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Scientific experiments in the preschool 

 

Summary 

The purpose of this study is to explain how preschool teachers view and utilize science 

experiments in preschool. The study will show which motives and goals a preschool teacher 

has before presenting an experimental activity. Earlier reaserch shows that science and 

technology has not been highly prioritized by preschools. To remedy this, The Swedish board 

of education revised the school curriculum for preschools in 2010, among other changes, 

science and technology were given more attention in the pedagogical planning. In order to 

introduce science in a stimulating and enjoyable way, I examine the possibility that 

experiments can be a good pedagogical tool.  

In this study I have made qualitative interviews with seven different preschool teachers. I 

visited five different preschools, two of which are located in large cities and three in smaller 

communities. These preschools represent different teaching profiles such as Montessori, 

Reggio Emilia, Christian and Science. The study concentrates on experimental activities 

within the preschools pedagogical teaching, based on John Dewey and Lev S Vygotskij. 

The results of this study showed that the work with experiments in preschools was fullfilled 

when the children were given the enjoyable experience of doing science experiments.  To be 

able to work through an activity by investigating, discovering and exploring new phenomena 

through experimenting is important to all preschools in this study. Every preschool teacher 

tried to design the experiments based on the childrens interest and enjoyment of discovery.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att redogöra hur förskollärare ser på och använder sig av 

naturvetenskapliga experiment i förskolan. Studien ska ta fram vilka motiv och målsättningar 

en förskollärare har inför en aktivitet med experiment. Tidigare forskning visar att 

naturvetenskap och teknik inte varit så högt prioriterade i förskolans pedagogiska verksamhet. 

Därför så reviderade Skolverket Läroplanen för förskolan 2010, då bl.a. naturvetenskap och 

teknik fick ett större utrymme i den pedagogiska verksamheten. För att introducera 

naturvetenskap på ett stimulerande och roligt sätt så undersöker jag om experiment kan vara 

ett bra pedagogiskt verktyg.  

I denna studie har jag gjort kvalitativa intervjuer med sju olika förskollärare. Jag besökte fem 

olika förskolor, varav två är belägna i storstad och tre i ett mindre samhälle.  Förskolorna 

drivs med olika profiler som Montessori, Reggio Emilia, kristen och teknik. Studien utgår 

från arbetet med experiment i den pedagogiska verksamheten med hjälp av John Dewey och 

Lev S Vygotskij. 

Resultatet av studien visade att arbetet med experiment i förskolans verksamhet uppfylldes 

genom att barnen fick en lustfylld erfarenhet av naturvetenskapliga experiment. Att få arbeta 

med att undersöka, upptäcka och utforska nya fenomen genom experiment tycker 

respondenterna är viktigt. Respondenterna försökte i största mån att göra experiment utifrån 

barnens intresse och upptäckarlust.  

Nyckelord: Förskollärare, experiment, upptäcka, upplevelse 
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1 Inledning 
Som blivande förskollärare tycker jag att det vore intressant att få reda på hur förskollärare 

använder sig av experiment, samt vilka motiv och målsättningar de har med experiment. Mina 

erfarenheter är att experiment inte får lika mycket utrymme i förskolans pedagogiska 

verksamhet som exempelvis språk. Elfström m.fl. (2008, s.144) skriver att lärarna i den 

svenska förskolan ofta väljer bort naturvetenskap till förmån för andra ämnen som matlagning 

och bild för att de har dåliga kunskaper i ämnet. Helldén m.fl. (2010, s.14) hävdar att barns 

tidiga erfarenheter av naturkunskap är viktiga utgångspunkter för deras fortsatta lärande, då 

dessa ger barnen möjlighet att tidigt utveckla förståelse för enklare naturvetenskapliga 

samband och en utveckling mot djupare förståelse senare i livet. Skolverket (2009, s.3) 

skriver att i regeringsuppdraget inför den senare reviderade läroplanen (2010) nämns att 

förskolan kan stimulera intresset i teknik och naturvetenskap, de är områden som har getts lite 

utrymme i förskolan.  

Jag har under förarbetet med min studie upptäckt att det inte finns några studier om just 

experiment utan bara om naturvetenskap i olika former. Jag anser att det är av stor vikt att 

göra denna studie då experiment är en stor del i det naturvetenskapliga arbetet. I läroplanen 

för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin 

lust samt förmåga att lära och sin förståelse för naturvetenskap och kunnande om enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 1998, rev.2010, s. 9-10). Ekstig (2002, 

s.16) skriver att många är bekymrade över svårigheter som de naturvetenskapliga studierna i 

skolan har och det tycks bero på elevers attityd till naturvetenskap. Möjliga orsaker till 

skolans svårigheter med att få eleverna intresserade för naturvetenskap anser Ekstig (2002, 

s.17) är kursernas innehåll är alltför omfattande, alltför teoretiskt eller har en alltför ensidig 

intellektuell framtoning. Elfström m.fl. (2008, s.12) tar upp problemet att ungdomars 

frågeställningar aldrig eller sällan tas upp i skolans NO-undervisning och många verksamma 

förskollärare och yngre lärare saknar utbildning i naturvetenskap.  Om vi bara ser på små barn 

så finns deras sprudlande upptäckarlust och upptäckarglädje helt naturligt och det gäller att 

behålla upptäckarglädjen i skolan (Ekstig 2002, s.17). Elfström m.fl. (2008, s.12) tror att vi 

måste börja i våra egna föreställningar för att se med andra ögon på vad barnen gör och se 

barnens undersökande som ingångar i naturvetenskap.  

Enligt Förskola i utveckling – bakgrund till ändringarna i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet 2011) var en av anledningarna i förändringarna i läroplanen att 
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stärka förskolans pedagogiska uppdrag i bl.a. förståelse för naturkunskap. 

Utbildningsdepartementet menar att för att utveckla förståelse för naturvetenskap så ska 

barnen ges möjlighet att experimentera, delta i undersökningar av olika fenomen och ställa 

frågor (Utbildningsdepartementet 2011, s.15). Förskolan har en viktig uppgift att utveckla 

barnens intresse och engagemang när det gäller naturvetenskap och teknik som de möter i sin 

omgivning. Likaså är det viktigt att personal i förskolan är bra förebilder och uppmuntrar 

nyfikenhet och kreativitet och därmed skapar positiva attityder till såväl teknik som 

naturvetenskap (Utbildningsdepartementet 2011, s.14). Med de nya målen i läroplanen ställs 

det högre krav på pedagogerna i förskolan. Mot denna bakgrund finner jag det intressant att 

undersöka hur några förskollärare resonerar kring experiment i förskolan utifrån syfte, 

innehåll och arbetssätt.  

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskollärarna ser på och använder sig av 

experiment. Studien ska även utforska vilka motiv och målsättningar en förskollärare har inför 

en aktivitet med naturvetenskapliga experiment.  

I uppsatsen kommer begreppet experiment att användas och det avser naturvetenskapliga 

experiment. Det är enkla experiment med enkel utrustning som går att genomföra inne eller 

ute på förskolan. Att barnen experimenterar kan även innebär att de undersöker och utforskar 

olika saker som exempelvis vatten och luft.  

2.1 Frågeställning 
Vad är naturvetenskapliga experiment enligt förskollärarna? 

Hur arbetar förskollärarna med naturvetenskapliga experiment? 

Vilka mål har förskolläraren inför en aktivitet med naturvetenskapliga experiment? 

Hur får språket och tankarna en utmaning med naturvetenskapliga experiment? 

3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att skriva om hur vikten av att använda sig av naturvetenskap i 

förskolan har växt fram. Jag kommer även att ta upp vikten av att börja tidigt med 

naturvetenskap då attityder till ämnet formas tidigt samt ta upp några förslag på hur man kan 

starta för att få upp ett intresse för naturvetenskap.  
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Harlen (1996, s.10) skriver att när barnen studerar naturvetenskap så utvecklar de sin förmåga 

att förstå världen, men för att nå detta mål måste de bygga upp ett förråd av begrepp som då 

kan hjälpa barnen att knyta ihop sina erfarenheter. Det är bra att låta inlärningen ske genom 

färdigheter, attityder med både kritisk reflektion och hälsosam skepticism och begrepp som 

utvecklas sida vid sida (Harlen 1996, s.14). Om barnen är fullt sysselsatta och ser aktiva ut är 

det inget bevis på att de lär sig något, utan aktiviteter måste vara bärare av både tanke och 

erfarenhet, och att barnen utbyter erfarenheter genom kommunikation (Harlen 1996, s.15). En 

viktig punkt när det gäller fördelen att tidigt börja med naturvetenskap och att arbeta på ett 

naturvetenskapligt sätt är barnens inställning till ämnet. I förhållanden till andra ämnen är 

attityden till naturvetenskap formad tidigt, och när barnen redan är i elva till tolvårsåldern så 

har de bestämt sig för om de tycker om ämnet eller inte (Harlen 1996, s.12). Thulin (2009, 

s.36) anser att genom att barn får möta naturvetenskap redan i förskolan så finns det 

förhoppning om att kunna grundlägga positiva attityder till kunskapsområdet, vilket kan 

påverka barns val som rör intresse, studier och yrke senare i livet. Min studie visar hur 

förskollärarna beskriver att de arbetar med naturvetenskapliga experiment i förskolan, så att 

barnen får en tidig positiv inställning till naturkunskap.  

Elfström m.fl. (2008, s.54) skriver att deras erfarenhet från skola och förskola är att många 

lärare tycker det är svårt att veta hur de ska börja med ett utforskande projekt med barnen, 

några exempel kan vara att besöka naturen, ett experiment eller en fråga. Skolverket (2009, 

s.4) menar att i och med det förstärkta pedagogiska uppdraget i den reviderade Läroplanen för 

förskolan 2010 är det viktigt med kompetenshöjande insatser i matematik, naturvetenskap och 

teknik, dvs. områden som är eftersatta i förskolan. Persson (2004, s.163) anser att det inte går 

att göra en mall över arbetsgången för experiment men det finns några generella drag och den 

ordningen är: frågeställning/problem, hypotes, undersökning, slutsats, förklaring och kanske 

nya frågor. Detta med arbetsgången som Persson förklarar ovan ser jag som en bra riktlinje 

för hur förskollärarna kan starta upp med experiment.  

Elfström m.fl. (2008, s.16)) menar att formulera en hypotes kan vara ett möjligt svar på 

frågan, en hypotes måste kunna bekräftas eller falsifieras det vill säga visas vara fel.  Persson 

(2004, s.14) skriver att oftast har barnen olika idéer om hur saker fungerar innan de 

undersöker och det kallas förförståelse och vitsen med att ställa en hypotes innan är att se om 

det är dags att ändra uppfattning. Persson (2004, s.14) anser att då synliggör barnen sitt 

lärande och det är av vikt att barnen jämför sina hypoteser med hur resultatet blev. I min 

studie framgår att det är viktigt att ställa hypotes innan ett naturvetenskapligt experiment. 
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 Elfström m.fl. (2008, s.21) menar att både hos vuxna och barn finns det en gemensam 

naturlig nyfikenhet och glädje i att både utforska, undersöka och forska.  

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Mina utgångspunkter är att se experiment som en pedagogisk verksamhet och jag kommer att 

göra det med hjälp av John Dewey och Lev S Vygotskij. Jag använder mig av dessa av den 

anledningen att de förespråkar ett arbetssätt som är förknippat med hur förskollärare arbetar 

med experiment. Vid bearbetning av resultatet har jag även inspirerats av det 

fenomenologiska förhållningssättet. 

För Dewey (refererad i Sundgren 2011, s.118) var tänkandet och det vetenskapliga arbetet ett 

ideal och ett forskande och undersökande arbetssätt var grunden för hans pedagogik. Deweys 

(refererad i Elfström m.fl. 2008, s.166) idéer handlade om att lära genom att göra, att utforska, 

experimentera, vara aktiv, kommunicera och där klassrummet skulle vara ett stort 

laboratorium. I ämnet naturvetenskap ansåg Dewey att undervisningen skulle vara upplagd på 

det sättet att det var praktiskt och så att barnen skulle få tillfälle att använda sina tidigare 

erfarenheter (Elfström m.fl. 2008, s.166). Dewey (2004, s.17) anser att individen utvecklas 

genom samspel med sin omvärld och i utbildning måste eleven ges möjlighet att aktivt prova 

och experimentera. Dewey (2004, s.23) skriver vidare att kunskap växer fram genom att 

individen experimenterar, manipulerar och observerar sin omgivning och pedagogens uppgift 

är att vägleda individen. ”Poängen i hans pedagogiska teori är att se handlandet som ett led i 

en oändlig kedja bestående av flera moment: avsikt – planering – handling – reflektion – 

bedömning av resultatet – ny avsikt och så vidare (Sundgren 2011, s.110). Min studie visar att 

när förskollärarna arbetar med experiment så har de en avsikt med det oftast utifrån barnens 

intresse, de planerar och ställer hypotes, utför, reflekterar hur experimentet utföll och 

utvecklar ibland experimentet. Det är av största vikt att läraren uppmärksammar och håller ett 

öga på vad som intresserar barnen, dessa intressen skall ses som mätare på vilken 

utvecklingsnivå barnet har nått (Dewey 2004, s.54).  Dewey (2004, s.52) anser att 

naturvetenskap ska presenteras utifrån något som visar på faktorer som redan finns i tidigare 

erfarenheter, och då bli ett redskap med vars hjälp erfarenheterna ordnas på ett lättare och 

effektivare sätt.  

 Lev Vygotskij (refererad i Säljö 2011, s.167) menade med den närmaste utvecklingszonen att 

när människor behärskar vissa färdigheter eller kunskaper så är de också inom räckhåll att 

klara vissa andra färdigheter och kunskaper. Vygotskij (refererad i Strandberg 2006, s.54) 

ansåg att barnet överskrider sin förmåga genom att få hjälp att lösa problemet av en vuxens 
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eller en kamrats vägledning. Utmaningen för barnen ligger på en lagom nivå och när barnet 

har erövrat en ny intellektuell eller fysisk färdighet, så uppkommer nya utvecklingszoner till 

mer avancerade problem (Säljö 2011, s.168). Strandberg skriver att när barn ska lära sig ett 

språk så imiterar barnet det som det ännu inte själv klarar av, barnet imiterar sådant som står 

på tur att läras, Vygotskij kallar detta för den proximala utvecklingszonen, den som är 

närmast belägna förmågan för barnet (Strandberg 2005, s.51). Vygotskij (refererad i Smidt 

2010, s.117) menar att undervisning bör anknyta till något barn redan har erfarit eller tänkt på 

och då blir barnet kapabel att gå framåt i sitt problemlösande och tänkande. Vygotskij 

(refererad i Smidt, 2010, s.121) ansåg att undervisningen med vetenskapliga begrepp bygger 

på en förnuftig grund av spontana eller vardagliga aktiviteter, naturvetenskap är socialt 

konstruerad och barn förstår inte begrepp utan omfattande erfarenheter i vardagen.  

Fenomenologi i kvalitativa studier är en term som pekar på intresset att utifrån aktörernas 

egna perspektiv förstå sociala fenomen och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 

antagande (Kvale och Brinkmann 2014, s.44). I min uppsats skriver jag om hur förskollärarna 

beskriver och förstår fenomenet att arbeta med experiment i förskolan. Fenomenologin 

innebär fokusering på medvetandet och livsvärlden, öppenhet för intervjupersonens 

prioritering och exakta beskrivningar, erfarenhet och söka efter essentiella innebörder i 

beskrivningarna (Kvale och Brinkman 2014, s.75). I min studie har jag kunna urskilja olika 

teman med respondenternas prioriteringar och innebörder med beskrivandet av experiment 

utifrån intervjuerna som jag presenterar i resultatdelen.  

4. Metod 
 

4.1 Urval 
I denna undersökning har sju förskollärare intervjuats, dock var en förskollärare inte helt klar 

med sin utbildning och en var grundskollärare istället för förskollärare. Förskollärarnas 

erfarenhet i yrket varierade från att studera till förskollärare men arbetat som barnskötare 

några år till att ha arbetat som förskollärare i tio år. Pedagogerna arbetar på fem olika 

förskolor i tre olika kommuner. I den här undersökningen används genomgående förskollärare 

för att benämna de vuxna som arbetar med barn i förskolan. Ordet förskollärare används 

oavsett om utbildningen till förskollärare är färdig eller inte, eller om en person var 

grundskollärare istället för förskollärare. Två av förskolorna är belägna i en storstad och tre 

förskolor i ett mindre samhälle. Förskolorna drivs med olika profiler som Montessori, Reggio 

Emilia, kristen, teknik. Före intervjuerna tog jag kontakt med förskolorna genom att ringa till 
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tre olika förskolor och skriva till två förskolor och sedan bestämdes ett datum när jag skulle 

komma till förskolan.  

Då jag i min studie vill veta hur de gör sina experiment så kontrollerade jag att dessa förskolor 

i någon form använder sig av experiment. Under förarbetet med min studie stötte jag på en del 

problem vad det gäller förskolor inom vissa inriktningar som inte arbetar med experiment 

eller naturvetenskap alls. Det var av vikt att intervjupersonerna arbetar med experiment för att 

kunna göra en kvalitativ tolkning av experiment som en pedagogisk verksamhet 

5.2 Genomförande 
I min studie använde jag en intervjuguide (bilaga 1). Jag använde mig av semistrukturerade 

intervjufrågor. Patel och Davidson (2011, s.82) skriver att semistrukturerade intervjufrågor 

innebär att forskaren har specifika teman som kommer att beröras under intervjun men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma sina egna svar. Under mina intervjuer var jag väl 

förtrogen med mina frågor och teman, så under svaren på en större fråga så kunde flera teman 

beröras och då blev det inte lika många frågor som ställdes under intervjun, det blev mer en 

dialog.  Jag valde den kvalitativa intervjun för att få så utvecklade svar som möjligt. Enligt 

Patel och Davidson (2011, s.81) är inte en kvalitativ intervju en enhetlig företeelse, men oftast 

är frågorna i låg grad strukturerade för att respondenten ska kunna svara med egna ord. Detta 

innebär att jag i resultatdelen inte har följt min intervjuguide, utan det har i intervjuerna även 

framkommit nya fenomen i arbetet med naturvetenskapliga experiment som jag valt att 

presentera. Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera uppfattningar om något fenomen 

och detta innebär att man inte i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenterna (Patel 

och Davidson 2011, s.82).  

Mina intervjuer spelades in och senare transkriberades dessa. Efter varje intervjutillfälle 

reflekterade jag över om möjligheten att förändra frågor eller hur jag agerade, jag strävade 

efter att vara tillbakadragen och föra en dialog som gjorde att respondenten pratade den mesta 

av tiden. Kullberg (2014, s.132) skriver att när intervjun transkriberats så noggrant som 

möjligt ska man fundera över vad som kan förbättras till nästa träningstillfälle. Jag upplevde 

att det framkom mer som hade sagts under intervjutillfället, som hade varit lätt att förbise om 

jag inte transkriberat. Det framkom ofta när jag transkriberade att det behövdes justeras något 

till nästa tillfälle.  
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Kullberg (2014, s.117) skriver att djupintervjuerna planeras under den fortlöpande 

undersökningsprocessen. Innan mina intervjuer hade jag ingen kunskap om den personens 

förförståelse, utan det kom fram under djupintervjun.   

Patel och Davidson (2011, s.87) skriver att för att bli en bra intervjuare krävs träning, träning 

och åter träning. I min studie upplevde jag att jag blev säkrare i min roll som intervjuare desto 

fler intervjuer jag gjorde.   

För att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa de intervjuade respondenterna kommer dessa 

att bli presenterade med fingerade namn, för att skydda de intervjuades identitet. Sedan 

kommer jag att presentera resultatet med utgångspunkt från Vygotskij och Dewey. Då 

respondenternas bakgrund kan vara relevant i förhållande till resultatet, följer här nedan en 

kort presentation av undersökningens deltagare.  

Mattias 

Mattias har arbetat på denna förskola i tio och ett halvt år och en kort tid innan på en annan 

förskola. Han har utbildat sig till förskollärare med inriktning inom natur och teknik, där 

experiment, kemi, fysik och biologi ingick. Mattias arbetar med barn från ett år till fem år på 

samma avdelning. Han arbetar i en mindre kommun på en förskola som har kristen profil.  

Lisa 

Lisa har arbetat på denna förskola i drygt 20 år. Hon studerar till förskollärare nu och arbetar 

samtidigt kvar på sin förskola. Lisa är även utbildad Montessoripedagog, denna utbildning 

gick hon för 20 år sedan. Hon har även utbildat sig mer inom naturvetenskap och teknik en 

termin på högskola, samt tekniklyftet för att skolan skulle bli en teknikskola. Lisa arbetar på 

en Montessoriskola som har barn från ett år t.o.m. klass nio i en större stad.  

Karin 

Karin har arbetat som förskollärare i lite drygt två år, och innan dess har hon arbetat under 

några år som barnskötare. Hon har utbildat sig till förskollärare med inriktning matematik och 

teknik. Karin arbetar i en mindre kommun på en kommunal förskola som är Reggio Emilia 

inspirerad.  

Lena  

Lena har arbetat på denna förskola i tio år och dessförinnan tio år på andra förskolor. Hon är 

utbildad förskollärare genom kommunen. Hon har utbildat sig inom natur och teknik och 

utbildar i sin tur andra inom kommunen i natur och teknik. Lena arbetar i en mindre kommun 
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på en kommunal förskola som är Reggio Emilia inspirerad med natur och teknik profil. Lena 

arbetar på samma arbetsplats som Lotta. 

 

Lotta 

Lotta har arbetat på denna förskola i tio år och dessförinnan tio år i specialskola för döva och 

utvecklingsstörda barn. Hon är utbildad förskollärare genom kommunen. Lotta är även 

utbildad inom natur och teknik och utbildar i sin tur andra inom kommunen i natur och teknik. 

Lotta arbetar i en mindre kommun på en kommunal förskola som är Reggio Emilia inspirerad 

med natur och teknik profil. Lotta arbetar på samma arbetsplats som Lena.  

Lovisa 

Lovisa har arbetat som förskollärare på denna förskola i två år och innan dess i två år på en 

annan förskola. Lovisa har utbildat sig till förskollärare med estetisk inriktning. Hon har ingen 

kompletterande utbildning inom naturvetenskap eller teknik. Lovisa arbetar på en förskola i 

en storstad med teknik profil. Lovisa arbetar på samma förskola som Mats.  

 

Mats 

Mats har arbetat på denna förskola i nio år och innan dess som lärare i skolan. Mats är 

utbildad grundskollärare. Han har utbildat sig inom naturvetenskap och teknik en termin på 

högskola, sedan arbetat som medutbildare två terminer inom naturvetenskap och teknik. Mats 

arbetar på en förskola i en storstad med teknik profil. Mats arbetar på samma förskola som 

Lovisa. 

4.3 Etiska överväganden 
Vid utförandet av en studie är det viktigt att noga överväga forskningsetiska aspekter, det 

finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till (Patel och Davidson 2011, s.62). För att skydda 

individen har Vetenskapsrådet (2015, s.6) tagit fram fyra forskningsetiska principer: 

♦ Informationskravet innebär att forskaren informerar de berörda respondenterna om den 

aktuella studiens syfte (Vetenskapsrådet 2015, s.7). Varje respondent fick innan intervjun 

information om vilket syfte jag hade med studien, några muntligt och några fick det skickat 

till sig via e-post.  

♦ Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2015, s.9). Alla berörda intervjupersoner fick skriva under en 
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samtyckesblankett (se bilaga 2), där innebörden av deltagande klargjordes. Intervjupersonerna 

kunde när som helst avbryta intervjun, men det gjorde inte någon respondent.  

♦ Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om alla i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2015, s.12). Alla respondenters ljudupptagningar 

förstördes efter transkribering, samt att respondenterna fick både fingerade namn i 

transkriberingen och i studien. 

♦Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast används för studien 

(Vetenskapsrådet 2015, s. 14). Det insamlade materialet som jag tillhandahållit till studien 

kommer att efter arbetets godkännande förstöras.  

5. Resultat 
Jag kommer i det här kapitlet redovisa och analysera resultaten av intervjusvaren. Då 

resultatet har analyserats utifrån mina frågeställningar så är resultatet uppdelat i några olika 

områden: arbetet med experiment (samt några underrubriker), tänkandet, vardagen, språket, 

repetition, begrepp, valet av experiment och motorik kopplat till experiment.  

 

5.1 Arbetet med experiment 
Arbetet med experiment ser lite olika ut på de olika förskolorna. Jag har delat upp hur arbetet 

med experiment ser ut i några underrubriker för att lättare kunna följa hur arbetet med 

naturvetenskapliga experiment kan se ut.  

5.1.1 Undersöka, upptäcka och utforska 

Att få arbeta med att undersöka, upptäcka och utforska nya fenomen genom experiment 

tycker respondenterna är viktigt. Lovisa, Lisa och Karin anser att när man arbetar med 

experiment i förskolan är det undersöka och upptäcka barnen måste få göra. När jag ställde 

frågan vad experiment är för dem svarade Lovisa: ”Att man upptäcker nya saker och att 

undersöka”. Lovisa anser också att för att barnen ska vara utforskande så måste pedagogerna 

tillgodose barnens intressen och verkligen titta på vad barnen är intresserade av. Lovisa sade: 

När vi började med stationer i höstas, då plockade vi fram lite olika grejer och då såg vi att de 

var mest nyfikna på luft genom att blåsa i sugrör och blåsa på saker med luft. Och då fortsatte vi 

med temat och gav dem fler möjligheter och material att testa med och så.  

Min tolkning är att Lovisa här verkligen följer barnet och dess intresse, inte bara ta ett 

experiment ur en bok och göra det med barnen utan verkligen se vad barnen är intresserade att 

undersöka. Dewey (2004, s.78) skriver att barnen är intensivt aktiva i förskoleåldern och det 

gäller att ta vara på barns aktiviteter och ge barnen en inriktning.  
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På Lovisas och Mats förskola arbetar barnen med luft för att barnen verkligen är intresserade 

av det. De arbetar med experiment genom stationer då barnen själva väljer om de vill 

experimentera med luft, vatten, skapa eller göra kulbana. Mats arbetar mycket med kulbanan 

på förskolan där barnen får arbeta med att sätta ihop olika rör och rännor med olika slangar, 

och sedan prova med olika kulor. Då arbetar barnen med att få ihop en bana som fungerar 

genom att testa och diskutera med varandra vad som kommer att fungera. Mats förklarar hur 

han tänker att experiment kan vara: ”Jag tycker nog att det inte behöver vara på så hög nivå, 

nu har vi jobbat väldigt mycket med det senaste året med att bygga kulbanor på olika sätt. Det 

tycker jag är kul. Det är verkligen essensen av vad experiment är för mig. Arbetssättet har 

varit att alla barn som vill får komma in på en hemvist”. Jag ser att respondenterna tycker att 

det är roligt med experiment, exempelvis tycker Mats att kulbanan är särskilt utvecklande för 

barnen. Han ser att de utvecklas när de stöter på problem vid byggandet av banan.  Barnens 

uppmärksamhet måste växa inifrån anser Dewey (refererad i Sundgren 2011, s.109), och det 

är först när man ställs inför problem och frågor som pockar på lösning och svar som barnen 

lär sig. Detta anser jag kommer fram när Mats bygger kulbanor tillsammans med barnen, då 

ställs barnen inför problem och de måste hitta lösningar tillsammans. Då lär sig barnen mer 

om hur konstruktioner behöver vara för att kulan ska komma fram så lätt som möjligt.  

I flertalet intervjuer har det framkommit att förskollärarna anser att experiment för dem är att 

barnen får vara utforskande, undersökande, upptäckande, kreativa och använda sin fantasi. 

Det är viktigt att barnen får arbeta med experiment både själva och tillsammans med kamrater 

eller pedagoger anser alla respondenter. ”Vi börjar med ett experiment och så dagarna efter 

kan barnen bygga vidare på det här, och komma på ännu mer grejer och deras fantasi” 

(Intervju med Karin). Även Vygotskij (refererad i Strandberg 2006, s.67) anser att barn ska ha 

rätt till att vara delaktiga i att undersöka, experimentera, utveckla och omforma och att få vara 

med innan man vet hur t.ex. en aktivitet går till, eftersom inre kompetens har sin grund i yttre 

aktiviteter. Min tolkning är att det är bra att barnen får vara med att experimentera innan de 

riktigt förstår fenomenet för att komma vidare i deras utveckling.  

Jag kan tänka mig att glädjen av att göra något som man tycker är kul, för man lätt över på 

barnen och barnen blir då mer intresserade. Dewey (refererad i Sundgren 2011, s.105-106) 

anser att skolans arbete bör präglas av samarbete, idéutbyte och aktivt arbete och att det 

undersökande och forskande förhållningssättet bör utvecklas tidigt hos barn. 

Persson Gode (2008, s.16) skriver att om barnen får undersöka på ett motoriskt och 

undersökande sätt får barnen en självupptäckt kunskap att ta med sig senare i livet, en 
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kunskap att våga prova för att kunna lyckas vilket är bland det viktigast vi kan hjälpa barnen 

med. Men också att få misslyckas ibland anser respondenterna är en bra erfarenhet. Lena 

anser: ”De ska blir utforskande personer, och att tordas göra och tordas misslyckas också”.  

Ja det är ju också ett syfte med det här att man provar och lyssnar på barnen att om vi rör om lite 

här då kanske det fungerar. Det är ju samma med forskning, när riktiga forskare arbetar så vet ju 

inte de heller svaret. Och just det att forskare inte vet det heller, det är därför de undersöker, det 

är därför de forskar för de vet inte heller. (Intervju med Lisa).  

Min tolkning är att respondenterna anser det är viktigt att förstå att om man misslyckas i ett 

experiment så gör det ingenting. Flera av respondenterna ansåg att det var bra att om vi 

förskollärare demonstrerade ett experiment att det inte alltid lyckades. Lena sade: ”Jag tänker 

när jag gjorde den här flytande potatisen, och ibland misslyckades jag och det tyckte barnen 

var jätteroligt”.  

Barnen uppfattas av flera respondenter vara mer fokuserade på vad de ska göra i andra 

sammanhang än experiment också. Ur de flesta intervjuerna framkom att förskollärarna vill 

att barnen ska vara nyfikna. ”Vi vill att barnen ska lära sig att vara nyfikna. Lära sig det finns 

inget rätt och fel. Man får utforska och hitta svaren själv” (Intervju med Lovisa).  

5.1.2 Upplevelse av experiment 

Mats anser att det är själva upplevelsen som är fördelen med experiment. Han säger: 

”Fördelarna är att man erbjuder barnen en massa upplevelser, som de kan ta med sig upp 

genom åren. Att man upplevt och sett väldigt mycket av vetenskapliga fenomen”. Mattias har 

en dröm: ”Om jag skulle få välja, fast nu har vi inte de lokalmöjligheterna, men det finns som 

en vision att ha ett separat rum, ett upplevelserum där barnen mer fritt kan prova och 

experimentera”. Jag anser att just upplevelsen är viktigt för Mats och Mattias med experiment, 

att få ”bada i upplevelser i förskolan” som Mats uttrycker det. Enligt min åsikt så är det 

känslan av upplevelsen som Mats anser barnen kan dra nytta av senare i livet. 

Så att man har med sig minnesbilder och känslor, men många eller de flesta har man ingen nytta 

av egentligen men det är bara häftiga och man minns dom och tycker det är häftigt. Men ibland 

så har man sett någonting som hjälper en att förstå. (Intervju med Mats). 

Att utveckla en känsla för något som exempelvis att barnet experimenterar med vatten och 

upplever hur kallt respektive varmt vatten känns mot huden och får därmed ett intresse för att 

gå vidare i sitt vetande genom experimenterande där barnet sedan i vuxen ålder på olika sätt 

kan dra nytta av den kunskap de lärde sig som barn (Pramling Samuelsson och Sheridan 2006, 

s.81). Mats berättade att: 

Jag kommer ihåg i gymnasiet och vi pratade om någonting och det var jätte hög nivå och det var 

formler och man skulle räkna ut fallhöjd och grejer. Men jag hade minnesbilder från lekar jag 
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haft när jag var barn så att jag kunde se, eller jag visste hur ett klot faller när det kommer med en 

hastighet från ett plan t.ex. att det blir den här parabelformen den här halva parabelformen. 

Här anser jag att Mats sätter sina nuvarande erfarenheter i förbindelse med hans upplevelser i 

barndomen och då som en tillgång, tack vare att han upplevt olika saker när han har 

experimenterat sig fram som barn. För mig är det intressant att förstå någonting utifrån en 

tidigare erfarenhet från barndomen, att som i händelsen i citatet ovan då Mats fick en 

förståelse för fenomenet de skulle lära sig i gymnasiet genom minnesbilder från barndomen. 

Dewey (2004, s.52) anser att naturvetenskap ska presenteras inte bara som ett ämne utan 

något som bygger på tidigare erfarenheter, då erfarenheterna kan ordnas på ett lättare sätt.  I 

det här fallet anser jag att Mats hade fördel i och med att han hade tidigare erfarenhet fast han 

inte förstod varför det blev så då, men det blev lätt att koppla detta i vuxen ålder och få en 

förståelse för fenomenet. Vygotskij (refererad i Strandberg, s.67) anser att barnen ska vara 

delaktiga i att undersöka och experimentera och att vara med innan man vet eftersom 

delaktighet föregår vetande.  

Om ett barn verkligen är intresserat av något så går det in med hela sin kropp och själ, 

exempelvis ett barn som tycker det är en fantastisk upplevelse att blåsa såpbubblor och är 

lycklig över att aktiviteten lyckas för denne (Persson Gode 2008, s.15). Mats beskrev hur 

barnen gör när de är i experimentrummet med luft:  

Men de flesta barnen är i rummet och bara testar, och upplever hur det känns mot huden och 

upplever hur det påverkar olika material. Det kan hänga remsor av olika material på en stång 

t.ex. och beroende på vad det är för stort material så beter sig dom olika. Vissa är jättefladdriga 

och vissa kan kännas lite tyngre.  

Flera respondenter tycker också att det är en upplevelse när man arbetar med experiment att 

även använda sina sinnen. Lovisa brukar gå fram till barnen under stunden de befinner sig i ett 

rum och experimenterar med luft och hon sade, ”Och då kanske det kommer någon treåring 

som håller på och blåser med hårfönen på fjädern och håller kanske hårfönen upp och ner och 

så flyger fjädern lätt ovanför. Då sätter man sig vid barnen och frågar hur det känns med 

luften och kanske vad de tror om fjädern”. Alla respondenter tycker det är intressant att även 

ta ut experiment, eftersom väder kan påverka hur experimentet utfaller. Lotta berättade:  

Jag kan tycka det är lite kul att ta ut isen när det är sommar också. För att få just det här att man 

förstår det blir ju annorlunda, eller att man tar ut såpbubblor när det är vinter. Det är jättehäftigt, 

såpbubblorna blir så tunga och flyger inte iväg på samma sätt. Men i och för sig är det hög luft 

då drar de iväg, men är det snö och sådant då vart det intressant, då kom inte såpbubblorna upp. 

Det kan jag tycka är lite roligt. 
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Min tolkning är att barnen och förskollärarna kan få en annan upplevelse beroende på om de 

gör ett experiment under en annan årstid än det är brukligt att t.ex. använda såpbubblor eller 

is.  

5.1.3 Hjälpmedel 

Mattias tycker att experiment är ett effektivt verktyg när man arbetar med barn. Han tar stöd 

av att använda sig av en handdocka i sin verksamhet. Det framkommer vid ett flertal tillfällen 

i intervjun att han rekommenderar en handdocka för att förstärka när han exempelvis arbetar 

med experiment. Mattias sade:  

Experiment innebär ett väldigt effektivt verktyg när man arbetar med förskolebarn. Att kunna ta 

till sig nya begrepp, men just som verktyg är det otroligt effektivt. Jag tog med mig Bertha här 

för det är hon som kommer att visa och vi använder henne ungefär en gång i veckan och hon bor 

i en låda. När jag visar Bertha för barnen så skriker barnen. Då förstår barnen att nu är det 

experiment, då är barnen otroligt tacksamma för det man kan föra in vad som helst. Det är inte 

bara experiment och naturvetenskap jag använder det är verktyget till utan det är språk, motorik 

och matematik. Det är väldigt tacksamt med docka, vi rekommenderar verkligen det 

Mattias arbetar efter en planering med experiment inom olika områden, dessa områden är luft, 

vatten, ljus, ljud och kraft. Mattias upptäckte att det var bra med planering:  

Första tiden med Bertha så var det inte riktigt planerat utan då blev det, ja, det här gör vi. Det 

blev det varje morgon men, vad ska vi göra för experiment idag då? Så blev det en till grej att 

försöka hitta ett experiment. Då förstod jag att det här kör vi på då planerar vi. Så kan man ju 

plocka lite och det brukar bli en fyra fem gånger per område sådär. 

Jag tolkar Mattias citat som att planera gör att arbetet med experiment blir lättare, då det inte 

behövs planeras varje dag utan att som Mattias göra en grovplanering och då är det bra för allt 

material som behövs kan även förberedas och finnas till hands. Några respondenter anser att 

det är av vikt att man tillhandahåller material så att barnen själva kan experimentera. Elstgeest 

(1996, s.23) skriver att läraren ska berika barnens miljö med stimulerande hjälpmedel samt 

etablera ett nära samarbete med barnen och uppmuntra dem att fullfölja sina undersökningar. 

För att skapa en naturvetenskaplig utforskande kultur på förskolan måste miljön inbjuda till 

forskning och instrument, material och verktyg måste finnas tillgängliga och locka till ett 

undersökande (Elfström m.fl. 2008, s.23).  

Några förskolor arbetar med så kallade NTA-lådor (NTA står för Naturvetenskap och teknik 

för alla). I dessa lådor finns det olika experiment och handledning, två av respondenterna har 

utbildning för dessa NTA-lådor och utbildar i sin tur kommunens pedagoger. Karin berättar: 

”Och första gången vi tog fram NTA-lådorna då visste ju inte barnen vad det var och då var 

det inte intressant, men sedan nu när vi har hållit på med så länge så vet de ju på en gång det 

är så där ooooh”.  
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Flertalet respondenter använder sig av experimentböcker ibland för att få lite uppslag på vilka 

experiment de kan göra exempelvis inom ett område. Min tolkning är att som hjälpmedel 

anser respondenterna kan man ha litteratur som exempelvis visar hur man utför olika 

experiment och tips om vilka experiment det går att göra med enkla medel. Mattias anser att 

använda sig av en handdocka är ett väldigt bra hjälpmedel för att göra barnen uppmärksamma 

på att det händer något spännande. Lotta, Lena och Karin anser att NTA lådorna är ett bra 

hjälpmedel med både handledning och material att tillgå. Men enligt mig så kan man också 

tänka sig barnens intresse och frågor som hjälpmedel för vilket experiment som är lämpligt att 

göra.  

5.2 Tänkandet 
Det har framkommit i intervjuerna att genom att barnen får ställa en hypotes, så börjar barnen 

tänka på hur något kommer att bli och får sedan se hur experimentet utfaller. Respondenterna 

anser att det är bra att barnen får lära sig att ställa hypotes inför senare skolarbete, för då blir 

barnen mer uppmärksamma på att något kommer att hända enligt respondenterna. Persson 

Gode (2008, s.20) skriver att om barnen ställer en hypotes så måste de fundera över vad som 

kommer att hända och ger en fördel att de reflekterar mer kring vad som händer. Karin 

uttrycker sig så här om att ställa hypotes: ”Det här att få ställa hypotes och få tänka hur det 

kommer att bli, att få se det tydligt. Det tror jag kan vara bra för alla sorters ämnen som 

kommer senare i livet som byggs på”.  Respondenternas anser att använda sig av hypotes är 

ett bra verktyg för att få barnen att reflektera över vad som kommer att hända i experimentet. 

Mattias uttrycker sig så här: ”Vi ställer alltid en hypotes för att utmana barnen lite och få dem 

att tänka efter vad det är som kommer att hända. Det är ju på något sätt den vetenskapliga 

metoden att ställa en hypotes och prova det och förkasta det eller behålla det”.  Min tolkning 

är att om förskolläraren bara gör ett experiment utan att barnen har haft en chans att fundera 

över vad som kommer att hända, är det svårare att få barnen att koppla experimentet till någon 

tidigare erfarenhet, experiment eller vardagssituation. Lovisa anser att det är viktigt att låta 

barnen få fundera och vi förskollärare att accepterar det som barnen tror: ”Inte nä det stämmer 

inte, utan lyfta deras tankar. Vad kul att du tänker så. Sedan se om det fungerar och diskutera 

kring vad som kommer att hända, att ha en öppen kommunikation”.  

De flesta respondenter anser att tänkandet hos barnen kan uppkomma på lite olika sätt och de 

tankar barnen har är fascinerande och intressanta. Lisa sade:  

Det är jättefascinerande och höra hur de tänker särskilt när de blir lite äldre. När vi hade ett ägg 

och ställde en hypotes om det skulle flyta så sade barnen att ägget skulle flyta och då vara det 

äggulan som flöt för den var där uppe och världens utlägg om varför ägget skulle flyta”.  
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 Vygotskij (refererad i Säljö 2011, s.155) menade att människan genom sociala och kulturella 

erfarenheter i samspel formas som tänkande, kommunicerande och kännande varelser. Jag 

anser att när barnen får sätta ord på sitt tänkande tillsammans med andra när de gör 

experiment så formas de till reflekterande människor.  

Att reflektera över experimenten anser alla respondenter är viktigt. Själva reflektionen utförs 

på lite olika sätt, dels genom att se på experimenten rent konkret och att se dokumentation i 

form av bilder. En förskollärare ser vikten av att göra ett experiment flera gånger då denne 

upplever att barnen reflekterar mer över själva experimentet mellan de olika tillfällena. 

Respondenterna upplever också att barnen reflekterar när de samtalar om detta hemma med 

kamrater och sina familjemedlemmar.  

Vid arbete med naturvetenskapliga experiment är det viktigt att utgå från barns erfarenheter 

och ge dem möjlighet att reflektera över dessa och att diskutera kring dessa (Helldén m.fl. 

2010, s.19). Att även reflektera över sina erfarenheter när barnen t.ex. provat att göra egna 

experiment hemma eller på förskolan anser flera respondenter är bra. I intervjuerna har det 

framkommit att flera barn reflekterar både under och efter experiment. ”Vi tog sedan det här 

akvariet och ställde det på en hylla i matsalen. Och där får den stå ett tag. Så de går och ser 

den och när de äter så samtalar de mycket om det under matsituationen” (intervju med 

Mattias).  För mig synliggörs att barnen reflekterar och delar sina tankar med de andra om hur 

de har experimenterat med olika material som att flyta och sjunka och sedan samtala runt det.  

Att spela in när man arbetar med experiment anser Lena är bra för att kunna lyssna hur de 

tänker och diskuterar under utförandet av olika experiment. Enligt Lena så är hon mer 

fokuserad på själva processen när hon utför experiment tillsammans med barnen och då 

uppfattar hon inte allt som barnen säger, dessutom så reflekterar hon både efter experimentet 

och efter att ha lyssnat på inspelningen.  

5.3 Vardagen 
Enligt respondenterna så kopplar många av barnen experimenten till vardagen på olika sätt. 

Sedan när vi arbetat med ett experiment länge, så vet de på en gång vad det är som händer och 

säger att igår när mamma och jag tittade på det där så såg jag det där, barnen har sådan fokus. 

Föräldrarna berättar liksom hur de pratar om det hemma och testar hemma och hur de ska visa 

hemma och sådär. Så de tar med sig och lär sig att ta till sig och föra det vidare, det gör dem. 

(Intervju med Karin). 

Dewey (refererad i Sundgren 2011,s.107) ansåg att det fanns två centrala pedagogiska 

problem i skolan, dels bristen på samarbete och dels att lärandet är avskilt från vardagen. 

Mattias visar gärna bilder till experimenten, om han arbetar t.ex. med flyta och sjunka så 
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kopplar han ihop detta med bilder som båtar, plastbollar en eka som också flyter. Att koppla 

ihop det som man experimenterar med vardagen anser flertalet förskollärare befrämjar 

lärandet och ger barnen en större förståelse. Lotta har arbetet länge med is i olika former på 

sin förskola, barnen har experimenterat med hur is smälter bland annat med salt. 

Det var något barn som sade när vi hade större barn tror jag, då sade ett barn att min pappa säger 

att de häller salt på isen på gatan. Men vad då, då har han fått en koppling och så ger han det till 

sina vänner. Men någonstans kan vi ju inte sitta och säga man häller salt på isen på gatan för det 

är ju barnen som ska komma med det. (Intervju med Lotta). 

När förskollärarna tar fram experimenten tjuter många av barnen av glädje och föräldrar 

berättar att barnen provar och testar hemma. Barnen tar till sig experimenten och lär sig och 

för det sedan vidare genom att prova och testa hemma. Barn experimenterar även själva och 

då med olika material i miljön enligt några respondenter.  

Uttalat gör vi experiment två gånger i veckan. Men sedan är det ju i vardagen. Barnen testar hela 

tiden och de kan stå i ateljén och experimentera där och blöta svampar som de kramar ur och ser 

vad som händer och vill de stå vid handfatet så får de göra det en hel förmiddag och leka med 

papper och vatten. Det är ju också en del av experiment. (Intervju med Lovisa).  

Min tolkning är att Lovisa anser det är viktigt att även använda sig av material som finns 

naturligt i miljön. Det framkom i intervjun att Lovisa inte stoppar barnen att som i fallet ovan 

leka med papper i handfatet utan hon låter barnen experimentera. Lovisa anser att hela hennes 

förhållningssätt är att vara tillåtande när det gäller att utforska inte så att barnen får göra saker 

som är fara för säkerheten men att de i möjligaste mån få undersöka.  

Vi hade ett stort laboratorierör och en klementin. Så frågar jag lite vad dom tror och så får jag 

lägg i den där mandarinen. Då flyter den ju och så tar vi upp den och jag skalar den och sedan 

frågar jag barnen vad de tror händer, om den flyter. Och då sjunker den. Då tänkte jag flytväst 

och ut och bada det här kom som en tanke precis innan. Koppla det till lite saker. Och då förstod 

dom på ett helt annat sätt, märkte vi. Det kan ju bli lite abstrakt ändå det är ju inte det man gör 

vanligtvis. Att man skalar en mandarin och ser om den flyter eller sjunker. Jag visar gärna bilder 

som här bild på en plastboll, en färja och en kajak, rent konkret hur saker kan flyta (Intervju med 

Mattias). 

Jag tolkar att för att inte experimenten är ska upplevas för abstrakta för barnen, så är det bra 

att koppla experimentet med vardagliga saker som flytväst, båtar och bollar för att göra det 

mer konkret. Han upplever att barnen får en annan förståelse då också. Även Dewey 

(refererad i Elfström m.fl. 2008, s.166) anser att använda sig i undervisningen av bilder är av 

stor betydelse till hjälp för att få en ökad begreppsförståelse.  

Skolverket (2009, s.18) skriver att naturvetenskap och teknik finns i barnens omgivning och 

det upptar barnens spontana nyfikenhet och intresse. ”Det är en viktig uppgift för förskolan att 

ta till vara och vidareutveckla barnens engagemang och utmana deras förståelse för 
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naturvetenskapliga och tekniska företeelser som de möter i sin vardag” (Skolverket, 2009, 

s.18) 

5.4 Språket 
När Mats beskrev sitt arbete med kulbanan sade han så här:  

Ett barn går och tar en grej från bordet och så sätter vi fast den. Ja, och så blir det någonting och 

när barnet satt dit sin grej då är det nästa barns tur och varsågod och hämta något att sätta fast. 

Då står barnet där och tittar och så tar denne någonting från bordet och sätter fast, så provkör vi 

och det fastnar kanske. Ja då får vi prata tillsamman vad är det som händer här? Det säger plonk 

och så tittar de, men det blev ju en kant där. Vad ska vi göra då? Så får man ta bort den grejen 

och sätta dit en ny grej. 

Jag upplever att Mattias är en närvarande pedagog som för en dialog med barnen, vilket jag 

anser är en förutsättning för att barnen ska vilja fortsätta att arbeta och fundera tillsammans.  

Men Mats tar även upp i intervjun att i vissa fall när han demonstrerar experiment så anser 

han att prata för mycket under experiment kan ta bort fokus på vad du gör. Mats anser det 

viktigt när man kommunicerar med barn att tänka på vissa saker som: ”Att inte kommunicera 

så mycket med barnen kanske. Jag tycker att man bara ska göra och inte prata en massa. De 

ser att du gör någonting då tittar de, du visar med din kropp att nu händer det någonting”. Här 

ser jag en skillnad i när pedagogen ska använda dialogen och när pedagogen bara ska visa 

med sina rörelser enligt Mats. Enligt Dewey (refererad i Sundgren 2011, s.104) så ska 

lärandet främst bygga på egen aktivitet. Jag tänker att enligt Dewey så är det viktigt att aktivt 

få arbeta och inte bara lyssna på hur saker och ting hänger ihop, men samtidigt så lär sig 

barnen genom att föra en dialog om den utförda aktiviteten. ”Dewey återkommer gång på 

gång till detta att verkligt lärande är kopplat till förmågan att handla och att reflektera över 

handlingens konsekvenser samt att därefter på nytt ompröva handlingens riktning” (Sundgren 

2011, s.109).  

Alla respondenter upplever att man för en dialog med barnen utifrån vad som händer när man 

gör och kommer att göra ett experiment. Respondenterna och barnen för dialoger kring hur de 

kan göra för att få t.ex. ett experiment att fungera och vad som ska ändras för att det ska 

fungera. Elstgeest (1996, s.21) skriver att för att få nyckeln till naturvetenskap så provar, 

frågar, undrar och forskar barnen och vetenskap innebär samspel, dialog och samarbete. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.108-109) skriver att det är i dialogen som viljan 

att ställa frågor uppkommer, de äldre förskolebarnen som redan lärt sig att ställa frågor bör 

man utmana att ställa andra frågor. 

Att arbeta med experiment i små grupper anser många förskollärare är optimalt.  
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 När jag hade storbarnen och vi delat upp dem så att vi hade samma barn i en vecka och några 

 få åt gången. Då frågade barnen mer. Sedan när jag hade de här grupperna så tog jag de 

 tystlåtna barnen och då vart det något helt annat. Dom tordes prata då. Då fick man höra de

 som i vanliga inte tordes säga någonting. Det är så roligt och se hur barnen tänker. 

 (Intervju med Lena).  

Persson Gode (2008, s.28) skriver att vara tillsammans i mindre grupper stimulerar barnens 

eget lärande då de kan prata om vad som sker i experimentet. Elfström m.fl. (2008, s.39) tror 

att om barn redan från de tidigaste åren i förskolan får tillfälle att leka, utforska och arbeta i 

små grupper så lär sig barnen att ta tillvara på varandras kompetenser, och med hjälp av 

lärarna kunna verbalisera sina erfarenheter.  

En fördel med att arbeta med experiment upplevs av flertalet respondenter att barnen ställer 

mer frågor. ”Dom har det suget att utforska och experimentera för att de vet att vi hjälper dem 

att utforska, barnen ställer mer frågor” (Intervju med Lovisa).  Enligt respondenterna upplever 

flera att barnen blir mer engagerade och mer intresserade av naturvetenskap samt experiment 

och att barnen fortsätter att experimentera och provar annat.  

Flera av respondenterna upplever att barnen blir modigare, och att de pratar inför grupp när 

barnen ställer hypoteser innan experiment och att de vågar tro på sin sak. Enligt Karin: ”Att 

de vågar prata inför varandra, att de vågar stå inför en grupp, för här pratar de och säger det 

här tycker jag och dom vågar stå för sin sak”. Dewey (refererad i Sundgren 2011, s.117) anser 

att målet inte är att alla ska tycka lika, utan att människor ska ta ställning och argumentera för 

sin sak och ibland ändra sin ståndpunkt i en ständigt pågående process. Min tolkning är att det 

upplevs av Karin att våga stå och argumentera för sin sak inför andra är bra och som framgår 

av Dewey att man inte behöver tycka lika och att barnen argumenterar för sin sak och ibland 

ändrar sin åsikt. Jag ser det som att barnen då får en tro på sig själva när det gäller deras 

ståndpunkt i olika frågor. 

I flertalet intervjuer framgår att man som förskollärare inte ska säga att barnen har fel, när 

barnen ställer hypotes. Lena sade: ”Forskningen går framåt och man ska aldrig säga att barnen 

har fel. Även om man tänker själv att det där blir nog tokigt. Viktigt att säga att de inte har fel 

i sin hypotes”. 

De flesta förskollärarna använder sig av experimentböcker ibland, för att få inspiration till 

experiment. Flera av respondenterna anser att de måste läsa på lite om ämnet när de ska 

introducera något nytt experiment för att kunna bemöta de flesta frågar de får av barnen. 

Mattias sade: ”Dels tycker jag att experimentböcker är väldigt bra och jag försöker att plugga 
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på lite innan varje experiment, ibland kan man behöva vara lite förberedd och man behöver 

tänka till om barnens frågor så att man kan svara på ett lätt sätt”.  

Ja och dessutom med experiment där en vuxen också är med. Att barnen verkligen kan ställa 

frågor. Och redan nu börja lägga ihop det här pusslet hur det hänger ihop och då finns ju vuxna 

där oftast lite pålästa. Så att man faktiskt kan svara. (Intervju med Mats). 

Min tolkning är att det är bra att vara påläst enligt respondenterna, både så att man kan svara 

på de enklare frågorna och dessutom förklara det på ett enkelt sätt och kanske koppla ihop det 

med tidigare experiment eller vardagshändelser.  

Barnen ställer mer frågor och blir mer uppmärksamma anser en respondent. Flera av 

respondenterna anser det viktigt att ta vara på barnens frågor som ofta kommer efteråt, att 

man då kanske utvecklar experimentet eller att det blir något helt annat för att barnen ska 

förstå.  

Man måste hänga på när man får frågor från barnen. Man måste nappa på en gång och det är inte 

alltid lätt. Det kan vara mycket barn och det kan vara saker som händer men så fort man får en 

chans och får det med barnen så måste man göra det” (Intervju Karin).   

Om jag jämför där jag jobbade förut och där jag jobbar nu så upplever jag en annan förståelse 

hos barnen där jag jobbar nu. Det känns som de vet och vill veta mer för att de vet att om de 

frågar så förklarar vi eller så får de testa. (Intervju med Lovisa).  

Barnen uppfattas av flera respondenter vara mer fokuserade på vad de ska göra i andra 

sammanhang än experiment också. Ur de flesta intervjuerna framkom att förskollärarna vill 

att barnen ska vara nyfikna. ”Vi vill att barnen ska lära sig att vara nyfikna. Lära sig det finns 

inget rätt och fel. Man får utforska och hitta svaren själv” (Intervju med Lovisa).  

Utifrån respondenternas svar kan två olika kategorier lyftas fram vad experiment är för 

förskollärarna: experimentet tas fram och presenteras som en inspiration för att sedan arbeta 

vidare med och en annan kategori är att barnen får material som de arbetar med hur de vill. 

Elfström m.fl. (2008, s.23) skriver att för att förskolemiljön ska inbjuda till att utforska måste 

det finnas verktyg, material, instrument och litteratur tillgängligt för att locka till ett 

undersökande.  

5.5 Repetition 
Några förskolor hade samma experiment flera gånger för att befästa kunskapen. Karin säger 

”Nu har vi pratat om att ha samma experiment alla tre dagar. För att se och liksom kunna 

lägga till och hur det utvecklas från barnen”. De flesta av förskolläraren anser att repetition är 

viktigt.  

Angående det här med experiment så gör vi inte bara ett experiment och så tar vi bort det utan vi 

har det återkommande och testar dels får barnen testa och så kanske vi har någon samling där vi 
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testar samma sak flera gånger. För även om man gör samma saker flera gånger så blir det inte 

samma resultat. Så de ser att även om man gör samma så blir det inte alltid samma. Man kan få 

samma resultat även fast man gör olika. (Intervju med Lovisa).  

Jag kan se att både Karin och Lovisa anser det är viktigt med repetition men det är ändå en 

viss skillnad i deras tankar runt repetition av samma experiment. Som jag ser det så anser 

Karin att barnen kan lägga till olika moment eller material och sedan se hur barnen utvecklar 

experimentet, medan Lovisa gör samma experiment och det blir inte lika varje gång kanske 

just med bara små förändringar som knappt är märkbara.  

Lotta upplever att det är viktigt att ge barnen ord på t.ex. isen som de arbetar med hon säger. 

”Men det som jag kan tycka och ser är att man får mata hela tiden, barnen lär sig inte direkt”. 

Jag tänker att Lotta upplever att hon lär barnen vad som händer med t.ex. vatten som fryser 

och blir is, men att hon får repetera många gånger samma sak för att kunskapen ska vara 

befäst hos barnen. Lotta anser också att det inte är bra att gå för fort fram med experimenten, 

särskilt med de yngre barnen som är runt ett och två år. Lotta sade: 

Det var väldigt häftigt med ettåringarna, då började vi med ett experiment med färg och vika 

ihop papper. Sedan när vi skulle fortsätta med vått i vått då var barnen fortfarande kvar på det vi 

gjorde första gången. Så de började ju vika papperna när de hade målat vått i vått. Det var ju lite 

häftigt liksom då fick ju vi en tankeställare, men stopp vi kanske inte skulle ha gjort en ändring. 

Utan vi skulle ha fortsatt med det här första flera gånger. Nu gör vi det i stället. Det är det som är 

viktigt att man stannar upp och inte forcerar i det. 

Jag anser här att det var en bra upptäckt av Lotta att se själv att experimenten behöver befästas 

med repetition och att vara nöjd med att arbeta med samma sak flera gånger. 

Mattias använder sin planering varje år och han upplever att det är bra för då repeterar han, 

som han säger ”synd att bryta ett vinnande koncept” även om det blir en del små förändringar.  

Flertalet av respondenterna anser att det går att arbeta med experiment även med de yngsta.  

Karin sade: ”De mindre barnen har också arbetat med experiment och med att flyta och sjunka 

och dem har tagit egna grejer och dem är sådär jätteengagerade. Det är jättehäftigt hur man 

kan arbeta med de allra minsta till de allra största barnen”. Karin som arbetar med de lite 

större barnen anser att de har lärt sig av småbarnsavdelningen att arbeta med samma 

experiment flera dagar i rad. För som Karin utryckte det, ”Nu har vi pratat om samma 

experiment i tre dagar, för att se och kunna lägga till och hur det sedan utvecklas för barnen. 

Vi har gjort de en gång och ska försöka utveckla det lite mer, för så gör de på 

småbarnsavdelningen”. Jag tänker att på denna förskola verkar det finnas ett gott samarbete 

utifrån hur de arbetar med experiment. 
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5.6 Begrepp 
 ”Att ställa hypoteser som sedan testas på olika sätt är ofta tilltalande för förskolebarn, dvs. 

man skapar sig en föreställning om hur något förhåller sig och söker sedan ta reda på hur det 

är med hjälp av olika experiment, fältundersökningar, genom att leta i böcker, fråga olika 

personer etc.”(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, s.109). ”När det gäller densitet så är 

det oftast barnen som går sista året som kommer ihåg från året innan så de förklarar för de 

andra barnen” (Intervju med Mattias).  Vygotskij skiljer mellan vardagsbegrepp och 

vetenskapliga begrepp, de vardagliga begreppen utvecklas i naturliga sammanhang i vardagen 

medan de vetenskapliga hör hemma i skolan och därigenom lär sig barnen dessa nya begrepp i 

interaktion med en vuxen eller äldre mer erfarna barn (Smidt 2010, s.97-98). Helldén m.fl. 

(2010, s.32) skriver att som lärare kan man inte överföra ett speciellt sätt att tänka, men om 

lärarna stöttar barnen inom den närmaste utvecklingszonen och genom språklig interaktion så 

har det stor betydelse vilken innebörd ett begrepp får för barnen.  

Synen på att lära sig begrepp ter sig lite olika bland förskollärarna från att man inte bör lära 

sig några alls och mer lära sig vilka föremål man har i experimentet till att lära sig så många 

begrepp som möjligt. I Läroplanen för förskolan (1998, rev 2010, s.10) står det att förskolan 

ska sträva efter att varje barn tillägnar sig innebörden i begrepp, ser samband och förstår och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld på. Genom att samtala i gruppen upprepade gånger 

och tillsammans ge barnen begreppen innebörd och mening får barnen ett rikare verbalt språk 

(Elfström 2008, s.108). Mattias sade:  

Oftast har de ett väldigt stort intresse när det gäller experiment, de är som svampar. Jag kanske 

är mer inne på att man inte behöver hålla sig bara till ett begrepp, man kan gärna föra in fler. Att 

man också beskriver begreppet då först på ett sätt som de kan ta till sig. Densitet är ju inget man 

kan förstå när man bara får det förklarat för sig. Man kan säga den perioden när vi arbetar med 

densitet så blir det att man varvar densitet och lite luft och mycket luft, man kopplar hela tiden. 

Karin anser att det är bra för barnen att lära sig begrepp, hon sade:  

Så mycket begrepp man kan erbjuda tycker jag på förskolan, det är här som man kan göra så, 

sedan i skolan blir det mer uppdelat, det ska göras si eller så. Lägg in de här rätta begreppen i det 

vi arbetar med så att det blir en självklarhet. 

En respondent tycker det är viktigare att benämna föremål som används i ett experiment 

istället för olika begrepp, det är viktigt att skynda långsamt. Denne anser att om sakerna som 

ska användas benämns innan ett experiment så börjar barnen automatiskt att tänka på vad som 

kommer att hända. Det är en stor utmaning för läraren att visa hur saker hör samman, men 

genom engagemang och för barn intressanta upplevelser så ges barnen förutsättningar att 

bilda begrepp inom naturvetenskap (Pramling Samuelsson och Sheridan 2006, s. 81).  
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En respondent anser att barnen har lätt att lära begrepp och att detta är en fördel men det är de 

vuxna som begränsar användandet av begrepp, barn är vetgiriga och vill bara lära sig mer. 

”Barn tycker att det är jätteroligt med experiment så just det att kunna jobba tillsammans och 

de får ju alla de här uttrycken och begreppen” (Intervju med Lisa).   

5.7 Valet av experiment 
Valet av experiment ter sig lite olika i förskolorna. De flesta arbetar med experiment i teman. 

En förskola har arbetat med vatten som tema i två år, medan andra förskolor arbetar inom ett 

tema som t.ex. kraft fyra till fem gånger under fyra till fem veckor. Även om tiden för temat 

för en viss sorts experiment kan vara lång så har det i de flesta fall varit barnens intresse som 

styrt inom vilket område de vill arbeta med.  

I förskolan är det viktigt att starta projektet eller experimenten utifrån barnens egna frågor och 

att barnen får behålla nyckeln till den frågan som existerar, att det är barnens frågor, teorier 

och intressen som driver projektet (Eltström 2008, s.59). Dewey (2004, s.46) skriver att om 

inte läraren anstränger sig att anknyta aktiviteten till något barn utför spontant och av intresse, 

så blir utbildning något som pressas på utifrån. 

Vi tar tillvara på barnens önskemål absolut. Men som jag brukar göra så gör jag en planering för 

vårterminen och höstterminen för att ha lite koll på vad vi går igenom. Jag brukar dela in lite 

som luft, vatten, ljus, ljud och kraft och energi och sådana saker. Sedan kör man dessa område 

som tema på experimenten och så har man en summering, en tillbakablick brukar vi säga. 

(Intervju med Mattias). 

Jag tolkar det som att Mattias är lyhörd för vad barnen vill arbeta med, men känner det som en 

trygghet att veta att barnen har fått uppleva och arbeta inom olika områden med experiment. 

Min tolkning är att Mattias precis som Dewey anser, försöker anstränga sig att anknyta 

aktiviteten till barnens intresse, men ibland så demonstreras en del andra ämnen och då blir en 

del av barnen intresserade inom det området, t.ex. kraft.  

Några respondenter anser att det är tacksamt att experimentera med vatten då barn är så 

intresserade av just vatten. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.81) skriver att i 

förskolan så kan barn tidigt börja att experimentera med vatten i olika former som t.ex. låta 

det koka, avdunsta, frysa och smälta. Läraren ska då uppmärksamma barnet på vad som 

händer och tillsammans söka svar på vad som händer i de olika processerna. Min tolkning är 

att jag anser att alla arbetar med någon form av experiment med just vatten, det är ett väldigt 

tacksamt ämne att experimentera med. 

Det ser lite olika ut på förskolorna hur ofta de gjorde experiment. De förskolor (i en mindre 

kommun) som hade experiment i samlingar var en kommunal förskola som hade experiment i 
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samlingen tre dagar per vecka, en annan kommunal förskola hade mindre grupper men en 

gång per vecka för den kristna förskolan en gång per vecka. Montessoriförskolan hade mer i 

olika perioder i samlingen men några enkla experiment stod alltid framme så barnen kunde 

prova. Teknikförskolan hade olika stationer där barnen kunde prova experiment två gånger 

per vecka, dessutom tillkom experiment i storsamlingar, utomhus och i vardagen.  

5.8 Motorik kopplat till experiment 
För att få en djupare förståelse för t.ex. olika begrepp i experimentsammanhang anser några 

förskollärare att det är bra att tillföra rörelser till begreppen.  

Man omsätter det teoretiska i det motoriska. Så när man pratar om densitet så kanske man också 

gjort russinhissen det är ju kul. Så kan man leka att man är russin och man kan få in det här att 

sitta på huk och sträcka på sig upp och ner. (Intervju med Mattias). 

På några förskolor har barnen lekt densitet med hela kroppen genom att stå tätt tillsammans 

vid tät densitet och mer utspridda vid låg densitet.  

Om inte barnen får möjlighet att undersöka med hela sin kropp och med alla sinnen, både 

utomhus och inomhus kan inte en naturvetenskaplig utforskande kultur iscensättas (Elfström 

2006, s. 25). Det är viktigt att få använda många sinnen samt sin egen kropp vid ett 

undersökande, därför att man erfar världen med hjälp av kroppen (Elfström 2008, s. 102). 

Mattias anser att rörelser inte bara är bra för att lära sig nya begrepp utan även: ”Så har vi 

rörelser och många av de här rörelserna är samarbetsövningar och det har vi ju sett just som 

bonus att just samarbeta med varandra när man t.ex. leker densitet med kompisarna”. 

Vygotskij (refererad i Strandberg 2006, s.76) anser att för att barnen ska förstå en 

vetenskaplig kod så krävs det att barnet bjuds in till en utvecklingszon där barnets konkreta 

processer får möta vetenskapliga processer och under lång tid få leka med de avancerade 

koderna. Jag tolkar att flera respondenter anser att motorik kopplat till avancerade begrepp är 

bra då barnen även får leka in begreppen.  

6. Diskussion 
Avsnittet innefattar en metoddiskussion, en resultatdiskussion, slutsatser och förslag på 

fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av intervjuer för insamlandet av material kändes rimligt och så här i efterhand kan jag 

se att det både finns positiva och negativa aspekter. De positiva var att under intervjuerna fick 

jag ta del av förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete med experiment, och jag upplever att 

jag fick ett rikt material att arbeta utifrån. Intervjutillfällena var sju till antalet och varje 
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intervju tog cirka 30 till 50 minuter. Kvale och Brinkman (2014, s.156) skriver att antalet 

kvalitativa intervjustudier beror på om jag har fått svar på mina frågor. Att transkribera 

intervjuerna har varit ett bra verktyg att kunna synliggöra vad som återkommer i intervjuerna 

och att aktivt lyssna till inspelningarna under transkriberingen. Löfgren (2014, s.152) skriver 

att teman går att finna genom att vara uppmärksam på det som återkommer i intervjuerna eller 

berättelserna.  Jag upplevde att det var saker som jag inte hört under intervjun som framkom 

vid transkribering, men samtidigt så framgår inte mimik, gester m.m. vid transkribering. 

Under intervjuerna så blev det att vi inte höll oss inom ramen för intervjuguiden, även om jag 

fick svar på frågorna, det var många frågor som blev besvarade under andra frågor eftersom 

det var semistrukturerade frågor. Jag upplevde att det blev en naturlig och avslappnad intervju 

och alla respondenter sade efteråt att det hade varit trevligt.  

Nackdelen med att bara ha intervjuer ser jag är att studien bara visar hur förskollärarna 

upplever deras arbete med experiment. Svaren från respondenterna blir ur deras perspektiv 

och inte egentligen hur det är. För att kunna synliggöra detta så anser jag att det behövs 

observationer av barnen och pedagogerna på samma förskolor där förskollärarna arbetar. 

Dessutom är tidsaspekten viktig att ta med i beaktande. För att göra en studie av detta slag 

mer grundligt så behövs observationer av barnen och förskollärarna i deras miljö under en 

längre tid. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna ser på och använder sig av 

experiment, samt vilka motiv förskollärarna har inför en aktivitet med naturvetenskapliga 

experiment.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras vad som framkommit i föreliggande studie och i jämförelse 

med tidigare forskning. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna ser på och 

använder sig av experiment, samt vilka motiv förskollärarna har inför en aktivitet med 

naturvetenskapliga experiment. Studien har även utforskat vilka motiv och målsättningar 

förskollärarna har inför en aktivitet med naturvetenskapliga experiment. Studien syftade till 

att besvara följande frågeställningar: 

Vad är naturvetenskapliga experiment enligt förskollärarna? 

Hur arbetar förskollärarna med naturvetenskapliga experiment? 

Vilka mål har förskolläraren inför en aktivitet med naturvetenskapliga experiment? 

Hur får språket och tankarna en utmaning med naturvetenskapliga experiment? 
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6.2.1 Vad naturvetenskapliga experiment är enligt förskollärarna 

Experiment för respondenterna är att barnen ska få undersöka, upptäcka och utforska olika 

naturvetenskapliga fenomen. Men det har även framkommit från Mats och Mattias att själva 

upplevelsen av experimenten är viktig, som barnen kan ta med sig upp genom åren. Några 

respondenter anser det är viktigt att ta tillvara på barns nyfikenhet, att gå vidare med 

experimenten och lägga till olika saker. Genom att arbeta med experiment i förskolan så får 

barn mer erfarenhet av olika vetenskapliga fenomen och har då lättare att koppla nya 

experiment med äldre erfarenhet.   

Experiment är enligt respondenterna även när barnen experimenterar i vardagen vid t.ex. 

handfatet med papper och vatten. Min tolkning är att det är mycket som ryms inom ramen för 

vad naturvetenskapliga experiment är för förskollärarna. För några respondenter är det viktigt 

att tillhandahålla material så att barnen kan experimentera. Lotta säger: ”Vi ger dem material 

och vi ger dem ord på isen, ja varför blir det is i frysen och att man ger barnen de här orden”.  

Jag tolkar det som att respondenterna vill att miljön ska vara tillåtande så att barnen kan få 

undersöka och upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen, men också att inspirera med 

experiment som barnen är delaktiga i och som senare kan utvecklas. Att vara lyhörd för vad 

barnen är intresserade av och vill undersöka är samstämmigt bland respondenterna. Precis 

som Elfström m.fl. (2008, s.12) anser att vi bör börja med att se barns undersökande som 

ingångar till naturvetenskapliga undervisning. Jag anser att respondenterna är väldigt lyhörda 

för vad barnen vill experimentera med.  

 6.2.2 Hur arbetet med naturvetenskapliga experiment fortlöper 

Resultatet från intervjuerna visade att man arbetar med experiment i förskolan på lite olika 

sätt. Några förskolor arbetar med längre teman på upp till flera år, och några arbetar 

temainriktat på några veckor.   

Inför experimenten är det optimalt om barnens frågor ligger till grund för experimenten enligt 

förskollärarna. Som förskollärare bör man vara uppmärksam på när frågor kommer från 

barnen och om det går att arbeta vidare med dessa. Barnens funderingar och undran gör att 

barnen känner en upptäckarlust och vill undersöka och utforska någonting. Precis som en 

förskola arbetade med luft för att barnen var intresserade, förskollärarna hade noterat detta när 

barnen fick prova olika saker att utforska. För att förskollärarna ska kunna uppmärksamma 

olika intresseområden som barnen har, anser jag att det krävs viss kunskap för att kunna 

arbeta vidare med intresseområdet. Skolverket (2009, s.4) nämner också vikten av att 

pedagoger får kompetensutveckling i bl.a. naturvetenskap och teknik som idag är eftersatta i 
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förskolan. Det är viktigt att förskollärare har kunskaper för att kunna känna igen när 

fenomenen uppkommer och då hitta de rätta benämningarna, och en förutsättning är att 

läraren känner till ord och termer där det finns t.ex. överensstämmelser med vardagliga och 

naturvetenskapliga termer (Elfström m.fl. 2008, s.52).   

 

Att få undersöka, upptäcka och utforska nya fenomen genom experiment anser 

respondenterna är viktigt. Detta kan barnen göra genom att arbeta med experiment vid 

stationer, som på Lovisas och Mats förskola eller att arbeta med experiment utifrån olika 

teman och då arbetar barnen med experiment inom samma tema. Men inte att förglömma de 

vardagliga experimenten som barnen kan göra som Lovisa beskrev: ”Barnen testar hela tiden 

och de kan stå i ateljén och experimentera där och blöta svampar som de kramar ur och ser 

vad som händer”. Även Karin noterar hur barnen experimenterar i vardagen: ”Vi jobbar även 

ute om t.ex. det är en bäck så får vi en fördämning och ser vad händer med vattnet då?”. Min 

tolkning är att barnen utforskar hur vatten beter sig i olika sammanhang, men även känslan av 

att krama ur en svamp, hur vattnet sipprar mellan fingrarna. Det har framkommit i 

intervjuerna att just känslan i att experimentera och koppla det med upplevelsen som t.ex. 

Mats beskriver när barnen experimenterar med luft hur material beter sig och hur det känns. 

Respondenterna menar att om barnen kopplar ihop det som de experimenterar med mot 

vardagen så befrämjar det lärande och barnen får en större förståelse. Min tolkning är att ge 

barnen konkreta exempel på mer abstrakta experiment i vardagen är en förutsättning för att 

barnen ska få en större förståelse för naturvetenskapliga fenomen.   

Att misslyckas tycker respondenterna är viktigt att barnen får göra i sitt experimenterande. Att 

misslyckas menar respondenterna är att experimentet inte blir som de har tänkt sig. 

 

6.2.3 Mål med naturvetenskapliga experiment 

Skolverket (2009, s.1) framhåller att målen för teknik och naturvetenskap är otydliga och 

behöver förtydligas och kompletteras. ”Det är en viktig uppgift för förskolan att ta tillvara och 

vidareutveckla barnens engagemang och utmana deras förståelse för naturvetenskapliga och 

tekniska företeelser som de möter i sin vardag” (Skolverket 2009, s.18). Att arbeta med 

experiment i den pedagogiska verksamheten, anser jag kan göra att barnen har erfarenhet och 

kunskap om vissa naturvetenskapliga fenomen. Min tolkning är att när barnen möter 

naturvetenskap och tekniska företeelser i vardagen har de en förförståelse och minnesbilder 
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över olika fenomen de har upplevt under arbetet med experiment. Jag ser i intervjuerna hur 

flertalet av respondenterna vill koppla experimenten till vardagliga ting.  

Respondenterna anser också vikten av att kunna stå upp för vad man tror ska hända i ett 

experiment, ställa en hypotes. Att våga prata inför andra och stå fast vid sin åsikt anser jag är 

en bra tillgång senare i livet. I Läroplanen för förskolan (1998, rev. 2010, s.9-10) står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ska ha en tillit till sin egen förmåga samt att ge uttryck 

för egna uppfattningar och argumentera.  

6.2.4 Språket och tänkandet i naturvetenskapliga experiment 

Det har framkommit i intervjuerna att det är centralt att prata med barnen om det som de 

experimenterar med och undersöker och ställa frågor som leder vidare att väcka barns 

nyfikenhet. Vygotskij (refererad i Strandberg 2006, s.62) anser att interaktioner är källan till 

utveckling och att vi delar med oss genom att lära av andra och lära andra. Innan 

förskollärarna börjar med ett experiment ställer barnen en hypotes om vad som kommer att 

hända i experimentet, det gör att barnen börjar att tänka vad som kommer att hända och blir 

mer fokuserade och finner en upptäckarlust. Med hjälp av tidigare hypotes kan barnen också 

jämföra med hur resultatet av experimentet blev. Vygotskij (refererad i Strandberg 2006, 

s.118) menar att vi lär oss extra mycket när vi berättar för någon annan det vi vet, därför om 

barnet hjälper en kamrat så hör det hjälpande barnet vad hen säger och ordet kompletterar 

tanken. I min studie sade Lotta: ”Det var något barn som sade när vi hade de större att min 

pappa säger att de häller salt på is på gatan, men vad bra då har hen fått en koppling och så 

ger hen det till sina vänner”. Min tolkning är att barnet i det här exemplet får en djupare 

förståelse för tidigare experiment med salt och is genom att sätta ord på hur hen tänkte, ordet 

kompletterar tanken.  

Fler av respondenterna anser det är bra att läsa på i litteratur om olika vetenskapliga fenomen 

innan experimenten, så att de kan besvara de flesta frågorna från barnen. Men även vara 

lyhörd på frågorna som kommer efteråt, hur barnen tänker och hur det går att utveckla 

experimenten. Att använda sig av olika rörelser för att barnen ska förstå svårare begrepp har 

de flesta noterat som bra. Vygotskij (refererad i Strandberg 2006, s.52) uppmärksammade 

interaktionen mellan föräldrar och barn i deras språkkompetens, då föräldrarna hade ett 

svårare språk så blev det en viktig progression i barnens lärande och utveckling. Jag anser att 

när förskollärarna i studien använder ett mer avancerat språk så lär sig barnen ett mer 

komplicerat språk och vetenskapliga termer.  
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7. Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom denna studie endast grundar sig på intervjuer med sju förskollärare skulle det vara 

intressant att göra en större undersökning med fler förskollärare för att se om resultatet blir det 

samma.  

Det skulle vara intressant och observera barn och förskollärare i deras miljö och se hur de 

verkligen arbetar med experiment. Att under en längre tid följa ett antal förskollärare och 

barngrupper.  

En annan forskningsaspekt skulle kunna vara att undersöka om det är fler män än kvinnor som 

arbetar med experiment, naturvetenskap och teknik. I min studie var det två manliga 

förskollärare och fem kvinnliga förskollärare som jag intervjuade, i dagsläget är det ett fåtal 

män i förskolan. Men i den här studien var det nästan 30 % som var män. Skolverket skriver 

att män behövs i förskolan, att 3 % av pedagogerna i de kommunala och 5,5 % i de fristående 

förskolorna är män, därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att få fler män att utbilda 

sig till förskollärare (Skolverket, kampanj: flera män i förskolan). 

Det vore intressant att se om pojkar och flickor arbetar olika med experiment.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du varit yrkesverksam i förskolan? 

2. Vilken ålder har barngruppen på den avdelning du arbetar på? 

3. Har du någon utbildning inom naturvetenskap eller/och teknik där experiment ingår? 

4. Vad innebär experiment för dig? Vad innebär experiment i förskolan för dig? 

5. Kan det finnas fördelar att arbeta med experiment i förskolan och i så fall vilka? 

6. Kan det finnas nackdelar att arbeta med experiment i förskolan och i så fall vilka? 

7. Hur sker arbetet med experiment i verksamheten, kan du ge konkreta exempel? 

8. Vad är mål och syfte med experimenten? 

9. Vad vill du att barnen ska lära sig? 

10. Förändras barnen när man arbetar/har arbetat med experiment och i så fall hurdå? 

11. Vad är viktigt att tänka på när man kommunicerar om experiment med barn? 

12. Vilka naturvetenskaplig begrepp vill du att barnen ska förstå? 

13. Hur möter du barnens frågor? Utgår ni från barnens frågor vilka experiment ni gör? 

14. Hur ofta gör ni experiment? Skulle ni vilja göra det mer eller mindre, hur ofta är 

lagom? 

15. Hur synliggörs resultatet från experimentet och hur går ni vidare med lärandet? 

16. Vilken typ av experiment gör ni? 

17. Känner du dig säker i din roll när du gör experiment med barn och händer det att det 

blir fel och vad gör du då? 

18. Finns det utrymme för barnen att själva arbeta undersökande med experiment? 

19. Skulle ni vilja arbeta på något annat sätt med experiment och hur då? 

20. Avsätter förskollärarna tid till att barnen får reflektera över vad som händer under 

experimentet och brukar de själva reflektera över hur experimenten utföll? 
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Bilaga 2 
Samtyckesblankett 

Mitt namn är Cecilia Sundin och jag läser till förskollärare vid Södertörns Högskola. Jag 

kommer att besöka förskolan för att göra en undersökning till mitt examensarbete. Arbetet är 

en av de sista uppgifterna jag har att genomföra i min förskollärarutbildning vid Södertörns 

Högskola.  

Jag har valt att skriva om ämnet experiment inom naturvetenskap och jag undersöker hur 

förskollärarna uppfattar att barnen påverkas av att göra experiment. I detta arbete kommer jag 

att intervjua sex till åtta förskollärare. Deltagandet i intervjun är frivilligt så förskolläraren 

deltar frivilligt och har även möjligheten att avbryta intervjun. Intervjuerna kommer jag att 

spela in för att jag sedan ska kunna bearbeta och analysera svaren lättare. Intervjumaterialet 

som samlas in kommer enbart att användas till detta forskningsändamål och kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

Förskollärarna får vara helt anonyma, det vill säga inga namn på varken förskollärare, 

förskola eller ort kommer att nämnas i arbetet. Intervjuerna beräknas att ske under mars och 

april månad 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Härmed samtycker jag till att medverka i intervju och jag är införstådd med studiens syfte. 

Inspelad data och övrigt insamlat material kommer efter examensarbetets godkännande, att 

förstöras. Jag är även medveten om att studien kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete samt att den slutgiltiga versionen kan komma att bli offentlig. 
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