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Abstract 

My studies are based on finding out what impact science has on the children. I presented a 

simple experiment with oranges. What is it the kids reflect on during a science activity? With 

the help of video recordings (I -pad) and phenomenography as a starting point, I get the verbal 

and non-verbal expression, which is important in my research. Collected data were 

transcribed and divided into different categories. Children are certainly aware, committed and 

focused. The children became familiar with the scientific words float and sink. Children 

should have the opportunity to explore, compile, test, experiment, and this is also included in 

the curriculum (Lpfö 98, rev 2010). Based on my understanding, the children have great fun 

when they are doing experiments and testing, and that is what is most important. They are 

learning at the same time lots of new words, new concepts and gain an understanding of why 

things happen. 
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Sammanfattning 

Mina studier går ut på att ta reda på vilken betydelse naturvetenskapen har för barnen. Jag 

presenterade ett enkelt experiment med apelsiner. Vad är det barnen reflekterar över under en 

naturvetenskaplig aktivitet?  Med hjälp av videoinspelningar(I-pad) och fenomenografi som 

utgångspunkt får jag det verbala och icke verbala uttrycket vilket är betydelsefull i min 

forskning. Insamlade data transkriberades och delades i olika kategorier. Sedan spanades ett 

mönster i ett möte med barnen och en naturvetenskaplig aktivitet.  Barnen är visst 

uppmärksamma, engagerade och koncentrerade.  Barnen blev bekanta med naturvetenskapliga 

ord som flyta och sjunka. Barnen skall få möjlighet att utforska, iakta, testa, experimentera 

och detta står även i läroplanen(Lpfö 98, rev 2010). Utifrån min uppfattning har barnen 

väldigt roligt när de håller på med experiment och testar och det är det som är viktigast. De lär 

sig samtidigt massa nya ord, nya begrepp och skapar förståelse för varför händer saker. 

 

Nyckelord: experiment, fysik, förskolepedagogik, naturvetenskaplig aktivitet  
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Inledning 

Barn i förskolåldern upptäcker och utforskar naturvetenskap hela tiden under sin vistelse i 

förskolan och det händer saker i deras närmiljö. Vattenpölen som försvinner ute på gården, 

utflykten till skogen och upptäckten att löven har bytt färg, gräset som börjar bli torr, blöjan 

som börjar bli tung osv. I förskolans vardag finns det möjlighet att göra en hel mängd 

naturvetenskapliga upptäckter. Mitt intresse för barn och naturvetenskap har växt under 

utbildningens gång och jag är glad att jag valde naturvetenskap som min inriktning där jag 

mötte mycket glädje och nyfikenhet. Det centrala i naturvetenskaplig verksamhet på förskolan 

är att hitta det intressanta för barnen och fånga tillfället. Förskolans uppdrag har förändrats i 

och med att läroplanen för förskolan blev reviderad (Lpfö 98, rev 2010). Den nya läroplanen 

ställer större krav på den pedagogiska verksamheten. Naturvetenskap som ett ämne har fått 

stort betydelse vilket innebär en förändring i förskolans verksamhet för pedagoger och barn 

men också för samhället. 

Min studie går ut på att ta reda på hur förskolan tolkar en naturvetenskaplig aktivitet. Vad är 

det barnen reflekterar över under en naturvetenskaplig aktivitet? Är det ett lärande moment 

där barnen påvisar att de är nyfikna och vill lära sig och erövra nya kunskaper eller är det vi 

vuxna återigen som tror att naturvetenskap väcker nyfikenhet och lusten att lära?  

Förskolan har som uppdrag att stimulera barn och erbjuda barnen redskap och material som 

bjuder in barnen att vilja pröva, undersöka och experimentera. Vi har naturvetenskap i 

förskolan som ett tillfälle att erbjuda barnen alla dessa möjligheter (Skolverket, 2010).  

Även barnkonventionen belyser vikten av att varje barn har rätt att behandlas med respekt och 

att barnen får komma till tals. Barnens bästa skall alltid komma i första hand i allt som rör 

barnen(www.barnombudsmannen.se). Barnkonventionen och läroplanen stämmer överens 

med varandra på denna punkt men också det som Åberg & Taguchi (2007) anser om att 

barnsyn och kunskapssyn hör ihop. Barnen behöver vuxna som ger dem verktyg och 

möjligheter, aldrig något färdigt svar. Lärande bygger på samspel mellan barnen, vuxna och 

miljön där nyfikenhet och upplevelse är nyckeln och grunden till lärande. Pedagogen ska följa 

barnen som medforskare med sitt professionella förhållningssätt där de ser barnen som 

kompetenta. Vilket innebär att som pedagog ha lusten och viljan att kontinuerligt lära sig nya 

saker tillsammans med barnen. Vilken bild av barn pedagogerna har påverkar den 

pedagogiska verksamheten.  Här krävs det att möta barn och veta att vi som vuxna har lika 

mycket att lära av barnen (Åberg & Taguchi, 2007). 

Thulin (2011) skriver i sin doktorsavhandling om att genom att barnen får möta 

naturvetenskap i förskolan kan vi ge dem positiva attityder till kunskapsämnet, vilket påverkar 

barn och deras självbild och senare deras val som rör intresse, studier och yrke. I läroplanen 

för förskolan står det att” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”. 

(Skolverket, s. 10, 2010) 

 

http://www.barnombudsmannen.se/
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För att det ska vara enkelt kan pedagogerna i början utgå ifrån det material som redan finns på 

förskolan. Det handlar om att genom lustfullt lärande och lek erbjuda barnen möjligheter för 

att kunna utveckla sina förmågor och sina kunskaper om naturvetenskap. Avancerat behöver 

det inte vara eftersom det är en lärprocess att be barnen själva förklara vad de har sett. 

Genom det att barnen får möjlighet att uttrycka sina egna tankar och lyssna på andras 

reflektioner ökar barnens förståelse (Johannesen & Sandvik 2009). Detta leder till nya 

funderingar, frågeställningar och utforskningar. Som pedagog ska man vara nyfiken 

tillsammans med barnen och visa det. Woods, Robin K(1994) tar upp exempel om hur barn 

lär sig vetenskap. Woods och Thorley beslöt sig för att experimentera med aktiviteter där det 

inte går att se vad som händer på insidan och detta var ett perfekt ämne för att utforska 

barnens naiva tankar. För att skapa en länk mellan erfarenheterna i labbet och deras egna 

tankar bearbetade de strategin ”Förutspå-observera-förklara”. Innan experimentet bad de 

eleverna att förklara vad de tror kommer att hända. Under diskussionens gång ändrade 

eleverna sina åsikter beroende på det som andra eleverna såg som självklara. Viktigaste var att 

eleverna höll diskussioner levande vilket är viktigt för deras förståelse, där allt filmades. Det 

som Woods(1994) menar var det att inspelade materialet användes för förbättring av deras 

kompetens som övervakare. Eleverna måste känna sig säkra att deras idéer är betydelsefulla, 

även då när de inte är korrekta. Den som ställer frågor måste vara stötande och icke dömande. 

Undervisning ses som forskning och det finns ingen enkel väg för att lära bort elevernas 

missuppfattningar. Detta speglar sig i min studie som belyser det själva processen som är 

betydelsefull och lärande. 

Under ett experiment med naturvetenskapligt innehåll har jag genom videoobservation 

eftersträvat att undersöka barnens syn på naturvetenskap. Tidigare forskning har lyft lärarens 

syn på naturvetenskap i förskolan (Harlen, 1996; Thulin, 2011). Barn är naturligt nyfikna och 

vill lära sig att förstå sin omvärld. Därför upplever jag att jag vill ta reda på och veta mer om 

barnens tankar och deras egna reflektioner. Experiment ska vara roligt och ska väcka 

uppmärksamhet samtidigt intresse för naturvetenskap.  

Ett nyfiket barn är alltid tillgängligt för information (Thulin, 2011). Det jag vill påstå är att 

genom att verkligen ”lyssna” till barnens egna frågor kan vi som pedagoger få en god 

möjlighet att möta varje barn och skapa goda förutsättningar inför nästa lärtillfälle. Allt 

utifrån barnens intresse och nyfikenhet. 

Barns frågor skall uppmärksammas och det är viktigt att barnen ser att vi som vuxna är 

intresserade utav det barnen frågar, undrar, berättar osv. Ett uppmärksamt barn betyder att det 

har öppnat sig för omvärlden(Fischer & Madsen, 2004). 

Eftersom jag i min studie ska belysa barnsyn under ett experiment anser jag som relevant att 

presentera olika mål ur förskolans läroplan som passar in i mina studier. Barnen ska utveckla 

sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. Samtidigt ska barnen utveckla sin 

förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. Barnen söker och 

samlar kunskap genom lek, utforskande och skapande, iakttagelse, dialog och reflektion (Lpfö 

98, rev 2010). Alla dessa ord har påverkat mitt val av naturvetenskap som ämne då jag ser 

pedagogen som medforskare.  
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Lärandet byggs på samspel mellan individer som möts och lär utav varandra. Genom 

kommunikation ges möjlighet för att ta till sig nya sätt att tänka och handla. Detta synsätt 

stämmer bra överens med Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande (Säljö, 2000). 

Schoultz(2000) menar att människor utvecklar sina begrepp i samspel med andra människor 

och att samtalet är ett tillfälle där kunskap skapas, blir synlig och det är där utvecklingen och 

förändringen sker. 

Syfte och frågeställning 

Syfte med mitt arbete är att undersöka om ett enkelt experiment leder till att barnens intresse 

väcks och om det i sin tur leder till att barnen resonerar kring ett naturvetenskapligt fenomen. 

För att kunna uppnå mitt syfte tänker jag intervjua barnen, videofilma och sedan observera allt 

några gånger innan jag sammanfattar det som barnen själva upplever och förstår. På det sättet 

hoppas jag kunna lyfta fram barnens tankar och reflektioner. 

Mina frågeställningar: 

Vad reflekterar barnen över under ett experiment med apelsiner? 

Vilka frågor ställer barnen? 

Fungerar experimentet jag använde för att väcka barnens intresse? 

 

Metod 

 

Urval 

Min studie är genomförd på en förskoleavdelning som består av fyra-och femåringar. Jag 

valde 11 barn av 23 som går på avdelningen. Jag valde medvetet barn som har fyllt eller fyller 

fem år under 2013. När jag gjorde mina val utgick jag ifrån barn med relativt välutvecklat 

språk, just för att få mer av barnens reflektion och för att kunna bättre sammanställa intervjuer 

på ett rättvisande och korrekt sätt. Förskolan ligger i en liten stad och har en liten skog bakom 

byggnaden. Förskolan som jag valde är min arbetsplats där jag blev anställd i somras. Jag 

valde avdelningen som jag inte arbetar på men jag känner ändå alla barn. Det jag vet är att 

pedagogerna inte har börjat arbeta med naturvetenskap i verksamheten. De själva tyckte att 

det är ett väldigt bra tillfälle för deras femåringar att möta naturvetenskap tillsammans med 

någon de känner igen. Vilket underlättar för barnen att våga vara sig själva. 

Om det finns en vuxen under intervjun som barnen känner, bidrar det att barnen känner sig 

trygga (Ojala, 2013). För forskning som omfattar barn under 15 år ska vårdnadshavarnas 

tillåtelse alltid finnas enligt lagen(Ojala, 2013).  

Jag skickade därför hem ett samtyckesbrev (Bilaga 2) där jag informerade vårdnadshavarna 

om studiens syfte. Jag bad om skriftligt medgivande för att kunna genomföra min studie.  
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Av de elva samtyckesbrev som jag skickade fick jag ett bortfall där mamman tyckte att barnet 

inte behövde vara med på allt. De övriga tio gav sitt medgivande.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Jag använde mig av intervjuer och observationer eftersom jag blev inspirerad av 

fenomenografi, som är ett sätt att beskriva människors sätt att förstå sin omvärld. Mina 

intervjuer är halvstrukturerade och tematiska. Jag hade ett mindre antal frågor. Samtalet 

utvecklades vidare beroende på svar som gavs. Jag fokuserade på att visa mitt intresse för vad 

den som svarar (informanten) sade på ett tydligt sätt som möjligt. Det är nödvändigt att spela 

in fenomenografiska intervjuer och jag använde videoinspelning för detta. 

Med hjälp av videoinspelningar får jag inte bara det verbala uttrycket utan jag får även det 

icke verbala d.v.s. kroppspråket vilket är också betydelsefullt i min forskning.  

Jag hade en fråga som grund för att börja någonstans och senare utvecklades frågorna olika 

beroende helt och hållet på vad barnen undrade och kom fram till. Så att jag utgick utifrån 

produktiva frågor (Harlen, 1996): ” Hur tror du att… Vad tror du att”?  

Jag valde att låta barnen utforska och leda hela processen framåt och se vad vi kommer fram 

till. Min inledande fråga var: Vad tror ni att vi skall göra med apelsiner? 

Frågeområden som berörts: Vad barnen trodde att vi skulle göra med apelsinerna? Hur 

uttrycker barnen sina uppfattningar när apelsinerna sjönk eller flöt, beroende på om de var 

skalade? Vid vilka moment fastnade barnen för att vilja veta mer? 

Procedur 

Jag valde att göra intervjuerna och filmerna i en ateljé som barnen är bekanta med. Rummet 

ligger lite avskilt ifrån rummet där barnen brukar leka, allt för att kunna sitta i lugn och ro där 

barnen kan koncentrera sig på det vi håller på med. Min I-pad placerade jag på disbänken som 

stod ungefär två meter ifrån bordet där vi experimenterade. Jag anser det är en fördel med att 

placera I-paden så att jag inte blir låst vid den utan istället verkligen är tillsammans med 

barnen. Barnen är bekanta med I-pad sedan tidigare och använder den själva på förskolan. 

Jag valde mindre grupper, tre barn åt gången och i sista gruppen hade jag fyra barn. Detta för 

att få tillräckligt med material till min analys och för att alla barn skall komma till tals. 

Alla barn hade möjlighet att uttrycka sina åsikter, funderingar och frågor utan någon press. 

Det är väldigt viktigt för mig eftersom jag strävar efter att få reda på barnens egna 

funderingar.  

Varje observation varade ungefär 30 minuter. I rummet fanns det några hyllor med skapande 

material, en diskbänk som är lägre placerad för att barnen skall ha tillgång till vatten.  
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Material som jag hade med mig: I-pad, två genomskinliga skålar, fem apelsiner(olika stora), 

vatten. Jag valde att ta med mig flera apelsiner, olika stora för att se om barnen skulle 

förknippa fenomenet med storleken. Jag visade I-pad för barnen och frågade om det är okej 

att jag filmar.  

Jag gick igenom med barnen, att jag går i skolan, mitt syfte med experimentet, brevet som 

föräldrarna fick och varför jag ville göra ett experiment tillsammans med barnen.  Återigen 

påpekade jag att det är barnen som bestämmer hur länge de vill vara med och inte jag. 

Jag utgick från att barnen skulle testa materialet själva först, allt för att väcka deras 

uppmärksamhet. Det är viktigt att forskaren är med som medupptäckande och 

medundersökande tillsammans med barnen för att få dem med sig (Fischer; Madsen, 2004). 

Apelsinerna valdes just för att det är material som barnen är bekanta med och för att de redan 

kan mycket om apelsiner, att vi äter apelsiner, de växer på träd, man kan göra saft av de, de 

luktar osv. 

Jag började med att fylla skålarna med vatten och att lät barnen känna på apelsinerna. De kom 

på det själva att de kunde lägga apelsinerna i skålen. Några av barnen visste redan vad 

begreppet flyter- sjunker innebär. Jag lät barnen förklara hur de ser att apelsiner flyter 

respektive sjunker.  

Barnen fick gott om tid att känna på apelsinerna, byta skålen, titta, trycka på apelsinerna, titta 

under skålen. Mina två skålar var inte exakt lika fast att båda två var genomskinliga. Det var 

tre l skålar men en var djupare och högre medan andra skålen var bredare. Jag skalade sedan 

apelsinerna och lade en skalad apelsin i den ena skålen och en oskalad i den andra skålen. 

Databearbetning 

Mitt insamlade material består av sammanlagt 90 minuters inspelade intervjuer med tio 

deltagande barn. Jag har i min analys kategoriserat allt som har kommit upp, frågor, 

funderingar och reflektioner.  

Materialet transkriberades, vilket betyder att jag har skrivit ut alla intervjuer på datorn, och 

markerat med olika färger för att tydligare se varje barns åsikter. Efter att jag läst materialet 

flera gånger undersökte jag och letade efter mönster i kommunikationen med barnen. Sedan 

delade jag materialet i olika kategorier som liknar eller skiljer sig från varandra. Jag tittade på 

både verbal och icke verbal konversation eftersom jag anser att båda är lika viktiga. Detta sätt 

att arbeta följer Fejes & Thornbergs(2009) metod för bearbetning av insamlat material från 

observationer. 
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Resultat 

 

Vad reflekterar barnen över under ett experiment med apelsiner? 

Apelsinerna förknippade barnen först med maten, inte med att man faktiskt kan göra saker 

med apelsiner, i detta fall experimentera. I början trodde barnen att vi skulle äta upp 

apelsinerna. 

Vissa trodde att vi skulle pressa saft och dricka det. Efter att barnen fått känna på apelsinerna 

frågade barnen själva om det här var experimentet som jag pratade om innan vi började. Vi 

kom in på vad experiment är för någonting och ett av barnen visste exakt vad det handlar om. 

Barnet hade sett på TV och gjort ett experiment med ett glas och tejpade papper i glaset. 

Sedan ställde han glaset i vatten och pappret blev inte blött! Jag undrade varför det blev så 

och barnet förklarade att det är luft! 

Det var en vändningspunkt som jag utnyttjade för att fråga barnen om vi inte kunde testa med 

apelsiner också genom att lägga en oskalad apelsin i den ena skålen, en skalad i andra skålen 

och se vad som händer. Jag frågade också vad ”flyter” och ”sjunker” betyder. Jag fick svaret 

att om apelsiner är uppe och simmar, då flyter de. Om de är nere på botten då sjunker de, 

svarade sju barn från gruppen. Två barn utav alla tio har inte sagt så mycket men jag märkte 

att de tyckte att det var spännande men att inte kunde uttrycka sig i ord medan ett barn hade 

språkbrister på det svenska språket. 

Jag fick olika svar men jag rättade aldrig barnen, utan jag bekräftade deras svar och försökte 

få dem att tänka efter varför de tror det. 

Det vanligaste var att barnen trodde att apelsinen blev tyngre när man skalade den. Fyra barn 

trodde det. Två barn trodde att det var skalet som gjorde att apelsinen med skal flyter för att 

det är tungt. 

Ett utav barnen trodde att skalet är hårt. Mjuknar man upp skalen blir det mjukare och då 

sjunker apelsinen, menar barnen.  

Ett barn trodde t.ex. att apelsin med skal är tjockare och hårdare inuti. Ett annat barn trodde 

att det är frön i skalet som gör att apelsin med skalen flyter. 

 

Vilka frågor ställer barnen? 

Barnen ställde frågor om föremål som vi använde oss av. Jag uppfattade det som att barnen 

var uppmärksamma, ville veta och lära sig mer om materialet. Tre barn ställde frågor av den 

här typen: Varför har du vatten? Ska vi lägga apelsinerna i skålen? Kan vi byta skålen? Två 

barn frågade istället om det här: Ska vi pressa apelsinerna och göra saft? Ska vi dricka det?  

Ett av barnen frågade: Vad är det som stänker så? Får jag lukta på dig? Stänker du också? 

Barnet luktar på mig och konstaterar: Du stänker med gott. 
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Ett av barnen frågade hela experimentet: Vad ska vi göra nu? Två barn av alla tio som har 

varit med har inte sagt så mycket utan var mer observanta. Ett av barnen frågar: Skalet då? 

Barnen undrade, vilket jag tolkar som att jag lyckades skapa intresse och det kom upp frågor 

som: Ska vi ta en apelsin utan skal? Varför har vi så många apelsiner? Va, den sjunker inte? 

Ska vi kolla på vatten och lägga in apelsiner? osv. 

 

 

 

Fungerar det experimentet jag använde för att väcka barnens intresse? 

Barnen verkade bli chockade när den skalade apelsinen sjönk. Glimten i ögat följde från barn 

till barn. Deras ögon blev stora, några barn lyste bara upp, skrattade och tittade på mig.  Först 

sa de ingenting, de tittade bara på apelsinerna och på varandra, sedan på mig. Sedan sa några 

barn” Den sjunker” eller ” Den åker ner”. Barnen fick testa igen och byta skålar, känna på 

apelsin utan skal. Genom hela kroppsspråket syntes det att barnen tyckte att det var roligt att 

prova dessa experiment. 

 

 

Diskussion 

I denna studie har jag undersökt vad barnen funderar över och vad de ställer för frågor under 

ett experiment med ett naturvetenskapligt innehåll.  

 

Barnen funderade mycket på materialet som vi hade på bordet och på det som kommer att 

hända. De flesta av barnen tittade på apelsinskalet och försökte förstå sammanhanget. 

Koncentrationen var stor, de brydde sig inte om andra saker i rummet utan var väldigt 

fokuserade på bordet och materialet som jag hade med mig. Detta tolkar jag som att jag 

lyckades fånga deras uppmärksamhet. Barnen reflekterar över det som händer här näst vilket 

jag uppfattar som att barnen förväntar sig att det händer någonting hela tiden. Funderingarna 

riktades mot förståelse för varför en apelsin flyter och andra sjunker? Barnen försökte förklara 

för varandra och bekräfta varandra.  

Det som jag märkte är att barnen inte förstår begreppet tungt och betydelse av det. De har hört 

ordet och vill använda det, men vad det innebär verkar de ha svårt att förstå. 

Jag vill inte avbryta deras utforskande förmåga genom att tala om att de säger fel. Det är inte 

det som det handlar om. Utan det är stunder som räknas vilka väcker barnens nyfikenhet och 

lusten att lära. Som pedagoger skall vi utnyttja varje tillfälle för att få barnen med oss. 
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Något som förvånade mig var det att barnen inte förknippade apelsinernas storlek med 

händelserna. Visst undrade barnen varför jag hade flera apelsiner. Barnen pratade om vikt, de 

föreslog att apelsinen utan skal blev tyngre. Men ingen alls så någonting om att en av 

apelsinerna faktiskt var mindre. 

Min uppfattning är att min metod fungerar för att väcka barnens nyfikenhet. Barnen tyckte att 

experimentet var kul och detta såg jag på deras kroppsspråk. De lutar sig framåt för att kunna 

se, tittar under skålen och ler. Några utav barnen klappar händerna när händelse tar en 

överraskande vändning och härmar sina kompisar. Detta stämmer bra överens med Vygotskijs 

teori (Strandberg, 2006) om interaktion, vilket bygger på människans samspel som en fruktbar 

kraftkälla. 

Harlen (1996)  betonar vikten av att ge barnen möjlighet att försöka reflektera över det som 

har hänt. Stora vikten ska läggas på hur barn lär sig och inte bara vad barn lär sig. Om barnen 

verkligen ska förstå ska de själva arbetat fram resultat (Harlen, 1996 s.14).  

Barnen söker och hittar lösningar på sina problem med egna ansträngningar och att allt det 

kräver pedagogens uppmuntran och uppskattning (Harlen, 1996, s. 25). Om pedagogen vill 

stimulera och uppmuntra barnen måste de visa barnen att de är intresserade utav deras arbete. 

Pedagoger ska ställa frågor som stimulerar tänkandet hos barnen. 

Sådana frågor börjar ofta med ” Varför tror du att...” eller ” Hur tror du att...”. Med 

produktiva frågor hjälper vi barnen att uppmärksamma detaljer som de kan missa. Barnens 

frågor skall tas på allvar och uppmuntras, även då vi inte kan svaret (Harlen, 1996). Jag 

upplevde att dessa idéer stämmer överens med hur samarbetet fungerade mellan mig och 

barnen i min studie.  

Jag fick tillfälle att tänka på ledarskap då jag analyserade min tredje frågeställning, som 

handlade om att väcka nyfikenhet. Ledarskap betyder att se möjligheter och bygga vidare på 

dem. Detta stämmer med Steinberg (2008) som påpekar att vuxna skall ställa frågor som 

kräver eftertanke. Detta kopplar jag till produktiva frågor: Hur tror du att? Vad tror du att? 

Kan du utveckla ditt svar lite mer? Vilket gör att ett samtal leder till goda bekräftelser, nya 

krafter och nya åsikter. Barn formulerar och utrycker sina värderingar tidigt i livet och är 

väldigt lätt påverkade av omgivningen. 

Detta gör det ännu viktigare att barnen får hjälp för att lära sig tänka till och utrycka sina 

tankar som hjälper dem att på ett bättre sätt möta världen (Steinberg, 2008). 

Jag fick också chansen att förbättra mitt upplägg tack vare en reflektion från den första 

observationen. I första gruppen som jag hade fanns bara apelsinerna och skålarna på bordet. 

Jag tänkte att vi kunde prata först och sedan skulle jag förbereda och fylla på med vatten. Vid 

observation och transkribering upptäckte jag att barnen var nyfikna på hur mycket vatten jag 

fyllde på. Två utav barnen reste sig upp och försökte se. Det positiva var att jag första dagen 

bara intervjuade tre utav barnen. 
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Samma dag hade jag planerat att se filmerna från mina första intervjuer och anteckna allt på 

papper och som tur var kunde jag se det för att rätta till nästa tillfälle, då jag istället fyllde på 

vatten innan jag inledde experimentet. Detta uppskattades av barnen. 

Detta var en tankeställare för mig, att man aldrig kan vara nog förberedd i samspel med 

barnen men det gäller att försöka rätta till det och göra om. Jag vill påstå att mina resultat 

speglar förskolans verksamhet och hur det ser ut i förskolan eftersom jag ser att vi lär utav 

varandra. Hade inte barnen rest sig upp och tittat på vattenkranen, skulle inte jag veta att jag 

missade det.  Mina resultat stämmer med tidigare forskning och Thulins (2011) slutsatser om 

att pedagogernas förståelse är betydelsefull för vidare planering och utveckling i 

verksamheten. 

Barnen som jag gjorde min studie tillsammans med har fått en erfarenhet av att apelsin kan 

sjunka eller flyta fast att alla inte har förståelse för varför det blir så. Att förstå att det är luft i 

skalet är inte alltid självklart för alla barn, men hela poängen är att de inte måste förstå det 

heller. Det är inte det som är viktigast, utan det är lärprocessen som räknas och är 

betydelsefull.  

Jag anser att det är viktigt att lära ut barnen de naturvetenskapliga begreppen, men att 

uppmuntra barns nyfikenhet och upptäckarlust anser jag som ännu viktigare i mitt kommande 

yrke som förskollärare och detta kommer jag att ta tillvara och ha med mig i min yrkesroll 

som pedagog. 

Barnen är naturligt nyfikna och som pedagoger måste vi kunna använda den nyfikenhet 

genom att uppmuntra barnen att våga upptäcka, utforska, uppleva, reflektera vilket står i vårt 

styrdokument för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). 

 

Att erbjuda barnen att ställa sina frågor som blev besvarade, söka svaret tillsammans med 

barnen, dela på glädjen, utmana barnen att utmana sig själva är det som är mest 

betydelsefulla.  

Jag har fått en fördjupad inblick i vad jag som förskollärare kan påverka hos mig själv för att 

skapa goda förutsättningar för både enskilda barnet men för mig som pedagog också för att 

kunna utvecklas. 
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Förslag till vidare forskning 

Som jag skrev i början i själva inledningen handlar denna studie om barnen och deras 

förståelse och funderingar när det gäller naturvetenskapliga innehåll i förskolan. Det skulle 

vara intressant att undersöka hur pedagoger implementerar naturvetenskap i förskolan. 

Eftersom läroplanen var reviderad 2010 och idag är vi snart inne på 2014 skulle vara 

intressant att undersöka om hur pedagoger arbetar i förskolan med naturvetenskapligt 

innehåll. Finns det något som pedagogerna har tagit åt sig när det gäller naturvetenskap och i 

så fall varför just det? 
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Bilaga 1 

Barns frågor som rör innehållet  

Barnet 1: Varför har du apelsiner?  

Barnet1: Ska vi pressa apelsiner? 

Barnet 1: Om vi pressar ut saften och blandar den med vattnet, får vi saft. Sen kan vi kanske 

dricka det. 

Barnet 4: Ska vi kolla på vatten och lägga in apelsiner?  

Barnet 5: Kan jag ta en apelsin och lägga den i skålen också?  

Barnet 3: Varför har du vatten? 

 

 

Egna reflektioner 

Barnet 7: Ska vi äta upp de? 

Barnet 6: Pressa apelsiner för att få saft ur de och sen blanda med vatten. Sen blir det saft och 

sen vi kanske kan dricka upp det. 

Barnet 4: Vi ska kolla på vatten och sen ska vi lägga i apelsiner, pekar barnet på skålen. 

Barnet 7: Jag vet inte. 

Barnet 6: Varför har vi så många apelsiner? 

Barnet 2: Ne men, den drunknar inte. Du dumma skalet åk ner. 

Barnet 1: Den apelsinen med skal uppåt är liten, det nere är jätte stor. 

Barnet 3: Jag tror att den har massor av kärnor i skalet. 

Barnet 5: Skalet är hård, därför den flyter. Vänta, jag ska mjukna skalet. 

  

 

Barnens egna upptäckter 

Barnet 1: Den flyter. 

Barnet 2: Ja, den flyter ju. Vänta, jag ska trycka. Den kommer upp. 

Barnet 4: Klappar med händerna när apelsiner kommer upp igen och ler. 

Barnet 7: Nej, den kommer upp. 
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Barnet 1: Ska vi ta en apelsin utan skal? 

Barnet 7: Vet inte. 

Barnet: Va, den sjunker … lyser hela ansiktet, tittar på ena sedan på andra skålen. 

 Dzevada: Vad är det som har hänt tror du? Varför sjönk apelsinen? 

Barnet 5: Den med skalet är tjockare och hårdare inuti. 

Barnet 2: Det visste jag om. 

Barnet lutar sig och tittar i boten av skålen och säger: Den sjunker och den flyter. Pekar barnet 

på apelsiner och säger att den med skal är stor.  

Barnet 3: Jag tror att det är kärnor i skalet.  

Barnet 7: Vad är det som stänker så? För jag lukta på dig, stänker du också? Säger barnet till 

Dzevada. Du stänker med gott, säger barnet och ler. 

Barnet 6: Vet du? tittar på mig. Jag tror att det är frön i skalet. 

Dzevada: Är det frön som gör att apelsin flyter menar du? Kan du förklara hur du tänker? 

Barnet: Ja, det är frön i skalet. Det är den… nickar barnet. 

Barnet 6: Den med skalet sjunker. Utan med. 

Barnet 2: Skalet då? 

Barnet 3: Skalet sjunker också. 

Barnet 1: Va, den sjunker inte? 
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Bilaga 2 

 
Samtyckesbrev 

Hej! 

 
Mitt namn är Dzevada Mujkic och jag studerar till förskollärare, Karlstad Universitet och nu 

är jag inne på sista terminen. Det återstår mitt examensarbete som består av att skriva en C-

uppsats. Jag har valt att skriva om barns förståelse och frågor vid ett enkelt experiment med 

apelsiner som har naturvetenskapligt innehåll. Det insamlade material kommer bara att 

användas i denna C-uppsats och kommer inte spridas på annat sätt. Inga namn kommer att stå 

med i studier. Jag kommer att videofilma hela processen och senare observera allt. 

Naturligtvis frågar jag barnen först om de vill vara med och om det är ok att jag videofilmar. 

När det gäller forskning som innefattar små barn skall vårdnadshavarnas tillåtelse alltid 

efterfrågas och därför ber jag er att fundera över detta och lämna in talongen nedan senast 

22/11-13. 

 

 

 

________________________________________________________ 

 
Mitt barn _______________ får delta i studien. 

 

 

Mitt barn _______________ får inte delta i studier. 

 

 

Vårdnadshavarnas underskrift 

 

___________________________ 

 

 
Har ni frågor når ni mig på tel:070 992 11 44 

 

Mvh Dzevada Mujkic 
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