarande på plats och kommer där-

för nära fenomenet som ska studeras. Kärnan för denna studie var just barnens 

utforskande och med observation som metod anser jag att studien lyft fram hur 

barnen gör. Observationen har bidragit till att observatören behöver sätta på 

sig glasögon som synliggör det barnen gör. Emilsson (2014) tar upp vikten av 

att sätta på sig olika glasögon för att kunna synliggöra det barnen faktiskt gör, 

samtidigt som det utmanar de synsätt och föreställningar som tidigare funnits.  

Inom observationen så valdes dessutom en icke-deltagande observation, med 

syfte att påverka barnen så lite som möjligt. Eliasson (2013) har lyft just detta 
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som en fördel med icke-deltagande observation men poängterar även en nack-

del med metoden. Hon menar på att personen som bistår med materialet kan 

ha haft egna intentioner med materialet så det är viktigt att vara källkritisk.  

Att veta när informationen som samlats in är tillräcklig och när det är läge att 

dra sig tillbaka, lyfter Christoffersen och Johannessen (2015). Detta anser jag 

kan ses som en begränsning inom observation som metod, då det finns en svå-

righet att veta om materialet som insamlats är tillräckligt fram till dess att tran-

skribering och kodningen startas. Christoffersen och Johannessen menar även 

på att det sätt som forskaren går ur tillfällena måste hanteras på rätt sätt. Barnen 

i studien kände mig sedan innan vilket gjorde att det blev svårt att hitta ett 

korrekt sätt att gå ur observationstillfällen. Att bibehålla en roll som enbart 

forskare då det sedan innan fanns vänskapsband mellan mig och dessa barn, 

blev också en svårighet.  

6.3 Slutsatser 

Slutresultatet från studien har visat på att barnen fått förståelse kring friktion 

och vad gäller att övervinna friktion med hjälp av en annan kraft. Detta har 

möjliggjorts genom interaktion med förskollärare och andra barn, genom att 

de lånat kunskap som en annan deltagare haft innan för att sedan tillämpa under 

utforskandet. Enligt läroplanen för förskolan så lyfter Skolverket (2018a) mål 

som har med naturvetenskap att göra, ett mål är bland annat att barnen ska 

utveckla sin förståelse för fysikaliska fenomen. Barnen har i studien tillägnat 

sig utforskande gällande friktion, med fokus på hur de ska göra för att få ett 

föremål att glida. Detta har gett barnen en förståelse för hur de ska agera för 

att övervinna friktion, något de gjort genom att tillsätta en större kraft. Förstå-

else har barnen kommit fram till genom sitt utforskande i interventionen genom 

interaktion. 

Interaktionen mellan deltagarna i studien visar även på hur det går att relatera 

till ett annat mål gällande naturvetenskap i förskolans läroplan. Skolverket 

(2018a) skriver fram att barnen i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att utforska och samtala om naturvetenskap. Studiens slutresultat 

går att koppla ihop med detta mål, då barnen genom sitt utforskande och med 

den medforskande förskolläraren fått förutsättningar för detta. Förskolläraren 

som lett interventionen har satt på sig glasögon för att synliggöra barnens ut-

forskande utifrån verb som relateras till friktion, något som drivit barnens ut-

forskande vidare. 

Studiens relevans för förskollärarprofessionen stärks genom att slutresultatet 

går att relatera och koppla ihop med förskolans styrdokument. Det blir även 
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tydligt utifrån studien hur de yngsta barnen kan tillägna sig förståelse för ett 

fysikaliskt fenomen, utifrån deras utforskande och intresse. Kullen har varit 

den miljö som interventionen utgått ifrån, utifrån resultatet har det synliggjorts 

hur kullen kan användas för att utforska fysikaliska fenomen. En avslutande 

slutsats som kan dras är att en förskollärare kan synliggöra detta samt driva 

barnens utforskande vidare genom sin interaktion och sina frågor till barnen. 

Förutsättningen för att detta ska bli möjligt för förskolläraren är att personen 

sätter på sig andra glasögon, som hjälper till att synliggöra det naturvetenskap-

liga i barnens handlingar.  

6.3.1 Förslag på vidare forskning 

I forskningen kvarstår fortfarande en kunskapslucka som innebär att lyfta de 

yngre barnen, därför anser jag att det är relevant med vidare forskning som 

belyser de yngre barnen och hur de utforskar fysikaliska fenomen. Utifrån det 

här anser jag att det hade varit intressant att undersöka vidare hur barnen ut-

forskar friktion med sina kroppar. Interventionen kan då designas efter att bar-

nen ska få utforska med sin kropp men fortfarande använda sig av verben som 

går att kopplas till friktion, så som glida och fastna.  

Det hade varit intressant att låta barnen undersöka vad deras kroppar har för 

friktion, glider eller fastnar barnen när de sätter sig på brädan? Istället för att 

barnen får använda olika material så kan underlaget som barnen åker på för-

ändras. Genom att uppmana barnen att testa sätta sig på brädan och jämföra 

om det blir någon skillnad om de sätter sig direkt på kullens gräsmatta.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.  

Samtyckesblankett va rdnadshavare 
Samtycke till att delta i studien:  

Barns utforskande av det fysikaliska fenomenet friktion.  

Jag har skriftligt informerats om studien och samtycker till att mitt barn deltar 

i studien. Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och 

att barnets deltagande i studien kan avbrytas utan att ange något skäl.  

 

Barnets namn 

 

 _______________________________ 

 

               Jag tillåter att du videofilmar mitt barn.  

              Jag tillåter inte att du videofilmar mitt barn.  

 

Underskrift vårdnadshavare 1   Namnförtydligande 

 

______________________________  _________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare 2   Namnförtydligande 

 

_____________________________ ___________________________ 

Ort och datum  

_______________________________ 

Blanketten lämnas till förskolepersonal snarast eller senast den 23 april.  

Vid frågor, vänligen kontakta mig eller min handlare.  

Student: Emma Österdahl  Handledare: Jan Andersson 

Mail:   Mail:  

Telefon:   Telefon:   
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Bilaga 2.  

Samtyckesblankett fö rskölla rare 
Samtycke till att delta i studien:  

Barns utforskande av det fysikaliska fenomenet friktion.  

Jag har skriftligt informerats om studien och samtycker till att delta i studien.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagande i 

studien kan avbrytas utan att ange något skäl.   

 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

__________________________ ___________________________ 

 

Ort och datum  

 

_______________________________ 

 

Blanketten lämnas till mig snarast eller senast den 23 april.  

Vid frågor, vänligen kontakta mig eller min handlare.  

 

Student: Emma Österdahl  Handledare: Jan Andersson 

Mail:   Mail:  

Telefon:   Telefon:  
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Bilaga 3.  

Informationsbrev 
Hej! 

Jag heter Emma Österdahl och läser min sjätte termin på förskollärarpro-

grammet på Karlstads Universitet. Jag har börjat skriva mitt examensarbete 

om fysik i förskolan med fokus på fenomenet friktion. I min studie vill jag 

undersöka hur barn utforskar friktion genom en aktivitet, detta för att ta reda 

på hur barnen gör i aktiviteten och hur de resonerar.  

Information om studien:  

Barns utforskande av det fysikaliska fenomenet friktion.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur barn utforskar det fysikaliska 

fenomenet friktion på kullar, genom en undersökande aktivitet.. Tidigare 

forskning har visat att barn tidigt utforskar naturvetenskap och att pedagoger 

anser att de behöver mer kompetens inom ämnet, därför vill jag med min stu-

die bidra med kunskap om hur barn kan utforska fysikaliska fenomen. En pe-

dagog från barnets avdelning kommer att hålla i aktiviteten medan jag obser-

verar och dokumenterar. I studien kommer jag att filma barnens och pedago-

gen under aktiviteten (ca 30 minuter), detta gör jag för att säkra min doku-

mentation av barnens kroppsspråk, det verbala, deras utforskande och peda-

gogens interagerande med barnen. Jag kommer att filma aktiviteten med en 

Ipad som kommer att vara på flygplansläge under tiden filmen finns kvar, 

detta görs för att filmen inte ska hamna på nätet.  

Personuppgifterna i studien kommer att behandlas utifrån ert informerade 

samtycke. Deltagandet i studien är frivillig och för att barnen ska kunna delta 

är det obligatoriskt att få godkännande från vårdnadshavarna. Du kan när som 

helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, dock påverkar detta inte den 

behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter kommer att behand-

las på ett sätt så inga obehöriga kan ta del av dem. Alla deltagare i studien 

kommer att anonymiseras och alla namn som används i studien kommer att 

vara påhittade. Uppgifterna som samlats in under studien kommer att bevaras 
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till dess att uppsatsarbetet är godkänt och betyget har registrerats i Karlstads 

Universitets studieregister. Sedan kommer att alla uppgifter att förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

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

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

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

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

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta mig eller min handlare.  

 

Student: Emma Österdahl  Handledare: Jan Andersson 

Mail:   Mail:  

Telefon:   Telefon:  

 

mailto:dpo@kau.se

